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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, 
artiklit 74 ja artikli 77 lõiget 2, artikli 91 
lõiget 1 ja artikli 100 lõiget 2, artikli 173 
lõiget 3, artiklit 175, artiklit 188, artikli 
192 lõiget 1, artikli 194 lõiget 2 ja artikli 
195 lõiget 2, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, 
artikli 91 lõiget 1 ja artikli 100 lõiget 2, 
artikli 173 lõiget 3, artiklit 175, artiklit 
188, artikli 192 lõiget 1, artikli 194 lõiget 2 
ja artikli 195 lõiget 2, 

Selgitus 

Kõnealuste artiklite alusel ei nähta ette ühtegi tegevust ning teatavate liikmesriikide 
loobumisvõimalused võivad programmi rakendamist raskendada. 
 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Komisjoni 10. oktoobri 2007. aasta (1) Komisjoni 10. oktoobri 2007. aasta 
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teatises KOM(2007) 575 Euroopa Liidu 
integreeritud merenduspoliitika kohta on 
öeldud, et integreeritud merenduspoliitika 
peamine eesmärk on töötada ookeanide, 
merede, rannikualade ja merendussektorite 
arendamiseks välja integreeritud, ühtne ja 
sidus otsuste vastuvõtmise kord ning seda 
rakendada. 

teatises KOM(2007) 575 Euroopa Liidu 
integreeritud merenduspoliitika kohta on 
öeldud, et integreeritud merenduspoliitika 
peamine eesmärk on töötada ookeanide, 
merede, rannikualade, saarte, 
äärepoolseimate piirkondade ja 
merendussektorite arendamiseks välja 
integreeritud, koordineeritud, sidus, 
läbipaistev ja keskkonnahoidlik otsuste 
vastuvõtmise kord ning seda rakendada. 

Selgitus 

Esitatud tekst on kooskõlas artiklites 2 ja 3 osutatud eesmärkidega. Ei esitatud tekst ega 
komisjoni tekst ei ole täpsed tsitaadid. 
 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4a) Euroopa Parlament toetas oma 21. 
oktoobri 2010. aasta resolutsioonis 
„Integreeritud merenduspoliitika – 
edusammude hindamine ja uued 
ülesanded” kohta1 „komisjoni esitatud 
kavatsust kasutada 50 miljonit eurot 
integreeritud merenduspoliitika 
rahastamiseks järgmise kahe aasta 
jooksul, et arendada edasi varasemaid 
projekte poliitiliste meetmete, juhtimise, 
jätkusuutlikkuse ja järelevalve 
valdkonnas”. 

 ____________ 

 1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0386. 

Selgitus 

Viidata tuleks mitte ainult nõukogu, vaid ka parlamendi kohustusele rahastada integreeritud 
merenduspoliitikat. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Selleks et EL saaks integreeritud 
merenduspoliitikat rakendada ja edasi 
arendada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
20. mai 2008. aasta resolutsiooniga 
Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika kohta ning järgida 
komisjoni 2007. aasta oktoobri sinises 
raamatus sätestatud üldeesmärke, mida 
toetati 2009. aasta oktoobri eduaruandes ja 
mis kiideti heaks üldasjade nõukogu 16. 
novembri 2009 järeldustes, on vaja 
Euroopa Liidu jätkuvat rahalist tuge.  

(5) Selleks et EL saaks integreeritud 
merenduspoliitikat rakendada ja edasi 
arendada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
20. mai 2008. aasta resolutsiooniga 
Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika kohta ning järgida 
komisjoni 2007. aasta oktoobri sinises 
raamatus sätestatud üldeesmärke, mida 
toetati 2009. aasta oktoobri eduaruandes ja 
mis kiideti heaks üldasjade nõukogu 16. 
novembri 2009 järeldustes, on vaja 
jätkuvat Euroopa Liidu poolset 
rahastamist.  

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5a) Alates 2014. aastast tuleks 
integreeritud merenduspoliitika 
eesmärkide edasiarendamiseks ning 
saavutamiseks kättesaadavaks teha 
piisavad vahendid, vähendamata 
seejuures teistele poliitikavaldkondadele 
eraldatavaid vahendeid, ning soodustada 
samal ajal Euroopa Liidu mereäärsete 
alade, kaasa arvatud saarte ja 
äärepoolseimate piirkondade säästvat 
arengut. Selleks peetakse vajalikuks 
lisada nimetatud poliitika uude 
finantsperspektiivi aastateks 2014–2021. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5b) Merendusasjade edasiarendamine 
integreeritud merenduspoliitika 
meetmetele ette nähtud rahalise toetuse 
kaudu avaldaks olulist mõju 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele. 

Selgitus 
Integreeritud merenduspoliitika tugevdamine toetusprogrammi abil aitaks kaasa kogu Euroopa 
Liidu harmoonilisele arengule ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 174 sätestatud 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamisele. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Euroopa Liidu poolne rahastamine 
tuleks ette näha selleks, et toetada nende 
meetmete uurimist, mille eesmärk on 
integreeritud merenduspoliitika 
strateegiliste eesmärkide edendamine, sh 
integreeritud merendusalane juhtimine 
kõigil tasanditel; Euroopa eri 
merebasseinide konkreetseid vajadusi 
arvestades välja töötatud integreeritud 
merestrateegia edasiarendamine ja 
rakendamine; merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemine vastavalt merestrateegia 
raamdirektiivile, mis moodustab 
integreeritud merenduspoliitika 
keskkonnaalase tugisamba, pöörates 
asjakohast tähelepanu nende koondmõjule 
ja kasutades ökosüsteemil põhinevat 
lähenemisviisi; sidusrühmade edasine 
kaasamine merenduse integreeritud 
juhtimise kavadesse; integreeritud 
poliitika väljatöötamiseks vajalike 
valdkonnaüleste vahendite 
edasiarendamine; integreeritud 
merenduspoliitika rahvusvahelise 
dimensiooni edendamine ning jätkusuutlik 

