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Τροπολογία 21
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η περαιτέρω ανάπτυξη των 
θαλασσίων ζητημάτων χάρη στην 
χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
στις δράσεις που σχετίζονται με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα έχει 
σημαντικό αντίκτυπο από άποψη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία στο πλαίσιο της ΟΘΠ ενός προγράμματος υποστήριξης θα συμβάλει στην 
αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην επίτευξη των στόχων της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που προβλέπονται στο άρθρο 174 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 22
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 και της εδαφικής 
συνοχής στο συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο, 
περιλαμβανομένης της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας διακυβέρνησης σε όλα τα 
επίπεδα, την περαιτέρω ανάπτυξη και 
εφαρμογή των ολοκληρωμένων 
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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.

στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, 
προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των 
διαφορετικών θαλάσσιων λεκανών της 
Ευρώπης καθώς και των παράκτιων, των 
εξόχως απόκεντρων και των νησιωτικών 
περιοχών, 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 περιφερειακών 
και τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων σε 
πολυεπίπεδα συστήματα ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας διακυβέρνησης, την περαιτέρω 
ανάπτυξη και εφαρμογή διατομεακών 
μέσων και διατομεακής προσέγγισης για 
την ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής με 
στόχο τη βελτίωση των συνεργιών και 
του συντονισμού μεταξύ των 
υφισταμένων πολιτικών και μέσων και
την προώθηση της διεθνούς διάστασης της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, 
και την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση καινοτομία και ανταγωνισμό, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, το καθεστώς των οποίων προσδιορίζεται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης, πρέπει, λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα, της εξάρτησής τους από τις θαλάσσιες 
δραστηριότητες και του απόκεντρου χαρακτήρα τους, που συνιστούν σημαντικά χαρακτηριστικά 
από την άποψη της διεθνούς διάστασης της ΟΘΠ, να συμπεριληφθούν στο παρόν έγγραφο 
παράλληλα με τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.
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Τροπολογία 23
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, των παράκτιων 
περιοχών και των νήσων 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 εταίρων όπως 
είναι οι δημόσιες αρχές, οι οικονομικοί 
και οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών
σε πολυεπίπεδα 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.

Or. en
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Τροπολογία 24
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(6) (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 περιφερειακών 
και τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων σε 
πολυεπίπεδα συστήματα ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας διακυβέρνησης, την περαιτέρω 
ανάπτυξη και εφαρμογή διατομεακών 
μέσων και διατομεακής προσέγγισης για 
την ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής με 
στόχο τη βελτίωση των συνεργιών και 
του συντονισμού μεταξύ των 
υφισταμένων πολιτικών και μέσων χάρη 
στην ανταλλαγή δεδομένων και γνώσεων 
σχετικά με τον θαλάσσιο τομέα, την 
προώθηση της διεθνούς διάστασης της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, 
και την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση καινοτομία και ανταγωνισμό.

Or. pt
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Τροπολογία 25
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, και την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων (οδηγία πλαίσιο "κοινοτική 
πολιτική στον τομέα των υδάτων")(1), 
που αποτελούν 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.
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(1) ΕΕ L 327 της 22.12.00, σ. 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενδείκνυται η προσθήκη παραπομπής στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, που διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της περιβαλλοντικής ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Τροπολογία 26
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Είναι σημαντικό το πρόγραμμα να 
συντονίζεται δεόντως με τις άλλες 
πολιτικές της Ένωσης που ενδέχεται να 
έχουν θαλάσσια διάσταση, όπως είναι 
ειδικότερα τα διαρθρωτικά ταμεία, τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα, η κοινή αλιευτική 
πολιτική, ο τουρισμός, οι δράσεις υπέρ 
του περιβάλλοντος και του κλίματος, το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 
την ανάπτυξη και η ενεργειακή πολιτική.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΟΘΠ πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στην αναζήτηση 
συνεργιών με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές που ενδέχεται να έχουν θαλάσσια διάσταση.

Τροπολογία 27
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2004 με τίτλο 
"Μία ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες" 
(COM(2004)0343), οι 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες πρέπει 
να διαδραματίσουν ρόλο συνδέσμου 
μεταξύ της Ένωσης και του κόσμου και 
να υιοθετήσουν ίδιες στρατηγικές 
λεκάνης που να διευκολύνουν την 
περιφερειακή τους ένταξη με τη στενή 
συνεργασία των γειτονικών χωρών.

