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17.10.2013 A7-0282/577 

Ändringsförslag  577 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 102 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utöver artikel 134 i [förordning (EU) nr 

[…] om gemensamma bestämmelser] får 

kommissionen genom en genomförandeakt 

helt eller delvis tillfälligt ställa in de 

mellanliggande utbetalningarna för det 

operativa programmet om 

1. Utöver artikel 134 i [förordning (EU) nr 

[…] om gemensamma bestämmelser] får 

kommissionen genom en genomförandeakt 

helt eller delvis tillfälligt ställa in de 

mellanliggande utbetalningarna för det 

operativa programmet om 

 (a) det operativa programmets 

förvaltnings- och kontrollsystem uppvisar 

allvarliga brister, men inga korrigerande 

åtgärder har vidtagits, 

 (b) utgifterna i en attesterad 

utgiftsdeklaration har samband med en 

allvarlig oriktighet eller annat fall av 

bristande efterlevnad som inte har 

korrigerats, 

 (c) medlemsstaten inte har vidtagit 

nödvändiga åtgärder för att åtgärda den 

situation som har föranlett ett avbrott i 

enlighet med artikel 118, 

 (d) övervakningssystemet har allvarliga 

brister vad gäller kvalitet och 

tillförlitlighet, 

kommissionen har antagit ett beslut genom 

en genomförandeakt som bekräftar att en 

medlemsstat har underlåtit att uppfylla sina 

skyldigheter enligt den gemensamma 

fiskeripolitiken. Sådan bristande 

(e) kommissionen har antagit ett beslut 

genom en genomförandeakt som bekräftar 

att en medlemsstat har underlåtit att 

uppfylla sina skyldigheter enligt den 

gemensamma fiskeripolitiken; sådan 
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efterlevnad ska kunna påverka de utgifter 

som ingår i en attesterad utgiftsdeklaration 

för vilken det begärts en mellanliggande 

utbetalning. 

bristande efterlevnad ska kunna påverka de 

utgifter som ingår i en attesterad 

utgiftsdeklaration för vilken det begärts en 

mellanliggande utbetalning, 

 (f) de villkor som avses i artiklarna 17.5 

och 20.3 i [förordning (EU) nr […] om 

gemensamma bestämmelser] är uppfyllda. 

2. Kommissionen får, genom 

genomförandeakter antagna i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 128.3, anta närmare bestämmelser 

om de utbetalningar som kan komma att 

ställas in tillfälligt. Beloppen av dessa 

utbetalningar ska vara proportionella i 

förhållande till vilken typ av bristande 

efterlevnad från medlemsstatens sida som 

det rör sig om samt till dess omfattning. 

2. Kommissionen får, genom en 

genomförandeakt, besluta att helt eller 

delvis ställa in de mellanliggande 

utbetalningarna, efter att ha gett 

medlemsstaten möjlighet att inom 

två månader framföra sina synpunkter. 

Kommissionen får, genom 

genomförandeakter antagna i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 151.3, anta närmare bestämmelser 

för den del av utbetalningarna som kan 

komma att ställas in tillfälligt. Dessa 

belopp ska vara proportionella i 

förhållande till vilken typ av brist, 

oriktighet eller bristande efterlevnad från 

medlemsstatens sida som det rör sig om 

samt till dess omfattning. 

 2a. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter besluta att häva 

inställandet av hela eller delar av de 

mellanliggande betalningarna om 

medlemsstaten har vidtagit de åtgärder 

som krävdes för detta. När sådana 

åtgärder inte vidtas av medlemsstaten får 

kommissionen genom en 

genomförandeakt anta ett beslut om att 

tillämpa finansiella korrigeringar genom 

att helt eller delvis ställa in unionens 

bidrag till det operativa programmet i 

enlighet med artiklarna 128 och 129. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/578 

Ändringsförslag  578 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 103a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 103a 

 Kommissionens kontroller på plats 

 1. Utan att det påverkar tillämpningen av 

de kontroller som medlemsstaterna gör 

enligt nationella lagar och andra 

författningar eller enligt artikel 287 i 

fördraget eller de kontroller som görs med 

stöd av artikel 322 i fördraget, får 

kommissionen anordna kontroller på 

plats i medlemsstaterna i syfte att särskilt 

kontrollera följande: 

 (a) Att de administrativa rutinerna är 

förenliga med unionens regler. 