(6) Euroopa Liidu poolne rahastamine 
tuleks ette näha selleks, et toetada nende 
meetmete uurimist, mille eesmärk on 
integreeritud merenduspoliitika 
strateegiliste eesmärkide edendamine, 
pöörates asjakohast tähelepanu nende 
koondmõjule ja kasutades ökosüsteemil 
põhinevat lähenemisviisi, jätkusuutlik 
majanduskasv, tööhõive, innovatsioon ja 
konkurentsivõime rannikualadel, saartel 
ja äärepoolseimates piirkondades, ning 
integreeritud merenduspoliitika 
rahvusvahelise mõõtme edendamine; 
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majanduskasv, tööhõive, innovatsioon ja 
konkurentsivõime. 

 (6a) Integreeritud merenduspoliitika 
strateegiliste eesmärkide hulka kuulub 
integreeritud merendusalane juhtimine 
kõigil tasanditel, Euroopa eri 
merebasseinide konkreetseid vajadusi 
arvestades välja töötatud integreeritud 
merestrateegia edasiarendamine ja 
rakendamine, integreeritud poliitika 
väljatöötamiseks ja sektoritevaheliseks 
lähenemisviisiks vajalike valdkonnaüleste 
vahendite edasiarendamine, mille 
eesmärk on parandada olemasolevate 
poliitikavaldkondade ja vahendite vahelist 
sünergiat ja koordineerimist merenduse 
valdkonnaga seotud andmete ja teadmuse 
jagamise abil, sidusrühmade tihedam 
kaasamine merenduse integreeritud 
juhtimise kavadesse, mere- ja 
rannikuressursside kaitse ja kestlik 
kasutus, merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemine ning mere- ja 
rannikukeskkonna ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse vastavalt 
merestrateegia raamdirektiivile ning vee 
raamdirektiivile, mis moodustavad 
integreeritud merenduspoliitika 
keskkonnasamba. 

Selgitus 

See muudatusettepanek on tingitud artikli 2 kohta esitatud parandusettepanekutest. 
 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7a (uus)  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7a) On oluline, et programm seostuks 
liidu teiste poliitikavaldkondadega, millel 
võib olla merenduse mõõde, eelkõige 
struktuurifondide, üleeuroopaliste 
transpordivõrkude, ühise 
kalanduspoliitika, turismi, keskkonna ja 
kliimamuutuse suhtes võetavate 
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meetmete, teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammi 
ning energiapoliitikaga. 

Selgitus 
 
Integreeritud merenduspoliitika integreerivat lähenemisviisi tuleks kasutada ka selleks, et teha 
kindlaks koostoime võimalus teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega, millel võib olla 
merendusmõõde.  
 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Programmi rakendamine kolmandates 
riikides peaks aitama saavutada abi saava 
riigi arengueesmärke ja kokku sobima ELi 
teiste koostöövahenditega, sh ELi 
asjaomase poliitika eesmärkide ja 
prioriteetidega. 

(8) Programmi rakendamine kolmandates 
riikides peaks aitama saavutada abi saava 
riigi arengueesmärke ja kokku sobima ELi 
teiste koostöövahenditega, sh ELi 
asjaomase poliitika eesmärkide ja 
prioriteetidega, asjaomase õigustiku ja 
asjaomaste rahvusvaheliste 
konventsioonidega. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Programm peaks täiendama 
olemasolevaid ja edaspidiseid 
rahastamisvahendeid, mille liikmesriigid 
on ookeanide, merede ja rannikualade 
säästva kasutamise edendamiseks teinud 
kättesaadavaks riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil. 

(9) Programm peaks täiendama 
olemasolevaid ja edaspidiseid 
rahastamisvahendeid, mille liit ja 
liikmesriigid on ookeanide, merede ja 
rannikualade säästva kasutamise 
edendamiseks, liikmesriikide ning 
rannikualade, saarte ja äärepoolseimate 
piirkondade koostöö tõhustamiseks teinud 
kättesaadavaks riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil, võttes arvesse riiklike ja kohalike 
projektide esmatähtsust ja edusamme. 

Selgitus 
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Lisaks rahastamisele on Euroopa Liidu liikmesriikide ja nende rannikualade vahelise koostöö 
ja dialoogi edendamine ja tõhustamine integreeritud merenduspoliitika edu jaoks keskse 
tähtsusega eesmärk. 
 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9a) Programmi rakendamisel tuleks 
hoolt kanda selle eest, et struktuure 
asjatult ei dubleeritaks, vaid kasutataks 
hoopis olemasolevaid valdkondlikke 
algatusi. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10a) Lisaks tuleks teha ettepanek selle 
pikendamiseks pärast 2013. aastat, lisades 
asjakohase rahastamispaketi ettepaneku.  

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Programmi rakendamiseks koostatud 
iga-aastased tööprogrammid tuleks vastu 
võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. 
aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. 