Or. fr

Τροπολογία 28
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
για τη Βαλτική Θάλασσα και την περιοχή 
του Ατλαντικού παρέχουν κατάλληλο 
πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη 
θαλασσίων περιοχών· οι στρατηγικές 
αυτές μπορούν να ακολουθηθούν από 
άλλες, όπως για την λεκάνη της Βόρειας 
Θάλασσας.

Or. en

Τροπολογία 29
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 και τη 
συμβολή στην καλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της προώθησης και της ενίσχυσης της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των 
κρατών μελών και των παράκτιων περιοχών τους είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία 
της ΟΘΠ, εκτός από το ζήτημα της χρηματοδότησής της.

Τροπολογία 30
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(9) Το πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσει 
υφιστάμενα και μελλοντικά χρηματοδοτικά 
μέσα τα οποία διαθέτουν η Ένωση και 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.

Or. en
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Τροπολογία 31
Elie Hoarau

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Είναι σημαντικό το πρόγραμμα να 
ενσωματώνει το σύνολο των θαλασσίων 
λεκανών της Ένωσης και οι θαλάσσιες 
λεκάνες των υπεραπομακρυσμένων 
περιφερειών να μην αποκλειστούν από 
αυτό. 

Or. fr

Τροπολογία 32
Elie Hoarau

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 β) Είναι σημαντικό, στα προγράμματα 
που καταρτίζονται με τρίτες χώρες, οι 
θαλάσσιες λεκάνες των υπερπόντιων 
χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) να θεωρούνται 
ως θαλάσσιες λεκάνες με ιστορικές 
συναλλαγές με την Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 33
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την ενδυνάμωση της ανάπτυξης και 
εφαρμογής ολοκληρωμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά τα θαλάσσια 

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

και παράκτια ζητήματα και 
ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες, διασφαλίζοντας την 
ενεργό συμμετοχή εταίρων όπως είναι οι 
δημόσιες αρχές, οι οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι και οι παράγοντες της 
κοινωνίας των πολιτών (στο εξής "οι 
εταίροι")·

Or. en

Τροπολογία 34
Elie Hoarau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την ενδυνάμωση της ανάπτυξης και 
εφαρμογής ολοκληρωμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά τα θαλάσσια 
και παράκτια ζητήματα, την προστασία της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητα και 
ολοκληρωμένες στρατηγικές για όλες τις 
θαλάσσιες λεκάνες της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 35
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) (β) τη συμβολή στην ανάπτυξη μέσων 
που τέμνουν εγκάρσια τομεακές πολιτικές 
που συνδέονται με τις θάλασσες ή τις 
ακτές και τη δημιουργία συνεργιών μέσω 
του αποτελεσματικού συντονισμού των 
πολιτικών αυτών και των σχετικών 
μέσων·
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Or. en

Τροπολογία 36
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τη συμβολή στην ανάπτυξη μέσων που 
τέμνουν εγκάρσια τομεακές πολιτικές που 
συνδέονται με τις θάλασσες ή τις ακτές 
καθώς και με τις διασυνδέσεις μεταξύ 
ξηράς και θάλασσας ·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί παραπομπή στις διασυνδέσεις μεταξύ ξηράς και θάλασσας, για να 
μπορέσει να δημιουργηθεί σχέση μεταξύ της ΟΘΠ και των πολιτικών χωροταξικής ανάπτυξης. 
Πράγματι, είναι σημαντικό να μην χωριστούν οι ακτές από την ενδοχώρα τους.

Τροπολογία 37
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(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, στις παράκτιες 
περιφέρειες και στις νήσους, με συνέπεια 
ως προς το κεκτημένο και τις διεθνείς 
δεσμεύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 38
Elie Hoarau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

γ) τη στήριξη της από κοινού λήψης 
αποφάσεων και την θέση σε εφαρμογή της 
βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων και 
παράκτιων πόρων καθώς 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·

Or. fr

Τροπολογία 39
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

γ) τη στήριξη της από κοινού χάραξης 
πολιτικής με τη συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών 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·

Or. fr
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Τροπολογία 40
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

δ) τον περαιτέρω καθορισμό των ορίων της 
αειφορίας των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και στην ρύπανση 
των θαλασσών, σύμφωνα με την οδηγία 
πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική και 
με την οδηγία πλαίσιο για την κοινοτική 
πολιτική στον τομέα των υδάτων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενδείκνυται η προσθήκη παραπομπής στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, που διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της περιβαλλοντικής ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Τροπολογία 41
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

δ) (δ) τον περαιτέρω καθορισμό των ορίων 
της αειφορίας των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, στις παράκτιες και 
νησιωτικές περιφέρειες και στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με την 
οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια 
στρατηγική·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, το καθεστώς των οποίων προσδιορίζεται στο άρθρο 349 της 
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Συνθήκης, πρέπει, λόγω της έντονης εξάρτησής τους από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, να 
συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο που είναι το αντικείμενο της παρούσας τροπολογίας,, όπως και 
οι παράκτιες και οι νησιωτικές περιοχές 

Τροπολογία 42
Patrice Tirolien

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) την προαγωγή της περιφερειακής 
ενσωμάτωσης των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών και της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της θαλάσσιας πολιτικής 
στην γεωγραφική τους ζώνη.

