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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) ενθαρρύνει τη συνέργεια μεταξύ όλων των 
δράσεων της ΕΕ οι οποίες αφορούν τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες 
και τους θαλάσσιους τομείς.

Τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές δράσεις στον τομέα της θαλάσσιας 
πολιτικής έληξαν το 2010 (δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσει αναλήψεως υποχρεώσεων για το 
2011). Είναι απαραίτητο ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΟΘΠ για την περίοδο 
2011-2013 μέσω της εισαγωγής δύο νέων γραμμών του προϋπολογισμού (11 09 05 και 11 01 
04 04 07). Η δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος θα επιτρέψει στην Επιτροπή, από κοινού 
με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να συνεχίσει το διερευνητικό έργο που έχει 
ήδη ξεκινήσει και να αναπτύξει περαιτέρω και να συγκεκριμενοποιήσει τις επιλογές για την 
εφαρμογή της ΟΘΠ. Επί του παρόντος δεν είναι εξασφαλισμένη η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να προσφέρει στην ΟΘΠ ένα σταθερό δημοσιονομικό 
πλαίσιο για την περίοδο 2012-2013, προβλέποντας χρηματοδοτικό κονδύλι ύψους 50 εκατ. 
ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 21 Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την 
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική - Αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες 
προκλήσεις (2010/2040(INI)) στηρίζει "την πρόθεση που εξεδήλωσε η Επιτροπή να 
χρηματοδοτήσει, κατά τα δύο προσεχή έτη, την ΟΘΠ με 50 εκατ. ευρώ, με σκοπό την 
υποστήριξη προηγούμενων προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής, της διακυβέρνησης, της 
βιωσιμότητας και της επιτήρησης". Το προταθέν από την Επιτροπή ποσόν είναι λογικό και 
πρέπει να αποτελέσει ένα ελάχιστο.

Ως προς τις νομικές βάσεις στις οποίες θεμελιώνεται η πρόταση, πρέπει να προστεθούν τα 
άρθρα 165 και 166 περί εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και νεότητας ώστε να 
επιτραπεί η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς.

Η παρούσα γνωμοδότηση διευκρινίζει, συμπληρώνει και ενισχύει τους στόχους του 
προγράμματος. Ειδικότερα, προτείνει να ενταχθούν στους γενικούς στόχους η προαγωγή της 
αειφόρου ανάπτυξης, η προστασία και η αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων 
πόρων, καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικών ανά θαλάσσια λεκάνη· υποστηρίζει επίσης ότι οι 
στόχοι πρέπει να τεκμηριώνονται με πιο συγκεκριμένους κανόνες στον τομέα των δαπανών 
και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει δεόντως στην εφαρμογή τους. Όσο 
λιγότερο συγκεκριμένοι είναι οι στόχοι και τα κριτήρια δαπανών, τόσο πιο επιτακτική είναι η 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:



PE456.907v01-00 4/6 PA\855008EL.doc

EL

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο εα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εφόσον χρειάζεται, τις περιστάσεις που 
δικαιολογούν την χορήγηση επιδότησης 
δίχως την προηγούμενη προκήρυξη 
υποβολής προτάσεων, βάσει μιας των 
εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
168 του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2342/2002 της Επιτροπής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α - τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ανώτατα όρια δαπανών για τους 
διάφορους στόχους
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. (α) Ολοκληρωμένη Θαλάσσια 
Διακυβέρνηση - 2,5 εκατ. ευρώ·
(β)  Δραστηριότητες σε σχέση με τις 
θαλάσσιες λεκάνες·- 4,6 εκατ. ευρώ
(γ) Μέσα για τη χάραξη μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής - 33,0 εκατ. 
ευρώ·
(δ) Προώθηση της διεθνούς διάστασης 
της ΟΘΠ - 0,6 εκατ. ευρώ
(ε) Καθορισμός των ορίων της αειφορίας 
των θαλάσσιων δραστηριοτήτων μέσω 
της εφαρμογής της ΟΠΘΣ - 5,1 εκατ. 
ευρώ·
(στ) Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση και καινοτομία - 1,5 εκατ. 
ευρώ·
(ζ) Αύξηση της προβολής της θαλάσσιας 
Ευρώπης - 2,3 εκατ. ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κριτήρια συγχρηματοδότησης 
ορίζονται σαφώς.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 
Ιουνίου 2012, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της ΟΘΠ.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την κατάρτιση των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 
η Επιτροπή επικουρείται από 
συμβουλευτική επιτροπή.

1. Κατά την κατάρτιση των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 
η Επιτροπή επικουρείται από 
συμβουλευτική επιτροπή με τη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en