(13) Et arvestada olukorra ettenägematute 
muutustega ning näha rakendamiseks ette 
üksikasjalik, kuid paindlik raamistik, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 290. Eelkõige 
võivad delegeeritud õigusaktid olla 
vajalikud rakenduslike eesmärkide 
ajakohastamiseks ning käesoleva määruse 
alusel koostatud tööprogrammide 
vastuvõtmiseks. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks ettevalmistava töö käigus 
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läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 

Selgitus 

Vt artikli 3 lõike 4 punkti c (uus) ja artikli 7 selgitusi.  
 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
integreeritud merenduspoliitika 
edasiarendamist ja rakendamist toetavate 
meetmete edendamiseks kavandatud 
programm (edaspidi „programm”). 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
integreeritud merenduspoliitika 
edasiarendamist ja rakendamist toetavate 
meetmete edendamiseks kavandatud 
programm (edaspidi „programm”), mille 
esmane eesmärk on maksimeerida ELi 
rannikualade, saarte ja äärepoolseimate 
piirkondade jätkusuutlikku arengut, 
majanduskasvu ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust merendusega seotud sidusa 
ja koordineeritud poliitika ja asjakohase 
rahvusvahelise koostöö abil. 
Programmiga toetatakse merede ja 
ookeanide jätkusuutlikku kasutust ning 
teaduslike teadmiste laiendamist.  

Selgitus 

Esmane eesmärk peaks olema selgelt esitatud ning vastama 2020. aasta strateegiale. 
 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1a 
Rakendamise põhimõtted 

 1. Komisjon rakendab programmi 
finantsmääruse kohaselt. Programmist 
antakse finantsabi ainult juhul, kui muu 
Euroopa Liidu rahastamine puudub. 
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 2. Programmi raames toetatavad meetmed 
vastavad liidu 2020. ja 2050. aastaks 
kavandatud sihteesmärkidele ja 
poliitikale. Programmi kaudu saavad abi 
kõik liikmesriigid, merendussektorid ning 
rannikualad, saared ja äärepoolseimad 
piirkonnad ning selle raames luuakse 
tõelist Euroopa lisandväärtust. Eri 
merebasseinidega seotud meetmete 
rahastamise osas tuleb säilitada 
asjakohane piirkondlik tasakaal. 
Programmi eesmärk on luua sünergiat 
mitmesuguste poliitikavaldkondade vahel 
nende parema koordineerimise abil. 

 3. Komisjon püüab vajaduse korral 
tagada piirkondlike ja kohalike asutuste, 
majandus- ja sotsiaalpartnerite ning 
valitsusväliste organisatsioonide ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
aktiivse ja tulemusliku kaasamise. 

 4. Programmi rakendamisel kohaldatakse 
head valitsemistava ja otsustusprotsessi 
läbipaistvust ning käesoleva programmiga 
püütakse kaasa aidata kõigi seonduvate 
sektorite poliitika läbipaistvusele ja heale 
valitsemistavale liidu, riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil. 

Selgitus 

Lause viiakse üle artiklist 7. 
 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üldeesmärgid Üldeesmärgid 

Käesoleva programmi üldeesmärgid on: Käesoleva programmi üldeesmärgid on: 

a) toetada integreeritud ranniku- ja mere- 
ning merebasseinistrateegia 
edasiarendamist ja rakendamist; 

a) toetada ranniku- ja merestrateegia 
integreeritud juhtimise edasiarendamist ja 
rakendamist; 

 aa) toetada merebasseinistrateegia 
edasiarendamist ja rakendamist; 
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b) panustada valdkonnaüleste vahendite 
edasiarendamisse või rannikualadega 
seotud valdkondlikku poliitikasse;  

b) panustada valdkonnaüleste vahendite 
edasiarendamisse, eelkõige mereala 
ruumilisse planeerimisse, mereseire ja 
merendusalaste teadmiste integreerimisse, 
et arendada sünergiat ning toetada mere 
või rannikualadega seotud 
poliitikaharusid, eelkõige 
majandusarengu, tööhõive, 
keskkonnakaitse, teadustegevuse, 
meresõiduohutuse, energeetika ja 
merekeskkonna rohelise tehnoloogia 
väljatöötamise valdkonnas;  

c) toetada ühist poliitikakujundamist ning 
edendada mere- ja rannikuressursside 
säästvat kasutamist ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu, innovatsiooni ja 
tööhõivet merendussektoris ja 
rannikualadel kooskõlas valdkondliku 
poliitika prioriteetide ja meetmetega; 

c) edendada merekeskkonna, eelkõige 
selle bioloogilise mitmekesisuse kaitset 
ning mere- ja rannikuressursside säästvat 
kasutamist ning jätkata merekeskkonda 
mõjutava inimtegevuse jätkusuutlikkuse 
piiride määratlemist, eelkõige 
merestrateegia raamdirektiivi ja vee 
raamdirektiivi raames; 

d) jätkata merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemist merestrateegia 
raamdirektiivi raames; 

 

 da) toetada nn sinist jätkusuutlikku 
majanduskasvu, tööhõivet, innovatsiooni 
ja uusi tehnoloogiaid merendussektoris 
ning ELi rannikualadel, saartel ja 
äärepoolseimates piirkondades; 

e) parandada ja tõhustada integreeritud 
merenduspoliitika eesmärkidega seotud 
välist koostööd ja koordineerimist. 

e) parandada ja tõhustada integreeritud 
merenduspoliitika eesmärkidega seotud 
välist koostööd ja koordineerimist, 
arendades selle teema arutelu 
rahvusvahelistes foorumites. Seoses 
sellega on tingimata vaja ratifitseerida ja 
rakendada Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon 
(UNCLOS) ja muud asjaomased 
rahvusvahelised õigusaktid;  

  

 ea) suurendada merenduse kui valdkonna 
nähtavust Euroopas. 

