ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 29.9.2010
COM(2010) 494 τελικό
2010/0257 (COD)
C7-0292/10
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση προγράµµατος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής

SEC(2010) 1097 final

EL

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στις 10 Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση µε τίτλο: «Μια ολοκληρωµένη
θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» - COM(2007) 575 («Γαλάζια Βίβλος»). Η εν
λόγω ανακοίνωση υποστήριζε την ανάγκη για την ανάπτυξη και εφαρµογή µιας
ολοκληρωµένης, συνεκτικής και κοινής διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσον αφορά τους
ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και τους τοµείς που αφορούν το θαλάσσιο
περιβάλλον. Η Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική προωθεί, δηλαδή, µια διατοµεακή
προσέγγιση στην θαλάσσια διακυβέρνηση. Προάγει τον εντοπισµό και την εκµετάλλευση των
συνεργιών µεταξύ όλων των κοινοτικών πολιτικών οι οποίες συνδέονται µε τους ωκεανούς,
τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και τους θαλάσσιους τοµείς, - ήτοι των πολιτικών
που αφορούν το περιβάλλον, τον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών, την ενέργεια, την
έρευνα, τη βιοµηχανία, την αλιεία και τις περιφερειακές πολιτικές.
Το σχέδιο δράσης που συνοδεύει την ανακοίνωση µε τίτλο: «Μια ολοκληρωµένη θαλάσσια
πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» – SEC(2007) 1278 προβλέπει µια σειρά µέτρων τα
οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να λάβει ως πρώτο βήµα για την εφαρµογή µιας νέας,
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν αιτήµατος του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 14 ∆εκεµβρίου 2007, το οποίο υιοθέτησε την ολοκληρωµένη
θαλάσσια πολιτική της ΕΕ1, η Επιτροπή ενέκρινε, στις 15 Οκτωβρίου 2009, έκθεση προόδου
επί της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ2. Στην εν λόγω έκθεση προόδου, η
Επιτροπή συνόψισε τα κύρια επιτεύγµατα της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ)
και χάραξε την πορεία της επόµενης φάσης εφαρµογής3.
Στα συµπεράσµατά του της 16ης Νοεµβρίου 2009, το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων τόνισε
την σηµασία της χρηµατοδότησης για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή της ΟΘΠ
καλώντας την Επιτροπή «να υποβάλει τις απαιτούµενες προτάσεις για τη χρηµατοδότηση των
δράσεων ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής εντός των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών
προοπτικών, µε στόχο την έναρξη ισχύος τους το 2011».
Η περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής, σύµφωνα
µε τους άξονες που καθόρισε η Επιτροπή, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο,
απειλείται επειδή τα µέσα για την χρηµατοδότηση των αναγκαίων µέτρων κατά την υπόλοιπη
περίοδο (2011 – 2013) των τρεχουσών δηµοσιονοµικών προοπτικών, είναι ανεπαρκή. Οι
δράσεις υπέρ της ΟΘΠ χρηµατοδοτούνταν έως σήµερα βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 6
στοιχεία α) και β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού, και σύµφωνα µε το άρθρο 32 των
κανόνων εφαρµογής του, που προβλέπουν την χρηµατοδότηση πιλοτικών σχεδίων και
προπαρασκευαστικών προγραµµάτων4. Η χρηµατοδότηση πιλοτικών προγραµµάτων και
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Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 2007 – Έγγρ.
16616/1/07 REV 1.
COM(2009) 540 τελικό, της 15ης Οκτωβρίου 2009.
Η εν λόγω έκθεση προόδου συνοδευόταν από έγγραφο εργασίας της Επιτροπής - SEC (2009) 1343 το
οποίο παρουσίαζε λεπτοµερώς την πρόοδο που είχε έως τότε σηµειωθεί όσον αφορά τα επιµέρους
σηµεία του σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2007.
Κανονισµός (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1995/2006 του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2006 για την
τροποποίηση του κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού
κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L
390/2006 της 30ης ∆εκεµβρίου 2006), στο εξής καλούµενος: «ο δηµοσιονοµικός κανονισµός» και
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προπαρασκευαστικών ενεργειών που συνδέονται µε την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική
είναι δυνατή µόνον έως τα τέλη του 2010.
Απαιτείται µικρή αλλά σταθερή χρηµατοδότηση ώστε να είναι σε θέση η ΕΕ να εφαρµόσει
και να αναπτύξει περαιτέρω την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική και να επιδιώξει τους
συνολικούς στόχους που τέθηκαν στη Γαλάζια Βίβλο της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2007,
και οι οποίοι επιβεβαιώθηκαν στην Έκθεση Προόδου τον Οκτώβριο του 2009 και
υιοθετήθηκαν στα Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 16 Νοεµβρίου
2009. Η εν λόγω χρηµατοδότηση θα επιτρέψει στην Επιτροπή να συνεχίσει, από κοινού µε τα
κράτη µέλη και τους ενδιαφερόµενους φορείς, το διερευνητικό έργο που έχει ήδη ξεκινήσει
µέσω προπαρασκευαστικών δράσεων και πιλοτικών προγραµµάτων και να αναπτύξει και να
υλοποιήσει περαιτέρω τις επιλογές για την εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας
Πολιτικής σύµφωνα µε τους άξονες που τέθηκαν στην έκθεση προόδου της 15ης Οκτωβρίου
2009.
2.

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα νοµοθετική πρόταση δεν ορίζει µια νέα πολιτική ούτε θέτει νέους στόχους. Στο
παρόν στάδιο δεν αναµένεται σηµαντικός και µεγάλης κλίµακας αντίκτυπος ούτε συνέπειες
από την νέα πολιτική. Για τον λόγο αυτόν η πρόταση δεν συνοδεύεται από αξιολόγηση των
συνεπειών. Σε περίπτωση που η λήψη συµπληρωµατικών µέτρων ενδέχεται να έχει
σηµαντικό αντίκτυπο ή συνέπειες όσον αφορά την πολιτική, τα µέτρα αυτά θα συνοδευτούν
από ειδική αξιολόγηση των συνεπειών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δηµοσιονοµικού κανονισµού και το άρθρο 21
παράγραφος 1 των εκτελεστικών κανόνων του, η Επιτροπή πραγµατοποίησε εκ των
προτέρων αξιολόγηση των πιο λεπτοµερών πτυχών του προτεινόµενου προγράµµατος
χρηµατοδότησης. Αυτή η εκ των προτέρων αξιολόγηση που συνοδεύει την νοµοθετική
πρόταση προσφέρει, µεταξύ άλλων, µια συνολική εικόνα του προτεινόµενου προγράµµατος
χρηµατοδότησης. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στο πολιτικό πλαίσιο, στον καθορισµό των
προβληµάτων, στους καίριους στόχους του προγράµµατος, στην προστιθέµενη αξία όσον
αφορά την χρηµατοοικονοµική συµµετοχή της Κοινότητας και στις κύριες επιλογές
πολιτικής/στις εναλλακτικές επιλογές που πρέπει να αξιολογηθούν
Οι τρεις εναλλακτικές επιλογές πολιτικής οι οποίες εντοπίζονται στην εκ των προτέρων
αξιολόγηση είναι οι εξής:
1.

Να µην αναληφθεί καµία συµπληρωµατική δράση·

2.

Παροχή µικρής χρηµατοδοτικής συµβολής της ΕΕ, αυξηµένης σε λογικό επίπεδο σε
σύγκριση µε τα προπαρασκευαστικά και πιλοτικά προγράµµατα που έχουν έως
σήµερα τεθεί σε εφαρµογή, µε στόχο την περαιτέρω διερεύνηση των επιλογών και
την σταθερή εφαρµογή της ΟΘΠ κατά την ανάπτυξή της·

3.

Παροχή πλήρους χρηµατοδότησης.
κανονισµός της Επιτροπής (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 478/2007 της 23ης Απριλίου 2007 για την τροποποίηση
του κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της 23.12.2002 για τη θέσπιση του ∆ηµοσιονοµικού
Κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Οι προαναφερόµενες τρεις βασικές επιλογές πολιτικής εξετάστηκαν για τις παρακάτω
στρατηγικές κατευθύνσεις της ΟΘΠ5:
–

Ολοκληρωµένη θαλάσσια διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα.

–

∆ραστηριότητες σε σχέση µε τις θαλάσσιες λεκάνες.

–

∆ιατοµεακά µέσα πολιτικής για την χάραξη ολοκληρωµένης πολιτικής.

–

Καθορισµός των ορίων της αειφορίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σύµφωνα
µε την οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική.

–

Προώθηση της διεθνούς διάστασης της ΟΘΠ και του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης
στον εν λόγω τοµέα.

–

Βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση και καινοτοµία.

–

Αύξηση της προβολής της θαλάσσιας Ευρώπης.

