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Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 102 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εκτός από το άρθρο 134 του 

[κανονισµού (EΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση 

κοινών διατάξεων], η Επιτροπή δύναται να 

αναστείλει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, 

µέρος ή το σύνολο των ενδιάµεσων 

πληρωµών του επιχειρησιακού 

προγράµµατος στην περίπτωση που 

1. Εκτός από το άρθρο 134 του 

[κανονισµού (EΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση 

κοινών διατάξεων], η Επιτροπή δύναται να 

αναστείλει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, 

µέρος ή το σύνολο των ενδιάµεσων 

πληρωµών του επιχειρησιακού 

προγράµµατος στην περίπτωση που 

 α) υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο 
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού προγράµµατος για τις 
οποίες δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά 
µέτρα· 

 β) δαπάνη που περιλαµβάνεται σε 
πιστοποιηµένη δήλωση δαπανών 
συνδέεται µε παρατυπία ή άλλη 
περίπτωση µη συµµόρφωσης, η οποία δεν 
έχει διορθωθεί· 

 γ) το κράτος µέλος δεν έχει λάβει τα 
απαραίτητα µέτρα για την επανόρθωση 
της κατάστασης η οποία αποτέλεσε αιτία 
της διακοπής βάσει του άρθρου 118· 

 δ) υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια όσον 
αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία 
του συστήµατος παρακολούθησης· 

η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση µέσω 

εκτελεστικής πράξης αναγνωρίζοντας ότι 

ε) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση µέσω 
εκτελεστικής πράξης αναγνωρίζοντας ότι 
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ένα κράτος µέλος απέτυχε να 

συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από την κοινή αγροτική 

πολιτική. Η µη συµµόρφωση αυτή 

ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που 

περιλαµβάνονται σε µια πιστοποιηµένη 

δήλωση δαπανών για τις οποίες ζητείται 

ενδιάµεση πληρωµή. 

ένα κράτος µέλος απέτυχε να 

συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από την κοινή αγροτική 

πολιτική. Η µη συµµόρφωση αυτή 

ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που 

περιλαµβάνονται σε µια πιστοποιηµένη 

δήλωση δαπανών για τις οποίες ζητείται 

ενδιάµεση πληρωµή· 

 στ) πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες 
προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 
5 και στο άρθρο 20 παράγραφος 3 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […] για τη 
θέσπιση κοινών διατάξεων]. 

2. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, µέσω 

εκτελεστικών πράξεων που εκδίδει 

σύµφωνα µε τη διαδικασία ελέγχου που 

αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 3, 

λεπτοµερείς κανόνες για τις πληρωµές που 

µπορούν να ανασταλούν. Τα ποσά των εν 
λόγω πληρωµών είναι ανάλογα προς το 
χαρακτήρα και το βαθµό της µη 

συµµόρφωσης του κράτους µέλους. 

2. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει µε 
εκτελεστικές πράξεις την αναστολή όλων 
ή µέρους των ενδιάµεσων πληρωµών, 
αφού προηγουµένως δώσει στο κράτος 
µέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός περιόδου δύο 
µηνών. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, 
µέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδει 

σύµφωνα µε τη διαδικασία ελέγχου που 

αναφέρεται στο άρθρο 151 παράγραφος 3, 

λεπτοµερείς κανόνες για το τµήµα των 

πληρωµών που µπορούν να ανασταλούν. 

Τα ποσά αυτά είναι ανάλογα προς το 
χαρακτήρα και το βαθµό της ανεπάρκειας, 
της παρατυπίας ή της µη συµµόρφωσης 
του κράτους µέλους. 