Selgitus 

Üldeesmärkide struktuur peaks võimaldama iga üldeesmärgi juurde kuuluvaid 
rakenduseesmärke. Lisada tuleks liidu poliitika toetamine merendusõiguse valdkonnas ning 
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integreeritud merenduspoliitika nähtavus. 
 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Konkreetsed eesmärgid Tegevuseesmärgid 

Selgitus 

Esitatud pealkiri on sobivam, arvestades kõnealuste eesmärkide sisu. 
 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 2 punktides a, b, c ja d sätestatud 
eesmärkide raames on programmil 
järgmised eesmärgid: 

1. Artikli 2 punktis a (merenduse 
integreeritud juhtimine) sätestatud 
eesmärgi raames on programmil järgmised 
ülesanded: 

a) julgustada liikmesriike või piirkondi 
arendama või kehtestama merenduse 
integreeritud juhtimist; 

a) julgustada liikmesriike ja ELi piirkondi 
arendama, kehtestama või rakendama 
merenduse integreeritud juhtimist; 

b) ergutada ja tugevdada sidusrühmade 
dialoogi ja koostööd merenduse 
integreeritud juhtimisega seotud 
valdkonnaülestes küsimustes; 

b) ergutada ja tugevdada liikmesriikide, 
ELi piirkondade, sidusrühmade, kodanike, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
sotsiaalparnerite dialoogi, koostööd ja 
koordineerimist, tagades samaaegselt 
täieliku läbipaistvuse; 

c) toetada sünergia kasutamist, teabe 
jagamist ja parimate kogemuste vahetamist 
merenduspoliitilistes küsimustes, sh selle 
juhtimine ja valdkondlik poliitika, mis 
mõjutab piirkondlikke meresid ja 
rannikualasid; 

c) toetada sünergia kasutamist, teabe 
jagamist ning meetodite, standardite ja 
parimate kogemuste vahetamist; 

d) edendada valdkonnaüleste 
koostööplatvormide ja -võrgustike loomist, 
sh tööstusharu, uuringutega tegelevate 
sidusrühmade, piirkondade, riigiasutuste 
ja valitsusväliste organisatsioonide 

d) edendada valdkonnaüleste 
koostööplatvormide ja -võrgustike loomist, 
mis hõlmavad riigiasutuste, piirkondlike 
ja kohalike asutuste, tööstusharude, 
uuringutega tegelevate sidusrühmade, 
kodanike, kodanikuühiskonna 
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huvides; organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite 
esindajaid;  

e) toetada ühise metoodika ja 
lähenemisviisi väljatöötamist. 

 

Selgitus 

Eesmärkide struktuur peaks võimaldama üldeesmärgi juurde kuuluvaid rakenduseesmärke. 
Rakenduseesmärgid peaksid olema konkreetsemad. 
 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1a. Artikli 2 punktis aa 
(merebasseinistrateegia) sätestatud 
eesmärgi raames on programmil 
järgmised ülesanded: 

 a) toetada integreeritud 
merebasseinistrateegia edasiarendamist ja 
rakendamist kõikides Euroopa 
merebasseinides, võttes arvesse 
merebasseinide ja mere alambasseinide 
ning kehtivate makropiirkondlike 
strateegiate eripära, eelkõige siis, kui 
teabe ja kogemuste vahetamine eri riikide 
vahel juba toimub ning toimivad 
rahvusvahelised struktuurid on olemas; 

 b) ergutada ja tugevdada liikmesriikide, 
piirkondade ja sidusrühmade, kodanike, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
sotsiaalpartnerite dialoogi ja koostööd; 

 c) toetada sünergia kasutamist, teabe 
jagamist ning meetodite, standardite ja 
parimate kogemuste vahetamist. 

Selgitus 

Eesmärkide struktuur peaks võimaldama üldeesmärgi juurde kuuluvaid rakenduseesmärke. 
Rakenduseesmärgid peaksid olema konkreetsemad. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 2 punktis b sätestatud eesmärgi 
raames on programmi eesmärk toetada 
järgmiste valdkondade arendamist: 

2. Artikli 2 punktis b (vahendid) sätestatud 
eesmärgi raames on programmil järgmised 
ülesanded: 

a) ELi merendusvaldkondade ühine 
teabejagamiskeskkond, mis edendab 
valdkonna- ja piiriülest seiretegevust ja 
tugevdab merealade ohutut ja turvalist 
kasutamist, võttes arvesse seirealase 
valdkondliku poliitika arengut ja aidates 
seda vajaduse korral arendada; 

a) aidata kaasa ELi merendusvaldkondade 
ühise teabejagamiskeskkonna 
edasiarendamisele, mis edendab 
valdkonna- ja piiriülest seiretegevust ja 
tugevdab merealade ohutut, turvalist ja 
keskkonnahoidlikku kasutamist, võttes 
arvesse seirealase valdkondliku poliitika 
arengut; 

b) mereala ruumiline planeerimine ja 
rannikualade integreeritud haldamine, mis 
on mõlemad mere- ja rannikualade 
ökosüsteemipõhise majandamise ja 
säästva arendamise põhilised vahendid; 

b) lihtsustada liikmesriikide koostööd 
mereala ruumilise planeerimise, 
rannikualade integreeritud haldamise ning 
maa ja mere ühenduste väljatöötamise 
valdkonnas, näiteks arendades 
eksperimentaalseid ja muid meetmeid, mis 
ühendavad tuuleenergia tootmise ja 
kalakasvatuse; 

c) kõikehõlmav ja üldsusele kättesaadav 
kvaliteetne merenduse andme- ja 
teadmusbaas, mis lihtsustab nende 
andmete jagamist, taaskasutamist ja 
levitamist kasutajarühmade vahel ning 
tagab merendusalase teabe visualiseerimise 
veebipõhiste vahenditega. 