 (b) Att de erforderliga verifikationerna 

finns och att de överensstämmer med den 

verksamhet som finansieras av EHFF. 

 (c) De villkor under vilka den verksamhet 

som finansieras av EHFF genomförs och 

kontrolleras. 

 2. De personer som kommissionen 

bemyndigar att genomföra kontroller på 

plats eller kommissionens tjänstemän som 

verkar inom ramen för sina befogenheter 

ska ha tillgång till bokföring och alla 

andra handlingar, inbegripet de 

handlingar och motsvarande metadata, 
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som har anknytning till utgifter som 

finansieras av EHFF, som upprättas eller 

tas emot och bevaras på elektroniskt 

medium. 

 4. Kommissionen ska i god tid före 

kontrollen på plats underrätta den 

berörda medlemsstaten eller den 

medlemsstat på vars territorium 

kontrollen ska äga rum. Tjänstemän från 

den berörda medlemsstaten får delta i 

sådana kontroller. 

 5. På begäran av kommissionen och med 

den berörda medlemsstatens samtycke ska 

kompletterande kontroller eller 

utredningar beträffande den verksamhet 

som avses i denna förordning utföras av 

medlemsstatens behöriga myndigheter. 

Tjänstemän från kommissionen eller 

personer som bemyndigats av 

kommissionen får delta i sådana 

kontroller. 

 6. För att förbättra kontrollerna får 

kommissionen, med de berörda 

medlemsstaternas samtycke, be 

myndigheter i dessa medlemsstater om 

hjälp för vissa kontroller eller 

utredningar. 

 7. Kommissionen får, genom 

genomförandeakter som antas i enlighet 

med det rådgivande förfarande som avses 

i artikel 151.2, fastställa regler rörande de 

förfaranden som ska iakttas vid kontroller 

i enlighet med punkterna 5 och 6. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/579 

Ändringsförslag  579 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 104 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 104 Artikel 104 

Tillgång till information Tillgång till information 

 1. Medlemsstaterna ska låta 

kommissionen ta del av alla uppgifter som 

behövs för att EHFF ska fungera smidigt 

och vidta alla lämpliga åtgärder för att 

underlätta de kontroller som 

kommissionen anser bör genomföras 

inom ramen för förvaltningen av 

unionens medel, inbegripet kontroller på 

plats. 

Medlemsstaterna ska på kommissionens 

begäran underrätta kommissionen om alla 

lagar och andra författningar som de har 

antagit för att genomföra unionsakter som 

avser den gemensamma fiskeripolitiken, i 

den mån dessa akter får ekonomiska följder 

för EHFF. 

2. Medlemsstaterna ska på kommissionens 

begäran underrätta kommissionen om alla 

lagar och andra författningar som de har 

antagit för att genomföra unionsakter som 

avser den gemensamma fiskeripolitiken, i 

den mån dessa akter får ekonomiska följder 

för EHFF. 

 3. Medlemsstaterna ska låta 

kommissionen ta del av alla uppgifter om 

oriktigheter och fall av misstänkt 

bedrägeri som konstateras och om de 

åtgärder som i enlighet med artikel 116 

har vidtagits för att driva in felaktigt 

utbetalda belopp i samband med sådana 

oriktigheter och bedrägerier. 
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Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/580 

Ändringsförslag  580 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 107 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 107 Artikel 107 

Förfarande Förfarande 

 1. Innan kommissionen fattar beslut om 

en finansiell korrigering genom 

genomförandeakter, ska den inleda 

förfarandet genom att underrätta 

medlemsstaten om sina preliminära 

slutsatser och begära att medlemsstaten 

lämnar synpunkter inom två månader. 