 2α. Η Επιτροπή αποφασίζει µέσω 
εκτελεστικής πράξης στην αναστολή 
όλων ή µέρους των ενδιάµεσων 
πληρωµών όταν το κράτος µέλος λάβει τα 
απαραίτητα µέτρα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η άρση της αναστολής. Στην 
περίπτωση που το ίδιο το κράτος µέλος 
δεν λάβει τέτοιου είδους µέτρα, η 
Επιτροπή δύναται να εκδώσει µέσω 
εκτελεστικής πράξης απόφαση για την 
επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων µε 
την κατάργηση όλης ή µέρους της 
συνεισφορά της Ένωσης στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 128 και 129. 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 103α 

 Επιτόπιοι έλεγχοι της Επιτροπής 

 1. Με την επιφύλαξη των ελέγχων που 
διενεργούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε 
τις εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις ή µε το άρθρο 287 
της Συνθήκης και κάθε ελέγχου που 
οργανώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 322 
της Συνθήκης, η Επιτροπή δύναται να 
οργανώνει επιτόπιους ελέγχους στα κράτη 
µέλη µε σκοπό να εξακριβώνει κυρίως: 

 α) τη συµµόρφωση των διοικητικών 
πρακτικών προς τους ενωσιακούς 
κανόνες· 

 β) την ύπαρξη των αναγκαίων 
δικαιολογητικών εγγράφων και την 
αντιστοιχία τους µε τις πράξεις που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΘΑ· 

 γ) τους όρους υπό τους οποίους 
εκτελούνται και ελέγχονται οι πράξεις που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΘΑ. 

 2. Τα πρόσωπα στα οποία η Επιτροπή 
αναθέτει τους επιτόπιους ελέγχους ή οι 
υπάλληλοι της Επιτροπής που ενεργούν 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους 
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έχουν πρόσβαση στα βιβλία και σε κάθε 
άλλο έγγραφο σχετικό µε τις δαπάνες που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΘΑ, 
συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων και 
των µεταστοιχείων που εκπονούνται ή 
λαµβάνονται και καταχωρίζονται σε 
ηλεκτρονική µορφή. 

 4. Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, πριν 
από τον επιτόπιο έλεγχο, το σχετικό 
κράτος µέλος ή το κράτος µέλος στην 
επικράτεια του οποίου πρόκειται να 
διεξαχθεί ο έλεγχος. Στους ελέγχους 
αυτούς µπορούν να µετέχουν υπάλληλοι 
του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. 

 5. Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής και 
εφόσον συµφωνεί το κράτος µέλος, οι 
αρµόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
µέλους διενεργούν συµπληρωµατικούς 
ελέγχους ή έρευνες µε αντικείµενο τις 
πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό. Στους εν λόγω ελέγχους 
µπορούν να µετέχουν οι υπάλληλοι της 
Επιτροπής ή τα εξουσιοδοτηµένα από 
αυτήν πρόσωπα. 

 6. Για τη βελτίωση των ελέγχων, η 
Επιτροπή δύναται, κατόπιν συµφωνίας µε 
τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, να 
συµπράττει σε ορισµένους ελέγχους ή 
έρευνες µε τις αρχές αυτών των κρατών 
µελών. 

 7. Μέσω εκτελεστικών πράξεων που 
εκδίδει σύµφωνα µε τη συµβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
151 παράγραφος 2, η Επιτροπή δύναται 
να θεσπίσει κανόνες σχετικά µε τις 
διαδικασίες προς συµµόρφωση κατά τη 
διενέργεια των επιπλέον έλεγχων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6. 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 104 Άρθρο 104 

Πρόσβαση στην πληροφόρηση Πρόσβαση στην πληροφόρηση 

 1. Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση της 
Επιτροπής όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για την εύρυθµη λειτουργία του ΕΤΘΑ 
και λαµβάνουν όλα τα πρόσφορα µέτρα 
για να διευκολύνουν τους ελέγχους, τους 
οποίους η Επιτροπή θεωρεί χρήσιµους 
στο πλαίσιο της διαχείρισης της 
ενωσιακής χρηµατοδότησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιτόπιων 
ελέγχων. 

Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην 

Επιτροπή, κατόπιν αίτησής της, τις 

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις, τις οποίες θεσπίζουν για την 

εφαρµογή ενωσιακών πράξεων που έχουν 

σχέση µε την κοινή γεωργική πολιτική, 

εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν 

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στο ΕΤΘΑ. 

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή, κατόπιν αίτησής της, τις 

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις, τις οποίες θεσπίζουν για την 

εφαρµογή ενωσιακών πράξεων που έχουν 

σχέση µε την κοινή γεωργική πολιτική, 

εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν 

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στο ΕΤΘΑ. 

