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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zintegrowana polityka morska (IMP) promuje synergię między wszystkimi działaniami UE 
podejmowanymi w zakresie oceanów, mórz, regionów nadbrzeżnych i sektorów gospodarki 
morskiej.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w dziedzinie zintegrowanej polityki 
morskiej zakończyły się w 2010 r. (na rok 2011 nie przewidziano żadnych środków na 
zobowiązania). Należy ustalić wieloletnie ramy finansowe zintegrowanej polityki morskiej na 
lata 2011-2013 przez wprowadzenie dwóch nowych pozycji w budżecie (11 09 05 i 11 01 04 
04 07). Stworzenie takiego programu powinno umożliwić Komisji oraz państwom 
członkowskim i zainteresowanym stronom kontynuację już rozpoczętych wstępnych prac 
oraz dalszy rozwój i dokładne określenie wariantów realizacji zintegrowanej polityki 
morskiej. Na chwilę obecną finansowanie rozwoju i realizacji tej polityki nie jest 
zagwarantowane w perspektywie długoterminowej.

Celem obecnego wniosku jest zapewnienie zintegrowanej polityce morskiej stabilnych ram 
finansowych na lata 2011-2013 dzięki ustanowieniu puli środków w wysokości 50 milionów 
EUR. W swojej rezolucji z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zintegrowanej polityki 
morskiej – ocena dokonanych postępów i nowe wyzwania (2010/2040(INI)) Parlament 
Europejski poparł „fakt, że Komisja wyraziła zamiar finansowania zintegrowanej polityki 
morskiej kwotą w wysokości 50 mln euro przez najbliższe dwa lata, aby skonsolidować 
poprzednie projekty w dziedzinie polityki, zarządzania, trwałości i nadzoru”. Kwota 
zaproponowana przez Komisję jest rozsądna i należy ją postrzegać jako niezbędną kwotę 
minimalną.

Co do podstaw prawnych, na których opiera się wniosek, powinny one objąć art. 165 i 166 
dotyczące kształcenia, szkolenia zawodowego i młodzieży, aby umożliwić rozwijanie 
programów współpracy w tych dziedzinach.

Niniejsza opinia wyjaśnia, uzupełnia i wzmacnia cele programu. W opinii proponuje się 
w szczególności, aby wśród celów ogólnych programu znalazły się: wspieranie trwałego 
rozwoju, ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i nadbrzeżnych oraz 
rozwój zindywidualizowanych strategii na rzecz basenów morskich, a także aby cele te 
zostały poparte bardziej szczegółowymi przepisami w zakresie wydatków oraz aby Parlament 
Europejski był odpowiednio zaangażowany w ich realizację. Im mniej konkretne są cele i 
kryteria wydatków, tym większy udział Parlamentu jest konieczny przy ich wdrażaniu. 

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wzmocnienie skoordynowanego 
planowania konkurencyjnych działań 
związanych z morzem, strategicznego 
zarządzania obszarami morskimi, jakości 
działań nadzorczych i egzekwowania 
prawa.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – punkt 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w odpowiednich przypadkach –
okoliczności, które uzasadniają 
przyznanie dotacji bez zaproszenia do 
składania wniosków na podstawie jednego 
z wyjątków określonych w art. 168 
rozporządzenia Komisji (WE, 
EURATOM) nr 2342/2002;

skreślona

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a – nagłówek (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Maksymalne kwoty wydatków na różne 
cele

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. (a) zintegrowane zarządzanie 
gospodarką morską – 2,5 mln EUR;
(b) działania związane z basenami 
morskimi – 4,6 mln EUR;
(c) instrumenty dla zintegrowanego 
kształtowania polityki – 33 mln EUR;
(d) propagowanie międzynarodowego 
wymiaru IMP – 0,6 mln EUR;
(e) określenie granic zrównoważonego 
rozwoju działań związanych z morzem 
poprzez wykonanie dyrektywy ramowej w 
sprawie strategii morskiej – 5,1 mln EUR;
(f) wzrost gospodarczy, zatrudnienie i 
innowacyjność zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju – 1,5 mln EUR;
(g) eksponowanie morskiego charakteru 
Europy – 2,3 mln EUR.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kryteria współfinansowania są ściśle 
określone.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Do dnia 30 czerwca 2012 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie śródokresowe w 
sprawie wdrażania zintegrowanej polityki 
morskiej.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ustalaniu rocznych programów prac 
przewidzianych w art. 7 ust. 2 Komisji 
pomaga komitet doradczy.

1. W ustalaniu rocznych programów prac 
przewidzianych w art. 7 ust. 2 Komisji 
pomaga komitet doradczy, z udziałem 
Parlamentu Europejskiego.

Or. en


