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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról
szóló, 2011. november 30-i 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és
különösen annak 8. cikkére,
tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és különösen
annak 75. és 110. cikkére,
mivel:
(1)

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet3 (a
továbbiakban: a költségvetési rendelet) 75. és 110. cikkének, valamint az Európai
Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági
rendelet4 (a továbbiakban: a végrehajtási szabályok) 90. cikke (1) bekezdésének
megfelelően az intézmény vagy az intézmény által ráruházott hatáskörökkel
rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak – amely
meghatározza a költségvetésből fedezett kiadásokkal járó tevékenység lényeges
elemeit – meg kell előznie az Európai Unió költségvetéséből a kiadásokra vállalt
kötelezettségeket.

(2)

A költségvetési rendelet 110. cikke szerint a támogatásokra éves munkaprogramot kell
elfogadni.

(3)

Mivel a munkaprogram a végrehajtási szabályok 90. cikke (2) és (3) bekezdésének
értelmében véve megfelelően részletezett keretrendszerrel rendelkezik, ez a határozat a
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munkaprogramban támogatásokhoz és beszerzésekhez rendelt kiadásokra vonatkozó
finanszírozási határozatnak minősül.
(4)

A végrehajtási szabályok 168. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a jogilag
vagy ténylegesen monopóliummal rendelkező szerveknek a támogatás ajánlattételi
felhívás nélkül is odaítélhető. A tagállamok által kiválasztott földközi-tengeri tagállam
kormányzati hatóságai, amelyek a földközi-tengeri parti őrség fórumának adnak
otthont, kizárólagos szakértelemmel és/vagy hozzáértéssel, és ezáltal tényleges
monopóliummal rendelkeznek, ami – a munkájukhoz való hozzájárulásként –
megindokolja a támogatás ajánlattételi felhívás nélküli odaítélését.

(5)

E finanszírozási határozat hatálya az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 83. cikke és a
2342/2002/EK, Euratom rendelet 106. cikkének (5) bekezdése alapján a késedelmi
kamat kifizetésére is kiterjedhet.

(6)

E határozat alkalmazásában indokolt a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 90. cikke (4)
bekezdésének értelmében vett „lényeges változtatás” kifejezést meghatározni.

(7)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az 1255/2011/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke alapján létrehozott Integrált Tengerpolitikai
Bizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:
1. cikk
A Bizottság elfogadja az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program
keretében a támogatásokra és beszerzésekre vonatkozó, mellékletben foglalt munkaprogramot
(a továbbiakban: munkaprogram). Ez a határozat az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 75.
cikke értelmében finanszírozási határozatnak minősül.
2. cikk
A munkaprogramhoz nyújtott hozzájárulás maximális összege 39 700 000 EUR, amelyet az
Európai Unió általános költségvetésének 11 09 05 jogcímcsoportjából kell finanszírozni az
alábbi módon:
a)

2011-re vonatkozóan: 23 140 000 EUR

b)

2012-re vonatkozóan: 16 560 000 EUR

Az esedékes késedelmi kamatok fizetésére is ezekből az előirányzatokból kerül sor.
3. cikk
A konkrét intézkedésekhez kapcsolódó – a 2. cikkben meghatározott – maximális
hozzájárulás összesen 15 %-át meg nem haladó változtatások nem tekintendők a
2342/2002/EK, Euratom rendelet 90. cikkének (4) bekezdése értelmében vett lényeges
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változtatásnak, amennyiben nem befolyásolják jelentős mértékben a munkaprogram jellegét
és célkitűzéseit.
Az engedélyezésre jogosult illetékes tisztviselő a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás
elvével és az arányosság elvével összhangban elfogadhatja ezeket a változásokat.
Kelt Brüsszelben, 2012.3.12.-én.

a Bizottság részéről
Maria DAMANAKI
a Bizottság tagja
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1. MELLÉKLET
Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program (2011–2013) – 2011. évi
munkaprogram
1.

TÁMOGATÁSOK

11 09 05 KÖLTSÉGVETÉSI JOGCÍMCSOPORT
1.1.

A horizontális eszközök fejlesztése

Jogalap: Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról
szóló, 2011. november 30-i 1255/2011/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a
továbbiakban: az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet) 2. cikkének b) pontja, 3. cikkének
(2) bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
A társjogalkotók szerint az integrált tengerpolitika programjának egyik kulcsfontosságú
prioritása egyedi eszközök (úgynevezett horizontális eszközök) kifejlesztése az ágazati
politikák közötti szinergiákat létrehozó integrált tengerpolitika számára.
1.1.1.

A Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren végzett tengeri területrendezéssel
kapcsolatos projekt

A tengeri területrendezés a hatékony és eredményes tenger- és óceángazdálkodás
támogatásának széles körben elfogadott, döntő fontosságú eszköze, többek között a barcelonai
egyezményhez csatolt, a tengerparti övezetek integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyv
végrehajtása vonatkozásában is. Habár néhány uniós tagállam most is folytat tevékenységeket
a tengeri területrendezés nemzeti vagy regionális szintű végrehajtása érdekében, a tagállamok
között jelenleg korlátozott mértékben folyik határokon átnyúló együttműködés. Ezért a
Bizottság arra törekszik, hogy ösztönözze a tengeri területrendezés határokon átnyúló,
ökoszisztéma-alapú szemléletének kialakítását az európai tengeri területeken, többek között a
különböző európai uniós tengeri medencékben végrehajtott, uniós társfinanszírozásban
részesülő projekteken keresztül megvalósított intézkedéseket. A projektek potenciális
kedvezményezettjei a tengeri területtel (ebben az esetben a Földközi-tengerrel és a Feketetengerrel) határos tagállamok közigazgatási szervei, valamint az érintett regionális tengeri
egyezmények (ebben az esetben a barcelonai egyezmény és a bukaresti egyezmény). A
projektnek ki kell terjednie olyan tengeri tevékenységeket folytató hatóságokra, amely
tevékenységek területi vonatkozással rendelkeznek.
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Teljesítések típusa

Megállapodás intézkedéshez
ajánlattételi felhívás

Költségvetés

1 000 000 EUR

Leírás

Próbaprojekt gyakorlati tudás és tapasztalatok gyűjtése
céljából a tengeri területrendezés egy vagy több, határokon
átnyúló,
a
Földközi-/Fekete-tengeren
található,
a
projektpartnerek által kiválasztott tengeri területeken való
végrehajtásáról. A kiválasztott terület(ek)en belül a
partnereknek konkrétan meg kell vizsgálniuk a tengeri
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területrendezés végrehajtását, például előzetes értékelést kell
végezniük, tengeri területrendezési tervet kell készíteniük, és
nyomonkövetési és értékelési eljárást kell javasolniuk. A
projektnek többletértéket kell adnia az e területen már folyó
együttműködési tevékenységekhez, meg kell határoznia a
meglévő és potenciális korlátokat, és javaslatokat kell
megfogalmaznia a tengeri területrendezés határokon átnyúló
területeken való alkalmazására vonatkozóan. Fel kell tárnia
továbbá a tengeri területrendezés és a tengerparti övezetek
integrált kezelése közötti kapcsolatokat, és ezáltal hozzá kell
járulnia a két elképzelés közötti hasonlóságok és
különbségek jobb megértéséhez.
Célkitűzések
eredmények

és

várt A cél a határokon átnyúló, ökoszisztéma-alapú tengeri
területrendezés kifejlesztésének ösztönzése, a 2008-as
útitervről szóló közlemény 10 főbb alapelvének
megfelelően. Meg kell határozni a meglévő és potenciális
korlátokat, és javaslatokat kell megfogalmazni a tengeri
területrendezés EU-szerte történő, határokon átívelő
alkalmazásának elősegítése érdekében. Fel kell tárni továbbá
a tengeri területrendezés és a tengerparti övezetek integrált
kezelése közötti kapcsolatokat.

Alapvető kiválasztási és Kiválasztási kritériumok: A pályázóknak rendelkezniük kell
a javasolt projekt végrehajtásához és befejezéséhez
odaítélési kritériumok
szükséges gazdasági, pénzügyi, technikai és szakmai
kapacitással. A pályázatban ki kell térni a pályázó
jogállására és a javasolt projekt végrehajtásához szükséges
pénzügyi és működési kapacitására.
Odaítélési kritériumok:
– Relevancia: A pályázóknak le kell írniuk, hogyan
értelmezik a projekt célkitűzéseit, hogy javaslatuk hogyan
közelíti meg a célkitűzéseket, és hogy a projekt milyen
mértékű hatást gyakorol majd a kiválasztott terület(ek)en
tapasztalt, a tengeri területrendezéssel kapcsolatos
problémákra.
– Többletérték és innováció: A pályázóknak bizonyítaniuk
kell, hogy a projekt kiegészítené a tengeri területrendezés
közös uniós megközelítésének kialakításával összefüggő
jelenlegi ismereteket és tapasztalatot, és be kell mutatniuk,
hogy a tengeri területrendezés kérdésének a javaslatban
vázolt megközelítése milyen mértékben innovatív. Különös
figyelmet kell fordítani a határokon átnyúló tengeri
területrendezésre alkalmas terület(ek) kiválasztására.
– Módszertan: A pályázóknak le kell írniuk a projekt
időszerű és sikeres végrehajtásához általuk javasolt
munkamódszert. A pályázóknak különösen részletes
ütemtervet/munkatervet kell benyújtaniuk. A pályázóknak
ezenkívül le kell írniuk, hogyan biztosítják majd a tengeri
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területrendezéshez szükséges megfelelő adatcserét a projekt
résztvevői között, és hogy szerintük melyek az adatcsere fő
akadályai (pl. jogi, igazgatási vagy technikai akadályok).
– A projekt végrehajtásának módja: A pályázóknak be kell
bizonyítaniuk, hogy azok az erőforrások (személyzet,
felszerelés, finanszírozás stb.), amelyeket mozgósítanak
majd, megfelelőek a projekt időszerű és sikeres
végrehajtásához. A pályázóknak különösen azt kell
igazolniuk,
hogy
végrehajtási
módszereik
költséghatékonyak.
– Projektirányítás: A pályázóknak be kell bizonyítaniuk,
hogy a projekt tekintetében javasolt szervezeti és irányítási
struktúra elégséges az előírt minőség eléréséhez, a határidők
betartásához
és
valódi
partnerség
kialakításához.
– Terjesztés és közismertség: A pályázóknak ismertetniük
kell terjesztési tervüket, és azt, hogy miként biztosítanák a
projekt eredményeinek a projektben részt nem vevők általi
optimális felhasználását.
A
társfinanszírozás A támogatható költségek legfeljebb 80 %-a.
mértéke
Hozzávetőleges ütemterv
1.2.

Az ajánlattételi felhívást 2012 negyedik negyedévében kell
közzétenni.

A tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozása és végrehajtása

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének d) pontja, 3. cikkének (4)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
A tengeri medencék szintjén megvalósuló együttműködés kulcsfontosságú célkitűzései közé
tartozik az életminőség javítása a part menti régiókban – a fenntarthatóság szükségességének
figyelembevételével –, valamint a foglalkoztatási lehetőségek és a hozzáférhetőség javítása. A
Bizottság – szoros együttműködésben a tagállamokkal és harmadik országokkal – segítséget
nyújt a tengerpolitikai irányítás kidolgozásához, valamint szakértelemmel támogatja a
tengerpolitikai együttműködési mechanizmusok és projektek nyomon követését,
többletértékük és fenntarthatóságuk biztosítása érdekében. Sok esetben nem állnak
rendelkezésre a jó ötletek megvalósításához szükséges erőforrások. Ezenkívül ösztönözhetők
bizonyos tengeri feladatokra vonatkozó konkrét próbaprojektek, amelyek lehetővé teszik a
tagállamok és harmadik országok számára, hogy fokozzák együttműködésüket (pl. az Atlantióceánra és az adriai- és a jón-tengeri alrégióra vonatkozó cselekvési terv). Szükség lesz erre a
minőségtámogatásra ahhoz, hogy a tengeri medencékre vonatkozó stratégiák segítségével
minőségi javaslatok szülessenek a regionális alapok tagállamok általi végrehajtása előtti
időszakban. A potenciális kedvezményezettek közé tartoznak nemzeti, regionális és helyi
hatóságok, valamint egyéb érdekeltek, például nem kormányzati szervezetek, a szociális
partnerek szervezetei vagy magánvállalkozások.
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1.2.1.

Különböző tengeri feladatok szubregionális vagy tengeri medence szintű
végrehajtása keretében folytatott együttműködésre vonatkozó próbaprojektek

Az Európai Parlament, a Bizottság és az utóbbi időben a tagállamok is arra törekszenek, hogy
fejlesszék az operatív tengerészeti hatóságok közötti együttműködést és/vagy koordinációt
regionális és uniós szinten. A projekt célja, hogy a gyakorlatban kipróbálja az együttműködést
a költség-haszon arány megállapítása és a határokon és ágazatokon átnyúló együttműködés
kultúrájának megszilárdítása céljából – ezáltal hozzájárulva a közös információmegosztási
környezet (CISE) kialakításához. A potenciális kedvezményezettek a tengeri feladatokat
ellátó állami vagy helyi hatóságok. A projekt célja ugyanakkor az is, hogy egyaránt szolgálja
a közigazgatás és az állampolgárok javát.
Teljesítések típusa

Megállapodás intézkedéshez
ajánlattételi felhívás

Költségvetés

2 100 000 EUR

Leírás

Próbaprojekt legalább egy régióban/alrégióban (pl. Adriaiés Jón-tenger, Fekete-tenger, a Földközi-tenger nyugati
része, Északi-tenger, Balti-tenger), azzal a céllal, hogy
megerősítse például a tengeriszennyezés-elhárítással, a
hajóforgalom-irányítással,
a
balesetés
katasztrófavédelemmel, a felkutatással és mentéssel, a
halászati ellenőrzéssel, a vám- és határellenőrzéssel, a
vonatkozó felügyeleti tevékenységekkel és a kapcsolódó
tengerjog betartatásával összefüggő funkciók ellátása
tekintetében folytatott, határokon átnyúló együttműködést.

Célkitűzések
eredmények

és

nyújtott

támogatásról

–

várt A fő célkitűzés a hatóságok közötti további, határokon
átnyúló, a fenti funkciók közül legalább három tekintetében
folytatott operatív együttműködés támogatása az érintett
régióban/alrégióban; az együttműködést kísérleti jelleggel
alakítják ki, és értékelik a vonatkozó költségeket és hasznot.
Az egyes megvizsgált együttműködések és a költség-haszon
elemzés alapján következtetéseket vonnak le, amelyeket
tágabb vonatkozásban alkalmaznak, akár az EU összes
tengeri medencéjére, és a következtetéseket felhasználják a
közös információmegosztási környezet kialakításánál.

Alapvető kiválasztási és Kiválasztási kritériumok:
odaítélési kritériumok
A pályázóknak rendelkezniük kell a javasolt intézkedés
végrehajtásához és befejezéséhez szükséges gazdasági,
pénzügyi, technikai és szakmai kapacitással. A pályázatban
ki kell térni a pályázó jogállására és a javasolt projekt
végrehajtásához szükséges pénzügyi és működési
kapacitására.
Odaítélési kritériumok:
– Relevancia: A pályázóknak le kell írniuk, hogyan
értelmezik a projekt célkitűzéseit, hogy javaslatuk hogyan
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közelíti meg a célkitűzéseket, és hogy a projekt milyen
mértékű hatást gyakorol majd a nemzetközi és uniós
tengerjog határokon átnyúló, a fent meghatározott funkciók
közül legalább három tekintetében folytatott együttműködés
útján, a kiválasztott terület(ek)en történő alkalmazására
jellemző költség-haszon aránnyal és a hatékonysággal
kapcsolatban fennálló helyzetre. Igazolni kell továbbá az
alábbi kritériumoknak való megfelelést: 1) Legalább két
tagállam különböző, a megfelelő funkciókat ellátó
hatóságainak együttműködése, 2) harmadik országok
lehetséges részvétele (tagjelölt, potenciális tagjelölt és/vagy
ENP-országok).
– Többletérték és innováció: A pályázóknak bizonyítaniuk
kell, hogy a projekt kiegészítené a tengeri funkciók
végrehajtásához szükséges, meglévő hatékonyságot,
ismereteket és tapasztalatokat, és be kell mutatniuk, hogy a
tagállamok tengerészeti hatóságai közötti, határokon átnyúló
együttműködés
kérdésének
a
javaslatban
vázolt
megközelítése milyen mértékben innovatív. Különös
figyelmet kell fordítani a határokon átnyúló tengeri
területrendezésre alkalmas terület(ek) kiválasztására. A
projekt nem kettőzheti meg a meglévő, uniós
jogszabályokon
alapuló
tengeri
együttműködési/koordinációs modelleket (pl.: SafeSeaNet,
CleanSeaNet, olajszennyezést elhárító készenléti hajók
hálózata) vagy projekteket (pl.: MONINFO, SafeMed II).
– Módszertan: A pályázóknak le kell írniuk a projekt
időszerű és sikeres végrehajtásához általuk javasolt
munkamódszert. A pályázóknak különösen részletes
ütemtervet/munkatervet kell benyújtaniuk. A pályázóknak
ezenkívül le kell írniuk, hogyan biztosítják majd a megfelelő
adatcserét a projekt résztvevői között, és hogy szerintük
melyek az adatcsere fő akadályai (pl. jogi, igazgatási vagy
technikai akadályok).
– A projekt végrehajtásának módja: A pályázóknak be kell
bizonyítaniuk, hogy azok az erőforrások (személyzet,
felszerelés, finanszírozás stb.), amelyeket mozgósítanak
majd, megfelelőek a projekt időszerű és sikeres
végrehajtásához. A pályázóknak különösen azt kell
igazolniuk,
hogy
végrehajtási
módszereik
költséghatékonyak.
– Projektirányítás: A pályázóknak be kell bizonyítaniuk,
hogy a projekt tekintetében javasolt szervezeti és irányítási
struktúra elégséges az előírt minőség eléréséhez, a határidők
betartásához és valódi partnerség kialakításához.
– Terjesztés és közismertség: A pályázóknak ismertetniük
kell terjesztési tervüket, és azt, hogy miként biztosítanák a
projekt eredményeinek a projektben részt nem vevők általi
optimális felhasználását.
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A
társfinanszírozás A támogatható költségek legfeljebb 80 %-a.
mértéke
Hozzávetőleges ütemterv

1.3.

Az ajánlattételi felhívást 2012 harmadik negyedévében kell
közzétenni, a projekteket pedig 2013 első negyedévében kell
elindítani. 6–12 hónap időtartamú projektek.

Külső együttműködés és az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának
koordinációja

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének e) pontja, 3. cikkének (5)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
1.3.1.

A földközi-tengeri parti őrség fóruma

Nemzetközi együttműködés nélkül nem oldhatók meg hatékonyan a közös tengeri
medencékkel kapcsolatos problémák. A fórum a tengeri hatóságok közötti együttműködés
tagállamok által vezetett, nyitott platformja, amely célja a földközi-tengeri területek
biztonságosabbá és fenntarthatóbbá tétele. A fórumot első alkalommal, 2009-ben Olaszország
(parti őrség) rendezte. A Bizottság a fórum megújítása mellett döntött, így a fórumot
legközelebb, 2012-ben Franciaország (Secrétariat Général de la Mer) szervezi, 2013-ban
pedig egy másik mediterrán ország következik. A kedvezményezettek a tagállamok által
meghatározott házigazda országok illetékes hatóságai lesznek.
Teljesítések típusa

Megállapodás intézkedéshez nyújtott támogatásról

Költségvetés

300 000 EUR

Leírás

Hivatkozva az Európai Bizottság „Úton a földközi-tengeri
térségben folytatott tevékenységek jobb irányítását célzó
integrált
tengerpolitika
felé”
című
közleményére
[COM(2009) 466 végleges] és a „Partnerség a demokráciáért
és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” című
közleményre [COM(2011) 200 végleges], és az
együttműködés eddig elért szintjeit követő lépésként, 2012ben és 2013-ban a Földközi-tenger parti államai közötti
tengeri és parti őrségi együttműködést elősegítő fórumot
tartanak. A házigazda országot és a támogatás
kedvezményezettjét a tagállamok választják ki. 2012-re
Franciaországra osztották ezt a szerepet, 2013-ra még nem
jelölték ki a házigazda országot.

Célkitűzések
eredmények

és

várt A fő célkitűzés az olyan funkciókat ellátó szervek közötti
együttműködés keretrendszerének létrehozása, mint amilyen
a tengeriszennyezés-elhárítás, a hajóforgalom-irányítás, a
baleset- és katasztrófavédelem, a felkutatás és mentés, az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás
és
a
kockázatmegelőzés, a halászati ellenőrzés és a kapcsolódó
végrehajtási intézkedések.

Alapvető kiválasztási és A házigazda országokat az egyes évekre a tagállamok
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határozzák meg. Monopolhelyzet: közvetlen támogatás a
fórum rendezőjének.

odaítélési kritériumok

A
társfinanszírozás A támogatható költségek legfeljebb 80 %-a.
mértéke
Hozzávetőleges ütemterv
2.

Szerződés 2012 első negyedévében

BESZERZÉS

11 09 05 KÖLTSÉGVETÉSI JOGCÍMCSOPORT
2.1.