Η κάθε διαθέσιµη επιλογή πολιτικής αξιολογήθηκε µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: (i) την
αποτελεσµατικότητα της εκάστοτε επιλογής ως προς την επίτευξη καθορισµένων στόχων και
την αποκόµιση των αντίστοιχων οφελών· (ii) την δυνατότητα υλοποίησης των επιλογών που
επελέγησαν· (iii) τις συνέπειες για τον προϋπολογισµό της ΕΕ όσον αφορά το κόστος.
Τα κύρια πορίσµατα συγκρίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αποτελεσµατικότητα
ως προς την επίτευξη
καθορισµένων
στόχων και την
αποκόµιση των
αντίστοιχων οφελών

Σκοπιµότητα

Συνέπειες για τον
προϋπολογισµό της ΕΕ όσον
αφορά το κόστος

Συνολική
αξιολόγηση

Θετική
Υψηλή (+++)
Μέση (+/-)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Χαµηλή (---)

Υψηλή (+)

Θετικές

Μέση (+/-)

(+ έως +++)

Χαµηλή (-)

Αρνητικές

(+ έως +++)
Αρνητική
(-έως---)
(-έως---)

Επιλογή 1
Καµιά
συγκεκριµένη
δράση
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Πιστώσεις ---

Ανθρώπινοι πόροι -

+

-

∆ιοικητικές δαπάνες. -

Έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ –
COM(2009) 540 τελικό της 15.10.2009, σ. 11-12 και Σχέδιο δράσης που συνοδεύει την ανακοίνωση µε
τίτλο: «Μια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» – SEC(2007) 1278 της 10ης
Οκτωβρίου 2007.
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Επιλογή 2
Μικρή
χρηµατοδοτική
συµβολή της ΕΕ

Πιστώσεις +
+++

+

Ανθρώπινοι πόροι +
∆ιοικητικές δαπάνες +

Επιλογή 3
Πλήρης
χρηµατοδότηση

+

Πιστώσεις +++
+++

-

Ανθρώπινοι πόροι ++

-

∆ιοικητικές δαπάνες. ++

Καµία συµπληρωµατική δράση (Επιλογή 1):
Η επιλογή 1 είναι σαφώς εφικτή και δεν συνεπάγεται καµιά επιβάρυνση όσον αφορά τον
προϋπολογισµό της ΕΕ. Αφετέρου, η µη ανάληψη περαιτέρω δράσης, ήτοι η µη
χρηµατοδότηση δράσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας
Πολιτικής για την περίοδο 2011-2013, θα είχε ως συνέπεια την µη επίτευξη των
καθορισµένων γενικών και ειδικών στόχων του προγράµµατος.
Αυτό, ακολούθως, θα σήµαινε αδυναµία της Επιτροπής ως προς την επίτευξη των στόχων
πολιτικής που τέθηκαν στην Γαλάζια Βίβλο τον Οκτώβριο του 2007, όπως επιβεβαιώνεται
στην έκθεση προόδου του Οκτωβρίου 2009 και υιοθετήθηκε στα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 16ης Νοεµβρίου 2009. Ο λόγος αυτός αρκεί ώστε να
αποκλειστεί η επιλογή 1.
Μικρή χρηµατοδοτική συµβολή της ΕΕ (Επιλογή 2):
Η επιλογή αυτή έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισµό της ΕΕ. Εντούτοις, παρουσιάζει διάφορα
πλεονεκτήµατα. Αποτελεί µια εφικτή και συµφέρουσα από πλευράς κόστους επιλογή, η οποία
θα συνέβαλε σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο τµήµα 2.3. Θα
επέτρεπε στην ΕΕ να εξακολουθήσει να διερευνά εναλλακτικές επιλογές για την περαιτέρω
ανάπτυξη της ΟΘΠ και να ξεκινήσει την υλοποίηση µέσω συγκεκριµένων δράσεων σε
ορισµένους τοµείς. Έτσι, θα εξασφάλιζε την υψηλής ποιότητας και ταχεία εφαρµογή της
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα.
Πλήρης χρηµατοδότηση (Επιλογή 3):
Η εν λόγω επιλογή θα συνέβαλε σηµαντικά στο να επιτύχει η Επιτροπή τους καθορισµένους
στόχους και προτεραιότητες για την ΟΘΠ. Ωστόσο, η επιλογή 3 δεν είναι δυνατή στην
παρούσα φάση. ∆εν είναι πολιτικά εφικτή επειδή, στην παρούσα φάση ανάπτυξης της ΟΘΠ,
δεν θα ήταν δυνατόν να εκταµιευθούν ποσά πολύ υψηλότερα σε σχέση µε εκείνα που έχουν
ήδη προβλεφθεί. Αυτό συµβαίνει επειδή ούτε τα κράτη µέλη ούτε η Επιτροπή διαθέτουν ήδη
συγκεκριµένες επιλογές πολιτικής για τις οποίες θα µπορούσαν να δαπανηθούν επιπλέον
χρήµατα. Ούτε η Επιτροπή διαθέτει τους απαιτούµενους ανθρώπινους πόρους για την
διαχείριση πλήρους χρηµατοδότησης τέτοιου τύπου. Επιπλέον, δεν θα ήταν φρόνιµο να
επιχειρηθεί πλήρης υλοποίηση δίχως προηγουµένως να ελεγχθούν οι βασικές έννοιες σε πιο
περιορισµένη κλίµακα.
Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς των επιλογών 1 και 3 και το ισχυρό
ενδιαφέρον της Κοινότητας για την επίτευξη των στόχων της ΟΘΠ βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα, η ενδεδειγµένη λύση θα ήταν η µικρή χρηµατοδοτική συνδροµή από την ΕΕ
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για την χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων υπέρ της ΟΘΠ στο πλαίσιο της Ολοκληρωµένης
Θαλάσσιας Πολιτικής για την περίοδο 2011-2013.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.

Νοµική βάση

Η Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ δεν έχει ρητή νοµική βάση στην Συνθήκη.
Καλύπτει, ωστόσο, πολλές τοµεακές πολιτικές της ΕΕ που συνδέονται µε τις θάλασσες και
τις ακτές, όπως είναι η αλιεία, η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη, η εδαφική συνοχή,
η έρευνα, το περιβάλλον, η ενέργεια και ο τουρισµός. Για τον λόγο αυτό η προτεινόµενη
νοµοθετική πράξη βασίζεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2, στα άρθρα 74 και 77 παράγραφος
2, στα άρθρα 91 παράγραφος 1 και 100 παράγραφος 2, στο άρθρο 173 παράγραφος 3, στο
άρθρο 175, στο άρθρο 188, στο άρθρο 192 παράγραφος 1, στο άρθρο 194 παράγραφος 2 και
στο άρθρο 195 παράγραφος 2.
3.2.

Επικουρικότητα και αναλογικότητα

Όπως τονίστηκε και στη Γαλάζια Βίβλο τον Οκτώβριο του 2007 καθώς και στο Σχέδιο
∆ράσης που την συνόδευε, οιαδήποτε δράση της ΕΕ αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη και
εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής πρέπει να υλοποιείται µε ταυτόχρονη
µέριµνα για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τοµέα της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής,
το σκεπτικό όσον αφορά τη δράση σε επίπεδο ΕΕ προέρχεται από την διατοµεακή και
διακρατική φύση των σχετικών δραστηριοτήτων και των συνεργιών µεταξύ των τοµεακών
πολιτικών. Στόχος είναι η ανάπτυξη µίας συνεκτικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την
βιωσιµότητα των ωκεανών, των θαλασσών, των παράκτιων περιφερειών και των
διατοµεακών στοιχείων των θαλάσσιων τοµέων. Ως παραδείγµατα µπορούµε να αναφέρουµε
τις δραστηριότητες που συνδέονται µε διατοµεακά µέσα χάραξης πολιτικής και µε
διατοµεακές δράσεις που αφορούν τη θάλασσα καθώς και τις δραστηριότητες που συνδέονται
µε την διεθνή διάσταση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής, λόγω των διασυνοριακών
πτυχών τους. Τα εν λόγω µέσα και δραστηριότητες περιλαµβάνουν το κοινό περιβάλλον
ανταλλαγής πληροφοριών στον θαλάσσιο τοµέα της ΕΕ, τον θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασµό, την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και το δίκτυο δεδοµένων
και γνώσεων όσον αφορά τη θάλασσα.
Η λήψη µέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο την εφαρµογή της
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής δεν θα είναι εις βάρος παρόµοιων µέτρων τα οποία
λαµβάνονται από κράτη µέλη ή περιφέρειες. Αντίθετα, οι διατοµεακές δράσεις που
λαµβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα της διακυβέρνησης θα αλληλο-συµπληρώνονται και θα
αλληλο-ενισχύονται. Το δυναµικό για την βελτιστοποίηση της χάραξης θαλάσσιας πολιτικής
δεν θα αξιοποιηθεί πλήρως εάν η ολοκληρωµένη προσέγγιση δεν διεισδύσει σε όλα τα
επίπεδα της διοίκησης6. Έτσι, η δράση σε επίπεδο Ένωσης στον τοµέα της Θαλάσσιας
Πολιτικής θα αποφέρει, πιθανότατα, σαφή οφέλη λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων
της, σε σύγκριση µε δραστηριότητες και δράσεις οι οποίες υλοποιούνται αποκλειστικά σε

