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KORT BEGRUNDELSE

Kystområderne er grundlæggende for den økonomiske vækst i Den Europæiske Union og 
dens medlemsstater. Mange af dem er vigtige fiskericentre og knudepunkter for 
import/eksport, foruden at de er attraktive turistmål.

Kommissionen, Rådet og Parlamentet har leveret en række udtalelser om det nye koncept for 
en integreret havpolitik og om, hvad dens mål bør være. Det er en tilgang, som er både 
kompliceret og nødvendig. Det overordnede mål er at udnytte det fulde potentiale af havets 
ressourcer på en bæredygtig måde til gavn for hele Den Europæiske Union.

Udviklingen og gennemførelsen af den integrerede havpolitik skal konsolideres, i denne fase 
ved at afsætte tilstrækkelige finansielle midler og sikre kontinuiteten af forberedende aktioner 
og pilotprojekter. Ordføreren støtter derfor uforbeholdent Kommissionens forslag til 
forordning. I lyset af de forskellige kontakter, hun har etableret, mener hun også, at summen 
af de tildelte midler er tilstrækkelig til de mål, der forfølges i de sidste tre år af den nuværende 
flerårige finansielle ramme. Alt tyder på, at en bevilling på 50 mio. EUR for perioden 2011-
2013 forventes at blive mødt med den nødvendige samstemmighed.

Ordføreren vil også gerne understrege behovet for at sikre tilstrækkelig og fortsat finansiering 
af den næste flerårige finansielle ramme fra 2014 og fremefter. Processen med at fastlægge 
det næste finansielle overslag er allerede begyndt, og da den integrerede havpolitik er blandt 
EU's prioriteter, er det nødvendigt, for at sikre sammenhængen, at dette politikområde tildeles 
tilstrækkelige midler i god tid. Denne flerårige tildeling af midler bør ikke finde sted på 
bekostning af andre EU-politikker, som allerede er konsolideret.

For så vidt angår finansieringen af de forskellige aktioner under dette program, bør en grad af 
regional balance overholdes ved tildelingen af disponible midler. Ordføreren understreger 
dette spørgsmål i et ændringsforslag til artikel 2 i forordningen.

De resterende ændringsforslag (til artikel 2, 3, 4, 10 og 11) har til formål at finjustere nogle af 
forordningens mål for at bringe dem i overensstemmelse med den integrerede havpolitiks mål, 
præcisere indholdet af nogle af de støtteberettigede aktioner og styrke Kommissionens ansvar 
i forhold til tilsyn og kontrol med programmets gennemførelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er fortsat behov for finansiel (5) Der er fortsat behov for EU-
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understøttelse, for at EU skal kunne 
gennemføre og videreudvikle den 
integrerede havpolitik i tråd med Europa-
Parlamentets beslutning af 20. maj 2008 
om en integreret EU-havpolitik og nå de 
overordnede mål som opstillet i 
Kommissionens blåbog fra oktober 2007 
og som bekræftet i statusrapporten fra 
oktober 2009 og godkendt af Rådet
(almindelige anliggender) i konklusionerne 
af 16. november 2009.

finansiering, for at EU skal kunne 
gennemføre og videreudvikle den 
integrerede havpolitik i tråd med Europa-
Parlamentets beslutning af 20. maj 2008 
om en integreret EU-havpolitik og nå de 
overordnede mål som opstillet i 
Kommissionens blåbog fra oktober 2007 
og som bekræftet i statusrapporten fra 
oktober 2009 og godkendt af Rådet
(almindelige anliggender) i konklusionerne 
af 16. november 2009.

Or. es

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Tilstrækkelige ressourcer skal stilles 
til rådighed fra 2014 og fremover for at 
sikre, at målene for den integrerede 
havpolitiks mål kan udvikles og 
gennemføres uden at underminere de 
ressourcer, der er øremærket til andre 
politikker, og på samme tid styrke en 
bæredygtig udvikling af EU's 
havområder, herunder øer og regionerne i 
den yderste periferi.