Tengeri irányítás

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének a) pontja, 3. cikkének (1)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
2.1.1.

A tengerrel és a part menti területekkel kapcsolatos ügyekre vonatkozó integrált
irányítás kidolgozása és végrehajtása, valamint az integrált tengerpolitika
közismertsége

A cél annak biztosítása, hogy a tagállamok és régiók előrébb lépjenek a saját integrált
tengervédelmi stratégiájuk kialakításában, a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzésében és
az érdekeltekkel folytatott párbeszédben, valamint az integrált tengerpolitikával kapcsolatos
figyelemfelkeltésben.

HU

Teljesítések típusa

Termékek és szolgáltatások

Költségvetés

1 400 000 EUR

Leírás

Ezen intézkedés célja az információmegosztásnak, a bevált
gyakorlatok cseréjének, az érdekeltekkel, többek között a
szociális partnerekkel létrejött és az érdekeltek közötti szinergiák
és párbeszéd kiaknázásának és megerősítésének ösztönzése és
elősegítése konferenciák és szemináriumok, például tengeri
medence szintű konferenciák szervezésével, olyan ügyekre
vonatkozó bevált gyakorlatok ösztönzése céljából, mint amilyen a
tengeri területrendezés. Az eredmények elismertetése érdekében
hozott intézkedések közé tartozhatnak többek között honlapok
(MARATLAS, Maritime Forum), kiadványok, audiovizuális
anyagok összeállítása, standok állítása és vásárok szervezése.

Végrehajtási
módozatok

Konkrét szerződéseket a közös halászati politikáról és tengeri
hajózási kérdésekről szóló konferenciák és szemináriumok
szervezésére irányuló keretszerződés (hiv. MARE/2008/08)
alapján, valamint „A közös halászati politikához és az EU
integrált tengerészeti politikájához kapcsolódó információs és
kommunikációs tevékenységek” című keretszerződés (hiv.
MARE 2008/04) alapján kötnek, ezenkívül az Eurostat és az
Informatikai Főigazgatóság által kezelt keretszerződések alapján,
valamint
az
Informatikai
Főigazgatóságra
átruházott
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felhatalmazással, és más főigazgatóságokkal (pl.: a Közös
Kutatóközponttal) kötött igazgatási megállapodások segítségével.
Legfeljebb 5 közvetlen szerződés is odaítélhető a konferenciák
szervezésére.
Hozzávetőleges
ütemterv

A szerződések 2012-re és 2013-ra szólnak.

2.2.

Az ágazatközi eszközök fejlesztése

2.2.1.

A közös információmegosztási környezet (CISE) létrehozásáról szóló ütemterv
végrehajtásának részeként készített hatásvizsgálati tanulmányok és a 2013-ban az
Európai Parlamentnek/Tanácsnak címzendő közlemény előkészítése

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének b) pontja, 3. cikkének (2)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
A Bizottságnak a tengerfelügyelet integrálására irányuló kezdeményezése a tengerfelügyeleti
adatok cseréjének lehetővé tétele érdekében az összes tengeri ágazatban összekapcsolja az
illetékes tagállami hatóságokat. Az együttműködés növeli majd a megfigyelés és a valós idejű
tengeri események kezelése hatékonyságát és költséghatékonyságát. A pozitív hatások mérése
és minden jogi paraméter megfelelő figyelembevétele elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan
hatásvizsgálatot végezzenek, amely 2013-ban megvalósítható szakpolitikai javaslatokhoz
vezet.

HU

Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

1 450 000 EUR

Leírás

Tanulmányok a CISE fogalmi kidolgozásáról. A tanulmányok
kiterjednek majd a CISE hatásának értékeléséhez szükséges
technikai,
jogi,
pénzügyi,
környezeti
és
társadalmi
vonatkozásokra. A tanulmányok eredményei a vonatkozó
hatásvizsgálat részét képezik majd, és támogatják az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak 2013-ban címzendő közlemény
elfogadásához vezető folyamatot.

Végrehajtási
módozatok

A közös információmegosztási környezet létrehozására vonatkozó
ütemterv tervezete szerint a CISE végrehajtása előtt
hatásvizsgálatot kell végezni. Ennek érdekében számos, a CISEvel kapcsolatos vonatkozást, például a technikai, jogi, társadalmi
és környezeti megvalósíthatóságot és a hatást egyenként, és az
összhatás tekintetében is értékelni kell. Ez az intézkedés a CISE
üzempróbájának lehetőségét is magában foglalja, az uniós
ügynökségekkel és lehetőség szerint a tagállamokkal
együttműködve. Ennek érdekében a Bizottság meglévő
keretszerződésein (pl. MARE/2011/01 1. része, DIGIT/ABCII/2)
belül, vagy a Közös Kutatóközponttal kötött igazgatási
megállapodás (31830 210-07 NFP ISP sz. megállapodás)
értelmében konkrét szerződéseket kötnek. Odaítélhető továbbá
három, a CISE fejlesztésének különböző aspektusaira vonatkozó
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közvetlen szerződés.
Hozzávetőleges
ütemterv
2.2.2.

Az eljárások 2012 második negyedévében
szerződések 2012-re és 2013-ra szólnak.

indulnak.

A

A tengeri területrendezés kapcsolata a tengerparti övezetek integrált kezelésével: A
tengerparti övezetek integrált kezelésével kapcsolatos legjobb gyakorlatok
megosztása a tengerparti területek éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásával
összefüggésben.

A tengerparti övezetek integrált kezelése horizontális szakpolitika, amely célja annak
biztosítása, hogy a tengerparti területek tervezésére vagy a fejlesztési határozatok
meghozatalára integráltan, ne pedig ágazatonként, egymástól függetlenül kerüljön sor. A
tengeri területrendezés és a tengerparti övezetek integrált kezelése hasonlóképpen közelíti
meg a part menti és tengeri területek hasznosítását, emellett azonban fontos különbségek is
vannak köztük, amelyeket figyelembe kell venni. E projekt előnye a tagállami hatóságoknál
jelentkezik majd, különösen regionális és helyi szinten, mivel az éghajlatváltozás
következményei a tengerszint emelkedése, a tengerparti erózió és az áradások miatt leginkább
a parti és tengeri területeket veszélyeztetik. A projekt adatokat táplál az EU alkalmazkodásvisszajelzési rendszerébe, és haszna is származik belőle, mivel az létrehozza az információk
és a bevált gyakorlatok cseréjének rendszerét. A projekt fő eredményei, mégpedig egy
információcsere-platform és egy útmutató eszköz, segít a hatóságoknak e kihívások
leküzdésében.
Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

250 000 EUR

Leírás

Olyan projekt, amelynek célja információs platform létrehozása
és a tengeri területrendezés és a tengerparti övezetek integrált
kezelése közötti kapcsolatokra vonatkozó példák gyűjtése: a
tengerparti övezetek integrált kezelésével kapcsolatos legjobb
gyakorlatok
megosztása
a
tengerparti
területek
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásával összefüggésben.

Végrehajtási
módozatok

Közvetlen szerződések.

Hozzávetőleges
ütemterv

Az ajánlattételi felhívást 2012 második negyedévében kell
közzétenni.

2.2.3.

Az ágazatközi eszközök értékelése

Minden olyan tevékenység esetében szükség van utólagos értékelésre, amely során külső
feleknek nyújtanak finanszírozást, a hatásuk, hatékonyságuk és eredményességük megítélése
érdekében. Értékelni kell továbbá, hogy az intézkedések hatásai mennyire fenntarthatók,
valamint a siker vagy a kudarc mögött álló fő tényezőket. A tengeri ismeretek tekintetében a
cél elsősorban az, hogy lerakják egy lehetséges jogi eszköz alapjait, amely előírná a
magánvállalkozásoknak, hogy a tevékenységük során gyűjtött adatokat közös formátumban
adják át a hatóságoknak, ami lehetővé teszi a további felhasználást, másodsorban pedig azt,
hogy az előkészítő intézkedések tengeri ismeretekkel (EMODNet) kapcsolatos részéhez
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szükséges utólagos értékelést végrehajtsák. Az értékelést egy keretszerződéshez nyílt
pályázati felhívás keretében kiválasztott tanácsadó végzi.
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Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

550 000 EUR

Leírás

Az ágazatközi eszközökkel kapcsolatos tevékenységek
hatásvizsgálatát és értékelését támogató tanulmányok. Erre példák
a következők: 1) Az engedélyezett tengeri tevékenységeket
végzők által szerzett tengeri adatok kötelező bejelentése
költségeinek és hasznának értékelése; 2) „A tengerekkel
kapcsolatos tudás 2020” elnevezésű kezdeményezés égisze alatt
végzett tevékenységek hatékonyságának, eredményességének,
relevanciájának és irányításának értékelése; 3) a Balti-tengeren és
az Északi-tengeren végzett tengeri területrendezésre vonatkozó
két előkészítő intézkedés hatásának, eredményességének és
hatékonyságának utólagos értékelése.

Végrehajtási
módozatok

A konkrét szerződést a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság
részére végzendő értékelési és hatásvizsgálati tevékenységekre
irányuló jövőbeli keretszerződés 1. része (hiv. MARE/2011/01)
alapján kötik.

Hozzávetőleges
ütemterv

A szerződések 2012-re és 2013-ra szólnak. A tengeri
területrendezési
projektek
értékelését
2012
negyedik
negyedévében kell megkezdeni.

2.2.4.

