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RÖVID INDOKOLÁS

Az integrált tengerpolitika ösztönzi az óceánokra, a tengerekre, a part menti régiókra és a 
tengerészeti ágazatokra vonatkozó uniós fellépések közötti szinergiát.

2010 végén lezárultak a tengerpolitika terén indított kísérleti projektek és előkészítő 
intézkedések (2011-re nem terveztek kötelezettségvállalási előirányzatokat). A 2007–2013 
közötti időszakot lefedő, az integrált tengerpolitikára vonatkozó többéves pénzügyi keretet 
kell létrehozni két új költségvetési tétel bevezetése révén (11 09 05. és 11 01 04 04 07.). E 
programnak lehetővé kellene tennie a Bizottság számára, hogy a tagállamokkal és az 
érdekeltekkel közösen folytassa a megkezdett feltáró munkát, valamint hogy továbbfejlessze 
és pontosítsa az integrált tengerpolitika végrehajtásának lehetőségeit. Jelenleg hosszú távon 
nem biztosított e szakpolitika fejlesztésének és végrehajtásának a finanszírozása.

A javaslat célja, hogy egy 50 millió eurós nagyságrendű pénzügyi keretösszeg révén szilárd 
pénzügyi keretet biztosítson az integrált tengerpolitika céljaira a 2011 és 2013 közötti 
időszakban. Az Európai Parlament az integrált tengerpolitikáról – az elért eredmények 
értékeléséről és új kihívásokról szóló 2010. október 21-i állásfoglalásában (2010/2040(INI)) 
támogatta a „Bizottság azon szándékát, hogy az integrált tengerpolitikát 50 millió euróval 
finanszírozza a következő két évben a politika, a kormányzás, a fenntarthatóság és a 
felügyelet terén folytatott korábbi projektekben megkezdett tevékenységek továbbvitele 
érdekében”; A Bizottság ésszerű összeget javasolt, amelyet minimumösszegnek kell tekinteni.

Az együttműködési programok e területeken való továbbfejlesztésének biztosítása érdekében 
a jelentés jogalapjait ki kell egészíteni az oktatásra, a szakképzésre és a fiatalokra vonatkozó 
165. és 166. cikkekkel.

E vélemény egyértelművé teszi, kiegészíti és megerősíti a program célkitűzéseit. A vélemény 
különösen a fenntartható fejlődés ösztönzésének, a tengeri és tengerparti erőforrások 
védelmének és fenntartható használatának, valamint az egyes tengeri medencékre vonatkozó 
stratégiák kialakításának az általános célkitűzések közé való felvételét javasolja, továbbá azt 
ajánlja, hogy a kiadásokra vonatkozó egyértelműbb szabályokkal támasszák alá a 
célkitűzéseket és a Parlamentet vonják be megfelelően a végrehajtásba. Minél kevésbé 
körülhatároltak a célkitűzések és a kiadásokra vonatkozó kritériumok, annál nagyobb szükség 
van a végrehajtás során a Parlament bevonására.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az egymással versengő tengerészeti 
tevékenységek összehangolt tervezésének, 
a tengeri területek stratégiai 
irányításának, a felügyeleti tevékenységek 
minőségének és a jogszabályok 
végrehajtásának erősítése.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

adott esetben azokat a körülményeket, 
amelyek a 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet 168. cikkében 
meghatározott valamely kivétel alapján 
felhívás hiányában is indokolják 
támogatás odaítélését.

törölve

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
a különféle célkitűzésekre fordítható 
maximális összegek

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a) integrált tengerpolitikai irányítás –
2,5 millió euró;
b) a tengeri medencékkel kapcsolatos 
intézkedések – 4,6 millió euró;
c) az integrált döntéshozatal eszközei– 33 
millió euró; 
d) az integrált tengerpolitika nemzetközi 
dimenziójának előmozdítása – 0,6 millió 
euró;
e) a tengeri tevékenységek 
fenntarthatósági határainak 
meghatározása a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv 
végrehajtása révén – 5,1 millió euró
f) fenntartható gazdasági növekedés, 
foglalkoztatás és innováció – 1,5 millió 
euró;
g) a tengeri Európa láthatóságának 
növelése – 2,3 millió euró.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) világosan meg kell határozni a 
társfinanszírozási kritériumokat.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A Bizottság 2012. június 30-ig félidős 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az integrált 
tengerpolitika végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját a 7. cikk (2)
bekezdésében előirányzott éves 
munkaprogramok kialakítása során 
tanácsadó bizottság segíti.

(1) A Bizottság munkáját a 7. cikk (2) 
bekezdésében előirányzott éves 
munkaprogramok kialakítása során a 
Parlament bevonása mellett egy tanácsadó 
bizottság segíti.

Or. en


