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17.10.2013 A7-0282/609 

Ændringsforslag  609 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 95 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(95) Med henblik på at styrke 

tilgængelighed og gennemsigtighed af 

oplysninger om støttemuligheder og 

projektstøttemodtagere bør der i hver 

medlemsstat være oprettet et enkelt 

websted eller en webportal med 

oplysninger om operationelle programmer, 

herunder lister over operationer, der ydes 

støtte til under hvert enkelt operationelt 

program. Disse oplysninger bør kunne give 

en rimelig, mærkbar og konkret idé for den 

bredere offentlighed og især for 

skatteyderne i Unionen om, hvad Unionens 

midler bruges til inden for rammerne af 

EHFF. Ud over dette mål bør 

offentliggørelsen af relevante data have til 

formål at skabe mere offentlig omtale af 

muligheden for at ansøge om midler fra 

Unionen. Af hensyn til respekten for den 

grundlæggende ret til databeskyttelse og 

som fastsat i Domstolens dom i de 

forenede sager Schecke bør der dog ikke 

offentliggøres navne på fysiske personer. 

(95) Med henblik på at styrke 

tilgængelighed og gennemsigtighed af 

oplysninger om støttemuligheder og 

projektstøttemodtagere bør der i hver 

medlemsstat være oprettet et enkelt 

websted eller en webportal med 

oplysninger om operationelle programmer, 

herunder lister over operationer, der ydes 

støtte til under hvert enkelt operationelt 

program. Disse oplysninger bør kunne give 

en rimelig, mærkbar og konkret idé for den 

bredere offentlighed og især for 

skatteyderne i Unionen om, hvad Unionens 

midler bruges til inden for rammerne af 

EHFF. Ud over dette mål bør 

offentliggørelsen af relevante data have til 

formål at skabe mere offentlig omtale af 

muligheden for at ansøge om midler fra 

Unionen. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag vil sikre størst mulig finansiel gennemsigtighed i EHFF. Det vil bringe 
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politikken på linje med de gennemsigtighedsbestemmelser for den fælles landbrugspolitik, der 

blev vedtaget for nylig, som finder anvendelse både på fysiske personer og juridiske enheder. 

Disse blev aftalt som følge af en offentlig høring på baggrund af Domstolens afgørelse i 

Shecke-sagen.  
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17.10.2013 A7-0282/610 

Ændringsforslag  610 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 12a 

 Suspension af betalinger 

 I tilfælde, hvor operatører er genstand for 

efterforskning af, om de har begået en 

overtrædelse i henhold til artikel 12, 

stk. 1, suspenderes enhver betaling under 

EHFF til de berørte operatører. Hvis det 

fastslås, at en operatør har begået en 

overtrædelse i henhold til artikel 12, 

stk. 1, kan den berørte operatørs 

ansøgning ikke tages i betragtning. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/611 

Ændringsforslag  611 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De midler, der er til rådighed til 

forpligtelser fra EHFF for perioden 2014-

2020 under delt forvaltning, andrager 5 520 

000 000 EUR i nuværende priser i 

overensstemmelse med den årlige 

fordeling, der er vist i bilag II.  

1. De midler, der er til rådighed til 

forpligtelser fra EHFF for perioden 2014-

2020 under delt forvaltning, andrager 

5 520 000 000 EUR i løbende priser i 

overensstemmelse med den årlige 

fordeling, der er vist i bilag II.  

2. 4 535 000 000 EUR af de midler, der er 

omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig 

udvikling af fiskeri, akvakultur og 

fiskeriområder under afsnit V, kapitel I, II 

og III.  

2. Højst 71,86 % af de midler, der er 

omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig 

udvikling af fiskeri, akvakultur og 

fiskeriområder under afsnit V, kapitel I, II 

og III.  

3. 477 000 000 EUR af de midler, der er 

omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og 

håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 

artikel 78.  

3. Mindst 12,5 EUR af de midler, der er 

omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og 

håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 

artikel 78.  