A növekedés és innováció tudásbázisa a tengeri gazdaságban. A tengerrel és a
tengerfenék feltérképezésével kapcsolatos adatok internetes portálokon keresztül
történő gyűjtése és terjesztése

A tengeri ismeretekre vonatkozó EMODNet projekt célja, hogy a tengerrel, tengerfenékkel és
ökoszisztémákkal kapcsolatos nyilvános információk összegyűjtésére szolgáló adatplatformot
hozzon létre annak érdekében, hogy minden más, állami és magánszektorbeli szervezet
számára EU-szerte nyilvánosan hozzáférhetővé tegye ezeket az információkat. Az Unió
hatóságai jelenleg évente körülbelül 1,5 milliárd EUR-t költenek a tengeri adatok gyűjtésére,
de ezt az információt nem terjesztik széles körben. A tengeri adatok hozzáférhetővé és
elérhetővé tételével felszabadíthatjuk a tenger nagyrészt kihasználatlan kereskedelmi
potenciálját. Egy hatásvizsgálat (SEC(2010) 998) becslései szerint évente 300 millió EUR-val
növekedhet a tengeri adatok felhasználóinak – az ágazatnak, a helyi hatóságoknak és a
kutatóknak – a versenyképessége, ha ésszerűsítenék a jelenlegi felaprózott infrastruktúrát. Az
adatok nyilvánossá tétele segítségével a kisvállalkozások és a kutatók új szolgáltatásokat és
termékeket fejleszthetnek ki. Az innováció értékét évi 200 millió EUR-ra becsülték.
Az EMODNet a 2012–2013-as szakaszában az uniós költségvetésből származó korábbi
finanszírozásból létrehozott platformokra épül majd, és az elérhető tengeri adatokat az összes
európai tengerre kiterjeszti. A tervezett projekteket valószínűleg parti tagállamok nemzeti
hidrográfiai irodáinak, nemzeti földtani hatóságainak, környezetvédelmi ügynökségeinek,
informatikai cégeinek és kutatólaboratóriumainak konzorciumai hajtják végre. Az EMODNet
előkészítő szakaszaiban összesen 53 szervezet vett részt. Mivel az EMODNet vonatkozásában
2012–13-ban végzett munka földrajzi kiterjedése nagyobb, a fejlesztés második szakaszában
várhatóan még szélesebb körű lesz a konzorciumok részvétele.
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A tervezett projektek kedvezményezettjei a tevékenységüket tengeren folytató
magánvállalkozások és az ezeknek szolgáltatásokat nyújtó kis cégek lesznek. Ezenkívül a
kutatók és a hatóságok is élvezhetik a bővebb adatbázishoz való hozzáférés előnyeit. A
megbízható adatok hiánya bizonyult a területrendezés és a parti területek védelme hatékony
végrehajtásával szembeni legfőbb akadálynak, és ez olyan terület, amelyhez az uniós fellépés
a legnagyobb többletértéket adhatja.
Az EMODNet projekt kezdeti szakaszainál használt módszert és információs technológiát
független értékelés is támogatja. Az EMODNet a saját tengeriadat-infrastruktúra kiépítésére
irányuló tagállami erőfeszítésekre alapul, és támogatja az EU INSPIRE-nak megfelelő
előírások végrehajtását. A projekteket továbbá úgy építik fel, hogy elősegítsék a
tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben előírt jelentéstételt a tagállamok
tengervédelmi igazgatói által a 2011. december 8–9-én Varsóban rendezett ülésen kérteknek
megfelelően. A szóban forgó intézkedés végrehajtása az „Egészséges és termékeny tengerek
és óceánok” elnevezésű közös kutatási programozási kezdeményezés keretében végzett
munka figyelembevételével fog történni.
Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

7 590 000 EUR

Leírás

Hozzáférés
biztosítása
a
tengerfenékkel
kapcsolatos,
minőségellenőrzés alá vont metaadatokhoz, adatokhoz és
adattermékekhez. Három portál készül a következő témákban:
batimetria (vízmélység), geológia és fizikai élőhelyek.
Kiterjesztik majd a feldolgozott tengeri adatok típusait és az
integrált tengerpolitika előkészítő intézkedései keretében
kialakított szolgáltatások földrajzi kiterjedését.

Végrehajtási
módozatok

Közvetlen szerződések

Hozzávetőleges
ütemterv

Az ajánlattételi felhívást 2012 második negyedévében kell
közzétenni.

2.2.5.

A növekedés és innováció tudásbázisa a tengeri gazdaságban – a tematikus portálok
konvergenciája és ellenőrzése

A projekt célja, hogy technikai segítséget nyújtson az EMODNet előkészítő intézkedései
keretében összegyűjtött összes adat számára készített egységes interfész (honlap) és az e
költségvetésből támogatott projektek ellenőrzésében és támogatásában. Az EMODNet
független értékelése során ugyanis kiemelt prioritás volt az „előkészítő intézkedések”
keretében gyűjtött összes adat egyetlen ponton történő bevitele. A projektet olyan tengeri
kutatólaboratórium, vagy más, tengeri szerepet betöltő szervezet hajtja végre, amely elismert
szakértelemmel rendelkezik az informatika területén.
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Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

600 000 EUR

Leírás

Technikai segítség nyújtása a tengeri ismeretekre vonatkozó
projekteknek egyablakos honlap kialakításával, amely
segítségével hozzá lehet férni az összes tematikus adatrendező
munkacsoporttól származó adatokhoz, metaadatokhoz és
adattermékekhez; emellett segítség nyújtása a projektek
ellenőrzésében.

Végrehajtási
módozatok

Közvetlen szerződések

Hozzávetőleges
ütemterv

Az ajánlattételi felhívást 2012 második negyedévében kell
közzétenni.

2.3.

A tengeri környezet védelme, valamint a tengeri és a part menti erőforrások
fenntartható felhasználása

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének c) pontja, 3. cikkének (3)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
2.3.1.

Módszertani előírások kialakítása a jó környezeti állapottal kapcsolatban

A cél a módszertani szabványok és előírások továbbfejlesztése vagy újak kialakítása, amelyek
biztosítják a Bizottság 2010/477/EU határozatában leírt, jó környezeti állapotra vonatkozó
mutatók és kritériumok harmonizált, vagy legalábbis összehasonlítható végrehajtását. A
munka eredménye alapul szolgál majd e határozat felülvizsgálatához, ha és amikor az
esedékessé válik. A potenciális kedvezményezettek főleg a tengervédelmi stratégiáról szóló
keretirányelv (2008/56/EK) végrehajtásában részt vevő hatóságok. Az említett intézkedések
ösztönzik továbbá a bevált gyakorlatok érdekeltek közötti cseréjét, és a Bizottsággal folytatott
párbeszéd javítását. Előnyeit élvezhetik az innovatív ötleteket megosztó kutatók és iparágak;
olyan nem kormányzati szervezetek, amelyek a tenger összehangoltabb kezelésére szólítanak
fel; a gazdasági szabályozással vagy környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó
hatóságok.

HU
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Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

900 000 EUR

Leírás

A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (2008/56/EK)
hatálya alá tartozó tengerek jó környezeti állapotával kapcsolatos
módszertani előírások kialakítása.

Végrehajtási
módozatok

Konkrét szerződéseket az új keretszerződés („a tengervédelmi
stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtásának támogatása”)
részeként kötnek, amelyet nyílt ajánlattételi felhívás útján tesznek
közzé.

Hozzávetőleges
ütemterv

A keretszerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárást 2012
második negyedévében kell indítani. A konkrét szerződések
2012-re és 2013-ra szólnak.

2.3.2.

Tengeri hulladékok és más, a tengeri környezetre irányuló újabb terhelések

A cél a tengeri környezetre irányuló új terhelések, ezek mértékének, jelentőségének és
hatásának meghatározása. Ez alapján javaslatokat kell tenni a lehetséges intézkedésekre, azzal
a céllal, hogy tájékoztassuk a tagállamokat és támogassuk őket a 2008/56/EK irányelv 13.
cikkében meghatározott nemzeti intézkedési programjuk elkészítésében. A potenciális
kedvezményezettek főleg a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (2008/56/EK)
végrehajtásában részt vevő hatóságok. Az említett intézkedések ösztönzik továbbá a bevált
gyakorlatok érdekeltek közötti cseréjét, és a Bizottsággal folytatott párbeszéd javítását.
Előnyeit élvezhetik az innovatív ötleteket megosztó kutatók és iparágak; olyan nem
kormányzati szervezetek, amelyek a tenger összehangoltabb kezelésére szólítanak fel; a
gazdasági szabályozással vagy környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó
hatóságok.

HU

Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

1 250 000 EUR

Leírás

A tengeri környezet újabb terheléseinek, különösen a tengeri
hulladékok, invazív fajok stb. eredetére, a probléma mértékére és
a lehetséges kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó projekt, amely
az ágazatközi nehézségeket ökoszisztéma-alapú szemlélettel
kezeli (hivatkozás a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv
I. mellékletének mutatóira). Meg kell határozni e terhelések
tengeri környezetre, és különösen a védett tengeri területekre
gyakorolt hatásait, és a globális, uniós és nemzeti (és alsóbb)
szinteken hozható intézkedéseket, különösen a tengeri hulladékok
vonatkozásában, ideértve az úgynevezett „műanyag leves”
problémakört is. Az adat- és információcserét össze kell kötni a
WISE-MARINE-nal, és a projekt lényeges figyelemfelkeltő
összetevővel is rendelkezik majd.

Végrehajtási

Konkrét szerződéseket az új keretszerződés („a tengervédelmi
stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtásának támogatása”)
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módozatok

részeként kötnek, amelyet nyílt ajánlattételi felhívás útján tesznek
közzé.

Hozzávetőleges
ütemterv

A keretszerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárást 2012
második negyedévében kell indítani. A konkrét szerződések
2012-re és 2013-ra szólnak.

2.4.

A tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozása

2.4.1.

Szakértői támogatás a tengerpolitikai irányítás és a tengeri medencék szintjén
folytatott együttműködés fejlesztéséhez, például a tengeri medencékre vonatkozó
stratégiák sikerének biztosítása érdekében

Erőfeszítéseket tesznek majd az érdekeltek véleményének kikérése és összegyűjtése, a
lényeges pontok összegzése, a vita ösztönzése, és annak biztosítása érdekében, hogy az
érdekeltek tisztában legyenek azokkal az uniós ügyekkel, amelyeket befolyásolhatnak. Az
intézkedéseket valószínűleg olyan tanácsadók hajtják majd végre, akik kapcsolatban állnak
tengerügyekben járatos tudományos szakértőkkel. A kedvezményezettek az érintett tengeri
medencében működő ágazatok, az azt kezelő hatóságok és a mellette élő part menti
közösségek.
Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

700 000 EUR

Leírás

Technikai segítség nyújtása a Bizottságnak, valamint a tengeri
medencék szintjén érintett nemzeti hatóságoknak. Szakértők
elemzik majd az adatokat, végeznek kutatást és tesznek
javaslatokat összehangolt tevékenységekre és olyan, integrált
megoldásokra, amelyek a tengerstratégia kialakítására, a
tengerpolitikai tervek kidolgozásának támogatására és a
konferenciák tartalmának előkészítésére irányulnak.

Végrehajtási
módozatok

Konkrét szerződéseket az új keretszerződés részeként kötnek,
amelyet ajánlattételi felhívásban tesznek közzé („Az integrált
tengerpolitikával kapcsolatos technikai szakértelem”). Legfeljebb
5 közvetlen szerződés is odaítélhető a szakértői segítségnyújtás
biztosítására. Ehelyett a meglévő keretszerződések, például a
MARE/2008/04 vagy a MARE/2008/08 is használhatók a konkrét
szerződések végrehajtásához.

Hozzávetőleges
ütemterv

A keretszerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárást 2012 első
felében kell indítani. A konkrét szerződések 2012-re és 2013-ra
szólnak.

2.5.

Külső együttműködés és az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának
koordinációja

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének e) pontja, 3. cikkének (5)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

HU

19

HU

2.5.1.