 3. Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση της 
Επιτροπής όλα τα στοιχεία σχετικά µε τις 
παρατυπίες και τις περιπτώσεις 
εικαζόµενης απάτης που διαπιστώθηκαν 
και για τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την 
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ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων πληρωµών σε σχέση µε 
τις εν λόγω παρατυπίες και απάτες 
σύµφωνα µε το άρθρο 116. 

Or. en 
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ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 107 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 107 Άρθρο 107 

∆ιαδικασία ∆ιαδικασία 

 1. Πριν λάβει απόφαση για τη 
δηµοσιονοµική διόρθωση µέσω 
εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή κινεί 
τη διαδικασία ενηµερώνοντας το κράτος 
µέλος για τα προσωρινά συµπεράσµατα 
της εξέτασής της και ζητώντας από το 
κράτος µέλος να διατυπώσει τις 
παρατηρήσεις του εντός δύο µηνών. 

Εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 137 
του [κανονισµού (EΕ) αριθ. [...] για τη 
θέσπιση κοινών διατάξεων], όταν η 
Επιτροπή προτείνει δηµοσιονοµική 

διόρθωση που αναφέρεται στο άρθρο 106 
παράγραφος 2, παρέχεται στο κράτος 
µέλος η δυνατότητα να αποδείξει, µέσω 

εξέτασης των συναφών εγγράφων, ότι η 

πραγµατική έκταση της περίπτωσης µη 

συµµόρφωσης, µε τους κανόνες της 

ΚΑλΠ, και η σύνδεσή της µε την δαπάνη 
είναι µικρότερη από την εκτίµηση της 

Επιτροπής. 

2. Όταν η Επιτροπή προτείνει κατά 
παρέκταση ή κατ’ αποκοπήν 
δηµοσιονοµική διόρθωση, παρέχεται στο 

κράτος µέλος η δυνατότητα να αποδείξει, 

µέσω εξέτασης των συναφών εγγράφων, 

ότι η πραγµατική έκταση της παρατυπίας 
ή της άλλης περίπτωσης µη 
συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 
µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες της 
ΚΑλΠ, είναι µικρότερη από την εκτίµηση 

της Επιτροπής. Το κράτος µέλος, σε 
συµφωνία µε την Επιτροπή, δύναται να 
περιορίσει το πεδίο της εξέτασης σε ένα 
κατάλληλο ποσοστό ή ένα δείγµα των 
σχετικών φακέλων. Εκτός από δεόντως 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η χρονική 
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παράταση που χορηγείται για την 
εξέταση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί 
περαιτέρω την περίοδο δύο µηνών µετά 
τη δίµηνη περίοδο πού αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. 

 3. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη όλα τα 
στοιχεία που υποβάλλει το κράτος µέλος 
εντός της προθεσµίας που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2. 

 4. Όταν το κράτος µέλος δεν αποδέχεται 
τα προσωρινά συµπεράσµατα της 
Επιτροπής, καλείται σε ακρόαση από την 
Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι 
διαθέσιµες όλες οι σχετικές πληροφορίες 
και παρατηρήσεις που θα χρησιµεύσουν 
ως βάση για τα συµπεράσµατα της 
Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της 
δηµοσιονοµικής διόρθωσης. 

 5. Για την επιβολή δηµοσιονοµικών 
διορθώσεων, η Επιτροπή λαµβάνει 
απόφαση σχετικά µε τη δηµοσιονοµική 
διόρθωση, µε εκτελεστική πράξη, εντός 
έξι µηνών από την ηµεροµηνία της 
ακρόασης ή από την ηµεροµηνία 
παραλαβής των συµπληρωµατικών 
στοιχείων, όταν το κράτος µέλος δεχθεί 
να υποβάλει τα εν λόγω συµπληρωµατικά 
στοιχεία µετά την ακρόαση. Η Επιτροπή 
λαµβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία και τις 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη 
διαδικασία. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί 
ακρόαση, ο υπολογισµός της εξάµηνης 
περιόδου αρχίζει δύο µήνες µετά από την 
ηµεροµηνία της προσκλητήριας σε 
ακρόαση επιστολής της Επιτροπής. 

