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KORT BEGRUNDELSE

Den integrerede havpolitik har til formål at fremme synergien mellem alle EU's aktioner 
vedrørende havene, kystområderne og de maritime sektorer.

Pilotprojekterne og de forberedende foranstaltninger inden for havpolitik blev afsluttet i 2010 
(der er ikke afsat forpligtelsesbevillinger til 2011). Der er behov for en flerårig finansiel 
ramme for den integrerede havpolitik for perioden 2011-2013 gennem indførelsen af to nye 
budgetposter (11 09 05 og 11 01 04 04 07). Etableringen af et sådant program skal gøre det 
muligt for Kommissionen sammen med medlemsstaterne og de relevante aktører at fortsætte 
de sonderende undersøgelser, der allerede er blevet iværksat, og at udvikle og konkretisere 
mulighederne for at gennemføre den integrerede havpolitik.

Formålet med dette forslag er at give den integrerede havpolitik en stabil finansiel ramme for 
perioden 2011-2013 ved at etablere en finansramme på 50 mio. euro. I sin beslutning af 21. 
oktober 2010 om integreret havpolitik - Evaluering af gjorte fremskridt og nye udfordringer 
(2010/2040(INI)) støttede Europa-Parlamentet ”Kommissionens hensigt om at finansiere den 
integrerede havpolitik med 50 mio. EUR i løbet af de næste to år med henblik på at bygge 
videre på tidligere projekter inden for områderne politik, forvaltning, bæredygtighed og 
kontrol”. Det beløb, Kommissionen har foreslået, er forsvarligt og bør betragtes som et 
minimum.

Hvad angår forslagets retsgrundlag, bør man tilføje artikel 165 og 166 om uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdom for at tillade udviklingen af samarbejdsprogrammer på disse 
områder.

Denne udtalelse klarlægger, supplerer og styrker programmets mål. Især indeholder udtalelsen 
forslag om at udvide de generelle mål til også at omfatte bæredygtig udvikling, beskyttelse og 
bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcerne og udvikling af særskilte strategier for 
hvert enkelt havområde, at målene bør underbygges med mere specifikke bestemmelser om 
udgifterne, og at Europa-Parlamentet på passende vis inddrages i gennemførelsen. Jo mindre 
specifikke målene og udgiftskriterierne er, jo større parlamentarisk deltagelse i 
gennemførelsen er der behov for.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) styrke den koordinerede planlægning 
af konkurrerende havaktiviteter, den 
strategiske forvaltning af havområder, 
kvaliteten af overvågningsaktiviteterne og 
håndhævelsen af lovene. 

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i givet fald de omstændigheder, der
berettiger, at der ydes støtte uden 
indkaldelse af forslag på grundlag af en 
af undtagelserne i artikel 168 i 
Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 8 a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Maksimale bevillinger til de forskellige 
mål

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. (a) Integreret havforvaltning – EUR 2,5 
mio;
(b) aktiviteter i tilknytning til havområder 
– EUR 4,6 mio;
(c) Værktøjer til udformning af en 
integreret politik – EUR 33,0 mio;
(d) Fremme af den integrerede havpolitiks 
internationale dimension – EUR 0,6 mio;
(e) Fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for havaktiviteter 
ved gennemførelse af rammedirektivet om 
havstrategi – EUR 5,1 mio;
(f) bæredygtig økonomisk vækst, 
beskæftigelse og innovation – EUR 1,5 
mio;
(g) Et mere synligt maritimt Europa –
EUR 2,3 mio.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kriterierne for medfinansiering skal 
defineres klart.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 a
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en midtvejsrapport 
om gennemførelsen af den integrerede 
havpolitik senest den 30. juni 2012.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af en rådgivende 
komité ved udarbejdelsen af de årlige 
arbejdsprogrammer, jf. artikel 7, stk. 2.

1. Kommissionen bistås ved udarbejdelsen 
af de årlige arbejdsprogrammer af en 
rådgivende komité med deltagelse af 
Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 2.

Or. en