Konferencia a fekete-tengeri érdekeltekkel

Bulgária és Románia támogatja a tengerügyekben és a halászatban a tengeri medencék
szintjén folytatott megerősített együttműködést, és olyan kezdeményezések kialakítására
törekszik, amelyek megmutathatják az együttműködés többletértékét. Ennek megfelelően a
két tagállam és a Bizottság által a 2011 októberében megtartott ötletbörze5 során elfogadott
következtetések egyike szerint minden, fekete-tengeri part menti országnak részt kell vennie
az ilyen kezdeményezéseket meghatározó párbeszédben. A hat parti ország képviselői,
hatóságok és magánszervezetek, valamint a Fekete-tengerrel foglalkozó regionális és
nemzetközi szervezetek meghívást kapnak az összes fekete-tengeri parti ország érdekeltjeinek
konferenciájára.
Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

100 000 EUR

Leírás

Konferencia
szervezése,
amelynek
célja
az
információmegosztásnak, a bevált gyakorlatok cseréjének és az
érdekeltekkel, többek között a fekete-tengeri régió szociális
partnereivel folytatott párbeszédnek az ösztönzése és lehetővé
tétele.

Végrehajtási
módozatok

Konkrét szerződéseket a közös halászati politikáról és tengeri
hajózási kérdésekről szóló konferenciák és szemináriumok
szervezésére irányuló keretszerződés (hiv. MARE/2008/08)
alapján, valamint „A közös halászati politikához és az EU
integrált tengerészeti politikájához kapcsolódó információs és
kommunikációs tevékenységek” című keretszerződés (hiv.
MARE 2008/04) alapján kötnek.

Hozzávetőleges
ütemterv

A konkrét szerződést 2012 második negyedévében kötik.

2.6.

Fenntartható gazdasági növekedés, foglalkoztatás, innováció és új technológiák

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének f) pontja, 3. cikkének (6)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
Az óceánokból, tengerekből és part menti területekből származó, fenntartható növekedésről
szóló bizottsági közleményben 2012-ben kiemelik azokat a fő területeket, amelyek növekedési
potenciállal rendelkeznek, különösen a feltörekvő és leendő tengeri ágazatokban. E
nyomonkövetési intézkedés segítségével ki lehet választani azokat a nemzeti és tengeri
medence szintű konkrét projekteket, amelyek köz- vagy magánforrásokból támogathatók.
Ezenkívül a növekedést és a foglalkoztatottságot elősegítő keretfeltételeket
(finanszírozás/kutatás/innováció/készségek/képzés) minden esetben figyelembe veszik a
bevált gyakorlatok kialakítása érdekében, hogy ösztönözzék a beruházásokat ezekben az
ágazatokban.
5

HU

A bolgár és román hatóságok részvételével tartott, a Fekete-tengerrel kapcsolatos ügyekről szóló
ötletbörze;
további
információk
az
alábbi
linken
érhetők
el:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2011/10/events_20111014_en.htm.
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2.6.1.

A „kék növekedés” projektek kiválasztása és támogatása a feltörekvő ágazatokban

Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

2 600 000 EUR

Tárgy vagy cím

Célok: Konkrét projektek kiválasztása a feltörekvő és leendő
tengeri ágazatokban, figyelembe véve a korlátokat és a konkrét
körülményeket az egyes tengeri medencékben. A befektetési
stratégiákkal és a tengerhez kapcsolódó foglalkoztatás és oktatás
ösztönzésével kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztása. A
tengeri klaszterek megerősítésének támogatása. A készségek,
munkahelyek és foglalkozások előrejelzési eszközeinek
támogatása. A kék növekedés ösztönzése, ideértve a
foglalkoztatással kapcsolatos célkitűzést is. Adott esetben
együttműködés az érintett érdekeltekkel.
Feladatok:
1. Annak meghatározása, hogyan lehet a legmegfelelőbb (helyi,
regionális, transznacionális vagy tengeri medence) szinten
ösztönözni a magas növekedési és foglalkoztatási potenciállal
rendelkező, tengerrel és tengerhasznosítással összefüggő
gazdasági tevékenységeket.
2. Az eredmények alapján javaslatokat kell tenni az egyes
esetekre
jellemző,
finanszírozásban/kutatásban/innovációban/készségekben/képzésb
en tapasztalt hiányosságok kiküszöbölése érdekében, például
korai előrejelző rendszerek kialakítása segítségével, a készségek
kínálatának és keresletének jobb összeegyeztetése érdekében. 3.
tengerrel és tengerhasznosítással összefüggő gazdasági ágazatok
közötti előnyös interakciók ösztönzése és figyelemmel kísérése
megfelelő intézkedések segítségével.
4. Nemzeti, regionális és transzregionális rendezvények
megszervezése az eredmények megvitatása érdekében, ideértve a
tengerhez kapcsolódó foglalkoztatásról és oktatásról szóló
műhelytalálkozót is.
5. A befektetési stratégiákra vonatkozó bevált gyakorlatok
terjesztése a legmegfelelőbb szintű intézkedésre vonatkozó
mutatók alapján.

HU

Végrehajtási
módozatok

Konkrét szerződéseket ajánlattételi felhívásban („kék növekedés”)
közzétett új keretszerződés részeként, valamint a közös halászati
politikáról és tengeri hajózási kérdésekről szóló konferenciák és
szemináriumok szervezésére irányuló keretszerződés (hiv.
MARE/2008/08) alapján kötnek.

Hozzávetőleges
ütemterv

A keretszerződést 2012 első negyedévében kell megkötni. A
konkrét szerződések 2012-re és 2013-ra szólnak.

21

HU

2.6.2.

Növekedés és innováció a tengeri gazdaságban – hiányosságok és prioritások a
tengeri medencék megfigyelésében és a tengeri medencékre vonatkozó adatokban

A cél olyan tengermegfigyelési infrastruktúrák telepítésének támogatása, amelyek a
leghatékonyabban támogatják a „kék” gazdaságot. A meglévő nyomonkövetési infrastruktúra
költséghatékonyságát, megbízhatóságát és hasznát ezen adatokon alapuló termékek
kialakítása segítségével értékelik, valamint annak megállapításával, hogy a termékek
megfelelnek-e a munkavállalók, az ágazat és a hatóságok munkahelyteremtésre és
növekedésre vonatkozó igényeinek.
Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

1 800 000 EUR

Tárgy vagy cím

1) A meglévő tengeri megfigyelések és adatok elérhetőségének,
relevanciájának, mennyiségének és minőségének értékelése és 2)
a hiányosságok és prioritások elemzése az ágazat és a hatóságok
munkahelyteremtésre és növekedésre vonatkozó igényei szerint
egy tengeri medencén belül. Két projekt indul – egy az Északitengeren, egy másik pedig a Földközi-tengeren

Végrehajtási
módozatok

Közvetlen szerződések.

Hozzávetőleges
ütemterv

Két ajánlattételi felhívás indul 2012 második negyedévében.

2.6.3.

Befektetők konferenciája a tengeri fejlődés támogatása érdekében, és együttműködés
a földközi-tengeri partnerországokkal, az EBB-vel együttesen

Az Európai Bizottság, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet és az Európai Beruházási Bank
között 2010-ben magas szintű megállapodás született a három intézmény közötti, a földközitengeri fejlődéssel kapcsolatos, fokozottabb együttműködés szükségességéről, különösen a
földközi-tengeri partnerországokban a magánbefektetések ösztönzése és a fenntartható
növekedés tekintetében. Ezért megvalósíthatósági vizsgálatot indítottak a FEMIP
vagyonkezelői alap segítségével, azzal a céllal, hogy megállapítsák a köz- és magánszféra
partnerségeinek és befektetéseinek ösztönzésével kapcsolatos bevált gyakorlatokat és
javaslatokat 1) a tengeri infrastruktúra, 2) a társadalmi vonatkozások és a képzés, 3) a
tengerfelügyelet és biztonság területén.

HU

Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

200 000 EUR

Tárgy vagy cím

Ezen intézkedés célja egy, állami és magánszektorbeli gazdasági
szereplők és finanszírozási intézmények részvételére számító
befektetői konferencia megszervezésének támogatása. Az
előirányzott eredmény egy, a földközi-tengeri partnerországok
tengeri ágazatának fejlesztésére szolgáló cselekvési terv
meghatározása.
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Végrehajtási
módozatok

Konkrét szerződéseket a közös halászati politikáról és tengeri
hajózási kérdésekről szóló konferenciák és szemináriumok
szervezésére irányuló keretszerződés (hiv. MARE/2008/08)
alapján, valamint „A közös halászati politikához és az EU
integrált tengerészeti politikájához kapcsolódó információs és
kommunikációs tevékenységek” című keretszerződés (hiv.
MARE 2008/04) alapján kötnek.

Hozzávetőleges
ütemterv

A konkrét szerződést 2012 második negyedévében kötik.

3.

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

11 09 05 KÖLTSÉGVETÉSI JOGCÍMCSOPORT
3.1.

A Közös Kutatóközponttal kötött igazgatási megállapodás folytatása a közös
információmegosztási környezet (CISE) tekintetében

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének b) pontja, 3. cikke (2)
bekezdésének b) pontja és 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1406/2002/EK
rendelet 2. cikkének d) pontja.
Tárgy: A közös információmegosztási környezetre (CISE) vonatkozó műszaki tanulmányok
és a szakmai tanácsadó csoport irányításának támogatása, „a közös információmegosztási
környezet létrehozására vonatkozó ütemterv tervezetében” (COM(2010) 584 végleges)
meghatározott egyes lépéseknek megfelelően. A Közös Kutatóközpont szintén részt vesz az
üzempróba technikai összeállításában.
Összeg: 350 000 EUR
Hozzávetőleges ütemterv: A Közös Kutatóközponttal kötött, jelenleg hatályos igazgatási
megállapodás (31830 210-07 NFP ISP sz. megállapodás) meghosszabbítása 2012 utánra; a
meghosszabbítás aláírása 2012 negyedik negyedévében.
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2. MELLÉKLET
Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program (2011–2013) – 2012. évi
munkaprogram
1.

TÁMOGATÁSOK

11 09 05 KÖLTSÉGVETÉSI JOGCÍMCSOPORT
1.1.

A horizontális eszközök fejlesztése

Jogalap: Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról
szóló, 2011. november 30-i 1255/2011/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a
továbbiakban: az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet) 2. cikkének b) pontja, 3. cikkének
(2) bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
1.1.1.