 6. Όταν η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανιχνεύουν 
παρατυπίες που επηρεάζουν τους 
ετήσιους λογαριασµούς που 
αποστέλλονται στην Επιτροπή, η 
συνακόλουθη δηµοσιονοµική διόρθωση 
µειώνει τη χρηµατοδότηση από το ΕΤΘΑ 
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

Or. en 
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Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 120 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η αρχή διαχείρισης είναι αρµόδια 

σύµφωνα µε το άρθρο 99 παράγραφος 1 

στοιχείο β) για: 

1. Η αρχή διαχείρισης είναι αρµόδια 

σύµφωνα µε το άρθρο 99 παράγραφος 1 

στοιχεία β) έως δ) για: 

α) να εξασφαλίσει τη δηµιουργία ενός 

ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή µιας ενιαίας 

διαδικτυακής πύλης που παρέχει 

πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα 

επιχειρησιακά προγράµµατα του οικείου 

κράτους µέλους· 

α) να εξασφαλίσει τη δηµιουργία ενός 

ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή µιας ενιαίας 

διαδικτυακής πύλης που παρέχει 

πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα 

επιχειρησιακά προγράµµατα του οικείου 

κράτους µέλους· 

β) για την ενηµέρωση των δυνητικών 

δικαιούχων σχετικά µε τις ευκαιρίες 

χρηµατοδότησης βάσει των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων· 

β) την ενηµέρωση των δυνητικών 

δικαιούχων σχετικά µε τις ευκαιρίες 

χρηµατοδότησης βάσει των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων και την 
υποχρέωση συµµόρφωσης µε τους 
κανόνες της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής· 

γ) να δηµοσιοποιεί στους πολίτες της 

Ένωσης τον ρόλο και τα επιτεύγµατα του 

ΕΤΘΑ µέσω δραστηριοτήτων ενηµέρωσης 

και επικοινωνίας σχετικά µε τα 

αποτελέσµατα και τον αντίκτυπο των 

συµφωνιών σύµπραξης, των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων και των 

πράξεων. 

γ) να δηµοσιοποιεί στους πολίτες της 

Ένωσης τον ρόλο και τα επιτεύγµατα του 

ΕΤΘΑ µέσω δραστηριοτήτων ενηµέρωσης 

και επικοινωνίας σχετικά µε τα 

αποτελέσµατα και τον αντίκτυπο των 

συµφωνιών σύµπραξης, των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων και των 

πράξεων· 

 δ) να εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιµος για 
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το κοινό ένας συνοπτικός κατάλογος των 
µέτρων για την εξασφάλιση της 
συµµόρφωσης µε τους κανόνες της 
ΚΑλΠ, συµπεριλαµβανοµένων των 
περιπτώσεων µη συµµόρφωσης από 
κράτη µέλη ή δικαιούχους, καθώς και 
των επανορθωτικών δράσεων, όπως 
δηµοσιονοµικές διορθώσεις, που έχουν 
αναληφθεί. 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Μέτρα ενηµέρωσης και δηµοσιοποίησης 

για το κοινό 

2. Μέτρα ενηµέρωσης και δηµοσιοποίησης 

για το κοινό 

2.1 Καθήκοντα του κράτους µέλους 2.1 Καθήκοντα του κράτους µέλους 

1. Το κράτος µέλος διασφαλίζει ότι τα 

µέτρα ενηµέρωσης και δηµοσιοποίησης 

αποσκοπούν στην ευρύτερη δυνατή 

κάλυψη µαζικών µέσων ενηµέρωσης µε τη 

χρησιµοποίηση διαφόρων µορφών και 

µεθόδων επικοινωνίας στο κατάλληλο 

επίπεδο. 

1. Το κράτος µέλος διασφαλίζει ότι τα 

µέτρα ενηµέρωσης και δηµοσιοποίησης 

αποσκοπούν στην ευρύτερη δυνατή 

κάλυψη µαζικών µέσων ενηµέρωσης µε τη 

χρησιµοποίηση διαφόρων µορφών και 

µεθόδων επικοινωνίας στο κατάλληλο 

επίπεδο. 