6
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Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Κατευθυντήριες γραµµές για µια ενοποιηµένη προσέγγιση της θαλάσσιας
πολιτικής: Προς την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ενοποιηµένη θαλάσσια
διακυβέρνηση και τη διαβούλευση των ενδιαφερόµενων φορέων»- COM(2008) 395 της 29.6.2008, σ.
4.
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επίπεδο κρατών µελών και περιφερειών. Στα συµπεράσµατά του της 16ης Νοεµβρίου 2009
όσον αφορά την έκθεση προόδου για την ΟΘΠ της 15ης Οκτωβρίου, το Συµβούλιο κάλεσε τα
κράτη µέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους τηρώντας πλήρως την
επικουρικότητα και την αναλογικότητα και επικρότησε το έργο της Επιτροπής και των
κρατών µελών καθώς και τους µελλοντικούς προσανατολισµούς όσον αφορά την ΟΘΠ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αρχή της
αναλογικότητας, η δράση της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων. Η παρούσα πρόταση όσον αφορά την ΟΘΠ τηρεί την
αρχή της αναλογικότητας επειδή, στον τοµέα της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η
δράση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την ικανοποιητική επίτευξη των
προαναφερόµενων στόχων. Αφήνει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο πεδίο προς ρύθµιση από τα
εθνικά όργανα λήψης αποφάσεων και σέβεται πάγιες εθνικές ρυθµίσεις και νοµικά
συστήµατα.
Η δράση σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική συνιστά
προστιθέµενη αξία για τα µέτρα που ήδη λαµβάνουν τα κράτη µέλη και θα προσφέρει
πόρους, επιπλέον αυτών που δαπανούν ήδη τα κράτη µέλη. Οι πόροι αυτοί είναι αναλογικοί
καθώς θα διευκολύνουν τα κράτη µέλη, τις περιφέρειες ή τους ενδιαφερόµενους φορείς σε
περιφερειακό επίπεδο να επιτύχουν τους στόχους της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής
πιο αποτελεσµατικά7.
4.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Για την θέσπιση προγράµµατος µε στόχο τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής απαιτείται κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ο γενικός στόχος του προτεινόµενου προγράµµατος είναι
να παράσχει επαρκή χρηµατοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή της
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Η δράση αυτή βασίζεται στη Γαλάζια Βίβλο και στο
Σχέδιο ∆ράσης που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή το 2007 και εντάσσεται στο πλαίσιο των
προπαρασκευαστικών δράσεων και των πιλοτικών σχεδίων που θα ξεκινήσουν από τον
Ιανουάριο του 2011 έως τον ∆εκέµβριο του 2013.
Ειδικότερα, όπως η προβλέπεται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2 της πρότασης, οι δράσεις και
οι δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται από το προτεινόµενο πρόγραµµα αποσκοπούν στην
επίτευξη των παρακάτω στόχων, προτεραιοτήτων και σκοπών που ορίζονται στη Γαλάζια
Βίβλο του 2007, όπως επιβεβαιώθηκε στην έκθεση προόδου του 2009 και υιοθετήθηκε από το
Συµβούλιο στις 16 Νοεµβρίου 2009:
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Για παράδειγµα, στην περίπτωση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας παρακολούθησης, η παρέµβαση της
ΕΕ θα περιορίζεται στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διαφόρων επιπέδων πληροφοριών
των υφιστάµενων συστηµάτων και στη διασφάλιση της ικανότητάς τους να χρησιµοποιούνται για την
κάλυψη αναγκών που έχουν εντοπιστεί εκ των προτέρων όσον αφορά όλες τις κοινότητες χρηστών σε
επίπεδο ΕΕ, µε την δέουσα τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Η οικοδόµηση του κοινού
περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να παρεµποδίσει την ανάπτυξη
των υφιστάµενων και προγραµµατισµένων τοµεακών πληροφοριακών συστηµάτων, ούτε την εξέλιξή
τους, αρκεί να ληφθεί υπόψη η ανάγκη διαλειτουργικότητας που θα επιτρέπει την ανταλλαγή
πληροφοριών µε άλλα σχετικά συστήµατα.
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–

στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή της ολοκληρωµένης θαλάσσιας
διακυβέρνησης και των ολοκληρωµένων προσεγγίσεων εντός των κρατών µελών και
των παράκτιων περιφερειών·

–

στην ταχεία και υψηλής ποιότητας εφαρµογή των ολοκληρωµένων στρατηγικών για
τις θαλάσσιες λεκάνες που περιβάλλουν την Ευρώπη, προσαρµοσµένη στις ανάγκες
της κάθε θαλάσσιας περιφέρειας·

–

στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή διατοµεακών µέσων για την ολοκληρωµένη
χάραξη πολιτικής, καθώς και ενός Ευρωπαϊκού δικτύου Θαλάσσιων παρατηρήσεων
και δεδοµένων, το οποίο θα ενσωµατώνει την θαλάσσια επιτήρηση, ιδίως µέσω της
θέσπισης Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Θαλάσσιο Τοµέα,
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού (ΘΧΣ) και Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης των
Παράκτιων Ζωνών·

–

στον περαιτέρω ορισµό των ορίων της αειφορίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, σύµφωνα µε την οδηγία πλαίσιο για
την θαλάσσια στρατηγική, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις σωρευτικές τους
επιπτώσεις βάσει της προσέγγισης του οικοσυστήµατος·

–

στην προώθηση της διεθνούς διάστασης της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής
µέσω της βελτίωσης και της ενίσχυσης του διαλόγου, της συνεργασίας και του
συντονισµού µε τρίτες χώρες, περιλαµβανοµένων εκείνων που συνορεύουν µε
ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες, ή µε φορείς σε τρίτες χώρες, καθώς και µε διεθνείς
εταίρους και οργανώσεις όσον αφορά την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική,
εξασφαλίζοντας τη συνοχή µε τα µέτρα που έχουν αναπτυχθεί στις τοµεακές
πολιτικές·

–

στην εκ νέου απόδοση ιδιαίτερης σηµασίας στην αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη,
απασχόληση και καινοτοµία·

–

στην αύξηση της προβολής της Θαλάσσιας Ευρώπης και στην προώθηση και
διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών,
της εκµετάλλευσης και ενίσχυσης των συνεργιών και του διαλόγου, τόσο µε τους
ενδιαφερόµενους φορείς όσο και µεταξύ αυτών, σχετικά µε την θαλάσσια
διακυβέρνηση και τις τοµεακές πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στους ωκεανούς,
στις θάλασσες και στις ακτές, ή την δηµιουργία διατοµεακών πλαισίων και δικτύων
συνεργασίας τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών.

5.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Με βάση τον προτεινόµενο κανονισµό, η χρηµατοδότηση για την εφαρµογή του
προγράµµατος για την ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξης της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας
Πολιτικής ορίζεται σε 50.000.000 ευρώ και θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την
31η ∆εκεµβρίου 2013. Το νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που συνοδεύει την παρούσα
πρόταση παρέχει µια συνολική εικόνα των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων και της αναδιάταξης
των απαιτούµενων ανθρώπινων και διοικητικών πόρων.
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2010/0257 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση προγράµµατος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,
τα άρθρα 74 και 77 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1 και 100 παράγραφος 2, το
άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το
άρθρο 194 παράγραφος 2 και το άρθρο 195 παράγραφος 2,
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής8,
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών9,
Μετά από διαβίβαση της πρότασης στα εθνικά κοινοβούλια,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για
την Ευρωπαϊκή Ένωση - COM(2007) 575 της 10ης Οκτωβρίου 2007, αναφέρει ότι
πρωταρχικός στόχος της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής είναι η ανάπτυξη και
εφαρµογή ολοκληρωµένης, συνεκτικής και κοινής διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
όσον αφορά τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και τους
θαλάσσιους τοµείς.

(2)

Το σχέδιο δράσης που συνοδεύει την ανακοίνωση µε τίτλο: «Μια ολοκληρωµένη
θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» – SEC(2007) 1278 προβλέπει µια
σειρά µέτρων τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να λάβει ως πρώτο βήµα για
την εφαρµογή µιας νέας, ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

8

ΕΕ C […], της […], σ. […].
ΕΕ C […], της […], σ. […].
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(3)

Η έκθεση προόδου σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ της
15ης Οκτωβρίου 2009 συνόψισε τα κύρια επιτεύγµατα της Ολοκληρωµένης
Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) και χάραξε την πορεία της επόµενης φάσης εφαρµογής.

(4)

Στα συµπεράσµατά του της 16ης Νοεµβρίου 2009, το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων
τόνισε τη σηµασία της χρηµατοδότησης για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή
της ΟΘΠ καλώντας την Επιτροπή «να υποβάλει τις απαιτούµενες προτάσεις για τη
χρηµατοδότηση των δράσεων ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής εντός των
υφιστάµενων δηµοσιονοµικών προοπτικών, µε στόχο την έναρξη ισχύος τους το
2011»10.

(5)

Απαιτείται η σταθερή χρηµατοδότηση από την Ένωση ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να
εφαρµόσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της
σύµφωνα µε το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Μαΐου 2008 σχετικά
µε την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική11 και να επιδιώξει τους συνολικούς
στόχους που τέθηκαν στη Γαλάζια Βίβλο της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2007, οι
οποίοι επιβεβαιώθηκαν στην Έκθεση Προόδου τον Οκτώβριο του 2009 και
υιοθετήθηκαν στα Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 16
Νοεµβρίου 2009.

(6)

Η χρηµατοδότηση από την Ένωση πρέπει να έχει ως στόχο την στήριξη διερευνητικού
έργου όσον αφορά δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση των στρατηγικών
στόχων της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής, περιλαµβανοµένης της
ολοκληρωµένης θαλάσσιας διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, την περαιτέρω
ανάπτυξη και εφαρµογή των ολοκληρωµένων στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες,
προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των διαφορετικών θαλάσσιων λεκανών της
Ευρώπης, τον ορισµό των ορίων της αειφορίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
σύµφωνα µε την οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική, που αποτελεί τον
περιβαλλοντικό πυλώνα της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής, λαµβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη τις σωρευτικές τους επιπτώσεις βάσει της προσέγγισης του
οικοσυστήµατος, την περαιτέρω εµπλοκή των ενδιαφερόµενων φορέων σε συστήµατα
ολοκληρωµένης θαλάσσιας διακυβέρνησης, την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή
διατοµεακών µέσων για την ολοκληρωµένη χάραξη πολιτικής, την προώθηση της
διεθνούς διάστασης της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής, και την αειφόρο
οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση καινοτοµία και ανταγωνισµό.

(7)

∆εν καλύπτονται όλες οι προτεραιότητες και οι στόχοι της ολοκληρωµένης θαλάσσιας
πολιτικής από άλλα µέσα της Ένωσης, όπως είναι το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, το Μέσο
Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) και ο ευρωπαϊκός µηχανισµός γειτονίας και εταιρικής
σχέσης και συνεπώς είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα πρόγραµµα για την στήριξη
της περαιτέρω ανάπτυξης της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής (στο εξής
καλούµενο: «το πρόγραµµα»).

10

Συµπεράσµατα Συµβουλίου ΓΥΕΣ σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική - Έγγρ.
15175/1/09, σ. 6.
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά µε την ολοκληρωµένη
θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση – P6_TA(2008)0213.
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(8)

Η εφαρµογή του προγράµµατος σε τρίτες χώρες πρέπει να συµβάλει στους
αναπτυξιακούς στόχους της χώρας δικαιούχου και να είναι σύµφωνη µε άλλα µέσα
συνεργασίας της ΕΕ, περιλαµβανοµένων των στόχων και προτεραιοτήτων των
συναφών πολιτικών της ΕΕ.

(9)

Το πρόγραµµα πρέπει να συµπληρώσει υφιστάµενα και µελλοντικά χρηµατοδοτικά
µέσα τα οποία διαθέτουν τα κράτη µέλη, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπο-εθνικό
επίπεδο, για την προώθηση της προστασίας και της βιώσιµης χρήσης των ωκεανών,
των θαλασσών και των ακτών.