Az Atlanti-óceánon, ideértve a Kelta-tengeren/Vizcayai-öbölben végzett tengeri
területrendezéssel kapcsolatos projekt

A tengeri területrendezés a hatékony és eredményes tenger- és óceángazdálkodás
támogatásának széles körben elfogadott, döntő fontosságú eszköze. Habár néhány uniós
tagállam most is folytat tevékenységeket a tengeri területrendezés nemzeti vagy regionális
szintű végrehajtása érdekében, jelenleg korlátozott mértékben folyik a tagállamok között
határokon átnyúló együttműködés. Ezért a Bizottság arra törekszik, hogy ösztönözze a tengeri
területrendezés határokon átnyúló, ökoszisztéma-alapú szemléletének kialakítását az európai
tengeri területeken, többek között a különböző európai uniós tengeri medencékben
végrehajtott, uniós társfinanszírozásban részesülő projekteken keresztül megvalósított
intézkedéseket. A projektek potenciális kedvezményezettjei a tengeri területtel (ebben az
esetben az Atlanti-óceánnal, ideértve a Kelta-tengert és a Vizcayai-öbölt) határos tagállamok
közigazgatási szervei, valamint az érintett regionális tengeri egyezmények (ebben az esetben
az OSPAR egyezmény). A projektnek ki kell terjednie olyan tengeri tevékenységeket folytató
hatóságokra, amely tevékenységek területi vonatkozással rendelkeznek.
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Teljesítések típusa

Megállapodás intézkedéshez
ajánlattételi felhívások

Költségvetés

1 000 000 EUR

Leírás

Kísérleti projekt gyakorlati tudás és tapasztalat gyűjtése
céljából a tengeri területrendezés egy vagy több, határokon
átnyúló, az Atlanti-óceánon, ideértve a Keltatengeren/Vizcayai-öbölben található, a projektpartnerek által
kiválasztott tengeri területeken való végrehajtásáról. A
kiválasztott terület(ek)en belül a partnereknek konkrétan
meg kell vizsgálniuk a tengeri területrendezés végrehajtását,
például előzetes értékelést kell végezniük, tengeri
területrendezési tervet kell készíteniük, és nyomonkövetési
és értékelési eljárást kell javasolniuk. A projektnek
többletértéket kell adnia az e területen már folyó
együttműködési tevékenységekhez, meg kell határoznia a
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meglévő és potenciális korlátokat, és a tengeri
területrendezés határokon átnyúló területeken való
alkalmazására vonatkozó javaslatokat kell megfogalmaznia.
Fel kell tárnia továbbá a tengeri területrendezés és a
tengerparti övezetek integrált kezelése közötti kapcsolatokat,
és ezáltal hozzá kell járulnia a két elképzelés közötti
hasonlóságok és különbségek jobb megértéséhez.
Célkitűzések
eredmények

és

várt A cél a határokon átnyúló, ökoszisztéma-alapú tengeri
területrendezés kifejlesztésének ösztönzése, a 2008-as
útitervről szóló közlemény 10 főbb alapelvének
megfelelően. Meg kell határozni a meglévő és potenciális
korlátokat, és javaslatokat kell megfogalmazni a tengeri
területrendezés egész EU-ban történő, határokon átívelő
alkalmazásának elősegítése érdekében. Fel kell tárni továbbá
a tengeri területrendezés és a tengerparti övezetek integrált
kezelése közötti kapcsolatokat.

Alapvető kiválasztási és Kiválasztási kritériumok: A pályázóknak rendelkezniük kell
a javasolt projekt végrehajtásához és befejezéséhez
odaítélési kritériumok
szükséges gazdasági, pénzügyi, technikai és szakmai
kapacitással. A pályázatban ki kell térni a pályázó
jogállására és a javasolt projekt végrehajtásához szükséges
pénzügyi és működési kapacitására.
Odaítélési kritériumok:
– Relevancia: A pályázóknak le kell írniuk, hogyan
értelmezik a projekt célkitűzéseit, hogy javaslatuk hogyan
közelíti meg a célkitűzéseket, és hogy a projekt milyen
mértékű hatást gyakorol majd a kiválasztott terület(ek)en
tapasztalt, a tengeri területrendezéssel kapcsolatos
problémákra.
– Többletérték és innováció: A pályázóknak bizonyítaniuk
kell, hogy a projekt kiegészítené a tengeri területrendezés
közös uniós megközelítésének kialakításával összefüggő
jelenlegi ismereteket és tapasztalatot, és be kell mutatniuk,
hogy a tengeri területrendezés kérdésének a javaslatban
vázolt megközelítése milyen mértékben innovatív. Különös
figyelmet kell fordítani a határokon átnyúló tengeri
területrendezésre alkalmas terület(ek) kiválasztására.
– Módszertan: A pályázóknak le kell írniuk a projekt
időszerű és sikeres végrehajtásához általuk javasolt
munkamódszert. A pályázóknak különösen részletes
ütemtervet/munkatervet kell benyújtaniuk. A pályázóknak
ezenkívül le kell írniuk, hogyan biztosítják majd a tengeri
területrendezéshez szükséges megfelelő adatcserét a projekt
résztvevői között, és hogy szerintük melyek az adatcsere fő
akadályai (pl. jogi, igazgatási vagy technikai akadályok).
– A projekt végrehajtásának módja: A pályázóknak be kell
bizonyítaniuk, hogy azok az erőforrások (személyzet,

HU

25

HU

felszerelés, finanszírozás stb.), amelyeket mozgósítanak
majd, megfelelőek a projekt időszerű és sikeres
végrehajtásához. A pályázóknak különösen azt kell
igazolniuk, hogy végrehajtási módszereik
költséghatékonyak.
– Projektirányítás: A pályázóknak be kell bizonyítaniuk,
hogy a projekt tekintetében javasolt szervezeti és irányítási
struktúra elégséges az előírt minőség eléréséhez, a határidők
betartásához és valódi partnerség kialakításához.
– Terjesztés és közismertség: A pályázóknak ismertetniük
kell terjesztési tervüket, és azt, hogy miként biztosítanák a
projekt eredményeinek a projektben részt nem vevők általi
optimális felhasználását.
A
társfinanszírozás A támogatható költségek legfeljebb 80 %-a.
mértéke
Hozzávetőleges ütemterv
1.2.

Az ajánlattételi felhívást 2012 első negyedévében kell
közzétenni.

Fenntartható gazdasági növekedés, foglalkoztatás, innováció és új technológiák

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének f) pontja, 3. cikkének (6)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
1.2.1.

Foglalkoztatás és oktatás a tengeri ágazatban

A tengeri gazdaság a part menti területeken és Európa-szerte jelentős növekedési és
foglalkoztatási potenciállal rendelkezik, emellett azonban nagy problémákkal küzd. Ahhoz,
hogy fel lehessen szabadítani ezt a potenciált, és jobban lehessen irányítani a
szerkezetátalakítást és a változtatást, fel kell számolni a tengerhez kapcsolódó
foglalkoztatással és oktatással kapcsolatos korlátokat. A korlátok például a tengeri gazdasági
ágazatban rejlő vonzerő, a tengeri gazdasággal kapcsolatos ismeretek és az ágazat
ismertségének hiányával és a karrierlehetőségekkel, a munkaerő mobilitásának korlátaival és
az elérhető képzési lehetőségek és a készségkínálat és készségigények közötti összhang
hiányával kapcsolatosak. Ezért a Bizottság arra törekszik, hogy ösztönözze olyan
kezdeményezések kialakítását, amelyek arra sarkallják az érdekelteket, különösen a szociális
partnereket és az oktatási és képzési képviselőket, hogy foglalkozzanak a tengerhez
kapcsolódó készségek és munkahelyek közötti összhang hiányának megszüntetésével, és
amelyek lehetővé teszik, hogy több diák és szakember élvezhesse a szakmai és/vagy földrajzi
mobilitás előnyeit. A potenciális kedvezményezettek közé tartoznak EU-szerte a munkáltatók,
a munkavállalók (ideértve a munkakeresőket is), a diákok, az oktatók és a közigazgatási
szervek, ideértve az oktatási intézményeket is. A tengeri gazdasággal összefüggő képzettség,
foglalkoztathatóság és ismeretek növelése érdekében ez az intézkedés lehetővé teszi az
említett feleknek, hogy olyan kezdeményezésekben és programokban vegyenek részt,
amelyek mobilitást, és az oktatás és az ágazat világa közötti nagyobb összhangot irányoznak
elő.
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Teljesítések típusa

Megállapodás intézkedéshez nyújtott támogatásról – ajánlattételi
felhívás

Költségvetés

400 000 EUR

Leírás

A tengerhez kapcsolódó készségekre és munkahelyekre
vonatkozó projekt: az összhang hiányának (például a tengerészek
hiányának és többletének egyidejű fennállása az EU-ban)
kiküszöbölése, a mobilitásnak, valamint a képzés és a szakmai
tapasztalatok cseréje bevált gyakorlatainak ösztönzése.

Célkitűzések
és
várt eredmények

A projekt célja olyan kezdeményezések és programok
kialakításának ösztönzése, amelyek választ adnak a tengerhez
kapcsolódó készségek és munkahelyek közötti összhang
hiányával kapcsolatos problémára, ellátják az embereket a
foglalkoztatáshoz szükséges megfelelő készségekkel, és lehetővé
teszik több diák és szakember számára, hogy élvezhessék a
szakmai és/vagy földrajzi mobilitás előnyeit több és jobb készség
megszerzésének céljával. Ezt többek között a diákok és
szakemberek tengerrel kapcsolatos tevékenységekben való
cseréjének elősegítésével hajtják majd végre.
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Alapvető kiválasztási Kiválasztási kritériumok: A pályázóknak rendelkezniük kell a
és
odaítélési javasolt projekt végrehajtásához és befejezéséhez szükséges
kritériumok
gazdasági, pénzügyi, technikai és szakmai kapacitással. A

pályázatban ki kell térni a pályázó jogállására és a javasolt projekt
végrehajtásához szükséges pénzügyi és működési kapacitására.
Odaítélési kritériumok:
– Relevancia: A pályázóknak le kell írniuk, hogyan értelmezik a
projekt célkitűzéseit, hogy javaslatuk hogyan közelíti meg a
célkitűzéseket, és hogy a projekt milyen mértékű hatást gyakorol
majd a tengerhez kapcsolódó foglalkoztatás és képzés területén
fennálló akadályokra.
– Többletérték és innováció: A pályázóknak bizonyítaniuk kell,
hogy a projekt kiegészítené a tengerhez kapcsolódó foglalkoztatás
és képzés terheinek kiküszöböléséhez szükséges tudást és
tapasztalatot, és be kell mutatniuk, hogy a tengerhez kapcsolódó
foglalkoztatás és képzés kérdésének a javaslatban vázolt
megközelítése milyen mértékben innovatív.
– Módszertan: A pályázóknak le kell írniuk a projekt időszerű és
sikeres végrehajtásához általuk javasolt munkamódszert. A
pályázóknak különösen részletes ütemtervet/munkatervet kell
benyújtaniuk.
– A projekt végrehajtásának módja: A pályázóknak be kell
bizonyítaniuk, hogy azok az erőforrások (személyzet, felszerelés,
finanszírozás stb.), amelyeket mozgósítanak majd, megfelelőek a
projekt időszerű és sikeres végrehajtásához. A pályázóknak
különösen azt kell igazolniuk, hogy végrehajtási módszereik
költséghatékonyak.
– Projektirányítás: A pályázóknak be kell bizonyítaniuk, hogy a
projekt tekintetében javasolt szervezeti és irányítási struktúra
elégséges az előírt minőség eléréséhez, a határidők betartásához
és valódi partnerség kialakításához.
– Terjesztés és közismertség: A pályázóknak ismertetniük kell
terjesztési tervüket, és azt, hogy miként biztosítanák a projekt
eredményeinek a projektben részt nem vevők általi optimális
felhasználását.
A társfinanszírozás A támogatható költségek legfeljebb 80 %-a.
mértéke
Hozzávetőleges
ütemterv

2.