c) aidata kaasa kõikehõlmava ja üldsusele 
kättesaadava kvaliteetse merenduse 
andme- ja teadmusbaasi 
edasiarendamisele, mis lihtsustab nende 
andmete jagamist, taaskasutamist ja 
levitamist kasutajarühmade vahel ning 
tagab merendusalase teabe visualiseerimise 
veebipõhiste vahenditega, kasutades 
võimaluse korral sel otstarbel 
väljatöötatud programme. 

Selgitus 

Eesmärkide struktuur peaks võimaldama üldeesmärgi juurde kuuluvaid rakenduseesmärke. 
Rakenduseesmärgid peaksid olema konkreetsemad. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Artikli 2 punktis d (keskkonnakaitse ja 
säästev kasutamine) sätestatud eesmärgi 
raames on programmil järgmised 
ülesanded: 

 a) aidata kaasa merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemisele ja väljatöötamisele; 

 b) toetada metoodika ja standardite 
väljatöötamist; 

 c) toetada koordineerimist liikmesriikide 
ja teiste osaliste vahel ökosüsteemil 
põhineva lähenemisviisi ja 
ettevaatusprintsiibi rakendamisel; 

 d) edendada meetmeid, mille eesmärk on 
leevendada kliimamuutuse mõju mere-, 
ranniku- ja saarekeskkonnale, pöörates 
erilist tähelepanu ohustatud olukorras 
aladele; 

 e) hõlbustada mere- ja 
rannikukeskkonnale paremate tingimuste 
loomist ning ennetada ja vähendada 
reostust, sealhulgas mereprahti; 

 f) aidata kaasa ökosüsteemi ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsele; 

 g) edendada teadusuuringuid eesmärgiga 
hinnata ohustatud ökosüsteemide 
praegust olukorda, mis annab aluse 
kavandamiseks piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil, ja eesmärgiga teha kindlaks 
seadusandlikud puudused seoses 
ebaseadusliku, reguleerimata ja teatamata 
jäetud kalapüügiga; 

Selgitus 

Eesmärkide struktuur peaks võimaldama üldeesmärgi juurde kuuluvaid rakenduseesmärke. 
Rakenduseesmärgid peaksid olema konkreetsemad. 
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2b. Artikli 2 punktis da (majanduskasv, 
tööhõive ja innovatsioon) sätestatud 
eesmärgi raames on programmil 
järgmised ülesanded: 

 a) edendada merendussektoris ning 
saartel ja rannikualadel majanduskasvu 
ja tööhõivet soodustavaid algatusi; 

 b) toetada merendusega seotud elukutsete 
(näiteks laevade ja laevanduse eest 
vastutavate kutseõppe) valdkonnas 
koolitust, haridust ja karjäärivõimalusi; 

 c) toetada meetmeid merendusega seotud 
elukutsete köitvamaks muutmiseks ning 
noorte liikuvuse ergutamiseks 
merendussektorites; 

 d) tugevdada keskkonnahoidliku 
tehnoloogia, taastuvate 
mereenergiaallikate, nn rohelise 
laevanduse ja lähimereveo alast teadus- ja 
arendustegevust ning nende edendamist; 

 e) toetada meetmeid saarte ning mere- ja 
rannikualade turismistrateegia 
väljatöötamiseks ja edendamiseks; 

Selgitus 

Eesmärkide struktuur peaks võimaldama üldeesmärgi juurde kuuluvaid rakenduseesmärke. 
Rakenduseesmärgid peaksid olema konkreetsemad. 
 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõiked 3 ja 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Artikli 2 punktis e sätestatud eesmärgi 
raames ja valdkondliku poliitika 
täiendamiseks on programmi eesmärk 
integreeritud valdkonnaüleste meetmete 

3. Artikli 2 punktis e (rahvusvaheline 
mõõde) sätestatud eesmärgi raames on 
programmil järgmised ülesanded: 
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edendamiseks parandada ja tõhustada 
koostööd 

 a) toetada õigusriigi põhimõtete alusel 
rahvusvahelist merenduse juhtimist ja 
koostööd kolmandate riikidega UNCLOSi 
ülemaailmse liikmesuse edendamise abil; 

 aa) edendada rahvusvaheliste lepingute 
allkirjastamist, ratifitseerimist ja 
rakendamist; 

 b) täiendada valdkondlikku poliitikat 
koostöö parandamise abil, vahetades 
parimaid tavasid, ja tõhustada vajaduse 
korral dialoogi rahvusvahelisel tasandil 
pädevates foorumites; 

 c) tõhustada integreeritud 
valdkonnaüleste meetmete edendamiseks 
koostööd: 

a) kolmandate riikidega, sh nendega, millel 
on piir Euroopa merebasseiniga; 

– kolmandate riikidega, eriti nendega, 
millel on piir Euroopa merebasseiniga; 

b) kolmandate riikide osalejatega;  – vajaduse ja sobivuse korral selliste 
kolmandate riikide osalejatega nagu 
piirkondlikud asutused, uurimisasutused, 
valitsusvälised organisatsioonid ja 
äriettevõtted;  

c) rahvusvaheliste partnerite ja 
organisatsioonidega, eriti seoses 
rahvusvaheliste ökosüsteemi taastamise 
kohustustega ja muude asjakohaste 
kokkulepetega. 

