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Fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 november 2011 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för att stödja den 

fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik (KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 

2010/0257(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(KOM(2010)0494), 

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2, 74, 77.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 

194.2 och 195.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka 

kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0292/2010), 

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 

grunden, 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 

16 februari 20111, 

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 27 januari 20112, 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 6 oktober 2011 att 

godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från 

fiskeriutskottet, budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt 

utskottet för regional utveckling (A7-0163/2011). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens 

gemensamma uttalande som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som 

bifogas denna resolution. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
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den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 november 2011 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om 

inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad 

havspolitik 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1255/2011.) 

 



  

 

 

 



  

BILAGA 

 

 

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
 

 

I enlighet med artikel 9 har finansieringsramen för genomförandet av programmet för att stödja 

den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik för 2011–2013 fastställts till 

40 000 000 EUR. Finansieringsramen består framför allt av 23 140 000 EUR som tagits från 

2011 års budget. Den tillgängliga marginalen under rubrik 2 i den fleråriga budgetramen har inte 

rörts. I ramen ingår också ett belopp på 16 660 000 EUR som inbegriper ett  bidrag till tekniskt 

stöd som lagts till budgetförslaget och som rådet godkände under sin behandling av 2012 års 

budget. Dessutom består ramen av ett belopp på 200 000 EUR för tekniskt stöd som ska tas med i 

2013 års budget.  

 

2011 års budget bör därför ändras för att skapa den nomenklatur som behövs och ta upp anslagen 

i reserven. I budgetarna för 2012 och 2013, som redan antagits, bör de relevanta beloppen för 

dessa år införas.   

 

 

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet 

 

 

Europaparlamentet och rådet utesluter inte möjligheten att införa delegerade akter i programmen 

efter 2013 på grundval av relevanta förslag från kommissionen. 

 

 

 