Az ajánlattételi felhívást 2012 harmadik negyedévében kell
közzétenni.

BESZERZÉS

11 09 05 KÖLTSÉGVETÉSI JOGCÍMCSOPORT
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2.1.

Tengeri irányítás

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének a) pontja, 3. cikkének (1)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
2.1.1.

A tengerrel és a part menti területekkel kapcsolatos ügyekre vonatkozó integrált
irányítás kidolgozása és végrehajtása, valamint az integrált tengerpolitika
közismertsége

A cél annak biztosítása, hogy a tagállamok és régiók előrébb lépjenek érjenek el a saját
integrált tengervédelmi stratégiájuk kialakításában, a bevált gyakorlatok cseréjének
ösztönzésében és az érdekeltekkel folytatott párbeszédben, valamint az integrált
tengerpolitikával kapcsolatos figyelemfelkeltésben.
Teljesítések típusa

Termékek és szolgáltatások

Költségvetés

1 900 000 EUR

Leírás

Ezen intézkedés célja az információmegosztásnak, a bevált
gyakorlatok cseréjének, az érdekeltekkel létrejött és az érdekeltek
közötti szinergiák és párbeszéd kiaknázásának és megerősítésének
ösztönzése és elősegítése konferenciák és szemináriumok, például
tengeri medence szintű konferenciák szervezésével, olyan
ügyekre vonatkozó bevált gyakorlatok ösztönzése céljából, mint
amilyen a tengeri területrendezés. Az eredmények elismertetése
érdekében hozott intézkedések közé tartozhatnak többek között
honlapok (MARATLAS, Maritime Forum), kiadványok,
audiovizuális anyagok összeállítása, standok állítása és vásárok
szervezése.

Végrehajtási
módozatok

Konkrét szerződéseket a közös halászati politikáról és a tengeri
hajózási kérdésekről szóló konferenciák és szemináriumok
szervezésére irányuló keretszerződés (hiv. MARE/2008/08)
alapján, valamint „A közös halászati politikához és az EU
integrált tengerészeti politikájához kapcsolódó információs és
kommunikációs tevékenységek” című keretszerződés (hiv.
MARE 2008/04) alapján kötnek, ezenkívül az Eurostat és az
Informatikai Főigazgatóság által kezelt keretszerződések alapján,
valamint
az
Informatikai
Főigazgatóságra
átruházott
felhatalmazással, és más főigazgatóságokkal (pl.: a Közös
Kutatóközponttal) kötött igazgatási megállapodások segítségével.
Legfeljebb 5 közvetlen szerződés is odaítélhető a konferenciák
szervezésére.

Hozzávetőleges
ütemterv

A konkrét szerződések 2012-re és 2013-ra szólnak.

2.2.

Az ágazatközi eszközök fejlesztése

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének b) pontja, 3. cikkének (2)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
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2.2.1.

A közös információmegosztási környezet létrehozásáról szóló ütemterv végrehajtása
és a 2013-ban az Európai Parlamentnek/Tanácsnak címzendő közlemény előkészítése

A Bizottságnak a tengerfelügyelet integrálására irányuló kezdeményezése a tengerfelügyeleti
adatok cseréjének lehetővé tétele érdekében az összes tengeri ágazatban összekapcsolja az
illetékes tagállami hatóságokat. Az együttműködés növeli majd a megfigyelés és a valós idejű
tengeri események kezelése hatékonyságát és költséghatékonyságát. A pozitív hatások mérése
és minden jogi paraméter megfelelő figyelembevétele elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan
hatásvizsgálatot végezzenek, amely 2013-ban megvalósítható szakpolitikai javaslatokhoz
vezet. A kért szolgáltatás függvényében a kedvezményezettek az igazgatási megállapodás(ok)
értelmében külső vállalkozók vagy bizottsági főigazgatóságok lesznek.
Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

1 500 000 EUR

Leírás

Tanulmányok a CISE fogalmi kidolgozásáról. A tanulmányok
kiterjednek majd a CISE hatásának értékeléséhez szükséges
technikai,
jogi,
pénzügyi,
környezeti
és
társadalmi
vonatkozásokra. A tanulmányok eredményei a vonatkozó
hatásvizsgálat részét képezik majd, és támogatják az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak 2013-ban címzendő közlemény
elfogadásához vezető folyamatot.

Végrehajtási
módozatok

A közös információmegosztási környezet létrehozására vonatkozó
ütemterv tervezete szerint a CISE végrehajtása előtt
hatásvizsgálatot kell végezni. Ennek érdekében számos, a CISEvel kapcsolatos vonatkozást, például a technikai, jogi, társadalmi
és környezeti megvalósíthatóságot és a hatást egyenként, és az
összhatás tekintetében is értékelni kell. Ez az intézkedés a CISE
üzempróbájának lehetőségét is magában foglalja, az uniós
ügynökségekkel és lehetőség szerint a tagállamokkal
együttműködve. Ennek érdekében a Bizottság meglévő
keretszerződéseit (pl. MARE/2011/01 1. része, DIGIT/ABCII/2),
vagy a Közös Kutatóközponttal kötött igazgatási megállapodást
(31830 210-07 NFP ISP sz. megállapodás) kell használni.
Odaítélhető továbbá három, a CISE fejlesztésének különböző
aspektusaira vonatkozó közvetlen szerződés.

Hozzávetőleges
ütemterv

A konkrét szerződések 2012-re és 2013-ra szólnak. Az eljárások
2012 második negyedévében indulnak.

2.2.2.

A növekedés és innováció tudásbázisa a tengeri gazdaságban – A tengerrel és a
tengerfenék feltérképezésével kapcsolatos adatok internetes portálokon keresztül
történő gyűjtése és terjesztése

A tengeri ismeretekre vonatkozó EMODNet projekt célja, hogy a tengerrel, tengerfenékkel és
ökoszisztémákkal kapcsolatos nyilvános információk összegyűjtésére szolgáló adatplatformot
hozzon létre annak érdekében, hogy minden más, állami és magánszektorbeli szervezet
számára EU-szerte nyilvánosan hozzáférhetővé tegye ezeket az információkat. Az Unió
hatóságai jelenleg évente körülbelül 1,5 milliárd EUR-t költenek a tengeri adatok gyűjtésére,
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de ezt az információt nem terjesztik széles körben. A tengeri adatok hozzáférhetővé és
elérhetővé tételével felszabadíthatjuk a tenger nagyrészt kihasználatlan kereskedelmi
potenciálját. Egy hatásvizsgálat (SEC(2010) 998) becslései szerint évente 300 millió EUR-val
növekedhet a tengeri adatok használóinak – az ágazatnak, a helyi hatóságoknak és a
kutatóknak – a versenyképessége, ha ésszerűsítenék a jelenlegi felaprózott infrastruktúrát. Az
adatok nyilvánossá tétele segítségével a kisvállalkozások és a kutatók új szolgáltatásokat és
termékeket fejleszthetnek ki. Az innováció értékét évi 200 millió EUR-ra becsülték.
Az EMODNet a 2012–2013-as szakaszában az uniós költségvetésből származó korábbi
finanszírozásból létrehozott platformokra épül majd, és az elérhető tengeri adatokat az összes
európai tengerre kiterjeszti. A tervezett projekteket valószínűleg parti tagállamok nemzeti
hidrográfiai irodáinak, nemzeti földtani hatóságainak, környezetvédelmi ügynökségeinek,
informatikai cégeinek és kutatólaboratóriumainak konzorciumai hajtják végre. Az EMODNet
előkészítő szakaszaiban összesen 53 szervezet vett részt. Mivel az EMODNet vonatkozásában
2012–13-ban végzett munka földrajzi kiterjedése nagyobb, a fejlesztés második szakaszában
várhatóan még szélesebb körű lesz a konzorciumok részvétele.
A tervezett projektek kedvezményezettjei a tevékenységüket tengeren folytató
magánvállalkozások és az ezeknek szolgáltatásokat nyújtó kis cégek lesznek. Ezenkívül a
kutatók és a hatóságok is élvezhetik a bővebb adatbázishoz való hozzáférés előnyeit. A
megbízható adatok hiánya bizonyult a területrendezés és a parti területek védelmének
hatékony végrehajtásával szembeni legfőbb akadálynak, és ez olyan terület, amelyhez az
uniós fellépés a legnagyobb többletértéket adhatja.
Az EMODNet projekt kezdeti szakaszainál használt módszert és információs technológiát
független értékelés is támogatja. Az EMODNet a saját tengeriadat-infrastruktúra kiépítésére
irányuló tagállami erőfeszítésekre alapul, és támogatja az EU INSPIRE-nak megfelelő
előírások végrehajtását. A projekteket továbbá úgy építik fel, hogy elősegítsék a
tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben előírt jelentéstételt a tagállamok
tengervédelmi igazgatói által a 2011. december 8–9-én Varsóban rendezett ülésen kérteknek
megfelelően. A szóban forgó intézkedés végrehajtása az „Egészséges és termékeny tengerek
és óceánok” elnevezésű közös kutatási programozási kezdeményezés keretében végzett
munka figyelembevételével fog történni.
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Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

8 760 000 EUR

Tárgy vagy cím

Internetes portálok segítségével hozzáférés biztosítása a tengerrel
kapcsolatos, minőségellenőrzés alá vont metaadatokhoz,
adatokhoz és adattermékekhez. Négy portált hoznak létre a
következő témákban: kémia, fizika, biológia és emberi
tevékenység. Kiterjesztik majd a feldolgozott tengeri adatok
típusait és az integrált tengerpolitika előkészítő intézkedései
keretében kialakított szolgáltatások földrajzi kiterjedését.

Végrehajtási
módozatok

Közvetlen szerződések

Hozzávetőleges
ütemterv

Négy részből álló pályázati felhívás. A felhívásokat 2012 második
negyedévében teszik közzé.
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2.3.

