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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Politika Marittima Integrata (IMP) tinkoraġġixxi s-sinerġija bejn il-politiki kollha tal-UE li 
jirrigwardaw l-oċeani, l-ibħra, ir-reġjuni kostali u s-setturi marittimi.

Il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji fil-qasam tal-Politika Marittima ntemmu fl-2010 
(l-ebda approprjazzjonijiet ta’ impenn ma ġew previsti għall-2011). Hemm bżonn ta' qafas 
finanzjarju pluriennali għall-IMP għall-perjodu 2011-2013 permezz tal-introduzzjoni ta' żewġ 
linji tal-baġit ġodda (11 09 05 u 11 01 04 04 07). Il-ħolqien ta' tali programm għandu 
jippermetti lill-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri u l-partijiet interessati, tkompli x-
xogħol esploratorju li diġà beda u tkompli tiżviluppa u tikkonkretizza l-għażliet għall-
implimentazzjoni tal-IMP. Finanzjament fit-tul ta' aktar żvilupp u implimentazzjoni ta' din il-
politika mhuwiex attwalment iggarantit.  

L-iskop ta' din il-proposta huwa li l-IMP tkun ipprovduta b'qafas finanzjarju stabbli għall-
perjodu 2001-2013 billi jiġi stabbilit pakkett finanzjarju ta' EUR 50 miljun. Fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-Poltika Marittima Integrata (IMP) -  Evalwazzjoni tal-
progress li sar u sfidi ġodda (2010/2040(INI)), il-Parlament Ewropew appoġġja "l-intenzjoni 
ddikjarata tal-Kummissjoni li tiffinanzja l-IMP b’EUR 50 miljun matul is-sentejn li ġejjin, 
sabiex tibni fuq proġetti preċedenti fl-oqsma tal-politika, il-governanza, is-sostenibbiltà u s-
sorveljanza". L-ammont propost mill-Kummissjoni huwa raġjonevoli u għandu jitqies bħala l-
minimu meħtieġ.

Fir-rigward tal-bażijiet ġuridiċi li fuhom hija bbażata din il-proposta, għandhom jiġu inklużi l-
Artikoli 165 u 166 li jirrigwardaw l-edukazzjoni, it-taħriġ professjonali u ż-żgħażagħ sabiex 
jiġi awtorizzat l-iżvilupp ta' programmi ta' kooperazzjoni f'dawk l-oqsma.

Din l-opinjoni tiċċara, tissuplimenta u ssaħħaħ l-għanijiet tal-programm. B'mod partikolari, 
hija tipproponi li jiġu inklużi fost l-għanijiet ġenerali l-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli, 
il-protezzjoni u l-użu sostenibbli tar-riżorsi marittimi u kostali, kif ukoll l-iżvilupp tal-
istrateġiji għall-baċiri tal-baħar, li l-għanijiet ikunu ġġustifikati b'regoli aktar speċifiċi dwar l-
infiq u li l-Parlament Ewropew għandu jkun involut b'mod xieraq fl-implimentazzjoni. Inqas 
ma jkunu speċifiċi l-għanijiet u l-kriterji ta' nfiq, aktar ma huwa meħtieġ l-involviment tal-
Parlament fl-implimentazzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li jsaħħaħ l-ippjanar ikkoordinat tal-
attivitajiet marittimi li jikkompetu 
bejnithom, il-ġestjoni strateġika taż-żoni 
marittimi, il-kwalità tal-attivitajiet ta' 
sorveljanza u l-infurzar tal-liġijiet.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - punt 3 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jekk rilevanti, iċ-ċirkostanzi li 
jiġġustifikaw l-aġġudikazzjoni ta’ għotja 
mingħajr sejħa 
għall-proposti fuq il-bażi ta’ waħda mill-
eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 168 
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, 
EURATOM) Nru 2342/2002;

imħassar

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a - titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Ammonti massimi ta' nfiq għall-għanijiet 
varji

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. (a) Governanza Marittima Integrata -
EUR 2,5 miljun;
(b)  Attivitajiet fir-rigward tal-baċiri tal-
baħar - EUR 4,6 miljun;
(c) Strumenti għat-tfassil ta' politika 
integrata - EUR 33,0 miljun;
(d) Il-promozzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-IMP - EUR 0,6 miljun;
(e) Id-definizzjoni tal-limiti tas-
sostenibbiltà tal-attivitajiet marittimi 
permezz tal-implimentazzjoni tal-MSFD -
EUR 5,1 miljun;
(f) It-tkabbir ekonomiku sostenibbli, l-
impjiegi u l-innovazzjoni - EUR 1,5 
miljun;
(g) Iż-żieda tal-viżibbiltà tal-Ewropa 
marittima - EUR 2,3 miljun.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kriterji għall-kofinanzjament 
għandhom ikunu ddefiniti b'mod ċar.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
ta' nofs it-terminu dwar l-
implimentazzjoni tal-IMP sat-30 ta' 
Ġunju 2012.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat Konsultattiv fit-twaqqif tal-
programmi ta’ ħidma annwali previsti fl-
Artikolu 7(2).

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat Konsultattiv, bl-involviment 
tal-Parlament Ewropew, fit-twaqqif tal-
programmi ta’ ħidma annwali previsti fl-
Artikolu 7(2).

Or. en