(10)

Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν κανόνες όσον αφορά τον προγραµµατισµό
των µέτρων, την επιλεξιµότητα των δαπανών, το επίπεδο της χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης της Ένωσης, τις κύριες προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να διατίθεται
αυτή και τον συνολικό προϋπολογισµό για το πρόγραµµα.

(11)

Το πρόγραµµα πρέπει να εφαρµοστεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ),
αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, για τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται
στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο εξής καλούµενος ο
«δηµοσιονοµικός κανονισµός»12 και στον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002
της Επιτροπής της 23ης ∆εκεµβρίου 2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων13.

(12)

Για να διευκολυνθεί η Επιτροπή στην παρακολούθηση και εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού, πρέπει να είναι δυνατή η χρηµατοδότηση των δαπανών που συνδέονται
µε την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την αξιολόγηση.

(13)

Τα ετήσια προγράµµατα εργασίας που θεσπίζονται για την εφαρµογή του παρόντος
προγράµµατος πρέπει να εγκρίνονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ, του
Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή14.

(14)

Όσον αφορά τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισµού,
είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της
Ένωσης βάσει της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [15] του κανονισµού (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ.
2185/96 του Συµβουλίου της 11ης Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε τους ελέγχους και
εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές
παρατυπίες [16] και τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που

12

ΕΕ L 248, της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.
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ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
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πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης
(OLAF) [17].
(15)

Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της χρηµατοδότησης από την
Ένωση, οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται βάσει του κανονισµού πρέπει να
αξιολογούνται τακτικά.

(16)

Επειδή οι στόχοι του παρόντος κανονισµού δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν
επαρκώς από κάθε κράτος µέλος χωριστά και συνεπώς είναι δυνατόν, λόγω της
κλίµακας και των αποτελεσµάτων των δράσεων που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν
βάσει του προγράµµατος, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Ένωση µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει πρόγραµµα για τη στήριξη µέτρων που αποσκοπούν στην
περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης και εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας
Πολιτικής (στο εξής καλούµενο: «το πρόγραµµα»).
Άρθρο 2
Γενικοί στόχοι
Το πρόγραµµα έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:
α)

την
ενδυνάµωση
της
ανάπτυξης
και
εφαρµογής
ολοκληρωµένης
διακυβέρνησης όσον αφορά τα θαλάσσια και παράκτια ζητήµατα και
ολοκληρωµένων στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες·

β)

τη συµβολή στην ανάπτυξη µέσων που τέµνουν εγκάρσια τοµεακές πολιτικές που
συνδέονται µε τις θάλασσες ή τις ακτές·

γ)

τη στήριξη της από κοινού χάραξης πολιτικής και την προαγωγή της βιώσιµης
χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και της βιώσιµης οικονοµικής
ανάπτυξης, καινοτοµίας και απασχόλησης στους θαλάσσιους τοµείς και στις
παράκτιες περιφέρειες, µε συνέπεια ως προς τις προτεραιότητες και δράσεις της
τοµεακής πολιτικής·
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δ)

τον περαιτέρω καθορισµό των ορίων της αειφορίας των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, σύµφωνα µε την
οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική·

ε)

την βελτίωση και ενίσχυση της εξωτερικής συνεργασίας και του συντονισµού σε
συνδυασµό µε την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική.
Άρθρο 3
Ειδικοί στόχοι

1.

2.

EL

Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) β) γ) και δ), το
πρόγραµµα έχει ως στόχο:
α)

να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη ή τις περιφέρειες να αναπτύξουν ή να
προβλέψουν ολοκληρωµένη θαλάσσια διακυβέρνηση·

β)

να τονώσει και να ενισχύσει τον διάλογο και την συνεργασία τόσο µε τους
ενδιαφερόµενους φορείς όσο και µεταξύ αυτών, όσον αφορά διατοµεακά
θέµατα που συνδέονται µε την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική·

γ)

να διευκολύνει την εκµετάλλευση των συνεργιών, την ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την θαλάσσια πολιτική
καθώς και τη διακυβέρνηση και τις τοµεακές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο
στις περιφερειακές θάλασσες και στις παράκτιες περιφέρειες ή

δ)

να προωθήσει τη δηµιουργία διατοµεακών πλαισίων και δικτύων συνεργασίας,
καθώς και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος από πλευράς βιοµηχανίας,
φορέων έρευνας, περιφερειών, δηµόσιων αρχών και ΜΚΟ·

ε)

να διευκολύνει την ανάπτυξη κοινών µεθόδων και προσεγγίσεων·

Στο πλαίσιο του στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο β), το πρόγραµµα θα
στοχεύσει στην ενίσχυση της ανάπτυξης:
α)

ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για τον θαλάσσιο τοµέα
στην ΕΕ, που θα προάγει διατοµεακές και διασυνοριακές δραστηριότητες
επιτήρησης και θα ενισχύει την ασφαλή χρήση του θαλάσσιου χώρου,
λαµβάνοντας υπόψη τις συναφείς εξελίξεις των τοµεακών πολιτικών όσον
αφορά την παρακολούθηση και συµβάλλοντας, όπου χρειάζεται, στην
αναγκαία εξέλιξή τους·

β)

του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού και της ολοκληρωµένης διαχείρισης
των παράκτιων ζωνών, που συνιστούν θεµελιώδες µέσο για την διαχείριση µε
βάση το οικοσύστηµα και την βιώσιµη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και
των παράκτιων περιφερειών·

γ)

µιας υψηλής ποιότητας, ενοποιηµένης, βάσης δεδοµένων και γνώσεων στην
οποία θα έχει πρόσβαση το κοινό, και η οποία θα διευκολύνει την ανταλλαγή,
επαναχρησιµοποίηση και διάδοση των εν λόγω δεδοµένων µεταξύ διαφόρων
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οµάδων χρηστών και θα εξασφαλίζει την απεικόνιση στοιχείων σχετικών µε τη
θάλασσα µέσω διαδικτυακών εργαλείων·
3.

4.

Στο πλαίσιο του στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) και για την
συµπλήρωση των τοµεακών πολιτικών, το πρόγραµµα αποσκοπεί στη βελτίωση και
ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά ολοκληρωµένες διατοµεακές δράσεις µε:
α)

τρίτες χώρες, περιλαµβανοµένων εκείνων που συνορεύουν µε ευρωπαϊκές
θαλάσσιες λεκάνες,

β)

φορείς σε τρίτες χώρες,

γ)

διεθνείς εταίρους και οργανισµούς, ειδικότερα σε σχέση µε δεσµεύσεις που
αφορούν την αποκατάσταση του οικοσυστήµατος σε διεθνές επίπεδο και άλλες
συναφείς συµφωνίες,

Οι ειδικοί στόχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 3 θα επιδιωχθούν σύµφωνα µε
τους ειδικούς στόχους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 και σύµφωνα µε
τα µέσα συνεργασίας της ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους των εθνικών και
περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών.
Άρθρο 4
Επιλέξιµες δράσεις

Το πρόγραµµα µπορεί να προσφέρει χρηµατοοικονοµική ενίσχυση για δράσεις σύµφωνα µε
τους στόχους που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, όπως:

EL

α)

µελέτες και προγράµµατα συνεργασίας·

β)

ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών µε το κοινό, δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης και συναφείς δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, µεταξύ
των οποίων και διαφηµιστικές εκστρατείες και εκδηλώσεις και ανάπτυξη και
συντήρηση δικτυακών τόπων·

γ)

διασκέψεις, συνέδρια, συναντήσεις εργασίας και φόρα µε συµµετοχή των
εµπλεκόµενων φορέων·

δ)

συγκέντρωση, παρακολούθηση, απεικόνιση σηµαντικού αριθµού στοιχείων,
βέλτιστων πρακτικών και βάσεων δεδοµένων περιφερειακών προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από την Ένωση και διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά για το
κοινό. Εφόσον χρειάζεται, υπάρχει πρόβλεψη για γραµµατεία η οποία συστήνεται
για έναν ή για σειρά από τους προαναφερόµενους σκοπούς·

ε)

δράσεις που συνδέονται µε διατοµεακά µέσα, περιλαµβανοµένων δοκιµαστικών
έργων.
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Άρθρο 5
Είδος χρηµατοδοτικής παρέµβασης
1.

2.

Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης µπορεί να λάβει τις ακόλουθες νοµικές
µορφές:
α)

επιδοτήσεις·

β)

δηµόσιες συµβάσεις·

γ)

διοικητικές συµφωνίες µε το Κοινό Κέντρο Ερευνών.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, είναι δυνατή τόσο η επιδότηση για δράσεις όσο και
η επιδότηση λειτουργίας. Οι δικαιούχοι των επιδοτήσεων ή των δηµόσιων
συµβάσεων επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ή πρόσκλησης
υποβολής προσφορών, εκτός αντιθέτων διατάξεων του κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 1605/2002 (στο εξής καλούµενος «δηµοσιονοµικός κανονισµός»).
Άρθρο 6
∆ικαιούχοι

1.
Χρηµατοδοτική στήριξη δυνάµει του προγράµµατος είναι δυνατόν να χορηγείται σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, καθώς και σε υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Βάσει του προγράµµατος είναι δυνατόν να χρηµατοδοτούνται τρίτες χώρες,
ενδιαφερόµενοι φορείς σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµοί ή φορείς που επιδιώκουν
έναν ή περισσότερους από τους γενικούς και ειδικούς στόχους που προβλέπονται στα άρθρα
2 και 3.
3.
Η επιλεξιµότητα για την συµµετοχή σε µια διαδικασία θα καθορίζεται στην συναφή
πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή προσφορών.
Άρθρο 7
∆ιαδικασίες υλοποίησης
1.

Η Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραµµα σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό.

2.

Για την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή εγκρίνει, σύµφωνα µε τους
στόχους που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3, ετήσια προγράµµατα εργασίας βάσει της
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

3.

