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LÜHISELGITUS

Integreeritud merenduspoliitika (IMP) soodustab sünergiat kõigi ELi meetmete vahel, mis on 
seotud ookeanide, merede, rannikualade ja merendusvaldkondadega.

Merenduspoliitika katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed jõudsid lõpule 2010. aastal 
(2011. aastaks ei ole kulukohustuste assigneeringuid ette nähtud). Integreeritud 
merenduspoliitika jaoks ajavahemikul 2011–2013 on vaja mitmeaastast finantsraamistikku 
ning selleks tuleb lisada kaks uut eelarverida (11 09 05 ja 11 01 04 04 07). Sellise programmi 
loomine peaks komisjonil koos liikmesriikide ja sidurühmadega võimaldama jätkata juba 
alustatud uuringuid ning edasi arendada ja muuta konkreetsemaks IMP rakendamise 
võimalusi. Selle poliitika edasise arendamise ja rakendamise pikaajaline rahastamine ei ole 
praegu garanteeritud. 

Käesoleva ettepaneku eesmärk on tagada IMPle stabiilne finantsraamistik ajavahemikuks 
2011–2013 ja kehtestada selleks 50 miljoni euro suurune finantspakett. Oma 21. oktoobri 
2010. aasta resolutsioonis „Integreeritud merenduspoliitika – edusammude hindamine ja uued 
ülesanded” kohta (2010/2040(INI)) toetas Euroopa Parlament „komisjoni esitatud kavatsust 
kasutada 50 miljonit eurot integreeritud merenduspoliitika rahastamiseks järgmise kahe aasta 
jooksul, et arendada edasi varasemaid projekte poliitiliste meetmete, juhtimise, 
jätkusuutlikkuse ja järelevalve valdkonnas”.  Komisjoni soovitatud summa on mõistlik ja seda 
tuleks pidada vähimaks vajalikuks summaks.

Ettepaneku õiguslik alus peaks sisaldama ka artikleid 165 ja 166, mis käsitlevad haridust, 
erialast koolitust ja noori, et oleks võimalik arendada koostööprogramme selles valdkonnas.

Käesolevas arvamuses selgitatakse, täiendatakse ja kindlustatakse programmi eesmärke.
Arvamuses soovitatakse ennekõike lisada programmi üldeesmärkide hulka säästva arengu 
edendamine, mere- ja rannikuressursside säästev kasutamine ning eri merebasseinide 
strateegiate edasiarendamine ning see, et eesmärgid peaksid rajanema konkreetsematel 
kulueeskirjadel ja Euroopa Parlament kaasataks asjakohaselt programmi rakendamisse.  Mida 
vähem konkreetsemad on eesmärgid ja kulukriteeriumid, seda rohkem on vaja parlamenti 
kaasata rakendamisse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tõhustada konkureerivate 
merendustegevuste kooskõlastatud 
kavandamist, merealade strateegilist 
juhtimist, seiretegevuse kvaliteeti ja 
õigusaktide järgimise tagamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt 3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vajaduse korral asjaolud, millega 
põhjendatakse toetuse andmist ilma 
konkursikutseta, komisjoni määruse (EC, 
EURATOM) nr 2342/2002 artikli 168 
eranditest ühe põhjal;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Maksimumkulud eri eesmärkide puhul

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. a) Merenduse integreeritud juhtimine –
2,5 miljonit eurot;
b) merebasseinidega seotud meetmed –
4,6 miljonit eurot;
c) vahendid integreeritud poliitika 
väljatöötamiseks – 33,0 miljonit eurot;
d) integreeritud merenduspoliitika 
rahvusvahelise dimensiooni edendamine –
0,6 miljonit eurot;
e) merendusalase tegevuse 
jätkusuutlikkuse piiride määratlemine 
merestrateegia raamdirektiivi 
rakendamise kaudu – 5,1 miljonit eurot;
f) jätkusuutlik majanduskasv, tööhõive ja 
innovatsioon – 1,5 miljonit eurot;
g) merenduse kui valdkonna esiletõstmine 
Euroopas – 2,3 miljonit eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Määratakse selged kaasrahastamise 
kriteeriumid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule vahearuande IMP 
rakendamise kohta 30. juuniks 2012.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 7 lõikega 2 ettenähtud iga-
aastaste tööprogrammide koostamisel 
abistab komisjoni nõuandekomitee.

1. Artikli 7 lõikega 2 ettenähtud iga-
aastaste tööprogrammide koostamisel 
abistab komisjoni nõuandekomitee, kes 
kaasab Euroopa Parlamendi.

Or. en