– rahvusvaheliste partnerite, 
organisatsioonide ja vahenditega, eriti 
seoses rahvusvaheliste ökosüsteemi 
taastamise kohustustega ja muude 
asjakohaste kokkulepetega. 

4. Lõikes 3 sätestatud konkreetseid 
eesmärke püütakse saavutada kooskõlas 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud konkreetsete 
eesmärkidega ja kooskõlas ELi 
koostöövahenditega, võttes arvesse riiklike 
ja piirkondlike arengustrateegiate 
eesmärke. 

Neid rakenduseesmärke püütakse 
saavutada kooskõlas ELi välissuhetega ja 
ühinemisvahenditega, võttes arvesse 
riiklike ja piirkondlike arengustrateegiate 
eesmärke. Toetatakse selliste 
keskkonnastandardite kohaldamist 
kolmandates riikides, mis on vähemalt 
samaväärsed liidus kohaldatavate 
standarditega. 

Selgitus 

Eesmärkide struktuur peaks võimaldama üldeesmärgi juurde kuuluvaid rakenduseesmärke. 
Rakenduseesmärgid peaksid olema konkreetsemad. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a. Artikli 2 punktis eb (nähtavus) 
sätestatud eesmärgi raames toetatakse 
programmiga vahendeid, mille abil 
levitatakse ja edastatakse üldsusele ja 
erasektori sidusrühmadele teavet, mis 
puudutab integreeritud lähenemisviisi 
merendusküsimustele. 

Selgitus 

Eesmärkide struktuur peaks võimaldama üldeesmärgi juurde kuuluvaid rakenduseesmärke. 
Rakenduseesmärgid peaksid olema konkreetsemad. 
 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4b. Et võtta arvesse kõnealuse määruse 
vastuvõtmise ajal ettenägematuid 
arenguid, võib komisjon käesolevat 
artiklit muuta delegeeritud õigusaktide 
abil vastavalt artiklile 13 ning kohaldades 
artiklites 13a ja 13b sätestatud tingimusi. 

Selgitus 

Rakenduseesmärgid peaksid olema üksikasjalikud ja konkreetsed, kuid vaja on ka veidi 
paindlikkust. Seepärast tuleks ette näha võimalus neid rakendamisperioodi jooksul muuta. 
Kuna rakenduseesmärgid on üldiselt kohaldatavad ning ei moodusta käesoleva seadusandliku 
akti olulist osa, tuleb kohaldada ELi toimimise lepingu artiklit 290. 
 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmist võib saada rahalist abi Programmist võib saada rahalist abi 
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meetmete jaoks, mis on kooskõlas artiklites 
2 ja 3 sätestatud eesmärkidega, nagu: 

järgmist tüüpi meetmete jaoks, mis on 
kooskõlas artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidega, nagu: 

a) uuringud ja koostööprogrammid; a) uuringud, teadusalased ja 
rakenduslikud koostööprogrammid, 
sealhulgas haridus-, erialase 
ettevalmistuse ja ümberõppe programmid; 

b) avalik teave ja parimate kogemuste 
jagamine, teadlikkuse tõstmine ja sellega 
seotud teabevahetus ja teabe levitamine, sh 
reklaamikampaaniad ja -üritused ning 
veebilehtede arendamine ja haldamine; 

b) avalik teave ja parimate kogemuste 
jagamine, teadlikkuse tõstmine ja sellega 
seotud teabevahetus ja teabe levitamine, sh 
reklaamikampaaniad ja -üritused ning 
veebilehtede ja asjaomaste 
sotsiaalvõrgustike ja andmebaaside 
arendamine ja haldamine; 

c) konverentsid, seminarid, õpikojad ja 
sidusrühmade kohtumised; 

c) konverentsid, seminarid, õpikojad, 
sidusrühmade kohtumised ning asjaomaste 
erialarühmade koolitustegevus; 

d) andmete jagamine, järelevalve, 
visualiseerimine ja avalikkuse 
juurdepääsu tagamine suurele hulgale 
andmetele, parimatele tavadele ja ELi 
rahastatavate piirkondlike projektide 
andmebaasidele, sh vajaduse korral 
sekretariaadi kaudu, mis on loodud ühe 
või mitme loetletud eesmärgi tarbeks; 

d) suurte andmehulkade, parimate tavade 
ning liidu rahastatavate piirkondlike 
projektide andmebaaside 
kokkukoondamine, nende järelevalve, 
visualiseerimine ja üldsusele 
kättesaadavaks tegemine, sh vajaduse 
korral ühe või mitme loetletud eesmärgi 
tarbeks loodud sekretariaadi kaudu, 
tähtsustades neid projekte, mis käsitlevad 
andmete kogumist ja töötlemist ühiste ja 
ühtsete standardite kohaselt; 

e) valdkonnaüleste vahenditega seotud 
meetmed, sh katseprojektid. 

e) valdkonnaüleste vahenditega seotud 
meetmed, sh katseprojektid. 

Selgitus 

Võimalike meetmetüüpide loetelu peaks olema ammendav. 
 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva programmi raames võib 
rahalist toetust anda avalik-õiguslikele või 
eraõiguslikele füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele, sh Euroopa Liidu ametitele. 