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας προβλέπει λεπτοµερώς:
α)

EL

τις προτεραιότητες του έτους, τους επιδιωκόµενους στόχους και τα
προβλεπόµενα αποτελέσµατα βάσει των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί για το
εκάστοτε οικονοµικό έτος·
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4.

β)

τους τίτλους και τη θεµατολογία των δράσεων·

γ)

τις λεπτοµέρειες εφαρµογής·

δ)

τα βασικά κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που θα χρησιµοποιηθούν για την
επιλογή των προτάσεων·

ε)

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·

στ)

τον µέγιστο προϋπολογισµό και το µέγιστο δυνατόν ποσοστό
συγχρηµατοδότησης ανά δράση και, εφόσον προβλέπονται διάφορα ποσοστά,
τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν για καθένα από τα ποσοστά αυτά·

ζ)

το χρονοδιάγραµµα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, το ετήσιο πρόγραµµα προβλέπει λεπτοµερώς:
α)

τους τίτλους και τη θεµατολογία των δράσεων·

β)

τον µέγιστο προϋπολογισµό ανά δράση·

γ)

το αντικείµενο των δράσεων·

δ)

τις λεπτοµέρειες εφαρµογής·

ε)

το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης των
δηµοσίων συµβάσεων.

5.
Οι δράσεις στο πλαίσιο του άρθρου 9 δεν καλύπτονται από το ετήσιο πρόγραµµα
εργασίας.
Άρθρο 8
∆ηµοσιονοµικοί πόροι

EL

1.

Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την εφαρµογή του προγράµµατος καθορίζεται σε
50.000.000 ευρώ για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως την 31η ∆εκεµβρίου
2013.

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.
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Άρθρο 9
Τεχνική βοήθεια
1.
Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο που θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 µπορεί επίσης να
καλύπτει τις αναγκαίες δαπάνες για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, την παρακολούθηση,
τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο και την αξιολόγηση που συνδέονται άµεσα µε την
αποτελεσµατική και αποδοτική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και την επίτευξη των
στόχων του.
2.
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορεί να περιλαµβάνουν,
συγκεκριµένα, µελέτες, συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, δαπάνες σε εργαλεία, συστήµατα
και δίκτυα πληροφορικής και την παροχή οιασδήποτε άλλης τεχνικής, επιστηµονικής και
διοικητικής βοήθειας και ειδικής γνώσης, όπως απαιτείται από την Επιτροπή για την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 10
Παρακολούθηση

EL

1.

Ο δικαιούχος της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης υποβάλλει στην Επιτροπή τεχνική και
δηµοσιονοµική έκθεση σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών που χρηµατοδοτούνται
από το πρόγραµµα. Επίσης, υποβάλλεται τελική έκθεση εντός τριών µηνών από την
ολοκλήρωση του έργου.

2.

Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε
συνεργασία µε τους αρµόδιους εθνικούς φορείς ή υπηρεσίες ελέγχου, σύµφωνα µε
το άρθρο 287 της Συνθήκης, καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται σύµφωνα µε
το άρθρο 322, παράγραφος 1, στοιχείο β), της Συνθήκης, οι υπάλληλοι και το λοιπό
προσωπικό της Επιτροπής διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων
δειγµατοληπτικών ελέγχων των έργων και άλλων µέτρων που χρηµατοδοτούνται
δυνάµει του προγράµµατος, ελέγχοντας ιδίως τη συµµόρφωση προς τα κριτήρια του
προγράµµατος και την επιλεξιµότητα των δράσεων που προβλέπονται στα άρθρα 2,
3 και 4 του παρόντος κανονισµού.

3.

Οι συµβάσεις και συµφωνίες που απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό
προβλέπουν, ιδίως, την εποπτεία και τον οικονοµικό έλεγχο από την Επιτροπή ή από
τυχόν εκπρόσωπο που µπορεί να εξουσιοδοτήσει η Επιτροπή και λογιστικούς
ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εάν χρειασθεί, επιτόπου.

4.

Ο δικαιούχος της χρηµατοδοτικής συνδροµής διατηρεί στη διάθεση της Επιτροπής
όλα τα δικαιολογητικά για τις σχετικές µε το έργο δαπάνες, για πέντε έτη µετά την
τελευταία πληρωµή για το οικείο έργο.

5.

Με βάση τα πορίσµατα των εκθέσεων και των δειγµατοληπτικών ελέγχων των
παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή προσαρµόζει, εφόσον απαιτείται, το ύψος ή τις
προϋποθέσεις χορήγησης της χρηµατοδοτικής συνδροµής που είχε εγκριθεί αρχικά,
καθώς και το χρονοδιάγραµµα των πληρωµών.
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6.

Η Επιτροπή λαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για να εξακριβώσει αν οι
χρηµατοδοτούµενες δράσεις εκτελούνται σωστά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού και του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού.
Άρθρο 11
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης

1.

EL

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται
δυνάµει του παρόντος προγράµµατος, τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης
προστατεύονται :
α)

µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και
κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας,

β)

µέσω της διενέργειας αποτελεσµατικών ελέγχων,

γ)

µε την είσπραξη αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών,

δ)

µε την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σε
περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών.

2.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τον
κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95, τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) Αριθ.
2185/96 και τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999.

3.

Η Επιτροπή µειώνει, αναστέλλει ή ανακτά το ποσό της χρηµατοδοτικής συνδροµής
που έχει χορηγηθεί για µια δράση, εάν διαπιστώσει παρατυπίες,
συµπεριλαµβανοµένης της µη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή
της επιµέρους απόφασης ή της σύµβασης ή της συµφωνίας για τη χορήγηση της
συγκεκριµένης χρηµατοδοτικής συνδροµής, ή εάν αποκαλυφθεί ότι η δράση έχει
υποστεί σηµαντική µεταβολή, ασυµβίβαστη προς τη φύση ή τους όρους υλοποίησής
της, χωρίς να ζητηθεί προηγουµένως η έγκριση της Επιτροπής.

4.

Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσµίες ή εάν η πρόοδος στην υλοποίηση ενέργειας
δικαιολογεί µέρος µόνον της χρηµατοδοτικής συνδροµής που χορηγήθηκε, η
Επιτροπή ζητεί από τον δικαιούχο να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός
συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Εάν αυτός δεν υποβάλει ικανοποιητική
απάντηση, η Επιτροπή µπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της χρηµατοδοτικής
συνδροµής και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

5.

Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα
ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως επιβαρύνονται µε τόκους, σύµφωνα µε τους
όρους που καθορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό.

6.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «παρατυπία», νοείται κάθε παράβαση
διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε παράβαση συµβατικής υποχρέωσης που
προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα, η οποία έχει ως πραγµατικό
ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα να ζηµιωθεί µε αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός
προϋπολογισµός της Ένωσης ή οι προϋπολογισµοί τους οποίους διαχειρίζεται η
Ένωση.
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Άρθρο 12
Αξιολόγηση
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο εκ των υστέρων
έκθεση αξιολόγησης το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014.
Άρθρο 13
Συµβουλευτική επιτροπή
1.

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

2.

Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω
απόφασης.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός στο σύνολό του και άµεσα εφαρµοστέος σε όλα τα
κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
Πρόταση της Επιτροπής για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης µιας
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής.

2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆ / ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)

ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θαλάσσια πολιτική
3.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1.

11 09 05 Πρόγραµµα µε στόχο τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης µιας
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ)
11 01 04 07 Πρόγραµµα µε στόχο τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης µιας
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ) - ∆απάνες διοικητικής διαχείρισης

3.2.

∆ιάρκεια της δράσης και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων:
Από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2013.

3.3.

∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά:
Γραµµή
προϋπολογι
σµού

11 09 05

Είδος δαπάνης

Υποχρ.
ΜΥ∆

∆ιαφ.18

Νέα

Συµµετοχή
ΕΖΕΣ

Συνεισφορές
υποψηφίων
χωρών

Τοµέας
δηµοσιονοµι
κών
προοπτικών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθ. 2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθ. 2

N/A

11 01 04 07

Υποχρ.
ΜΥ∆

Μηδιαφ.19

N/A
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∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις
Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις, εφεξής Μ∆Π.
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4.

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1.

∆ηµοσιονοµικοί πόροι

4.1.1.

Συγκεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των
πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ)
Εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Τµήµα αριθ.

Είδος δαπάνης

2011

2012

2013 Σύνολο

Επιχειρησιακές δαπάνες20
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ)

8.1

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)

α

16,260 16,560 16,780 49,600

β

7,355 14,443 17,512 39,310

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό
αναφοράς21
Τεχνική και διοικητική βοήθεια (Μ∆Π)

8.2.4

γ

0.100

0.100

0.200

0.400

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

α+γ

16,360 16,660 16,980 50,000

Πιστώσεις πληρωµών

β+γ

7,455 14,543 17,712 39,710

Ανθρώπινοι πόροι και συναφείς δαπάνες (Μ∆Π)

8.2.5

δ

1,000

1,000

1,000

3,000

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός ανθρώπινων πόρων και
συναφών δαπανών, µη περιλαµβανόµενες στο ποσό
αναφοράς (Μ∆Π)

8.2.6

ε

0,155

0,157

0,160

0,472

Συνολικές
δράσης

ενδεικτικές

δαπάνες

της

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, περιλαµβανοµένων των δαπανών
για ανθρώπινους πόρους

α+γ+δ+ε 17,515 17,817 18,140 53,472

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, περιλαµβανοµένων των δαπανών για
ανθρώπινους πόρους

β+γ+δ+ε

8,610 15,700 18,872 43,182

Οι αναγκαίες πιστώσεις πληρωµών για το 2014 και 2015 που συνδέονται µε πιστώσεις αναλήψεων
υποχρεώσεων για επιχειρησιακές δαπάνες κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2013 αναµένεται να ανέλθουν σε
10.290 EUR συνολικά.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση

20
21
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∆απάνες εκτός Κεφαλαίου 11 01 του σχετικού Τίτλου 11.
∆απάνες του άρθρου 11 01 04 του Τίτλου 11.
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2011

2012

2013

2014

σύνολο

Συγχρηµατοδοτών οργανισµός
στ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΥ
συγχρηµατοδότησης

4.1.2.

