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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Integrovaná námořní politika (INP) rozvíjí součinnosti mezi různými činnostmi EU týkajícími 
se oceánů, moří, pobřežních regionů a námořních odvětví.

Pilotní projekty a přípravné akce v oblasti námořní politiky skončily v roce 2010 (na rok 2011 
nebyly poskytnuty žádné prostředky na závazky). Je zapotřebí víceletý finanční rámec pro 
INP na období 2011–2013 vytvořením dvou nových rozpočtových položek (11 09 05 a 11 01 
04 04 07). Vytvoření takového programu by mělo Komisi umožnit, aby spolu s členskými 
státy a zúčastněnými stranami pokračovala v průzkumných pracích, které již byly zahájeny, a 
dále rozvíjela a konkretizovala možnosti provádění INP. V současné době není dlouhodobě 
zajištěno financování dalšího rozvoje a provádění této politiky.

Účelem předkládaného návrhu je poskytnout INP stabilní finanční rámec na období 2011–
2013 stanovením finančního krytí ve výši 50 milionů EUR. Ve svém usnesení ze dne 21. října 
2010 o integrované námořní politice EU – hodnocení dosaženého pokroku a nové výzvy 
(2010/2040(INI)) Evropský parlament podpořil „záměr Komise vyčlenit na financování 
integrované námořní politiky v příštích dvou letech částku 50 milionů EUR s cílem vycházet z 
předcházejících projektů, které se týkají politiky, správy, udržitelnosti a dohledu“. Částka, 
kterou Komise navrhuje, je přiměřená a měla by být považována za nezbytné minimum.

K právnímu základu, z něhož návrh vychází, je třeba přidat také články 165 a 166 týkající se 
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, aby bylo možné vytvořit programy spolupráce také 
v těchto oblastech.

Toto stanovisko upřesňuje, doplňuje a rozšiřuje cíle programu. Zejména navrhuje, aby byly 
mezi obecné cíle zařazeny podpora udržitelného rozvoje, ochrana mořských a pobřežních 
zdrojů a jejich udržitelné využívání a rozvoj strategií pro oblasti jednotlivých moří, aby tyto 
cíle byly podloženy specifičtějšími pravidly pro vynakládání prostředků a aby byl Evropský 
parlament patřičným způsobem zapojen do provádění programu. Čím jsou cíle a kritéria pro 
vynakládání prostředků méně konkrétní, tím více je zapotřebí, aby byl Parlament zapojen do 
provádění programu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zlepšit koordinované plánování 
konkurujících si námořních činností, 
strategické řízení námořních oblastí, 
kvalitu činností dozoru a vymáhání 
dodržování právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 7 – bod 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

má-li to význam, okolnosti, které 
opodstatňují poskytnutí grantu bez výzvy 
k předkládání návrhů na základě některé 
z výjimek uvedených v článku 168 
nařízení Komise (ES, EURATOM) 
č. 2342/2002;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 8 a – název (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Maximální výše výdajů na jednotlivé cíle

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. a) Integrovaná námořní správa – 2,5 
milionu EUR;
b)  Činnosti související s oblastmi 
jednotlivých moří – 4,6 milionu EUR;
c) Nástroje pro tvorbu integrované 
politiky – 33,0 milionu EUR;
d) Podpora mezinárodního rozměru INP –
0,6 milionu EUR;
e) Vymezení hranic udržitelnosti 
námořních činností prováděním rámcové 
směrnice o strategii pro mořské prostředí 
– 5,1 milionu EUR;
f) udržitelný hospodářský růst, 
zaměstnanost a inovace – 1,5 milionu 
EUR;
g) Zvyšování viditelnosti námořní Evropy 
– 2,3 milionu EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Musí být jasně vymezena kritéria pro 
spolufinancování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Do 30. června 2012 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu v 
polovině období o provádění INP.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je při sestavování ročních 
pracovních programů stanovených v čl. 7 
odst. 2 nápomocen poradní výbor.

1. Komisi je při sestavování ročních 
pracovních programů stanovených v čl. 7 
odst. 2 nápomocen poradní výbor, v němž 
je zastoupen Evropský parlament.

Or. en


