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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A política marítima integrada (PMI) promove sinergias entre todas as políticas da União 
Europeia ligadas aos oceanos e mares, às regiões costeiras e aos sectores marítimos.

Os projectos-piloto e as acções preparatórias relacionadas com a PMI terminaram no final de 
2010 (não estão previstas dotações de autorização para 2011). É necessário um quadro 
financeiro plurianual para a PMI para o período de 2011-2013 mediante a criação de duas 
novas rubricas orçamentais (11 09 05 e 11 01 04 04 07). A criação deste programa permitirá à 
Comissão, juntamente com os Estados-Membros e as partes interessadas, prosseguir os 
trabalhos exploratórios já iniciados e melhor desenvolver e concretizar opções de execução da 
PMI. O financiamento a longo prazo do aprofundamento e da implementação desta política 
não está actualmente garantido.

A presente proposta tem por objectivo dotar a PMI de um quadro financeiro estável para o 
período de 2011-2013 prevendo uma dotação financeira de 50 milhões de euros. Na sua 
resolução de 21 de Outubro de 2010 sobre a Política Marítima Integrada (PMI) – Avaliação 
dos progressos registados e novos desafios (2010/2040(INI)), o Parlamento Europeu apoiou 
“o intento expresso pela Comissão de financiar a PMI com um montante de 50 milhões de 
euros durante os próximos dois anos, a fim de consolidar os projectos anteriores nas áreas 
da política, da governação, da sustentabilidade e da vigilância”. O montante proposto pela 
Comissão é razoável e deve constituir um mínimo.

Relativamente às bases jurídicas em que se baseia a proposta, convém acrescentar os artigos 
165º e 166º relativos à educação, à formação profissional e à juventude, a fim de permitir o 
desenvolvimento de programas de cooperação nestes domínios.

O presente parecer visa clarificar, completar e reforçar os objectivos do programa. Em 
particular, propõe que a promoção do desenvolvimento sustentável, a protecção e a utilização 
sustentável dos recursos marinhos e costeiros e o desenvolvimento de estratégias integradas 
para as bacias marítimas sejam incluídos nos objectivos gerais do programa. Preconiza que os 
objectivos sejam consubstanciados por disposições mais precisas em matéria de despesas e 
que o Parlamento Europeu participe adequadamente na execução do programa. Quanto mais 
imprecisos forem os objectivos e os critérios relativos às despesas, maior será a necessidade 
de associar o Parlamento Europeu à execução do programa.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Reforçar o planeamento coordenado 
das actividades marítimas, a gestão 
estratégica das zonas marítimas, a 
qualidade das actividades de vigilância e a 
aplicação da legislação.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

Se for caso disso, as circunstâncias que 
justificam a concessão de uma subvenção 
sem convite à apresentação de propostas, 
com base numa das derrogações previstas 
no artigo 168.° do Regulamento (CE, 
Euratom) n.° 2342/2002 da Comissão;

Suprimido

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 8-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Limites máximos das despesas para os 
diversos objectivos

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. a) Governação marítima integrada:
2 500 000 EUR;
b) Actividades relacionadas com as bacias 
marítimas: 4 600 000 EUR;
c) Instrumentos para a elaboração de 
uma política integrada: 33 000 000 EUR;
d) Promoção da dimensão internacional 
da PMI: 600 000 EUR;
e) Definição dos limites da 
sustentabilidade das actividades 
marítimas no âmbito da Directiva-Quadro 
Estratégia Marinha: 5 100 000 EUR;
f) Crescimento económico sustentável, 
emprego e inovação: 1 500 000 EUR;
g) Promoção da visibilidade da Europa 
marítima: 2 300 000 EUR.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os critérios relativos ao co-
financiamento devem ser claramente 
definidos.

Or. en



PE456.907v01-00 6/6 PA\855008PT.doc

PT

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
intercalar sobre a implementação da PMI 
até 30 de Junho de 2012.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
Consultivo no estabelecimento dos 
programas de trabalho anuais previstos no 
artigo 7.º, n.º 2.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
Consultivo, com a participação do 
Parlamento Europeu, no estabelecimento 
dos programas de trabalho anuais previstos 
no artigo 7.º, n.º 2.

Or. en