περιλαµβανοµένης

της

α+γ+δ+ε+στ

Συµβατότητα µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό
Η πρόταση απαιτεί τον επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των
δηµοσιονοµικών προοπτικών.

4.1.3.

∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα
Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα

4.2.

Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (περιλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων και
του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο σηµείο
8.2.1.
Ετήσιες ανάγκες
Σύνολο ανθρώπινων πόρων

2011

2012

2013

9,4

9,4

9,4

5.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

5.1.

Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα
Συνέχιση των εργασιών αναζήτησης εναλλακτικών επιλογών για την περαιτέρω
ανάπτυξη και εφαρµογή της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής.

5.2.

Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια της πρότασης µε άλλα
δηµοσιονοµικά µέσα και πιθανή συνέργεια
Ο προϋπολογισµός αναµένεται να συµπληρώσει και να ενισχύσει υφιστάµενα και
µελλοντικά χρηµατοδοτικά µέσα. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο
του παρόντος προγράµµατος συµπληρώνουν, όπου αυτό απαιτείται, τις συναφείς
πολιτικές της Ένωσης που συνδέονται µε υφιστάµενες, διεθνείς και περιφερειακές
συµβάσεις και/ή συµφωνίες µε χώρες εκτός ΕΕ που δραστηριοποιούνται στις
µεµονωµένες περιφέρειες, και αναµένεται να οδηγήσουν στη δηµιουργία
ουσιαστικών συνδέσµων µεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών, σύνδεσµοι οι οποίοι θα
µεγιστοποιήσουν τα συνολικά τους οφέλη. Επιπροσθέτως, οι µεµονωµένες δράσεις
θα είναι συµπληρωµατικές ως προς το έργο που συντελείται σήµερα όσον αφορά τις
µακροπεριφερειακές στρατηγικές της Ευρώπης.

5.3.

Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων)
Βλέπε άρθρα 2 και 3 του κανονισµού.

EL
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5.4.

Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική)
Οι δηµοσιονοµικές πιστώσεις όσον αφορά µέτρα τα οποία χρηµατοδοτούνται βάσει
του παρόντος προγράµµατος εφαρµόζονται από την Επιτροπή µε κεντρική
διαχείριση, σύµφωνα µε το άρθρο 53 στοιχείο α) του ∆ηµοσιονοµικού κανονισµού.
Ωστόσο δεν εξαιρούνται άλλες µέθοδοι εφαρµογής.

EL
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6.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1.

Σύστηµα παρακολούθησης
Η τεχνική και οικονοµική εκτέλεση δράσεων που χρηµατοδοτούνται βάσει του
προγράµµατος παρακολουθείται από την Επιτροπή, βάσει εκθέσεων προόδου που
υποβάλλει ο δικαιούχος στην Επιτροπή καθώς και µέσω επιτόπιων ελέγχων
παρακολούθησης. Επίσης, υποβάλλεται τελική έκθεση εντός τριών µηνών από την
ολοκλήρωση του έργου. Σχέδια και λοιπές δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το
πρόγραµµα αποτελούν επίσης αντικείµενο λογιστικών ελέγχων, περιλαµβανοµένων
ελέγχων που ανατίθενται σε εργολήπτες.

6.2.

Αξιολόγηση

6.2.1.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση
Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση δίνει µια γενική εικόνα των
κυριότερων διαπιστώσεων και αποτελεσµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης.

6.2.2.

Μέτρα που ελήφθησαν µετά από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα
από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος)
Με στόχο την ανάπτυξη προτάσεων για δράση της ΕΕ στον εν λόγω τοµέα, σειρά
δοκιµαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων ξεκίνησαν κατά την
περίοδο 2008-2010.

6.2.3.

Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων
Το πρόγραµµα, συνολικά, θα αποτελέσει αντικείµενο εκ των υστέρων αξιολόγησης
που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, το αργότερο
στις 31 ∆εκεµβρίου 2014.
Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δηµοσιονοµικού κανονισµού και το
άρθρο 21 παράγραφος 3 των κανόνων εφαρµογής του, η αξιολόγηση της
ολοκληρωµένης θαλάσσιας παρακολούθησης και του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασµού θα πραγµατοποιηθεί το 2012 και το σχέδιο όσον αφορά τις γνώσεις
σχετικά µε το θαλάσσιο περιβάλλον θα αξιολογηθεί το 2013.

7.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Το άρθρο 10 του προτεινόµενου κανονισµού αναφέρεται στους κανονισµούς (EΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1995 σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων22, (EΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 2185/96 της 11ης Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε τους ελέγχους και
εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές
παρατυπίες23 και στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού

22
23
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ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

24
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τις έρευνες που
πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης
(OLAF)24.

24
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ΕΕ L 136 της 31.05.1999, σ. 1.
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8.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

8.1.

Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

2011

2012

Αριθ.
υλοποιή
σεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

3

0,390

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 125
Ολοκληρωµένη Θαλάσσια ∆ιακυβέρνηση

∆ράση 1: ∆ιαρθρωτικός διάλογος µε κράτη µέλη και παράκτιες
περιφέρειες
Υλοποίηση 1: Εκδηλώσεις/συναντήσεις
εργασίας µε στόχο την προώθηση της
ολοκληρωµένης θαλάσσιας
διακυβέρνησης σε όλη την επικράτεια της
ΕΕ

25

EL

3

0,390

3

0,520

1,300

Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 5.3.
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EL

(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

2011

2012

Αριθ.
υλοποιή
σεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

-Υλοποίηση 1: Εργαλείο ΤΠ –
∆ιαδικτυακό Φόρουµ για θαλάσσια
ζητήµατα

1

0,200

Υλοποίηση 2: Γραµµατεία του δικτύου
των ενδιαφερόµενων φορέων µε στόχο
την προώθηση και διευκόλυνση της
ανταλλαγής πληροφοριών, της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της
εκµετάλλευσης και ενίσχυσης των
συνεργιών και του διαλόγου, τόσο µε
τους ενδιαφερόµενους φορείς όσο και
µεταξύ αυτών, σχετικά µε την θαλάσσια
διακυβέρνηση και τις τοµεακές πολιτικές
που έχουν αντίκτυπο στους ωκεανούς,
στις θάλασσες και στις ακτές

1 0,200

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

∆ράση 2: ∆ιατοµεακά µέσα και πλαίσια επικοινωνίας σχετικά µε
ζητήµατα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον
1

0,200

1

0,200

0,600

1

0,200

1

0,200

0,600

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2
∆ραστηριότητες σε σχέση µε τις θαλάσσιες λεκάνες·

EL
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(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

Αριθ.
υλοποιή
σεων

2011

2012

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

∆ράση 1: Κράτη µέλη της Μεσογείου που συνεργάζονται µε άλλα
µεσογειακά κράτη µέλη ή/και µεσογειακές χώρες εκτός ΕΕ
- Υλοποίηση: ∆οκιµαστικό έργο για τον
καθορισµό µιας κοινής προσέγγισης στην
θαλάσσια διακυβέρνηση σε υπο-περιοχή
της Μεσογείου, βάσει συµφωνηµένων
αρχών, συντονισµού µεταξύ των
διοικήσεων και συγκέντρωσης των πόρων
και συµπληρωµατικά σε σχέση µε άλλες
πρωτοβουλίες στην περιοχή.

1

1,500

1,500

∆ράση 2: Υπο-περιοχές της Μεσογείου
-Υλοποίηση 1: Μελέτη για την απόκτηση
γνώσεων όσον αφορά την θαλάσσια
διακυβέρνηση στις κύριες θαλάσσιες υποπεριοχές της Μεσογείου και
αλληλοσυνδεόµενες επιπτώσεις των
υλοποιούµενων δραστηριοτήτων

EL

1
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0,500

0,500

EL

(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

Αριθ.
υλοποιή
σεων

2011

2012

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

-Υλοποίηση 2: Μελέτη για την απόκτηση
γνώσεων όσον αφορά την θαλάσσια
διακυβέρνηση στις κύριες θαλάσσιες υποπεριοχές της Μεσογείου και
αλληλοσυνδεόµενες επιπτώσεις των
υλοποιούµενων δραστηριοτήτων
(Συνέχεια από την υλοποίηση 1)

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων
1

0,500

0,500

1

0,100

0,300

∆ράση 3: ∆ιοργάνωση συναντήσεων εργασίας στην Μεσόγειο
Υλοποίηση 1: Εκδηλώσεις και
συναντήσεις εργασίας στο πλαίσιο της
ανακοίνωσης COM (2009)466 της
11.09.2009.

1

0,100

1

0,100

∆ράση 4: Μεσογειακό περιφερειακό φόρουµ για τα κράτη µέλη της
Μεσογείου και τις ενδιαφερόµενες χώρες της Μεσογείου εκτός ΕΕ

EL
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EL

(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

Αριθ.
υλοποιή
σεων

2011

2012

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

- Υλοποίηση: ∆ηµιουργία ενός φόρουµ
σχετικά µε την διακυβέρνηση στην
Μεσόγειο, µε σκοπό την προσέλκυση
διοικήσεων, ενδιαφερόµενων φορέων,
πανεπιστηµιακών φορέων, νοµικών
εµπειρογνωµόνων, για την δηµιουργία
συνδέσµων µε άλλες πρωτοβουλίες στην
περιοχή, και για την συµπλήρωσή τους.

