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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica maritimă integrată (PMI) încurajează sinergia între toate politicile UE referitoare la 
oceane, mări, regiunile de coastă și sectoarele maritime.

Proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare în domeniul politicii maritime s-au încheiat în 2010 
(pentru 2011 nu au fost prevăzute credite de angajament). Pentru perioada 2011-2013 este 
necesar un cadru financiar multianual destinat PMI, care poate fi realizat prin introducerea a 
două noi linii bugetare (11 09 05 și 11 01 04 04 07). Crearea unor astfel de programe ar trebui 
să-i permită Comisiei să continue, împreună cu statele membre și părțile interesate, activitatea 
de explorare care a fost deja începută, precum și să elaboreze în continuare și să materializeze 
posibilități de punere în practică a PMI. În prezent nu este garantată finanțarea pe termen lung 
a punerii în aplicare și dezvoltării în continuare a acestei politici.

Obiectivul prezentei propuneri este asigurarea pentru perioada 2011-2013 a unui cadru 
financiar stabil destinat PMI prin crearea unui pachet financiar în valoare de 50 de milioane 
EUR. În Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la politica maritimă integrată (PMI) –
Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări [2010/2040(INI)], Parlamentul European 
și-a exprimat sprijinul „pentru intenția exprimată de Comisie de a finanța PMI cu 50 de 
milioane de euro în următorii doi ani cu scopul de a consolida proiectele anterioare în 
domeniul politicii, guvernanței, sustenabilității și supravegherii”. Suma propusă de Comisie 
este rezonabilă și ar trebui să fie considerată suma minimă necesară.

În ceea ce privește temeiul juridic pe care se bazează propunerea, ar trebui să se adauge 
articolele 165 și 166, care se referă la educație, formare profesională și tineret, pentru a 
permite dezvoltarea unor programe de cooperare în aceste domenii.

Prezentul aviz urmărește să clarifice, să completeze și să consolideze obiectivele programului. 
În special, prezentul aviz propune ca promovarea dezvoltării durabile, protecția și utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și de coastă, precum și dezvoltarea unor strategii 
individualizate pentru bazinele marine să fie incluse în rândul obiectivelor generale ale 
programului, ca obiectivele să fie materializate pe baza unor norme mai concrete privind 
cheltuielile și ca Parlamentul European și fie implicat în mod corespunzător în procesul de 
implementare. Cu cât sunt mai vagi obiectivele și criteriile pentru efectuarea cheltuielilor, cu 
atât este mai necesară participarea Parlamentului în procesul de implementare.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele amendamente:



PE456.907v01-00 4/6 PA\855008RO.doc

RO

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să consolideze planificarea 
coordonată a activităților maritime 
concurente, gestionarea strategică a 
zonelor maritime, calitatea activităților de 
supraveghere și aplicarea legislației.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

dacă este cazul, circumstanțele care 
justifică acordarea unei subvenții fără 
organizarea unei cereri de propuneri, pe 
baza uneia dintre excepțiile stabilite la 
articolul 168 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 8a – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Plafoanele de cheltuieli pentru diferitele 
obiective

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) (a) Guvernanța maritimă integrată -
2,5 milioane EUR;
(b)  activități legate de bazinele maritime -
4,6 milioane EUR;
(c) instrumente pentru elaborarea 
politicilor integrate - 33,0 milioane EUR;
(d) promovarea dimensiunii 
internaționale a PMI - 0,6 milioane EUR;
(e) definirea limitelor sustenabilității 
activităților maritime prin punerea în 
aplicare a Directivei-cadru privind 
strategia pentru mediul marin - 5,1 
milioane EUR;
(f) creștere economică durabilă, ocuparea 
forței de muncă și inovare - 1,5 milioane 
EUR;
(g) îmbunătățirea vizibilității Europei 
maritime - 2,3 milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criteriile pentru cofinanțare se 
definesc clar.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, înainte de 30 
iunie 2012, un raport la mijlocul 
perioadei privind punerea în aplicare a 
PMI.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La stabilirea programelor de lucru 
anuale prevăzute la articolul 7 alineatul (2), 
Comisia este asistată de un Comitet 
consultativ.

(1) La stabilirea programelor de lucru 
anuale prevăzute la articolul 7 alineatul (2), 
Comisia este asistată de un Comitet 
consultativ la care participă Parlamentul 
European.

Or. en


