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17.10.2013 A7-0282/609 

Ändringsförslag  609 
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 
Skäl 95 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(95) För att göra informationen om 

finansieringsmöjligheter och 

stödmottagande projekt lättillgängligare 

och mer genomsynlig bör det i varje 

medlemsstat finnas en enda webbplats eller 

webbportal med information om operativa 

program, inklusive förteckningar över 

verksamhet som fått stöd inom varje 

operativt program. Informationen ska 

utformas på ett sådant sätt att den ger 

allmänheten en rimlig och konkret idé om 

hur programmet fungerar och om hur 

skattebetalarnas pengar används inom 

EHFF. Härutöver bör offentliggörandet av 

relevanta uppgifter också tjäna till att 

sprida kunskap om möjligheterna att söka 

unionsstöd. Däremot bör enskilda 

personers namn inte offentliggöras i 

enlighet med den grundläggande 

rättigheten till skydd av personuppgifter 

och i enlighet med domstolens dom i de 

förenade målen Schecke. 

(95) För att göra informationen om 

finansieringsmöjligheter och 

stödmottagande projekt lättillgängligare 

och mer genomsynlig bör det i varje 

medlemsstat finnas en enda webbplats eller 

webbportal med information om operativa 

program, inklusive förteckningar över 

verksamhet som fått stöd inom varje 

operativt program. Informationen ska 

utformas på ett sådant sätt att den ger 

allmänheten en rimlig och konkret idé om 

hur programmet fungerar och om hur 

skattebetalarnas pengar används inom 

EHFF. Härutöver bör offentliggörandet av 

relevanta uppgifter också tjäna till att 

sprida kunskap om möjligheterna att söka 

unionsstöd. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag skulle ge maximal finansiell insyn hos EHFF. Därmed skulle politiken 
följa de nyligen överenskomna insynsbestämmelserna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, som ska tillämpas på såväl fysiska som juridiska personer. Man enades 
om dessa efter ett offentligt samråd till följd av domstolens dom i Schecke-målet. 
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17.10.2013 A7-0282/610 

Ändringsförslag  610 
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 12a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 12a 

 Tillfälligt inställande av utbetalningar 

 I fall där det pågår utredning om 

huruvida aktörer har begått någon 

överträdelse enligt artikel 12.1 ska 

samtliga utbetalningar från EHFF till de 

berörda aktörerna ställas in. Om det 

konstateras att en aktör har begått en 

överträdelse enligt artikel 12.1 ska 

ansökningar från de berörda aktörerna 

betraktas som ogiltiga. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/611 

Ändringsförslag  611 
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 15 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De medel som under perioden 2014–

2020 finns tillgängliga för åtaganden från 

EHFF för delad förvaltning ska uppgå till 

5 520 000 000 euro i löpande priser i 

enlighet med den årliga fördelning som 

anges i bilaga II.  

1. De medel som under perioden 2014–

2020 finns tillgängliga för åtaganden från 

EHFF för delad förvaltning ska uppgå till 

5 520 000 000 euro i löpande priser i 

enlighet med den årliga fördelning som 

anges i bilaga II.  

2. Av de medel som anges i punkt 1 ska 

4 535 000 000 euro avsättas för hållbar 

utveckling på områdena fiske, vattenbruk 

och fiskeberoende områden enligt 

kapitlen I, II och III i avdelning V.  

2. Av de medel som anges i punkt 1 ska 

högst 71,86 % avsättas för hållbar 

utveckling av fiske, vattenbruk och 

fiskeberoende områden enligt kapitlen I, II 

och III i avdelning V.  

3. Av de medel som anges i punkt 1 ska 

477 000 000 euro avsättas för kontroll- och 

tillsynsåtgärder enligt artikel 78.  

3. Av de medel som anges i punkt 1 ska 

minst 12,5 % avsättas för kontroll- och 

tillsynsåtgärder enligt artikel 78.  

4. Av de medel som anges i punkt 1 ska 

358 000 000 euro avsättas för åtgärder för 

datainsamling enligt artikel 79.  

4. Av de medel som anges i punkt 1 ska 

minst 12,97 % avsättas för åtgärder för 

datainsamling enligt artikel 79.  

5. De medel som avsätts för de yttre 

randområdena enligt avdelning V kapitel V 

får inte överskrida följande belopp per år:  

5. De medel som avsätts för de yttre 

randområdena enligt avdelning V kapitel V 

får inte överskrida följande belopp per år:  

– 4 300 000 euro för Azorerna och 

Madeira.  

– 4 300 000 euro för Azorerna och 

Madeira.  

– 5 800 000 euro för Kanarieöarna.  – 5 800 000 euro för Kanarieöarna.  

– 4 900 000 för Franska Guyana och 

Réunion.  

– 4 900 000 för Franska Guyana och 

Réunion.  

6. Av de medel som anges i punkt 1 ska 

45 000 000 euro avsättas för lagringsstöd 

6. Av de medel som anges i punkt 1 ska 

45 000 000 euro avsättas för lagringsstöd 
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enligt artikel 72 under perioden 2014–

2018.  

enligt artikel 72 under perioden 2014–

2018.  

Or. en 

Motivering 

Genom dessa förändringar ökas de belopp som kan användas för kontroll, efterlevnad och 
datainsamling, vilket har begärts av flera regionala rådgivande nämnder. Dessutom används 
procentsatser, vilket gör det möjligt att införa slutbeloppen när den totala EHFF-budgeten 
har fastställts. 
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17.10.2013 A7-0282/612 

Ändringsförslag  612 
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 35 – punkt 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Berörda aktörers deltagande i arbetet 

med att utforma och utveckla de 

bevarandeåtgärder som avses i 

artiklarna 17 och 21 i [förordningen om 

den gemensamma fiskeripolitiken]. 

(b) Berörda aktörers deltagande i arbetet 

med att utforma och utveckla de 

bevarandeåtgärder som avses i artiklarna 

17 och 21 i [förordningen om den 

gemensamma fiskeripolitiken], även 

genom gemensamma 

förvaltningskommittéer bestående av flera 

intressenter. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/613 

Ändringsförslag  613 
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 38 – punkt 1 – led d 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Förvaltning, återställande och 

övervakning av Natura 2000-områden i 

enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG av 

den 21 maj 1992 om bevarande av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/147/EG av den 30 november 2009 

om bevarande av vilda fåglar, i enlighet 

med den prioriterade åtgärdsplan som 

fastställs enligt rådets direktiv 92/43/EEG. 

(d) Förvaltning, återställande och 

övervakning av områden för återhämtning 

av fiskbestånd [förordningen om den 

gemensamma fiskeripolitiken], marina 

skyddsområden för genomförandet av de 

geografiska skyddsåtgärder som avses i 

artikel 13.4 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/56/EG och 

Natura 2000-områden i enlighet med rådets 

direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 

om bevarande av livsmiljöer samt vilda 

djur och växter och Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2009/147/EG av den 

30 november 2009 om bevarande av vilda 

fåglar, i enlighet med den prioriterade 

åtgärdsplan som fastställs enligt rådets 

direktiv 92/43/EEG. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/614 

Ändringsförslag  614 
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 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Stödmottagarens namn (endast juridiska 

personer, inga fysiska personer får 

namnges). 

– Stödmottagarens namn. 

Or. en 

Motivering 

Att göra skillnad på fysiska och juridiska personer vid offentliggörande av mottagarna är en 
administrativ börda för de betalande organen. Fullständig insyn är en mindre byråkratisk 
börda än partiell insyn. 

 

 