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

1

0,200

1

0,200

0,400

1

0,300

1

0,300

0,900

∆ράση 5: Περιφερειακές στρατηγικές στον Ατλαντικό, στην Αρκτική
και στις Εξόχως Απόκεντρες Περιοχές
-Υλοποίηση 1: µελέτες για την
συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά
συγκεκριµένες θαλάσσιες λεκάνες, µε
εντοπισµό των νοµικών επιλογών για την
επίτευξη των στόχων, την αξιολόγηση
του οικονοµικού, κοινωνικού και
περιβαλλοντικού αντίκτυπου αυτών των
επιλογών και την παρακολούθηση της
προόδου κατά την εφαρµογή του σχεδίου
δράσης·

1

0,300

∆ράση 6: Μελέτες και πλατφόρµα ενδιαφερόµενων φορέων όσον
αφορά την Βαλτική

EL
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(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

2011

2012

Αριθ.
υλοποιή
σεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

1

0,200

1

2,000

-Υλοποίηση 1: µελέτες, εκδηλώσεις και
συναντήσεις εργασίας

1

0,150

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων
1

0,150

0,500

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3:
Μέσα για τη χάραξη µιας ολοκληρωµένης πολιτικής
3.1 Ολοκληρωµένη θαλάσσια επιτήρηση - Κοινό περιβάλλον
ανταλλαγής πληροφοριών (CISE)
∆ράση 3.1.1: Ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής
πληροφοριών (CISE)
- Υλοποίηση: µελέτη σχετικά µε την
θεωρητική ανάπτυξη του CISE όσον
αφορά τον θαλάσσιο τοµέα στην ΕΕ

2,000

∆ράση 3.1.2: Τεχνική µελέτη
- Υλοποίηση: Μελέτη
διαλειτουργικότητας και µελέτη τεχνικών
προδιαγραφών για την ανταλλαγή
δεδοµένων

1

0,600

0,600

∆ράση 3.1.3: Νοµικές και διοικητικές απαιτήσεις

EL
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(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

Αριθ.
υλοποιή
σεων

- Υλοποίηση: µελέτη

2011

2012

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

1

0,500

0,500

1

0,200

0,200

∆ράση 3.1.4: ∆ηµοσιονοµικοί πόροι
- Υλοποίηση: µελέτη όσον αφορά τον
εντοπισµό των απαιτούµενων
χρηµατοοικονοµικών πόρων για την
ολοκληρωµένη θαλάσσια επιτήρηση
∆ράση 3.1.5: Εξέλιξη του έργου
SafeSeaNet

EL
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(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

Αριθ.
υλοποιή
σεων

- Υλοποίηση: µελέτη και πιλοτικό έργο
σχετικά µε τις νοµικές και τεχνικές
επιπτώσεις από την περαιτέρω ανάπτυξη
του SafeSeaNet ως κύριας πλατφόρµας
ανταλλαγής πληροφοριών στον θαλάσσιο
τοµέα στην ΕΕ σε ό,τι αφορά τις
κοινοποιήσεις κατάπλου και απόπλου, τις
κοινοποιήσεις για επικίνδυνα
εµπορεύµατα, τις κοινοποιήσεις που
αφορούν την προστασία της ναυσιπλοΐας,
τις πληροφορίες για συµβάντα και
ατυχήµατα, το AIS, το LRIT και την
παρακολούθηση της ρύπανσης, µε στόχο
οι εν λόγω πληροφορίες να είναι
διαθέσιµες και σε άλλους
ενδιαφερόµενους χρήστες εκτός από
εκείνους τους οποίους αφορά η θαλάσσια
ασφάλεια και η πρόληψη της ρύπανσης
που οφείλεται στα πλοία, όπως ορίζεται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς
την ενοποίηση της θαλάσσιας
επιτήρησης: Ένα κοινό περιβάλλον
ανταλλαγής πληροφοριών για τον
θαλάσσιο τοµέα της ΕΕ» COM(2009) 538
τελικό, τµήµα 4.2.1, σ. 7

EL

2011

2012

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων
1 0,350

33

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων
1

0,350

0,700

EL

(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

2011

2012

Αριθ.
υλοποιή
σεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

1

0,500

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

3.2 Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός (ΘΧΣ) και
ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (Ο∆ΠΖ)
∆ράση 3.2.1: Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασµός (ΘΧΣ) για
επιλεγµένες θαλάσσιες ζώνες της ΕΕ
-Υλοποίηση 1: Πιλοτικό έργο
(διασυνοριακού χαρακτήρα) όσον αφορά
τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό
στην Κελτική Θάλασσα
-Υλοποίηση 2: Πιλοτικό έργο
(διασυνοριακού χαρακτήρα) όσον αφορά
τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό
στον Βισκαϊκό κόλπο

1

-Υλοποίηση 3: Πιλοτικό έργο όσον
αφορά την ΟΘΠ στην Μεσόγειο

1

Υλοποίηση 4: Πιλοτικό έργο
(διασυνοριακού χαρακτήρα) όσον αφορά
τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό
στην Βόρεια Θάλασσα

EL

0,500

0,900

0,500

0,900
1
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0,500

0,500

0,500

EL

(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

Αριθ.
υλοποιή
σεων

2011

2012

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

-Υλοποίηση 5: Πιλοτικό έργο
(διασυνοριακού χαρακτήρα) όσον αφορά
τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό
στον Εύξεινο Πόντο

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων
1

0,500

0,500

1

0,900

0,900

∆ράση 3.2.2.: Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασµός σε διασυνοριακό
επίπεδο, µε χώρες εκτός ΕΕ, της Μεσογείου και της Βαλτικής
Θάλασσας
- Υλοποίηση 1: ∆οκιµαστικά έργα στη
Βαλτική Θάλασσα
-Υλοποίηση 2: Πιλοτικό έργο στην
Μεσόγειο

1

1,000

1

0,100

1,000

∆ράση 3.2.3.: ∆ιασκέψεις ενδιαφεροµένων φορέων σχετικά µε τον
Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό, περιλαµβανοµένων διασκέψεων
µε συµµετοχή τρίτων χωρών
- Υλοποίηση: εκδηλώσεις/συναντήσεις
εργασίας µε συµµετοχή των
ενδιαφερόµενων φορέων όσον αφορά
βέλτιστες πρακτικές και την εφαρµογή
του ΘΧΣ

EL

1
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0,100

1

0,100

0,300

EL

(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

2011

2012

Αριθ.
υλοποιή
σεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

1

0,050

1

0,750

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

∆ράση 3.2.4.: Ανάπτυξη δικτύου/πλατφόρµας εµπειρογνωµόνων
στον τοµέα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού
- Υλοποίηση: δίκτυο/πλατφόρµα
εµπειρογνωµόνων - Ανάπτυξη
δικτύου/πλατφόρµας εµπειρογνωµόνων
στον τοµέα του Θαλάσσιου Χωροταξικού
Σχεδιασµού

1

0,050

1

0,050

0,150

∆ράση 3.2.5: Συνάφεια του ΘΧΣ µε την Ολοκληρωµένη διαχείριση
των παράκτιων ζωνών στην Ευρώπη (Ο∆ΠΖ)
-Υλοποίηση 1: έργο όσον αφορά τη
συνάφεια του ΘΧΣ µε την ολοκληρωµένη
διαχείριση των παράκτιων ζωνών στην
Ευρώπη (Ο∆ΠΖ)
Υλοποίηση 2: Ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών όσον αφορά την
Ολοκληρωµένη διαχείριση των
παράκτιων ζωνών στην Ευρώπη (Ο∆ΠΖ),
σε ένα πλαίσιο προσαρµογής στην
κλιµατική αλλαγή στις παράκτιες
περιοχές

EL

0,750

1
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0,500

0,500

EL

(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

Αριθ.
υλοποιή
σεων

2011

2012

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

3.3 ∆εδοµένα και γνώσεις όσον αφορά τη θάλασσα
∆ράση 3.3.1: Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ur-EMODNET
-Υλοποίηση 1: Ενηµέρωση βάσεων όσον
αφορά φυσικές και βιολογικές
παραµέτρους

3

5,900

5,900

- Υλοποίηση 2: ενηµέρωση βάσεων όσον
αφορά χηµικές παραµέτρους

1

1,400

1,400

-Υλοποίηση 3: ∆ηµιουργία βάσεων όσον
αφορά παραµέτρους ανθρώπινης
δραστηριότητας

1

1,500

1,500

-Υλοποίηση 4: ∆ηµιουργία βάσεων
βαθυµετρικών παραµέτρων υψηλής
διακριτότητας

EL

1

-Υλοποίηση 5: ∆ηµιουργία γεωλογικού
χάρτη

1

3,300

- Υλοποίηση 6 Σηµεία ελέγχου
θαλάσσιων λεκανών

1

0,750
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5,500

5,500

3,300
2

1,500

2,250

EL

(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

2011

2012

Αριθ.
υλοποιή
σεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

1

0,450

-Υλοποίηση 7: Γραµµατεία του δικτύου
EMODNET (διαχείριση συµβάσεων,
διοργάνωση συνεδριάσεων)
-Υλοποίηση 8: Συντήρηση υφιστάµενων
βάσεων

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

1

0,450

1

0,450

1,350

1

0,400

2

0,900

1,300

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 4:
Προώθηση της διεθνούς διάστασης της ΟΘΠ
∆ράση 1: Θαλάσσια πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο διεθνών
συναντήσεων
- Υλοποίηση: εκδηλώσεις και
συναντήσεις εργασίας

2

0,100

2

0,100

2

0,100

0,300

2

0,100

2

0,100

2

0,100

0,300

∆ράση 2: Συµµετοχή τρίτων χωρών σε διεθνείς συναντήσεις /
σεµινάρια που αφορούν θέµατα θαλάσσιας πολιτικής
- Υλοποίηση: εκδηλώσεις και εργαστήρια

EL
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(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

2011

2012

Αριθ.
υλοποιή
σεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

Υλοποίηση 1: Μόνιµη πλατφόρµα συντονισµού όσον αφορά την
διαπεριφερειακή συνεργασία σε σχέση µε την αξιολόγηση, τον
καθορισµό στόχων και την παρακολούθηση των θαλάσσιων υδάτων,
που αφορούν την σύµβαση OSPAR, την Σύµβαση της Βαρκελώνης,
την HELCOM και την Σύµβαση του Βουκουρεστίου.

