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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica maritimă integrată (PMI) încurajează sinergia între toate acţiunile UE privind 
oceanele, mările, regiunile de coastă şi sectoarele maritime. 

În momentul de faţă, finanţarea dezvoltării şi punerea în aplicare a acestei politici nu este 
garantată pe termen lung. Ea se bazează exclusiv pe articolul 49 alineatul (6) literele (a) şi (b) 
din Regulamentul financiar şi pe articolul 32 din normele de aplicare ale acestuia, în care se 
prevede finanţarea proiectelor-pilot şi a acţiunilor pregătitoare. Această situaţie nu este viabilă 
şi riscă să pună în pericol existenţa PMI care nu dispune de resurse financiare pentru perioada 
care a mai rămas din perspectiva financiară actuală (2011-2013).

Prezenta propunere urmăreşte crearea unui cadru financiar stabil pentru PMI în perioada 
2011-2013 prin stabilirea unui pachet financiar de 50 000 000 EUR. În Rezoluţia sa din 21 
octombrie 2010 referitoare la politica maritimă integrată (PMI) – Evaluarea progreselor 
înregistrate şi noi provocări (2010/2040(INI)), Parlamentul European şi-a exprimat sprijinul 
pentru „intenţia exprimată de Comisie de a finanţa PMI cu 50 de milioane de euro în 
următorii doi ani cu scopul de a consolida proiectele anterioare în domeniul politicii, 
guvernanţei, sustenabilităţii şi supravegherii”. Suma propusă de Comisie este rezonabilă şi 
trebuie să reprezinte un minimum.

În ceea ce priveşte temeiul juridic pe care se bazează propunerea, ar trebui să se adauge 
articolele 165 şi 166 privind educaţia, formarea profesională şi tineretul pentru a permite 
dezvoltarea unor programe de cooperare în aceste domenii.

Prezentul aviz urmăreşte să clarifice, să completeze şi să consolideze obiectivele programului. 
În special, avizul propune să fie introduse printre obiectivele generale promovarea dezvoltării 
sustenabile, protejarea şi utilizarea sustenabilă a resurselor marine şi costiere, precum şi 
dezvoltarea de strategii pentru bazinele maritime. Avizul propune, de asemenea, să clarifice 
prezentarea generală şi să completeze obiectivele specifice, redenumite „obiective 
operaţionale”.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
transport şi turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
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articolul 43 alineatul (2), articolul 74 şi 
articolul 77 alineatul (2), articolul 91 
alineatul (1) şi articolul 100 alineatul (2), 
articolul 173 alineatul (3), articolul 175, 
articolul 188, articolul 192 alineatul (1), 
articolul 194 alineatul (2) şi articolul 195 
alineatul (2),

articolul 43 alineatul (2), articolul 74 şi 
articolul 77 alineatul (2), articolul 91 
alineatul (1) şi articolul 100 alineatul (2), 
articolul 165 alineatul (4), articolul 166 
alineatul (4), articolul 173 alineatul (3), 
articolul 175, articolul 188, articolul 192 
alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) şi 
articolul 195 alineatul (2),

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să stimuleze dezvoltarea şi 
implementarea guvernanţei integrate a 
afacerilor maritime şi costiere şi a 
strategiilor integrate pentru bazinele 
maritime;

(a) să implementeze o guvernanţă 
integrată a afacerilor maritime şi costiere;

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru
politicile sectoriale care privesc mările sau
coastele;

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru
sprijinirea politicilor care privesc mările 
sau zonele de coastă, în special în 
domeniul dezvoltării economice, al 
ocupării forţei de muncă, al protecţiei 
mediului, al cercetării, al siguranţei 
maritime şi al politicilor energetice;

Or. fr
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să sprijine elaborarea în comun a 
politicii şi să promoveze utilizarea
sustenabilă a resurselor marine şi costiere 
şi creşterea economică sustenabilă, 
inovarea şi ocuparea forţei de muncă în 
sectoarele maritime şi regiunile de coastă,
asigurând coerenţa cu priorităţile şi 
acţiunile politicilor sectoriale;

(c) să promoveze dezvoltarea sustenabilă, 
inovarea şi ocuparea forţei de muncă în 
sectoarele maritime şi regiunile de coastă,
în mod coerent cu priorităţile şi acţiunile 
politicilor sectoriale;

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să continue definirea, în Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, a limitelor sustenabilităţii 
activităţilor umane care au un impact 
asupra mediului marin;

(d) să promoveze protejarea şi utilizarea 
durabilă a resurselor marine şi costiere şi 
să definească limitele sustenabilităţii 
activităţilor umane care au un impact 
asupra mediului marin;

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să dezvolte strategii individuale 
pentru bazinele maritime;

Or. fr
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să îmbunătăţească şi să intensifice 
cooperarea şi coordonarea externe cu 
privire la obiectivele politicii maritime 
integrate.

