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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Integruota jūrų politika skatinama visų ES veiksmų, susijusių su vandenynais, jūromis, 
pakrančių regionais ir jūrų sektoriais, sąveika.

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai jūrų politikos srityje buvo baigti 2010 metais 
(2011 m. nebuvo numatyti jokie įsipareigojimų asignavimai). Integruotai jūrų politikai būtina 
daugiametė finansinė programai (2011-2013 m.), kuriai finansuoti būtina sukurti dvi naujas 
biudžeto eilutes (11 09 05 ir 11 01 04 04 07). Tokios programos sukūrimas suteiktų galimybę 
Komisijai, valstybėms narėms ir suinteresuotoms šalims tęsti jau pradėtą tiriamąjį darbą ir 
toliau vystyti ir detalizuoti sprendimus dėl integruotos jūrų politikos (IJP) įgyvendinimo. Šiuo 
metu tolesnis ir ilgalaikis šios politikos vystymas ir įgyvendinimas nėra užtikrintas.

Šio pasiūlymo tikslas yra IJP suteikti stabilią finansinę programą, skirtą 2011-2013 m. 
laikotarpiui, jai skiriant 50 milijonų EUR finansinį paketą. Europos Parlamentas 2010 m. 
spalio 21 d. savo rezoliucijoje dėl Integruotos jūrų politikos: pažangos vertinimas ir nauji 
iššūkiai pritarė Komisijos išreikštam ketinimui per pastaruosius du metus IJP skirti 20 
milijonų EUR, siekiant stiprinti projektus politikos, valdymo, tvarumo ir priežiūros srityse. 
Komisijos siūloma suma yra priimtina ir neturi būti mažesnė.

Teisinio pagrindo, kuriuo paremtas pasiūlymas, aspektu reikėtų pridėti 165 ir 166 straipsnius 
dėl švietimo, profesinio mokymo ir jaunimo, kad būtų galima leisti rengti bendradarbiavimo 
šiose srityse programas.

Šioje nuomonėje išaiškinami, papildomi ir sustiprinami programos tikslai. Ypač joje siūloma 
skatinti tvarų vystymąsi, jūros pakrančių ir jūros išteklių apsaugą ir tvarų naudojimą bei 
kiekvienam jūrų baseinui vystyti atskiras strategijas. Tai turėtų būti įtraukta į bendruosius 
programos tikslus, kuriuos turi paremti detalesnės išlaidų taisyklės ir, kad Europos 
Parlamentas turėtų atitinkamai dalyvauti programos įgyvendinime. dalyvauti jos 
įgyvendinime. Kuo mažiau detalūs tikslai ir išlaidų kriterijai, tuo labiau įgyvendinime būtinas 
parlamentinis dalyvavimas.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) sustiprinti koordinuotą 
konkuruojančių jūros veiklų planavimą, 
strateginį jūros sričių valdymą, kontrolės 
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veiklos kokybę ir įstatymų vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jei taikytina, aplinkybės, pateisinančios 
dotacijos skyrimą be kvietimo teikti 
pasiūlymus, remiantis viena iš Komisijos 
reglamento (EB, EURATOMAS) 
Nr. 2342/2002 168 straipsnyje nustatytų 
išimčių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnio pavadinimas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Maksimalios įvairių tikslų išlaidų ribos

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. a) integruotas jūrų valdymas – 2,5 
milijonai EUR;
b)  su jūrų baseinais susijusi veikla–4,6 
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milijonai EUR;
c) priemonės, skirtos integruotos politikos 
formvimui−33,0 milijonai EUR;
d) IJP tarptautinio lygmens 
propagavimas–0,6 milijonai EUR;
e) Jūrų veiklos tvarumo ribų nustatymas 
įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą (JSPD)–5,1 milijonai EUR;
f) tvarus ekonomikos augimas, užimtumas 
ir naujovių diegimas –1,5 milijonai EUR;
g) Jūrų Europos propagavimo didinimas 
–2,3 milijonai EUR;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendro finansavimo kriterijai yra 
aiškiai apibrėžiami.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki 2012 m. birželio 30 d. pateikia šio 
reglamento vidurio laikotarpio IJP 
įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengiant 7 straipsnio 2 dalyje numatytas 
metines darbo programas Komisijai padeda 
patariamasis komitetas.

1. Rengiant 7 straipsnio 2 dalyje numatytas 
metines darbo programas Komisijai padeda 
patariamasis komitetas, kuriame taip pat 
dalyvauja Europos Parlamentas.

Or. en