4. 358 000 000 EUR af de midler, der er 

omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger 

vedrørende dataindsamling omhandlet i 

artikel 79.  

4. Mindst 12,97 EUR af de midler, der er 

omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger 

vedrørende dataindsamling omhandlet i 

artikel 79.  

5. De midler, der tildeles som godtgørelse 

til regioner i den yderste periferi under 

afsnit V, kapitel V, må ikke pr. år 

overskride:  

5. De midler, der tildeles som godtgørelse 

til regioner i den yderste periferi under 

afsnit V, kapitel V, må ikke pr. år 

overskride:  

4 300 000 EUR for Azorerne og Madeira  4 300 000 EUR for Azorerne og Madeira  

5 800 000 EUR for De Kanariske Øer  5 800 000 EUR for De Kanariske Øer  

4 900 000 EUR for Fransk Guyana og 4 900 000 EUR for Fransk Guyana og 
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Réunion.  Réunion.  

6. 45 000 000 EUR af de midler, der er 

omhandlet i stk. 1, tildeles 

oplagringsstøtten, der er omhandlet i 

artikel 72 fra 2014 til 2018 inklusive.  

6. 45 000 000 EUR af de midler, der er 

omhandlet i stk. 1, tildeles 

oplagringsstøtten, der er omhandlet i 

artikel 72 fra 2014 til 2018 inklusive.  

Or. en 

Begrundelse 

Disse ændringer forhøjer de beløb, der kan anvendes til kontrol og håndhævelse og til 

indsamling af data, som ønsket af flere regionale råd. Der anvendes procentsatser, hvilket 

giver mulighed for at indsætte de endelige tal, så snart EHFF's samlede budget kendes. 
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17.10.2013 A7-0282/612 

Ændringsforslag  612 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagelse af interessenter i udformning 

og gennemførelse af 

bevaringsforanstaltninger som omhandlet i 

artikel 17 og 21 i [forordning om den 

fælles fiskeripolitik]. 

b) deltagelse af interessenter i udformning 

og gennemførelse af 

bevaringsforanstaltninger som omhandlet i 

artikel 17 og 21 i [forordningen om den 

fælles fiskeripolitik], herunder gennem 

medforvaltningsudvalg for flere 

interessenter; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/613 

Ændringsforslag  613 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) forvaltning, genopretning og 

overvågning af NATURA 2000-steder i 

overensstemmelse med Rådets direktiv 

92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 

naturtyper samt vilde dyr og planter og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/147/EF af 30. november 2009 om 

beskyttelse af vilde fugle i 

overensstemmelse med prioriterede 

aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til 

Rådets direktiv 92/43/EØF 

d) forvaltning, genopretning og 

overvågning af områder til genopretning 

af fiskebestande i overensstemmelse med 

[forordning om den fælles fiskeripolitik], 

maritime beskyttede områder med henblik 

på gennemførelse af de geografiske 

beskyttelsesforanstaltninger, der henvises 

til i artikel 13, stk. 4, i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF, og NATURA 2000-steder i 

overensstemmelse med Rådets direktiv 

92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 

naturtyper samt vilde dyr og planter og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/147/EF af 30. november 2009 om 

beskyttelse af vilde fugle i 

overensstemmelse med prioriterede 

aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til 

Rådets direktiv 92/43/EØF 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/614 

Ændringsforslag  614 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Bilag IV – nr. 1. – afsnit 1 – led 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

–  Støttemodtagerens navn (kun juridiske 

personer; der skal ikke anføres fysiske 

personer) 

– Støttemodtagerens navn  

Or. en 

Begrundelse 

Det medfører administrative byrder for betalingsorganerne at skelne mellem juridiske 

personer og fysiske personer i offentliggørelsen af støttemodtagere. Størst mulig 

gennemsigtighed er en mindre bureaukratisk politik at gennemføre end delvis 

gennemsigtighed. 

 

 