1. Käesoleva programmi raames võib 
rahalist abi anda avalik-õiguslikele või 
eraõiguslikele füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele.  
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1a. Programmi kaudu peavad abi saama 
liikmesriigid ja nende sidusrühmad. 

Selgitus 

Kooskõlas esmase eesmärgiga, mis on esitatud artiklisse 1 lisamiseks, peaks kasv liidus olema 
prioriteet, samas kui kolmandaid riike ja kolmandate riikide sidusrühmi ei tohiks võimalike 
abisaajate loetelust välja jätta.  
 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Programmi kaudu võivad abi saada 
kolmandad riigid, kolmandate riikide 
sidusrühmad ja rahvusvahelised 
organisatsioonid või asutused, kes püüavad 
saavutada artiklites 2 ja 3 sätestatud üht või 
mitut üldist või konkreetset eesmärki. 

2. Programmi kaudu võivad abi saada 
kolmandad riigid, kolmandate riikide 
sidusrühmad, rahvusvahelised 
organisatsioonid, valitsusvälised 
organisatsioonid või muud asutused, kes 
püüavad saavutada artiklites 2 ja 3 
sätestatud üht või mitut üldist või 
rakenduseesmärki vastavalt artikli 2 
punktile e ja artikli 3 lõikele 3. 

Selgitus 

Kooskõlas esmase eesmärgiga, mis on esitatud artiklisse 1 lisamiseks, peaks kasv liidus olema 
prioriteet, samas kui kolmandaid riike ja kolmandate riikide sidusrühmi ei tohiks võimalike 
abisaajate loetelust välja jätta.  
 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Asjakohases konkursikutses või 3. Tööprogrammis määratletakse, kes 
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pakkumiskutses täpsustatakse, kes võivad 
menetluses osaleda. 

võivad menetluses osaleda ning seda 
täpsustatakse asjakohases konkursikutses 
või pakkumiskutses. 

Selgitus 

Menetluses osalemise kriteeriumid on üldise kohaldamise eeskirjad, mis täiendavad käesolevat 
õigusakti. Seepärast tuleb need kehtestada delegeeritud õigusaktidega. 
 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rakendamismenetlus Tööprogrammid 

1. Komisjon rakendab programmi 
finantsmääruse kohaselt. 

 

2. Programmi rakendamiseks võtab 
komisjon artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidega kooskõlas vastu iga-aastase 
tööprogrammi artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
korras. 

2. Programmi rakendamise raamistikuna 
võtab komisjon artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidega kooskõlas vastu ühe või 
mitu tööprogrammi asjakohase 
ajavahemiku kohta, tehes seda 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklile 13 ning kohaldades artiklites 13a 
ja 13b sätestatud tingimusi. 

3. Toetuste kohta sätestatakse iga-aastases 
tööprogrammis üksikasjalikult: 

3. Toetuste kohta sätestatakse 
tööprogrammides üksikasjalikult: 

a) eelarveaasta prioriteedid, täidetavad 
eesmärgid ja eelarveaastaks kinnitatud 
assigneeringute prognoositud tulemused; 

a) ajavahemiku prioriteedid, täidetavad 
eesmärgid ja igaks eelarveaastaks 
kinnitatud assigneeringute prognoositud 
tulemused; 

b) meetmete pealkirjad ja sisu; b) meetmete pealkirjad ja sisu; 

c) rakendamisviisid; c) rakendamisviisid; 

d) taotluste valikul kasutatavad põhilised 
valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriumid; 

d) taotluste valikul kasutatavad põhilised 
valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriumid; 

e) vajaduse korral asjaolud, millega 
põhjendatakse toetuse andmist ilma 
konkursikutseta, komisjoni määruse (EC, 
EURATOM) nr 2342/2002 artikli 168 
eranditest ühe põhjal; 

 

f) maksimaalne eelarve ja maksimaalne 
võimalik kaasrahastamise määr meetme 
kohta ning kui ette on nähtud erinevad 

f) maksimaalne eelarve ja maksimaalne 
võimalik kaasrahastamise määr meetme 
kohta ning kui ette on nähtud erinevad 
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määrad, siis iga määra puhul järgitavad 
kriteeriumid; 

määrad, siis iga määra puhul järgitavad 
kriteeriumid; 

g) konkursikutsete ajakava. g) konkursikutsete ajakava. 

4. Riigihankelepingute kohta sätestatakse 
iga-aastases tööprogrammis 
üksikasjalikult: 

4. Riigihankelepingute kohta 
tööprogrammides üksikasjalikult: 

a) meetmete pealkirjad ja sisu; a) meetmete pealkirjad ja sisu; 

b) maksimaalne eelarve meetme kohta; b) maksimaalne eelarve meetme kohta; 

c) meetmete eesmärgid; c) meetmete eesmärgid; 

d) rakendamisviisid; d) rakendamisviisid; 

e) hankemenetluse alustamise soovituslik 
ajaline raamistik. 

e) hankemenetluse alustamise soovituslik 
ajaline raamistik. 

5. Iga-aastases tööprogrammis ei käsitleta 
artikli 9 kohaseid meetmeid. 

5. Tööprogrammides ei käsitleta artikli 9 
kohaseid meetmeid. 

Selgitus 

Loetletud elemendid on üldise kohaldamise eeskirjad, mis täiendavad käesolevat õigusakti. 
Seepärast tuleb need kehtestada delegeeritud õigusaktidega. Arvestades, et kõnealuse 
programmi kestus on kõigest 2,5 aastat, ei tohiks komisjoni piirata iga-aastaste programmide 
koostamisel, kui asjakohasemad oleksid teistsugused programmi ajavahemikud. 
 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevale programmile eraldatud 
eelarvelised vahendid kajastuvad Euroopa 
Liidu üldeelarves iga-aastaste 
assigneeringutena. Eelarvepädevad 
institutsioonid kinnitavad iga-aastased 
ettenähtud assigneeringud 
finantsraamistiku piires. 