Or. es

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU-finansieringen bør udformes 
således, at den støtter sonderende 
undersøgelser i forbindelse med 

(6) EU-finansieringen bør udformes 
således, at den støtter sonderende 
undersøgelser i forbindelse med 
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foranstaltninger, som skal fremme den 
integrerede havpolitiks strategiske mål, 
herunder integreret havforvaltning på alle 
planer, videreudvikling og gennemførelse 
af integrerede havområdestrategier tilpasset 
de specifikke behov i de forskellige 
havområder i Europa og fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter under rammedirektivet om 
havstrategi, som er miljøsøjlen i den 
integrerede havpolitik, under behørig 
hensyntagen til deres samlede virkninger, 
på basis af en økosystembaseret tilgang, 
større inddragelse af aktører i ordninger for 
integreret havforvaltning, videreudvikling 
af tværgående værktøjer til udformning af 
integrerede politikker, fremme af den 
integrerede havpolitiks internationale 
dimension samt bæredygtig økonomisk 
vækst, beskæftigelse, innovation og 
konkurrenceevne.

foranstaltninger, som skal fremme den 
integrerede havpolitiks strategiske mål og 
territoriale samhørighed i denne 
specifikke kontekst, herunder integreret 
havforvaltning på alle planer, 
videreudvikling og gennemførelse af 
integrerede havområdestrategier tilpasset 
de specifikke behov i de forskellige 
havområder samt kyst- og øsamfund i 
Europa og fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter under rammedirektivet om 
havstrategi, som er miljøsøjlen i den 
integrerede havpolitik, under behørig 
hensyntagen til deres samlede virkninger, 
på basis af en økosystembaseret tilgang, 
større inddragelse af regionale og lokale
aktører i ordninger for integreret 
havforvaltning på flere niveauer, 
videreudvikling af tværgående værktøjer
og en tværsektoriel tilgang til udformning 
af integrerede politikker, der sigter på at 
forbedre synergieffekterne og 
koordineringen mellem de eksisterende 
politikker og instrumenter, fremme af den 
integrerede havpolitiks internationale 
dimension samt bæredygtig økonomisk 
vækst, beskæftigelse, innovation og 
konkurrenceevne med særlig vægt på den 
yderste periferi.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er ikke alle den integrerede 
havpolitiks prioriteter og mål, der er 
omfattet af andre EU-instrumenter såsom 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Fiskerifond, det syvende 

(7) Det er ikke alle den integrerede 
havpolitiks prioriteter og mål, der er 
omfattet af andre EU-instrumenter såsom 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Fiskerifond, det syvende 
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rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration, instrumentet 
til førtiltrædelsesbistand (IPA) og det 
europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument, og derfor er det 
nødvendigt at udarbejde et program for 
støtte til videreudvikling af den integrerede 
havpolitik (i det følgende benævnt
"programmet").

rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration, instrumentet 
til førtiltrædelsesbistand (IPA) og det 
europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument, og derfor er det 
nødvendigt at udarbejde et program for 
støtte til videreudvikling af den integrerede 
havpolitik (i det følgende benævnt
"programmet"), og disse instrumenter bør 
under alle omstændigheder være bedre 
koordineret inden for rammerne af 
havpolitikken med henblik på at opnå 
større effektivitet i denne sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at EU-finansieringen 
anvendes effektivt, bør de foranstaltninger, 
der finansieres i henhold til denne 
forordning, regelmæssigt evalueres.

(15) For at sikre, at EU-finansieringen 
anvendes effektivt, bør de foranstaltninger, 
der finansieres i henhold til denne 
forordning, regelmæssigt evalueres, idet 
der særlig fokuseres på deres territoriale 
virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme udvikling og gennemførelse 
af integreret forvaltning af hav- og 
kystanliggender og integrerede 
havområdestrategier

a) at fremme udvikling og gennemførelse 
af integreret forvaltning på flere niveauer
af hav- og kystanliggender og integrerede 
havområdestrategier, som sikrer en 
bottom-up tilgang, der involverer de 
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regionale og lokale myndigheder på en 
effektiv måde

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til udvikling af tværgående 
værktøjer for hav- eller kystrelaterede 
sektorpolitikker

b) at bidrage til udvikling af tværgående 
værktøjer for hav- eller kystrelaterede 
sektorpolitikker og sikre en bedre 
koordinering af disse politikker og 
tilknyttede instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at støtte fælles politikudformning og at 
fremme bæredygtig udnyttelse af hav- og 
kystressourcer og bæredygtig økonomisk 
vækst, innovation og beskæftigelse i 
maritime sektorer og kystområder i tråd 
med sektorpolitiske prioriteter og 
foranstaltninger

c) at støtte fælles politikudformning og at 
fremme bæredygtig udnyttelse af hav- og 
kystressourcer og bæredygtig økonomisk 
vækst, innovation og beskæftigelse i 
maritime sektorer, kystområder og
øsamfund, samt i særdeleshed i den 
yderste periferi, i tråd med sektorpolitiske 
prioriteter og foranstaltninger

