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KORTFATTAD MOTIVERING

Den integrerade havspolitiken främjar samverkanseffekter mellan alla EU:s insatser för hav, 
kustområden och havsrelaterade sektorer.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder inom ramen för havspolitiken upphörde 2010 (inga 
åtagandebemyndiganden har planerats till 2011). Det krävs en flerårig budgetram för den 
integrerade havspolitiken 2011–2013 i och med att två nya budgetposter (11 09 05 och 
11 01 04 04 07) har inrättats. Ett sådant program bör ge kommissionen, tillsammans med 
medlemsstater och andra berörda parter, möjlighet att fortsätta det förberedande arbete som 
redan har inletts och vidareutveckla och konkretisera olika alternativ för genomförandet av 
den integrerade havspolitiken. För närvarande garanteras det inte någon långsiktig 
finansiering av vidareutvecklingen och genomförandet av denna politik.

Föreliggande förslag syftar till att ge den integrerade havspolitiken en stabil finansieringsram 
för perioden 2011–2013 genom att inrätta en finansieringsram på 50 miljoner euro. I sin 
resolution av den 21 oktober 2010 om en integrerad havspolitik – utvärdering av gjorda 
framsteg och nya utmaningar (2010/2040(INI)), gav Europaparlamentet sitt stöd till 
”kommissionens uttalade avsikt att under de kommande två åren finansiera den integrerade 
havspolitiken med 50 miljoner euro, i syfte att konsolidera tidigare projekt när det gäller 
policy, styrning, hållbarhet och övervakning”. Det belopp som kommissionen föreslagit är 
rimligt och bör vara ett minimum.

Förslagets rättsliga grunder bör ytterligare kompletteras med artiklarna 165 och 166 om 
utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, för att möjliggöra utveckling av 
samarbetsprogram på dessa områden.

Genom detta yttrande klargörs, kompletteras och stärks programmets mål. Här föreslås i 
synnerhet att man bland de allmänna målen för programmet ska inbegripa främjande av 
hållbar utveckling, skydd och bärkraftig användning av havs- och kustresurser samt 
utveckling av enskilda havsområdesstrategier. Målen bör stödjas av mer specifika 
bestämmelser om utgifter, och Europaparlamentet bör göras delaktigt på vederbörligt sätt i 
genomförandet av dem. Ju mindre specifika målen och utgiftskriterierna är, dess mer måste 
parlamentet involveras i genomförandet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) förbättra den samordnade 
planeringen av konkurrerande 
havsrelaterad verksamhet, den strategiska 
förvaltningen av havsområden, kvaliteten 
på övervakningen och efterlevnaden av 
lagstiftningen,

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i tillämpliga fall under vilka 
omständigheter ett bidrag kan beviljas 
utan någon inbjudan att lämna förslag, 
på grundval av de undantag som anges i 
artikel 168 i kommissionens förordning 
(EG, Euratom) nr 2342/2002,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 8a – rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Utgiftstak för de olika målen

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. a) Integrerad havsförvaltning –
2,5 miljoner euro.
b) Åtgärder i havsområden –
4,6 miljoner euro.
c) Verktyg för integrerat beslutsfattande –
33,0 miljoner euro.
d) Främjande av den integrerade 
havspolitikens internationella dimension 
– 0,6 miljoner euro.
e) Definition av hållbarhetens gränser för 
havsrelaterad verksamhet genom 
genomförandet av ramdirektivet om en 
marin strategi – 5,1 miljoner euro.
f) Hållbar ekonomisk tillväxt, 
sysselsättning och innovation –
1,5 miljoner euro.
g) Synliggörande av det maritima Europa 
– 2,3 miljoner euro.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kriterierna för samfinansiering ska 
fastställas klart.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Kommissionen ska senast den 
30 juni 2012 överlämna en 
halvtidsrapport om genomförandet av den 
integrerade havspolitiken till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vid inrättandet av de 
årliga arbetsprogrammen, enligt artikel 7.2, 
bistås av en rådgivande kommitté.

1. Kommissionen ska vid inrättandet av de 
årliga arbetsprogrammen, enligt artikel 7.2, 
bistås av en rådgivande kommitté där 
Europaparlamentet deltar.

Or. en