Utöver artikel 137.2 i [förordning (EU) nr 

[…] om gemensamma bestämmelser] ska 

medlemsstaten, om kommissionen föreslår 

en finansiell korrigering som avses i artikel 

106.2, ges möjlighet att genom en 

granskning av den berörda 

dokumentationen visa att den faktiska 

omfattningen av den bristande 

efterlevnaden av den gemensamma 

fiskeripolitikens regler, och dess koppling 

till utgifterna var mindre än vad 

kommissionen bedömt. 

2. Om kommissionen föreslår en 

finansiell korrigering grundad på en 

extrapolering eller en schablonsats, ska 

medlemsstaten ges möjlighet att genom en 

granskning av den berörda 

dokumentationen visa att den faktiska 

omfattningen av oriktigheten eller av något 

annat fall av bristande efterlevnad som 

saken gäller, inbegripet bristande 

efterlevnad av den gemensamma 

fiskeripolitikens regler, var mindre än vad 

kommissionen bedömt. Efter 

överenskommelse med kommissionen får 

medlemsstaten begränsa granskningen till 

att omfatta en lämplig andel eller ett urval 

av berörd dokumentation. Utom i 

vederbörligen motiverade fall får 

tidsfristen för denna granskning inte 
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överskrida ytterligare en period av 

två månader, efter den tvåmånadersperiod 

som avses i punkt 1. 

 3. Kommissionen ska beakta det 

bevismaterial som medlemsstaterna 

tillhandahåller inom de tidsfrister som 

avses i punkterna 1 och 2. 

 4. Om medlemsstaten inte godtar 

kommissionens preliminära slutsatser ska 

den inbjudas till överläggningar hos 

kommissionen, för att säkerställa att alla 

relevanta uppgifter och synpunkter finns 

tillgängliga och beaktas när 

kommissionens ska dra sina slutsatser om 

att göra en finansiell korrigering. 

 5. För att göra en finansiell korrigering 

ska kommissionen genom 

genomförandeakter fatta beslut inom 

sex månader efter överläggningarna eller 

efter att ha mottagit kompletterande 

uppgifter, om medlemsstaten går med på 

att lämna in sådana kompletterande 

uppgifter efter överläggningarna. 

Kommissionen ska beakta alla uppgifter 

och synpunkter som framkommit under 

förfarandet. Om det inte hålls några 

överläggningar ska sexmånadersperioden 

börja löpa två månader efter dateringen 

av kommissionens inbjudan till 

överläggningar. 

 6. Om oriktigheter som påverkar 

årsredovisningar som lämnats in till 

kommissionen konstateras av 

kommissionen eller av revisionsrätten ska 

den resulterande finansiella 

korrigeringen leda till att stödet från 

EHFF till det operativa programmet 

minskas. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/581 

Ändringsförslag  581 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 120 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Förvaltningsmyndigheten ska vara 

ansvarig i enlighet med artikel 99.1 b för 

följande: 

1. Förvaltningsmyndigheten ska vara 

ansvarig i enlighet med artikel 99.1 b–d för 

följande: 

(a) Att se till att det inrättas en särskild 

webbplats eller en särskild webbportal med 

information om, och tillgång till, det 

operativa programmet i medlemsstaten. 

(a) Att se till att det inrättas en särskild 

webbplats eller en särskild webbportal med 

information om, och tillgång till, det 

operativa programmet i medlemsstaten. 

(b) Att informera potentiella stödmottagare 

om vilka finansieringsmöjligheter som 

finns inom det operativa programmet. 

(b) Att informera potentiella stödmottagare 

om vilka finansieringsmöjligheter som 

finns inom det operativa programmet och 

om kravet på att följa den gemensamma 

fiskeripolitikens regler. 

(c) Att hålla allmänheten i unionen 

underrättad om den roll som EHFF spelar 

samt om vilka resultat som uppnåtts, 

genom informations- och 

kommunikationsåtgärder som belyser 

resultaten och effekterna av 

partnerskapskontrakt, operativa program 

och verksamheter. 