1

0,200

1

Υλοποίηση 2: Τακτική συνάντηση εργασίας µε αντικείµενο την
πρόοδο όσον αφορά την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των
θαλάσσιων υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, της
Μεσογείου, της Βαλτικής Θάλασσας και του Ευξείνου Πόντου

1

0,100

1

∆ράση 2: Στήριξη όσον αφορά την ανάπτυξη µεθοδολογικών
προδιαγραφών σε σχέση µε την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των
θαλασσών βάσει του ΟΠΘΣ

1

0,700

1

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 5
Καθορισµός των ορίων της αειφορίας των θαλάσσιων
δραστηριοτήτων µέσω της εφαρµογής της ΟΠΘΣ
∆ράση 1: Συντονισµός µεταξύ των διαφόρων θαλάσσιων περιφερειών
(Βορειοανατολικός Ατλαντικός, Μεσόγειος, Βαλτική, και Εύξεινος
Πόντος) στην εφαρµογή της προσέγγισης του οικοσυστήµατος
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0,200

1 0,300

0,700

0,100

1

0,100

0,300

0,300

1

0,500

1,500
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(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

2013

2011

2012

Αριθ.
υλοποιή
σεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

∆ράση 3: Μελέτη για την προέλευση, το εύρος και τα πιθανά µέτρα
όσον αφορά τα απορρίµµατα στις θάλασσες, περιλαµβανοµένων των
νεοεµφανιζόµενων προβληµάτων του τύπου «σούπας πλαστικού», ως
συµβολή στην αντιµετώπιση ενός διατοµεακού προβληµατισµού στο
πλαίσιο της προσέγγισης του οικοσυστήµατος (σύνδεσµος µε την
περιγραφή αριθ. 10 του παραρτήµατος I του ΟΠΘΣ

1

0,400

1

0,500

1

0,600

1,500

∆ράση 4: Έργο για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής
δράσεων υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 3 του ΟΠΘΣ, για περιφέρειες που εντοπίζονται
για ένταξη σε πιλοτικά έργα όπου η κατάσταση της θάλασσας είναι
τόσο κακή που απαιτείται η άµεση λήψη µέτρων

1

0,200

1

0,200

1

0,300

0,700

1

0,400

0,400

∆ράση 5: Έργο που αφορά περιβαλλοντικά ζητήµατα στην Αρκτική,
στο πλαίσιο της συνεργασίας για την προστασία του
Βορειοανατολικού Ατλαντικού

Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 6:
Βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση και καινοτοµία
∆ράση 1: δράση που αφορά την καθαρή ναυσιπλοΐα
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(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

Αριθ.
υλοποιή
σεων

2011

2012

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

- Υλοποίηση: µελέτες και συναντήσεις
εργασίας µε στόχο τη στήριξη της
καθαρής ναυσιπλοΐας στην Στρατηγική
για τη Βαλτική Θάλασσα

1

0,250

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων
1

0,250

0,500

2

0,100

0,200

1

0,450

0,800

∆ράση 2: Απασχόληση και εκπαίδευση στον τοµέα της θάλασσας
- Υλοποίηση: εκδηλώσεις και
συναντήσεις εργασίας σχετικά µε την
κατάρτιση, την πιστοποίηση και τη
σταδιοδροµία σε θαλάσσια επαγγέλµατα

2

0,100

∆ράση 3: Αύξηση της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης και
καινοτοµίας στον θαλάσσιο τοµέα
- Υλοποίηση: µελέτες µε στόχο την
ανάπτυξη και αξιολόγηση µέτρων σε
επίπεδο ΕΕ που µπορούν να συµβάλουν
στην αξιοποίηση του δυναµικού της
ανάπτυξης και της απασχόλησης στον
τοµέα της θαλάσσιας οικονοµίας

1

0,350

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 7:
Τόνωση της προβολής της θαλάσσιας Ευρώπης
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(Ονοµασίες στόχων, δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδος Μέσο
υλοποίησης κόστος

2011

2012

Αριθ.
υλοποιή
σεων

Συνολικό
κόστος

Αριθ. Συνολικό
υλοποιήσ
κόστος
εων

1

0,770

2013
Αριθ. Συνολικό Συνολικό
υλοποιή
κόστος
κόστος
σεων

∆ράση 1: ∆ιάδοση και επικοινωνία µέσω του Ευρωπαϊκού Άτλαντα
των θαλασσών
- Υλοποίηση: Εργαλεία ΤΟ στα οποία
περιλαµβάνονται χωρική βάση
δεδοµένων και διαδικτυακό σύστηµα
γεωγραφικών πληροφοριών

16,260

Συνολικό κόστος

EL
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1

0,770

16,560

1

0,760

2,300

16,780

49,600

EL

8.2.

∆ιοικητικές δαπάνες

8.2.1.

Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων
Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από
διαθέσιµους ή/και συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους
(αριθµός θέσεων/ΙΠΑ)

Κατηγορίες θέσεων
απασχόλησης

Μόνιµοι ή έκτακτοι
υπάλληλοι26 (11 01 01)

2011

2012

2013

A*/AD

4,00

4,00

4,00

B*, C*/AST

2,40

2,40

2,40

3,00

3,00

3,00

9,40

9,40

9,40

Προσωπικό που χρηµατοδοτείται27 δυνάµει
του άρθρου 11 01 02
Λοιπό προσωπικό28 που χρηµατοδοτείται
δυνάµει του άρθρου 11 01 04/05
ΣΥΝΟΛΟ

8.2.2.

Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση
Σύνταξη της συγγραφής υποχρεώσεων για µελέτες, προετοιµασία προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις και προσκλήσεις υποβολής προσφορών·
διαπραγµάτευση επιχορηγήσεων, εκ των προτέρων επαλήθευση, εκ των υστέρων
έλεγχος, διοργάνωση συνεδριάσεων, αξιολόγηση προτάσεων και προσφορών,
παρακολούθηση των παραδοτέων, εκτέλεση πληρωµών

8.2.3.

Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης)
⌧

Θέσεις και εξωτερικό προσωπικό που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του
προγράµµατος και πρέπει να αντικατασταθούν ή να παραταθούν.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό θα καλυφθούν από το κονδύλιο που έχει ήδη
χορηγηθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή θα προκύψουν από αναδιάταξη εντός της
Γ∆.

26
27
28
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Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
Των οποίων το κόστος περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς.
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8.2.4.

Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 –
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης)

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Γραµµή προϋπολογισµού
2011

2012

2013

Σύνολο

(αριθµός και ονοµασία)
1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια (περιλαµβανοµένων
των σχετικών δαπανών προσωπικού)
Εκτελεστικοί οργανισµοί29
Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια
- εσωτερική (intra muros)
- εξωτερική (extra muros)

0,100

0,100

0,200

0,400

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής βοήθειας

0,100

0,100

0,200

0,400

8.2.5.

∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς
εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Κατηγορία ανθρώπινων πόρων

2011

Μόνιµοι ή έκτακτοι υπάλληλοι (11 01 02 01)
Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο 11 01 02 01 (ΑΕΕ,
συµβασιούχοι υπάλληλοι, κ.λπ.)

Συνολικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες
(ΜΗ περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς)

2012

2013

0,781

0,781

0,781

0,219

0,219

0,219

1,000

1,000

1,000

Υπολογισµός– Μόνιµοι, έκτακτοι υπάλληλοι και προσωπικό που χρηµατοδοτείται βάσει
του άρθρου 11 01 02 01
Το δηµοσιονοµικό κόστος των ανθρώπινων πόρων υπολογίζεται µε βάση το µέσο κόστος που
παρέχει η Επιτροπή µε στόχο να χρησιµοποιηθεί σε υπολογισµούς του ανθρώπινου
δυναµικού:
Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι: 122.000 ευρώ/ετησίως

29

EL

Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω
εκτελεστικό (-ούς) οργανισµό (-ούς).

44

EL

Αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες: 73.000 ευρώ/ετησίως
Συµβασιούχοι 64.000: ευρώ/ετησίως

8. 2. 6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς
εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
2011

2012

2013 ΣΥΝΟΛΟ

11 01 02 11 01 – Αποστολές

0,020

0,020

0,020

0,060

11 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις οµάδων εµπειρογνωµόνων

0,100

0,100

0,100

0,300

0,035

0,037

0,040

0,112

0,155

0,157

0,160

0,472

11 01 02 11 03 –
Συµβουλευτική επιτροπή η οποία επικουρεί την Επιτροπή στον
καθορισµό των ετήσιων προγραµµάτων εργασίας που
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού για
την θέσπιση προγράµµατος µε στόχο τη στήριξη της περαιτέρω
ανάπτυξης της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής, σύµφωνα
µε τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ
(δύο συνεδριάσεις ετησίως)
11 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή συµβουλών
11 01 02 11 05 – Πληροφορικά συστήµατα

2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης (XX 01 02 11)
3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να προσδιοριστούν
και να αναφερθεί η σχετική γραµµή του προϋπολογισµού)

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των ανθρώπινων
πόρων και των συναφών δαπανών (που ∆ΕΝ
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς)

Οι ανάγκες για διοικητικές πιστώσεις θα καλυφθούν από το κονδύλιο που έχει ήδη
χορηγηθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή θα προκύψουν από αναδιάταξη εντός
της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ανάλογα µε την περίπτωση, από τυχόν πρόσθετα
κονδύλια που µπορεί να παραχωρηθούν στη διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της
ετήσιας διαδικασίας κατανοµής των κονδυλίων του προϋπολογισµού και
λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών
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Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς
Η οµάδα εµπειρογνωµόνων όσον αφορά τις θαλάσσιες παρατηρήσεις και δεδοµένα θα
επιβλέπει τα έργα που αφορούν τις γνώσεις όσον αφορά τη θάλασσα και θα συνεδριάζει
τέσσερις φορές ετησίως. Η εν λόγω οµάδα παρακολουθεί ήδη προπαρασκευαστικές δράσεις
και ο υπολογισµός βασίστηκε στην εµπειρία που αντλήθηκε από τις εν λόγω δράσεις.
Οι δαπάνες για τις συνεδριάσεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής υπολογίστηκαν βάσει των
κανόνων της Επιτροπής όσον αφορά την επιστροφή εξόδων εµπειρογνωµόνων.
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