2. Το κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την 

οργάνωση τουλάχιστον των ακόλουθων 

µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας: 

2. Το κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την 

οργάνωση τουλάχιστον των ακόλουθων 

µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας: 

α) µια µεγάλη ενηµερωτική εκδήλωση για 

τη δηµοσιοποίηση της έναρξης του 

προγράµµατος· 

α) µια µεγάλη ενηµερωτική εκδήλωση για 

τη δηµοσιοποίηση της έναρξης του 

προγράµµατος· 

β) τουλάχιστον δύο φορές κατά τη 

διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, 

µεγάλη ενηµερωτική εκστρατεία που 

προβάλλει τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης 

και τις επιδιωκόµενες στρατηγικές και 

παρουσιάζει τα επιτεύγµατα του 

επιχειρησιακού προγράµµατος·  

β) τουλάχιστον δύο φορές κατά τη 

διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, 

µεγάλη ενηµερωτική εκστρατεία που 

προβάλλει τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης 

και τις επιδιωκόµενες στρατηγικές και 

παρουσιάζει τα επιτεύγµατα του 

επιχειρησιακού προγράµµατος·  

γ) προβολή της σηµαίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εµπρός από ή σε σηµείο ορατό 

γ) προβολή της σηµαίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εµπρός από ή σε σηµείο ορατό 



 

AM\1007180EL.doc  PE519.328v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

στο κοινό, στις εγκαταστάσεις κάθε 

διαχειριστικής αρχής· 

στο κοινό, στις εγκαταστάσεις κάθε 

διαχειριστικής αρχής· 

δ) ηλεκτρονική δηµοσίευση του καταλόγου 

των πράξεων σύµφωνα µε το τµήµα 1· 

δ) ηλεκτρονική δηµοσίευση του καταλόγου 

των πράξεων σύµφωνα µε το τµήµα 1· 

ε) παρουσίαση παραδειγµάτων πράξεων, 

ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα, για τον 

ενιαίο διαδικτυακό τόπο ή τον διαδικτυακό 

τόπο του επιχειρησιακού προγράµµατος 

που είναι προσβάσιµα µέσω της ενιαίας 

διαδικτυακής πύλης· τα παραδείγµατα 

πρέπει να παρουσιάζονται σε µία ευρέως 

οµιλούµενη επίσηµη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την 

επίσηµη γλώσσα ή γλώσσες του οικείου 

κράτους µέλους· 

ε) παρουσίαση παραδειγµάτων πράξεων, 

ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα, για τον 

ενιαίο διαδικτυακό τόπο ή τον διαδικτυακό 

τόπο του επιχειρησιακού προγράµµατος 

που είναι προσβάσιµα µέσω της ενιαίας 

διαδικτυακής πύλης· τα παραδείγµατα 

πρέπει να παρουσιάζονται σε µία ευρέως 

οµιλούµενη επίσηµη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την 

επίσηµη γλώσσα ή γλώσσες του οικείου 

κράτους µέλους· 

στ) ειδικό τµήµα του ενιαίου διαδικτυακού 

τόπου στο οποίο παρέχεται µια σύνοψη 

των πράξεων στον τοµέα της καινοτοµίας 

και της οικο-καινοτοµίας· 

στ) ειδικό τµήµα του ενιαίου διαδικτυακού 

τόπου στο οποίο παρέχεται µια σύνοψη 

των πράξεων στον τοµέα της καινοτοµίας 

και της οικο-καινοτοµίας· 

ζ) επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά 

µε την εφαρµογή του επιχειρησιακού 

προγράµµατος, περιλαµβανοµένων των 

βασικών επιτευγµάτων του, στον ενιαίο 

διαδικτυακό τόπο ή στον διαδικτυακό τόπο 

του επιχειρησιακού προγράµµατος στο 

οποίο υπάρχει πρόσβαση µέσω της ενιαίας 

διαδικτυακής πύλης.  

ζ) επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά 

µε την εφαρµογή του επιχειρησιακού 

προγράµµατος, περιλαµβανοµένων των 

βασικών επιτευγµάτων του, στον ενιαίο 

διαδικτυακό τόπο ή στον διαδικτυακό τόπο 

του επιχειρησιακού προγράµµατος στο 

οποίο υπάρχει πρόσβαση µέσω της ενιαίας 

διαδικτυακής πύλης.  