(e) să îmbunătăţească dimensiunea 
externă a politicii maritime integrate şi 
luarea în considerare a acesteia în zonele 
ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiective specifice Obiective operaţionale

Or. fr

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul obiectivelor stabilite la 
articolul 2 literele (a), (b), (c) şi (d),
programul urmăreşte:

(1) În vederea implementării unei
guvernanţe integrate a afacerilor 
maritime şi costiere vizate la articolul 2
litera (a), programul urmăreşte în special:

Or. fr



PA\851922RO.doc 7/11 PE454.639v01-00

RO

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să încurajeze statele membre sau
regiunile să elaboreze sau să introducă 
guvernanţa maritimă integrată;

(a) să încurajeze statele membre şi
regiunile să elaboreze sau să introducă 
guvernanţa maritimă integrată;

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, 
schimbul de informaţii şi de bune practici 
cu privire la politica maritimă, inclusiv la 
guvernanţă şi la politicile sectoriale care au 
un impact asupra mărilor regionale şi 
regiunilor de coastă sau

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, 
schimbul de informaţii şi de bune practici 
cu privire la politica maritimă, inclusiv la 
guvernanţă şi la politicile sectoriale care au 
un impact asupra mărilor regionale şi 
regiunilor de coastă;

Or. fr

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze stabilirea de platforme şi 
reţele de cooperare transsectorială, care să 
includă părţile interesate din industrie şi 
cercetare, regiunile, autorităţile publice şi 
organizaţiile neguvernamentale;

(d) să promoveze stabilirea de platforme şi 
reţele de cooperare transsectorială, care să 
includă reprezentanţii autorităţilor 
publice, ai regiunilor, ai industriei, ai 
părţilor interesate din domeniul cercetării 
şi ai organizaţiilor neguvernamentale;
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Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (b), programul urmăreşte 
să stimuleze dezvoltarea:

(2) În vederea dezvoltării instrumentelor 
transsectoriale menţionate la articolul 2 
litera (b), programul urmăreşte să 
stimuleze în special dezvoltarea:

Or. fr

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În vederea promovării dezvoltării 
sustenabile, a inovării şi a ocupării forţei 
de muncă menţionate la articolul 2 litera 
(c), programul urmăreşte să stimuleze în 
special dezvoltarea:
(a) promovării de noi surse de dezvoltare 
economică sustenabilă şi de locuri de 
muncă în sectorul maritim şi în zonele de 
coastă;
(b) promovării energiilor maritime 
regenerabile;
(c) acţiunilor de consolidare a 
atractivităţii profesiilor maritime, în 
special prin încurajarea mobilităţii 
transnaţionale a tinerilor în domeniul 
maritim.

Or. fr
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În vederea promovării protejării şi 
utilizării sustenabile a resurselor 
maritime şi costiere menţionate la 
articolul 2 litera (d), programul urmăreşte 
să stimuleze în special dezvoltarea:
(a) punerii în aplicare a Directivei-cadru 
privind strategia pentru mediul marin, în 
special definirea limitelor sustenabilităţii 
activităţilor umane care au un impact 
asupra mediului marin;
(b) platformelor pentru schimbul de 
informaţii şi alertă în domeniul siguranţei 
maritime, inclusiv în domeniul exploatării 
şi al explorării offshore a petrolului;

Or. fr

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În vederea dezvoltării strategiilor 
individuale pentru bazinele maritime 
menţionate la articolul 2 litera (da), 
programul urmăreşte să contribuie la 
procesul de definire şi să sprijine 
dezvoltarea strategiilor individuale pentru 
bazinele maritime.

Or. fr
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (e) şi în completarea 
politicilor sectoriale, programul vizează să 
îmbunătăţească şi să intensifice cooperarea 
privind acţiunile transsectoriale integrate
cu:

(3) În vederea îmbunătăţirii dimensiunii 
externe a politicii maritime integrate 
menţionate la articolul 2 litera (e) şi în 
completarea politicilor sectoriale, 
programul vizează să îmbunătăţească şi să 
intensifice cooperarea privind acţiunile 
transsectoriale integrate cu:

(a) ţările terţe, inclusiv cu cele care au o 
frontieră la un bazin maritim european,

(a) ţările terţe, inclusiv cu cele care au o 
frontieră la un bazin maritim european,

(b) actori din ţările terţe, (b) actori din ţările terţe,

(c) parteneri şi organizaţii internaţionale, în 
special în ceea ce priveşte angajamentele 
internaţionale de refacere a ecosistemelor 
şi alte acorduri relevante,

(c) parteneri şi organizaţii internaţionale, în 
special în ceea ce priveşte angajamentele 
internaţionale de refacere a ecosistemelor 
şi alte acorduri relevante,

Or. fr

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivele specifice stabilite la 
alineatul (3) se realizează conform 
obiectivelor specifice stabilite la alineatele
(1) şi (2), asigurând coerenţa cu 
instrumentele de cooperare ale UE şi 
ţinând seama de obiectivele strategiilor de
dezvoltare naţională şi regională.

(4) Obiectivele operaţionale stabilite la 
alineatul (3) se realizează conform 
obiectivelor operaţionale stabilite la 
alineatele (1), (2), (2a), (2b) şi (2c), 
asigurând coerenţa cu instrumentele de 
cooperare ale UE şi ţinând seama de 
obiectivele strategiilor de dezvoltare 
naţională şi regională.

Or. fr
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) studii şi programe de cooperare; (a) studii şi programe de cooperare, 
inclusiv programele de educare şi de 
formare profesională;

Or. fr