2. Käesolevale programmile eraldatud 
eelarvelised vahendid kajastuvad Euroopa 
Liidu üldeelarves iga-aastaste 
assigneeringutena. Eelarvepädevad 
institutsioonid kinnitavad iga-aastased 
ettenähtud assigneeringud ning vastava 
liigituse käesoleva finantsraamistiku piires, 
ohustamata seejuures käimasolevate 
programmide ja tegevuste täitmist ning 
vältides nõnda praeguse 
finantsraamistiku asjaomase rubriigi all 
vahendite ümberpaigutamist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2a (uus)  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Programmile eraldatakse 
eelarvevahendid praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 2 
varust, ilma et see piiraks eelarvepädevate 
institutsioonide otsuse kohaldamist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8a (uus)  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 8a 

 Eri eesmärkide täitmiseks rahastatavad 
valdkonnad 

 Artiklis 8 sätestatud rahastamispaketi 
sihtotstarve järgmistes valdkondades 
määratakse delegeeritud õigusaktide abil 
vastavalt artiklile 13 ning kohaldades 
artiklites 13a ja 13b sätestatud tingimusi: 

 a) integreeritud merendusalane juhtimine 
ning merebasseinidega seotud tegevus; 

 b) integreeritud merenduspoliitika 
väljatöötamise vahendid; 

 c) integreeritud merenduspoliitika 
rahvusvahelise mõõtme ja Euroopa 
nähtavuse edendamine 
merendusvaldkonnas; 

 d) merendustegevuse jätkusuutlikkuse 
piiride määratlemine merendusstrateegia 
raamdirektiivi abil, samuti jätkusuutlik 
majanduskasv, töökohtade loomine ja 
innovatsioon. 

 



 

 
 PE472.768/ 23 

 ET 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võtab kõik vajalikud 
meetmed, et kontrollida, kas rahastatavaid 
meetmeid viiakse ellu nõuetekohaselt ning 
kooskõlas käesoleva määruse ja 
finantsmääruse sätetega. 

6. Komisjon kontrollib, kas rahastatavaid 
meetmeid viiakse ellu nõuetekohaselt ja 
kas need on kooskõlas muude 
poliitikavaldkondade ja vahendite raames 
rakendatavate meetmetega ning käesoleva 
määruse ja finantsmääruse sätetega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hindamine Aruandlus, hindamine ja pikendamine 

 Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
teavitatakse korrapäraselt ja viivitamata 
komisjoni tegevusest. 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule järelhindamise aruande 
hiljemalt 31. detsembril 2014. 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule  

 a) hiljemalt 31. detsembriks 2012 
eduaruande. Eduaruanne sisaldab 
hinnangut selle kohta, kuidas programm 
mõjutab teisi ELi poliitikavaldkondi. 

 b) hiljemalt 31. detsembriks 2014 
järelhindamise aruande. 

 Komisjon esitab vajaduse korral õigusakti 
ettepaneku, mis käsitleb programmi 
pikendamist 2013. aasta järgsele 
ajavahemikule koos nõuetekohase 
rahastamispaketiga. 

Selgitus 

Aruandlus on vastutustundelise rakendamise põhielement ning seda tuleks tugevdada. 
Eduaruanne on vajalik enne võimalikku õigusakti ettepanekut, mis käsitleb integreeritud 
merenduspoliitika järgmist programmi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nõuandekomitee Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Artikli 7 lõikega 2 ettenähtud iga-
aastaste tööprogrammide koostamisel 
abistab komisjoni nõuandekomitee. 

1. Õigus võtta vastu artikli 3 lõike 4 
punktis c, artiklis 7 ja artiklis 8a 
nimetatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile artikli 8 lõikes 1 märgitud 
ajavahemikuks. 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse 
artikli 8 sätteid. 

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

 3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 13a ja 13b sätestatud tingimusi. 

Selgitus 

Seadusandlikes aktides määratakse selgesõnaliselt kindlaks õiguse delegeerimise tingimused. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 13a 
Delegeerimise tagasivõtmine 

 1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 4b ja artikli 7 lõikes 2 
nimetatud volituste delegeerimise tagasi 
võtta. 

 2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teavitada teist institutsiooni ja 
komisjoni mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mille suhtes 
võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja 
tagasivõtmise võimalikud põhjused. 
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 3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas. 

Selgitus 

Seadusandlikes aktides määratakse selgesõnaliselt kindlaks õiguse delegeerimise tingimused. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 13b 
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine 

 1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra. 

 2. Kui pärast lõikes 1 viidatud tähtaja 
möödumist ei ole Euroopa Parlament ega 
nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid esitanud, avaldatakse see 
Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub 
õigusaktis sätestatud kuupäeval. 
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, 
kui nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu on komisjonile teatanud, et nad 
ei kavatse vastuväiteid esitada. 

 3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid lõikes 1 viidatud ajavahemiku 
jooksul, õigusakt ei jõustu. Delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväited esitanud 
institutsioon esitab ka nende põhjenduse. 
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Selgitus 

Seadusandlikes aktides määratakse selgesõnaliselt kindlaks õiguse delegeerimise tingimused. 
 