 η) δηµοσίευση συνοπτικού καταλόγου σε 
ετήσια βάση στις 31 Ιανουαρίου, αρχής 
γενοµένης από το 2016, σχετικά µε τις 
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης κρατών 
µελών και δικαιούχων, καθώς και των 
επανορθωτικών δράσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων δηµοσιονοµικών 
διορθώσεων, που έχουν αναληφθεί από 
κράτη µέλη ή την Επιτροπή. 

3. Μέτρα ενηµέρωσης δυνητικών 

δικαιούχων και δικαιούχων 

3. Μέτρα ενηµέρωσης δυνητικών 

δικαιούχων και δικαιούχων 

3.1 Μέτρα ενηµέρωσης δυνητικών 

δικαιούχων 

3.1 Μέτρα ενηµέρωσης δυνητικών 

δικαιούχων 

1. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει την 

ευρεία διάδοση στους δυνητικούς 

δικαιούχους και σε όλα τα ενδιαφερόµενα 

µέρη των στόχων του επιχειρησιακού 

1. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει την 

ευρεία διάδοση στους δυνητικούς 

δικαιούχους και σε όλα τα ενδιαφερόµενα 

µέρη των στόχων του επιχειρησιακού 
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προγράµµατος και των ευκαιριών 

χρηµατοδότησης που προσφέρει το ΕΤΘΑ. 

προγράµµατος και των ευκαιριών 

χρηµατοδότησης που προσφέρει το ΕΤΘΑ. 

2. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την 

ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων 

τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα: 

2. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την 

ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων 

τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα: 

α) τους όρους επιλεξιµότητας των 

δαπανών που πρέπει να ικανοποιούνται για 

να υπάρξει υποστήριξη από ένα 

επιχειρησιακό πρόγραµµα· 

α) τους όρους επιλεξιµότητας των 

δαπανών που πρέπει να ικανοποιούνται για 

να υπάρξει υποστήριξη από ένα 

επιχειρησιακό πρόγραµµα· 

β) την περιγραφή των διαδικασιών 

εξέτασης των αιτήσεων χρηµατοδότησης 

και τις σχετικές προθεσµίες· 

β) την περιγραφή των διαδικασιών 

εξέτασης των αιτήσεων χρηµατοδότησης 

και τις σχετικές προθεσµίες, καθώς και 
των κριτηρίων βιωσιµότητας για την 
επιλεξιµότητα στο πλαίσιο δράσεων· 

 βα) τις ενδεχόµενες χρηµατοοικονοµικές 
επιπτώσεις στην περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τους κανόνες της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·  

γ) τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που 

θα χρηµατοδοτηθούν· 

γ) τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που 

θα χρηµατοδοτηθούν· 

δ) τους αρµόδιους επικοινωνίας που 

µπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά 

µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· 

δ) τους αρµόδιους επικοινωνίας που 

µπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά 

µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· 

ε) ότι οι αιτήσεις πρέπει να προτείνουν 

δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες µε 

το µέγεθος της πράξης, για την ενηµέρωση 

του κοινού σχετικά µε τους στόχους της 

πράξης και την υποστήριξη της ΕΕ στην 

πράξη. 

ε) ότι οι αιτήσεις πρέπει να προτείνουν 

δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες µε 

το µέγεθος της πράξης, για την ενηµέρωση 

του κοινού σχετικά µε τους στόχους της 

πράξης και την υποστήριξη της ΕΕ στην 

πράξη. 

3.2. Μέτρα ενηµέρωσης των δικαιούχων 3.2. Μέτρα ενηµέρωσης των δικαιούχων 

Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει τους 

δικαιούχους ότι η αποδοχή 

χρηµατοδότησης συνιστά αποδοχή της 

εγγραφής τους στον κατάλογο των 

πράξεων που δηµοσιοποιούνται σύµφωνα 

µε το άρθρο 120 παράγραφος 2. 

Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει τους 

δικαιούχους ότι η αποδοχή 

χρηµατοδότησης συνιστά αποδοχή της 

εγγραφής τους στον κατάλογο των 

πράξεων που δηµοσιοποιούνται σύµφωνα 

µε το άρθρο 120 παράγραφος 2. 

Or. en 

 

 


