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ĪSS PAMATOJUMS

Integrētā jūrniecības politika (IJP) veicina visu to ES politikas virzienu sinerģiju, kuri attiecas 
uz okeāniem, jūrām, piekrastes reģioniem un jūrniecības nozarēm.

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības jūrniecības politikas jomā tika pabeigti 
2010. gadā (2011. gadam saistību apropriācijas nav paredzētas). Laikposmam no 2011. līdz 
2013. gadam IJP ir nepieciešama daudzgadu finanšu shēma, ieviešot divas jaunas budžeta 
pozīcijas (11 09 05 un 11 01 07 04 04). Šādas programmas izveide dos Komisijai iespēju 
kopā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām turpināt jau iesākto izpētes darbu, kā arī 
attīstīt un precizēt IJP īstenošanas iespējas. Pašlaik šīs politikas attīstības un īstenošanas 
finansēšana ilgtermiņā nav garantēta.

Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt integrēto jūrniecības politiku ar stabilu finanšu plānu 
laikposmam no 2011. līdz 2013. gadam, izveidojot finansējumu EUR 50 miljonu apmērā. 
Eiropas Parlaments 2010. gada 21. oktobra rezolūcijā „Par integrēto jūrniecības politiku —
sasniegtā progresa novērtēšana un jauni uzdevumi” (2010/2040(INI)) jau paziņoja, ka: 
„atbalsta Komisijas apliecināto vēlmi nākamo divu gadu laikā IJP finansēšanai piešķirt EUR 
50 miljonus, lai turpinātu iesākto darbu, pamatojoties uz politikas, pārvaldības, ilgtspējības un 
uzraudzības jomās iepriekš īstenotajiem projektiem”. Komisijas ierosinātā summa ir samērīga 
un to vajadzētu uzskatīt par nepieciešamo minimumu.

Priekšlikuma juridiskajā pamatā ir jāiekļauj 165. un 166. pants par izglītību, profesionālo 
sagatavošanu un jaunatni, lai būtu iespējams veidot sadarbības programmas šajās jomās.

Ar šo atzinumu tiek precizēti, papildināti un nostiprināti programmas mērķi. Tajā jo īpaši ir 
ierosināts vispārējos mērķos iekļaut arī ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, jūras un piekrastes 
resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu un stratēģiju veidošanu konkrētiem jūru 
baseiniem; rosināts arī, ka mērķus vajadzētu pamatot ar konkrētākiem noteikumiem attiecībā 
uz izdevumiem, un ka Eiropas Parlamentu vajadzētu pienācīgi iesaistīt īstenošanas procesā. Jo 
nekonkrētāki ir mērķi un izdevumu kritēriji, jo plašākai jābūt Parlamenta iesaistei īstenošanas 
procesā.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. pants - ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) veicināt konkurējošu jūrniecības 
darbību saskaņotu plānošanu, jūras 
apgabalu stratēģisku pārvaldību, 
uzraudzības darbību kvalitāti un tiesību 
aktu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. pants - 3. punkts - e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) attiecīgā gadījumā apstākļi, kādos 
dotāciju var piešķirt bez uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus, pamatojoties uz 
kādu no izņēmumiem, kas norādīti 
Komisijas Regulas (EK, EURATOM) 
Nr. 2342/2002 168. pantā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8.a pants - virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Maksimālie izdevumi dažādiem mērķiem

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. a) integrēta jūrniecības pārvaldība —
EUR 2,5 miljoni;
b) ar jūru baseiniem saistīti pasākumi —
EUR 4,6 miljoni;
c) integrētas politikas veidošanas 
instrumenti — EUR 33,0 miljoni;
d) IJP starptautiskās dimensijas 
veicināšana — EUR 0,6 miljoni;
e) jūrniecības darbību ilgtspējības robežu 
noteikšana, īstenojot Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu — EUR 5,1 miljons;
f) ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme, 
nodarbinātība un inovācija — EUR 
1,5 miljoni;
g) Eiropas jūrniecības nozares 
redzamības palielināšana — EUR 
2,3 miljoni.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
 8. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līdzfinansējuma kritēriji ir precīzi 
noteikti.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Komisija līdz 2012. gada 30. jūnijam 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei termiņa vidusposma pārskatu 
par IJP īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padomdevēja komiteja palīdz Komisijai 
sagatavot 7. panta 2. punktā paredzētās 
gada darba programmas.

1. Padomdevēja komiteja palīdz Komisijai 
sagatavot 7. panta 2. punktā paredzētās 
gada darba programmas, iesaistot šajā 
procesā arī Eiropas Parlamentu.

Or. en