A tengeri környezet védelme, valamint a tengeri és a part menti erőforrások
fenntartható felhasználása

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének c) pontja, 3. cikkének (3)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
2.3.1.

A különböző tengeri régiók koordinációja az ökoszisztéma-alapú szemlélet
megvalósításában

A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (2008/56/EK) végrehajtásához összehangolt
megközelítésekre van szükség az egyes tengeri régiókon belül és azok között. Ez különösen
azon tagállamok számára fontos, amelyek különböző régiókban közös tengerekkel
rendelkeznek. Ezért létrejön egy, az értékeléssel, célmeghatározással és a tengerek
megfigyelésével kapcsolatos régióközi együttműködést szolgáló állandó koordinációs
mechanizmus és platform legalább az OSPAR, a barcelonai egyezmény, a Helsinki Bizottság
(HELCOM) és a bukaresti egyezmény bevonásával. Ezt számos olyan tevékenység is
elősegíti, amely minden tengeri régiót (az Atlanti-óceán északkeleti része, a Földközi-tenger,
a Balti-tenger és a Fekete-tenger) támogat; ide tartoznak például a rendszeres műhelyek, a
bevált gyakorlatok cseréje, a jelentéstétel vagy az ismeretek cseréjének összehangolása, a jó
környezeti állapot irányába tett haladás. E projektek potenciális kedvezményezettjei közé
tartoznak azon tagállamok közigazgatási szervei, amelyek a regionális tengeri egyezmények
szerződő felei, valamint maguk a regionális tengeri egyezmények is. A projektnek ki kell
terjednie a regionális tengeri egyezmények munkájában részt vevő hatóságokra.
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Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

1 000 000 EUR

Tárgy vagy cím

Koordinációs platform létrehozása az EU különböző tengeri
régiói (az Atlanti-óceán északkeleti része, a Földközi-tenger, a
Balti-tenger és a Fekete-tenger) között az ökoszisztéma-alapú
szemlélet megvalósítása és a többi tengeri régióval folytatott
információcsere során.

Végrehajtási
módozatok

Konkrét szerződéseket az új keretszerződés részeként kötnek,
amelyet ajánlattételi felhívásban tesznek közzé („A tengervédelmi
stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtásához nyújtott
támogatás”).

Hozzávetőleges
ütemterv

A keretszerződést 2012 második negyedévében kell megkötni. A
konkrét szerződések 2012-re és 2013-ra szólnak.

2.4.

A tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozása és végrehajtása

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének d) pontja, 3. cikkének (4)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
2.4.1.

Szakértői támogatás a tengerpolitikai irányítás és a tengeri medencék szintjén
folytatott együttműködés fejlesztéséhez, például a tengeri medencékre vonatkozó
stratégiák sikerének biztosítása érdekében

Erőfeszítéseket tesznek majd az érdekeltek véleményének kikérése és összegyűjtése, a
lényeges pontok összegzése, a vita ösztönzése, és annak biztosítása érdekében, hogy az
érdekeltek tisztában legyenek azokkal az uniós ügyekkel, amelyeket befolyásolhatnak. A
projektet valószínűleg olyan tanácsadók hajtják majd végre, akik kapcsolatban állnak
tengerügyekben járatos tudományos szakértőkkel. A kedvezményezettek az érintett tengeri
medencében működő ágazatok, az azt kezelő hatóságok és a mellette élő part menti
közösségek.
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Teljesítések típusa

Szolgáltatások

Költségvetés

700 000 EUR

Tárgy vagy cím

Technikai segítség nyújtása a Bizottságnak, valamint a tengeri
medencék szintjén érintett nemzeti hatóságoknak. Szakértők
elemzik majd az adatokat, végeznek kutatást és tesznek
javaslatokat összehangolt tevékenységekre és olyan, integrált
megoldásokra, amelyek a tengerstratégia kialakítására, a
tengerpolitikai tervek kidolgozásának támogatására és a
konferenciák tartalmának előkészítésére irányulnak.

Végrehajtási
módozatok

Konkrét szerződéseket az új keretszerződés („Az integrált
tengerpolitikával kapcsolatos technikai szakértelem”) részeként
kötnek, amelyet ajánlattételi felhívásban tesznek közzé.
Legfeljebb 5 közvetlen szerződés is odaítélhető a szakértői
segítségnyújtás biztosítására.

Hozzávetőleges
ütemterv

A keretszerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárást 2012 első
felében kell indítani. A konkrét szerződések 2012-re és 2013-ra
szólnak. Ehelyett a meglévő keretszerződések, például a
MARE/2008/04 vagy a MARE/2008/08 is használhatók a konkrét
szerződések végrehajtásához.

3.

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

11 09 05 KÖLTSÉGVETÉSI JOGCÍMCSOPORT
3.1.

A SafeSeaNet kidolgozása

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének b) pontja, 3. cikke (2)
bekezdésének b) pontja és 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1406/2002/EK
rendelet 2. cikkének d) pontjával módosított 2002/59/EK irányelv.
Tárgy: A SafeSeaNet (SSN) a hajókkal és hajóutakkal kapcsolatos információk elektronikus
formátumban történő, az Európai Unión belül kijelölt hatóságok közötti cseréjének európai
uniós rendszere. Az SSN rendszer jelenlegi célja, hogy támogassa az EU és a tagállamok
tevékenységeit, amelyek a tengerbiztonságra, a kikötői és tengerhajózási biztonságra, a
tengeri környezet védelmére és a tengerforgalom biztonságára és hatékonyságára irányulnak.
Az SSN – nemzeti és központi szinten – kötelező rendszeralkalmazásokon alapul, amelyek
elengedhetetlenek a rendszer rendes működéséhez. Az SSN kötelező rendszeralkalmazásai az
SSN jogi kerete által előírtak szerint az információk elektronikus úton történő küldése,
fogadása, tárolása, lekérése és cseréje.
Az e támogatásra javasolt projektnek – a 2002/59/EK irányelvvel összhangban létrehozott
magas szintű irányítócsoport szerepének sérelme nélkül – lehetővé kell tennie az SSN
jövőbeli kidolgozásához elérhető lehetőségek értékelését, az alábbiak támogatására:
• a rendszerek, ágazatok és az illetékes hatóságok uniós szintű, decentralizált módon
megvalósuló együttműködésének előmozdítása révén közös információmegosztási környezet
(CISE) kialakítása az EU tengeri területeinek felügyelete érdekében;
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• az SSN más felhasználói közösségek számára hasznos platformként
továbbfejlesztésének technikai, szervezeti és pénzügyi szempontból való értékelése;

történő

• arra vonatkozó kötelezettség, hogy nemzeti szinten egyablakos ügyintézést kell bevezetni a
kikötői jelentések alaki követelményeire és a FAL-dokumentumok SSN használatával történő
cseréjére, a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó
nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2010. október 20-i, 2010/65/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv alapján, a szóban
forgó kötelezettség technikai szempontjainak kezelésére létrehozott, a tengerügyi igazgatás
egyszerűsítésével és az elektronikus információs szolgáltatásokkal foglalkozó
munkacsoportban (eMS csoport) folyamatban lévő munka összefüggésében;
• az adatok rendszerek közötti cseréjének lehetősége (például az SSN és az e-vám vagy az
SSN és az EUROSUR között).
Összeg: 700 000 EUR
Hozzávetőleges ütemterv: Az intézkedés teljes időtartama: 2 év. Az előírások és az EMSA
által kért értékeléshez nyújtott külső támogatás beszerzése nyílt ajánlattételi felhívás útján: 9
hónap. Értékelési szakasz: 9 hónap. Az elképzelés bemutatásának kidolgozása és vizsgálata: 6
hónap.
3.2.

A Közös Kutatóközponttal kötött igazgatási megállapodás a tengervédelmi
stratégiáról szóló irányelv (2008/56/EK) hatálya alá tartozó tengerek jó
környezeti állapotával kapcsolatos módszertani előírások koordinációjáról és
kialakításáról

Jogalap: Az integrált tengerpolitikáról szóló rendelet 2. cikkének c) pontja, 3. cikkének (3)
bekezdése és 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja.
Tárgy: A 2010/477/EU bizottsági határozat és a bizottsági szolgálati munkadokumentum
(SEC(2011) 1255) alapján a jó környezeti állapot 11 mutatója közül többre vonatkozó
módszertani előírásokat részletesebben ki kell dolgozni, és a lehetőségekhez képest össze kell
hangolni. A Közös Kutatóközpontot fel fogják kérni a végrehajtás további támogatására és
koordinációjára, különösen a jó környezeti állapot és a módszertani előírások vonatkozásában.
Összeg: 600 000 EUR
Hozzávetőleges ütemterv: A Közös Kutatóközponttal kötött, 24 hónapra szóló igazgatási
megállapodás 2012-ben indul.
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3. MELLÉKLET
A kiadási területekre jutó eszközök általános megosztása az 1255/2011/EU rendelettel
összhangban
Általános célkitűzések Küszöbérték A
%
munkaprogramban
javasolt összeg

Intézkedések

a) A tengerrel és a legalább
part
menti 4 %
területekkel
kapcsolatos ügyekre
vonatkozó
integrált
irányítás kidolgozása
és
végrehajtása,
valamint az integrált
tengerpolitika
közismertsége

3 300 000 EUR

1. melléklet: 2.1.1.

b) Az ágazatközi legalább
eszközök fejlesztése
60 %

23 750 000 EUR

8%

2. melléklet: 2.1.1.

60 %

1. melléklet: 1.1.1.,
2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.,
2.2.4., 2.2.5., 3.1.
2. melléklet: 1.1.1.,
2.2.1., 2.2.2., 3.1.
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c) A tengeri környezet legalább
védelme, valamint a 8 %
tengeri és a part menti
erőforrások
fenntartható
felhasználása

3 750 000 EUR

9%

d)
A
tengeri legalább
medencékre
8%
vonatkozó stratégiák
kidolgozása
és
végrehajtása

3 500 000 EUR

e)
Külső legfeljebb
együttműködés és az 1 %
integrált
tengerpolitika
nemzetközi
dimenziójának
koordinációja

400 000 EUR

1%

1. melléklet:
2.5.1.

1.3.1.,

f)
Fenntartható legalább
gazdasági növekedés, 4 %
foglalkoztatás,

5 000 000 EUR

13 %

1. melléklet:
2.6.2., 2.6.3.

2.6.1.,

9%

1. melléklet:
2.3.2.

2.3.1.,

2. melléklet:
3.2.

2.3.1.,

1. melléklet:
2.4.1.

1.2.1.,

2. melléklet: 2.4.1.
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innováció
és
technológiák

új

2. melléklet: 1.2.1.
39 700 000 EUR
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