Or. fr

Τροπολογία 43
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

β) (β) να τονώσει και να ενισχύσει το 
διάλογο και τη συνεργασία τόσο με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς όσο και μεταξύ 
αυτών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης 
καθώς και με την κοινωνία των πολιτών 
και τους εκπροσώπους των 
επαγγελμάτων που συνδέονται με τη 
θάλασσα, όσον αφορά διατομεακά θέματα
που συνδέονται με την Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Πολιτική·

Or. fr
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Τροπολογία 44
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(β) να τονώσει και να ενισχύσει τον 
διάλογο και την συνεργασία τόσο με τους 
εταίρους όσο και μεταξύ αυτών, όσον 
αφορά θέματα που συνδέονται με την 
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 45
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, το καθεστώς των οποίων προσδιορίζεται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης, πρέπει, λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα και της έντονης εξάρτησής τους από 
τις θαλάσσιες δραστηριότητες, να συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο που είναι το αντικείμενο της 
παρούσας τροπολογίας,, όπως και οι παράκτιες και οι νησιωτικές περιοχές 
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Τροπολογία 46
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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

(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, στις παράκτιες περιφέρειες και 
στις νήσους ή

Or. en

Τροπολογία 47
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να ενθαρρύνει το συντονισμό και την 
αναζήτηση συνεργιών της θαλάσσιας 
πολιτικής με τις άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, όπως είναι, ειδικότερα, τα 
διαρθρωτικά ταμεία, τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα, η κοινή αλιευτική πολιτική, ο 
τουρισμός, οι δράσεις υπέρ του 
περιβάλλοντος και του κλίματος, το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 
την ανάπτυξη και η ενεργειακή πολιτική·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΟΘΠ πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στην αναζήτηση 
συνεργιών με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές που ενδέχεται να έχουν θαλάσσια διάσταση.
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Τροπολογία 48
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(δ) να προωθήσει τη δημιουργία 
διατομεακών πλαισίων και δικτύων 
συνεργασίας, επίσης με συνεισφορές από 
εταίρους και ακαδημαϊκούς

Or. en

Τροπολογία 49
Elie Hoarau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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

Or. fr

Τροπολογία 50
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί παραπομπή στις διασυνδέσεις μεταξύ ξηράς και θάλασσας, για να 
μπορέσει να δημιουργηθεί σχέση μεταξύ της ΟΘΠ και των πολιτικών χωροταξικής ανάπτυξης. 
Πράγματι, είναι σημαντικό να μην χωριστούν οι ακτές από την ενδοχώρα τους.

Τροπολογία 51
Elie Hoarau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων 
εκείνων που συνορεύουν με ευρωπαϊκές 
θαλάσσιες λεκάνες, και 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
θαλάσσιων λεκανών στις οποίες ανήκουν 
οι εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία 52
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού των εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 53
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δράσεις που συνδέονται με διατομεακά 
μέσα, περιλαμβανομένων δοκιμαστικών 
έργων.

ε) δράσεις που συνδέονται με διατομεακά 
μέσα, περιλαμβανομένων δοκιμαστικών 
έργων και των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενδείκνυται να προστεθεί παραπομπή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, ειδικότερα τις 
στρατηγικές για την Βαλτική, το Δούναβη και τον Ατλαντικό, που χαρακτηρίζονται από έντονη 
θαλάσσια διάσταση.

Τροπολογία 54
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) τις δυνητικές συνέργιες με άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 55
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τις δυνητικές συνέργιες με άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 56
Elie Hoarau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκ των 
υστέρων έκθεση αξιολόγησης το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκ των 
υστέρων έκθεση αξιολόγησης το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, στην οποία 
θα συμπεριληφθεί πιο συγκεκριμένα 
λεπτομερής κατάσταση της προόδου που 
έχει σημειωθεί στις επιμέρους θαλάσσιες 
λεκάνες της Ένωσης.

Or. fr


