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BEKNOPTE MOTIVERING

Het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) zorgt voor synergie tussen alle EU-maatregelen die 
betrekking hebben op de oceanen, de zeeën, de kustgebieden en de maritieme sectoren.

In 2010 is een aantal proefprojecten en voorbereidende acties op het gebied van het maritiem 
beleid afgelopen (voor 2011 zijn geen vastleggingskredieten voorzien). Er is behoefte aan een 
meerjarig financieel kader voor het geïntegreerd maritiem beleid voor de periode 2011-2013 
en hierin zal worden voorzien door invoering van twee nieuwe begrotingslijnen (11 09 05 en 
11 01 04 04 07). De invoering van een dergelijk programma zal de Commissie in staat stellen 
om, in samenwerking met de lidstaten en de belanghebbende partijen, de verkennende 
werkzaamheden die al zijn opgestart voort te zetten en de opties voor de tenuitvoerlegging 
van het GMB verder te ontwikkelen en toe te passen. De financiering van de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van dit beleid is op dit moment niet gegarandeerd voor de lange termijn.

Het onderhavige voorstel heeft ten doel een stabiel financieel kader voor het GMB vast te 
stellen voor de periode 2011-2013 door opvoering in de begroting van een totaal bedrag van 
50 miljoen euro. In zijn resolutie van 21 oktober 2010 over het geïntegreerde maritieme 
beleid van de EU – beoordeling van de bereikte vooruitgang en nieuwe uitdagingen 
(2010/2040(INI)) sprak het Europees Parlement zijn steun uit voor "het door de Commissie 
uitgesproken voornemen om 50 miljoen EUR uit te trekken over de komende twee jaar voor 
de financiering van het GMB, teneinde voort te bouwen op voorgaande projecten op het 
gebied van beleid, beheer, duurzaamheid en toezicht". Het bedrag dat de Commissie voorstelt 
is redelijk en moet als een minimum worden beschouwd.

Aan de rechtsgrondslagen waarop het voorstel is gebaseerd moeten de artikelen 165 en 166 
betreffende onderwijs, beroepsopleiding en jongeren worden toegevoegd ten einde de 
ontwikkeling van programma's voor samenwerking op dit gebied mogelijk te maken.

Het onderhavige advies verduidelijkt, complementeert en versterkt de doelstellingen van het 
programma. Met name wordt in het advies voorgesteld om onder de algemene doelstellingen 
ook de bevordering van duurzame ontwikkeling, de bescherming en het duurzame gebruik 
van de mariene en de kustrijkdommen en de ontwikkeling van zeegebiedstrategieën op te 
nemen, en wordt bepleit dat de doelstellingen inhoudelijk aangevuld worden door specifiekere 
regels voor uitgaven en dat het Europees Parlement betrokken wordt bij de uitvoering. Hoe 
minder specifiek de doelstellingen en de criteria voor de uitgaven zijn, des te noodzakelijker 
is parlementaire betrokkenheid bij de tenuitvoerlegging.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer en toerisme 
onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de gecoördineerde planning van 
met elkaar concurrerende maritieme 
activiteiten, het strategische beheer van 
maritieme gebieden, de kwaliteit van het 
toezicht en de handhaving van de wet te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

in voorkomend geval, de omstandigheden 
die krachtens de in artikel 168 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
2342/2002 van de Commissie vastgestelde 
uitzonderingen de toekenning van een 
subsidie zonder uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen rechtvaardigen;

Schrappen

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Uitgavenmaxima voor de verschillende 
doelstellingen
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Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. a) Geïntegreerd maritiem bestuur - 2,5 
miljoen euro;
b)  Activiteiten met betrekking tot de 
zeegebieden - 2,5 miljoen euro;
c) Instrumenten voor een geïntegreerde 
beleidsvorming - 33,0 miljoen euro;
d) Bevordering van de internationale 
dimensie van het GMB - 0,6 miljoen euro;
e) Omschrijving van de grenzen van de 
duurzaamheid van maritieme activiteiten 
via de tenuitvoerlegging van de 
kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS) -
5,1 miljoen euro;
f) Duurzame economische groei, 
werkgelegenheid en innovatie - 1,5 
miljoen euro;
g) Vergroting van de zichtbaarheid van 
het maritieme Europa - 2,3 miljoen euro.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De criteria voor cofinanciering 
moeten duidelijk worden omschreven.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad vóór 30 juni 2012 
een tussentijds verslag voor over de 
tenuitvoerlegging van het GMB.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij het opstellen van het in artikel 7, lid 
2, bedoelde jaarlijkse werkprogramma 
wordt de Commissie bijgestaan door een 
Raadgevend comité.

1. Bij het opstellen van het in artikel 7, lid 
2, bedoelde jaarlijkse werkprogramma 
wordt de Commissie bijgestaan door een 
Raadgevend comité waarin ook het 
Europees Parlement vertegenwoordigd is.

Or. en