(c) Att hålla allmänheten i unionen 

underrättad om den roll som EHFF spelar 

samt om vilka resultat som uppnåtts, 

genom informations- och 

kommunikationsåtgärder som belyser 

resultaten och effekterna av 

partnerskapskontrakt, operativa program 

och verksamheter. 

 (d) Att se till att det finns en offentligt 

tillgänglig sammanfattning över 

åtgärderna för att säkerställa efterlevnad 

av den gemensamma fiskeripolitikens 

regler, inklusive de fall där 

medlemsstaterna eller mottagarna inte 
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uppfyller sina åtaganden, samt över vilka 

korrigerande åtgärder, såsom finansiella 

korrigeringar, som har vidtagits. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/582 

Ändringsförslag  582 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Bilaga IV – punkterna 2 och 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Information och kommunikation till 

allmänheten 

2. Information och kommunikation till 

allmänheten 

2.1. Medlemsstatens ansvar 2.1. Medlemsstatens ansvar 

1. Medlemsstaten ska se till att 

informations- och 

kommunikationsåtgärderna är inriktade på 

största möjliga medietäckning med hjälp av 

olika kommunikationskanaler och metoder 

på lämplig nivå. 

1. Medlemsstaten ska se till att 

informations- och 

kommunikationsåtgärderna är inriktade på 

största möjliga medietäckning med hjälp av 

olika kommunikationskanaler och metoder 

på lämplig nivå. 

2. Medlemsstaten ska vara ansvarig för att 

vidta åtminstone följande informations- 

och kommunikationsåtgärder: 

2. Medlemsstaten ska vara ansvarig för att 

vidta åtminstone följande informations- 

och kommunikationsåtgärder: 

(a) En större informationsaktivitet ska 

andordnas för att uppmärksamma starten 

på det operativa programmet. 

(a) En större informationsaktivitet ska 

anordnas för att uppmärksamma starten på 

det operativa programmet. 

(b) Minst två större informationsaktiviteter 

per programperiod ska anordnas för att 

framhäva det operativa programmets 

finansieringsmöjligheter, aktuella strategier 

och resultat som uppnåtts genom det 

operativa programmet.  

(b) Minst två större informationsaktiviteter 

per programperiod ska anordnas för att 

framhäva det operativa programmets 

finansieringsmöjligheter, aktuella strategier 

och resultat som uppnåtts genom det 

operativa programmet.  

(c) Europeiska unionens flagga ska visas 

framför eller i ett allmänt tillgängligt 

utrymme hos varje förvaltningsmyndighet. 

(c) Europeiska unionens flagga ska visas 

framför eller i ett allmänt tillgängligt 

utrymme hos varje förvaltningsmyndighet. 

(d) Den förteckning över verksamheter (d) Den förteckning över verksamheter 
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som nämns i avsnitt 1 ska offentliggöras 

elektroniskt. 

som nämns i avsnitt 1 ska offentliggöras 

elektroniskt. 

(e) Exempel på verksamheter ordnade efter 

operativt program ska anges på den 

enhetliga webbplatsen eller på det 

operativa programmets webbplats, som kan 

nås från den enhetliga webbportalen. 

Beskrivningen av exemplen bör vara 

avfattad på ett annat stort officiellt 

EU-språk än det eller de officiella språken i 

den aktuella medlemsstaten. 

(e) Exempel på verksamheter ordnade efter 

operativt program ska anges på den 

enhetliga webbplatsen eller på det 

operativa programmets webbplats, som kan 

nås från den enhetliga webbportalen. 

Beskrivningen av exemplen bör vara 

avfattad på ett annat stort officiellt 

EU-språk än det eller de officiella språken i 

den aktuella medlemsstaten. 

(f) En specifik del av den enhetliga 

webbplatsen ska avsättas för en kort 

sammanfattning av insatser som rör 

innovation och miljöinnovation. 

(f) En specifik del av den enhetliga 

webbplatsen ska avsättas för en kort 

sammanfattning av insatser som rör 

innovation och miljöinnovation. 