Or. en



PE456.852v01-00 8/12 PA\854499DA.doc

DA

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nærmere at fastlægge 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter, der har indvirkning på 
havmiljøet, under rammedirektivet for 
havstrategi

d) nærmere at fastlægge 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter, der har indvirkning på 
havmiljøet samt kystområder og øsamfund
under rammedirektivet for havstrategi

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at fremme aktiv inddragelse af 
perifere havområder og fremme 
sammenhængen mellem disse regioner, 
regioner i den yderste periferi og 
øsamfund med økonomiske centre på 
fastlandet

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmets generelle mål bør forfølges 
på en sådan måde, at der opretholdes 
tilstrækkelig regional balance i forhold til 
finansiering af foranstaltninger i de 
forskellige havområder.
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Or. es

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilskynde medlemsstater eller regioner til
at udvikle eller indføre integreret 
havforvaltning

a) hjælpe medlemsstater eller regioner med
at udvikle eller indføre integreret 
havforvaltning på flere niveauer

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) stimulere og styrke dialog og 
samarbejde med og blandt aktører om 
tværgående anliggender i forbindelse med 
integreret havpolitik

b) stimulere og styrke dialog og 
samarbejde med og blandt aktører på alle 
forvaltningsniveauer samt med 
civilsamfundet om tværgående anliggender 
i forbindelse med integreret havpolitik

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det lettere at udnytte synergier og 
udveksle information og bedste praksis 
inden for havpolitik, herunder 
havpolitikkens forvaltning samt 
sektorpolitikker, der har indvirkning på 

c) gøre det lettere at udnytte synergier og 
udveksle information og bedste praksis 
inden for havpolitik, herunder 
havpolitikkens forvaltning, samt 
sektorpolitikker, der har indvirkning på 
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regionale have og kystområder regionale have, kystområder og øsamfund

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme etablering af tværsektorielle 
samarbejdsplatforme og -netværk, hvor 
virksomheder, forskere, regioner,
offentlige myndigheder og ngo'er kan 
fremlægge deres synspunkter

d) fremme etablering af tværsektorielle 
samarbejdsplatforme og -netværk, hvor 
virksomheder, forskere, regionale og 
lokale myndigheder og andre offentlige 
myndigheder samt ngo'er kan fremlægge 
deres synspunkter

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) maritim fysisk planlægning og integreret 
kystforvaltning, som begge er 
grundlæggende værktøjer i forbindelse 
med økosystembaseret forvaltning og 
bæredygtig udvikling af hav- og 
kystområder

b) maritim fysisk planlægning og integreret 
kystforvaltning, som fremmer det 
territoriale samarbejde eller udbygger de 
eksisterende strukturer for territorialt 
samarbejde, som begge er grundlæggende 
værktøjer i forbindelse med 
økosystembaseret forvaltning og 
bæredygtig udvikling af hav- og 
kystområder

Or. en



PA\854499DA.doc 11/12 PE456.852v01-00

DA

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) samråd med relevante aktører på 
regionalt og lokalt plan om spørgsmål 
vedrørende de påtænkte foranstaltningers 
særlige behov og territoriale virkninger

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) samling, overvågning og visualisering af 
samt sikring af offentlig adgang til et 
betydeligt datamateriale, bedste praksis og 
en database om EU-finansierede regionale 
projekter, i givet fald via et sekretariat 
oprettet til ét eller flere af disse formål

d) samling, overvågning og visualisering af 
samt sikring af offentlig adgang til et 
betydeligt datamateriale, bedste praksis og 
en database om EU-finansierede regionale 
projekter

Or. es

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tager alle andre 
nødvendige skridt til at kontrollere, om de 
finansierede projekter gennemføres korrekt 
og i overensstemmelse med denne 
forordning og finansforordningen.

6. Kommissionen vurderer programmets 
territoriale virkninger, kontrollerer, om de 
finansierede projekter gennemføres korrekt 
og er i overensstemmelse med
foranstaltninger i henhold til andre 
sektorpolitikker og -instrumenter, og om 
de er i overensstemmelse med denne 
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forordning og finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved gennemførelsen af foranstaltninger, 
der finansieres under dette program, sørger
Kommissionen for, at EU's økonomiske 
interesser beskyttes ved:

1. Ved gennemførelsen af foranstaltninger, 
der finansieres under dette program, sikrer
Kommissionen, at EU's økonomiske 
interesser beskyttes ved:

Or. es


