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Τροπολογία 8
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Επίσης, θα πρέπει να καταρτιστεί, 
κατά το στάδιο αξιολόγησης του 
προγράμματος, πρόταση για την 
παράτασή του μετά το 2013, 
συνοδευόμενη από κατάλληλη πρόταση 
συνολικής χρηματοδότησης. 

Or. fr

Τροπολογία 9
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) την ενίσχυση του συντονισμένου 
σχεδιασμού ανταγωνιστικών θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων, της στρατηγικής 
διαχείρισης των θαλάσσιων περιοχών, 
του συνολικού επιπέδου ασφαλείας, της 
ποιότητας των δραστηριοτήτων 
επιτήρησης και της επιβολής της 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 10
Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο) - παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το ανώτατο 
ποσό που καθορίζεται από τους στόχους 
δύναται να αναθεωρηθεί σε συνέχεια της 
ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την 
εφαρμογή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 
πολιτικής. 

Or. en

Τροπολογία 11
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ανώτατα όρια δαπανών για τους 

διάφορους στόχους
α) Ολοκληρωμένη θαλάσσια 
διακυβέρνηση και σχετικές 
δραστηριότητες στις θαλάσσιες λεκάνες –
7.100.000 ευρώ·
β) Μέσα για τη χάραξη μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής—33.000.000 
ευρώ·
γ) Προώθηση της διεθνούς διάστασης 
της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής 
και βελτίωση της προβολής της 
θαλάσσιας Ευρώπης – 2.900.000 ευρώ·
δ) Καθορισμός των ορίων της αειφορίας 
των θαλάσσιων δραστηριοτήτων μέσω 
της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο 
«στρατηγική για το θαλάσσιο 
περιβάλλον» και βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, απασχόληση και καινοτομία –
6.600.000 ευρώ·
Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά και 
μπορούν να αναδιαταχθούν μεταξύ των 
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στόχων ανάλογα με τις ανάγκες.

Or. fr

Τροπολογία 12
Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δημοσιονομικοί πόροι οι οποίοι 
διατίθενται στο παρόν πρόγραμμα 
εγγράφονται ως ετήσιες πιστώσεις στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 
δημοσιονομικού πλαισίου.

2. Οι δημοσιονομικοί πόροι οι οποίοι 
διατίθενται στο παρόν πρόγραμμα 
εγγράφονται ως ετήσιες πιστώσεις στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε δύο νέες γραμμές του 
προϋπολογισμού (11 09 05 και 11 01 04 
07). Οι διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 
δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 13
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δημοσιονομικοί πόροι οι οποίοι 
διατίθενται στο παρόν πρόγραμμα 
εγγράφονται ως ετήσιες πιστώσεις στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 
δημοσιονομικού πλαισίου.

2. Οι δημοσιονομικοί πόροι οι οποίοι 
διατίθενται στο παρόν πρόγραμμα 
εγγράφονται ως ετήσιες πιστώσεις στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του
τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, 
χωρίς να διακυβεύεται η εφαρμογή  
τρεχόντων προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων, αποφεύγοντας έτσι την 
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αναδιάταξη εντός του οικείου τομέα του 
τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 14
Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι δημοσιονομικοί πόροι οι οποίοι 
διατίθενται στο παρόν πρόγραμμα 
λαμβάνονται από το διαθέσιμο περιθώριο 
στον τομέα 2 του τρέχοντος 
δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 15
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 
Ιουνίου 2012, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 
πολιτικής. Ταυτόχρονα η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση για την παράταση του 
προγράμματος μετά το 2013 μαζί με την 
κατάλληλη συνολική χρηματοδότηση.

Or. en
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Τροπολογία 16
Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο) - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 
πολιτικής περιλαμβάνει ακριβή εκτίμηση 
του αντίκτυπου του προγράμματος σε 
άλλες πολιτικές της ΕΕ.                                                   

Or. en