(g) Information om det operativa 

programmets genomförande ska 

uppdateras, inklusive dess viktigaste 

resultat, på den enhetliga webbplatsen eller 

på det operativa programmets webbplats, 

som kan nås från den enhetliga 

webbportalen.  

(g) Information om det operativa 

programmets genomförande ska 

uppdateras, inklusive dess viktigaste 

resultat, på den enhetliga webbplatsen eller 

på det operativa programmets webbplats, 

som kan nås från den enhetliga 

webbportalen.  

 
(h) Med start 2016 ska en 

sammanfattning offentliggöras årligen 

senast den 31 januari, där de fall där 

medlemsstaterna eller mottagarna inte 

uppfyller sina åtaganden finns upptagna 

tillsammans med korrigerande åtgärder, 

däribland finansiella korrigeringar, som 

medlemsstaterna eller kommissionen har 

vidtagit. 

3. Informationsåtgärder för stödmottagare 

och potentiella stödmottagare 

3. Informationsåtgärder för stödmottagare 

och potentiella stödmottagare 

3.1. Informationsåtgärder för potentiella 

stödmottagare 

3.1. Informationsåtgärder för potentiella 

stödmottagare 

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 

det operativa programmets mål och de 

möjligheter till finansiering som erbjuds 

via EHFF får bred spridning till potentiella 

stödmottagare och alla berörda parter. 

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 

det operativa programmets mål och de 

möjligheter till finansiering som erbjuds 

via EHFF får bred spridning till potentiella 

stödmottagare och alla berörda parter. 

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 

potentiella stödmottagare åtminstone får 

följande: 

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 

potentiella stödmottagare åtminstone får 

följande: 

(a) Information om de villkor som utgifter (a) Information om de villkor som utgifter 
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ska uppfylla för att berättiga till stöd enligt 

ett operativt program. 

ska uppfylla för att berättiga till stöd enligt 

ett operativt program. 

(b) En beskrivning av ansökningsvillkoren 

och av förfarandena för bedömning av 

ansökningarna och uppgift om hur lång tid 

det tar. 

(b) En beskrivning av ansökningsvillkoren 

och av förfarandena för bedömning av 

ansökningarna och uppgift om hur lång tid 

det tar samt varaktighetskriterier för 

insatserna. 

 
(ba) Eventuella finansiella konsekvenser 

om inte den gemensamma 

fiskeripolitikens regler uppfylls. 

(c) Information om kriterierna för val av 

insatser som får stöd. 

(c) Information om kriterierna för val av 

insatser som får stöd. 

(d) Uppgifter om nationella, regionala eller 

lokala kontaktpunkter som kan lämna mer 

information om de operativa programmen. 

(d) Uppgifter om nationella, regionala eller 

lokala kontaktpunkter som kan lämna mer 

information om de operativa programmen. 

(e) Information om att stödmottagarna i 

sina ansökningar bör föreslå 

kommunikationsverksamhet som står i 

rimlig proportion till verksamhetens 

omfattning, med syftet att informera 

allmänheten om verksamhetens mål och 

unionsstödet till verksamheten. 

(e) Information om att stödmottagarna i 

sina ansökningar bör föreslå 

kommunikationsverksamhet som står i 

rimlig proportion till verksamhetens 

omfattning, med syftet att informera 

allmänheten om verksamhetens mål och 

unionsstödet till verksamheten. 

3.2. Informationsåtgärder för 

stödmottagare 

3.2. Informationsåtgärder för 

stödmottagare 

Förvaltningsmyndigheterna ska informera 

stödmottagarna om att det faktum att de tar 

emot stöd innebär att de samtycker till att 

tas upp på förteckningen över insatser som 

offentliggörs i enlighet med artikel 120.2. 

Förvaltningsmyndigheterna ska informera 

stödmottagarna om att det faktum att de tar 

emot stöd innebär att de samtycker till att 

tas upp på förteckningen över insatser som 

offentliggörs i enlighet med artikel 120.2. 

Or. en 

 

 


