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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

17.10.2013 A7-0282/609 

Τροπολογία  609 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 95 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(95) Για την ενίσχυση της 
προσβασιµότητας και της διαφάνειας των 

πληροφοριών σχετικά µε τις ευκαιρίες 

χρηµατοδότησης και τους δικαιούχους του 

έργου, σε κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να 

διατεθεί ένας ενιαίος ιστότοπος ή πύλη 

ιστοτόπου που να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα, 

περιλαµβανοµένων των καταλόγων των 

δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 

κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος. Αυτές 

οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν µια 

λογική, απτή και συγκεκριµένη ιδέα στο 

ευρύτερο κοινό και ιδίως στους 

φορολογουµένους της Ένωσης για τον 

τρόπο µε τον οποίο δαπανάται η 

χρηµατοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο 

του ΕΤΘΑ. Πέραν από το στόχο αυτό, η 

δηµοσίευση των σχετικών στοιχείων θα 

πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της 

περαιτέρω δηµοσιοποίησης της 

δυνατότητας υποβολής αίτησης για 

χρηµατοδότηση της Ένωσης. Ωστόσο, µε 
πλήρη σεβασµό του θεµελιώδους 
δικαιώµατος στην προστασία των 
δεδοµένων και σύµφωνα µε την απόφαση 
του ∆ικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις Schecke, δεν θα πρέπει να 
ζητείται η δηµοσίευση των ονοµάτων 

(95) Για την ενίσχυση της 
προσβασιµότητας και της διαφάνειας των 

πληροφοριών σχετικά µε τις ευκαιρίες 

χρηµατοδότησης και τους δικαιούχους του 

έργου, σε κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να 

διατεθεί ένας ενιαίος ιστότοπος ή πύλη 

ιστοτόπου που να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα, 

περιλαµβανοµένων των καταλόγων των 

δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 

κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος. Αυτές 

οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν µια 

λογική, απτή και συγκεκριµένη ιδέα στο 

ευρύτερο κοινό και ιδίως στους 

φορολογουµένους της Ένωσης για τον 

τρόπο µε τον οποίο δαπανάται η 

χρηµατοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο 

του ΕΤΘΑ. Πέραν από το στόχο αυτό, η 

δηµοσίευση των σχετικών στοιχείων θα 

πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της 

περαιτέρω δηµοσιοποίησης της 

δυνατότητας υποβολής αίτησης για 

χρηµατοδότηση της Ένωσης. 
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φυσικών προσώπων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται µια ανώτατη δηµοσιονοµική διαφάνεια του ΕΤΘΑ. 

Ευθυγραµµίζει την πολιτική αυτή µε τις προσφάτως εγκριθείσες διατάξεις περί διαφάνειας της 

κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες εφαρµόζονται εξίσου στα φυσικά πρόσωπα και στις 

νοµικές οντότητες. Οι διατάξεις αυτές ευχών εγκριθεί κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης υπό το 

πρίσµα της απόφασης του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση  Shecke. 
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17.10.2013 A7-0282/610 

Τροπολογία  610 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 12α 

 Αναστολή πληρωµών 

 Σε περίπτωση οικονοµικού φορέα που 
τελεί υπό έρευνα για διάπραξη σοβαρής 
παράβασης δυνάµει του άρθρου 12 
παράγραφος 1, τυχόν πληρωµές στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ προς τον εν λόγω 
οικονοµικό φορέα αναστέλλονται. Σε 
περίπτωση που τυχόν οικονοµικός 
φορέας διαπιστωθεί ότι έχει διαπράξει 
παράβαση δυνάµει του άρθρου 12 
παράγραφος 1, η αίτηση του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα θεωρείται µη 
αποδεκτή. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/611 

Τροπολογία  611 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι πόροι που διατίθενται για ανάληψη 

υποχρεώσεων από το ΕΤΘΑ για την 

περίοδο 2014 έως 2020 υπό επιµερισµένη 

διαχείριση ανέρχονται σε 5 520 000 000 

ευρώ σε τρέχουσες τιµές σύµφωνα µε την 

ετήσια ανάλυση που εµφαίνεται στο 

παράρτηµα II.  

1. Οι πόροι που διατίθενται για ανάληψη 

υποχρεώσεων από το ΕΤΘΑ για την 

περίοδο 2014 έως 2020 υπό επιµερισµένη 

διαχείριση ανέρχονται σε 5 520 000 000 

ευρώ σε τρέχουσες τιµές σύµφωνα µε την 

ετήσια ανάλυση που εµφαίνεται στο 

παράρτηµα II.  

2. 45 000 000 ευρώ από τους πόρους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

κατανέµονται στη βιώσιµη ανάπτυξη της 

αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των 

αλιευτικών περιοχών δυνάµει των 

κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου V.  

2. Ποσό ανώτατου ύψους 71,86% από 

τους πόρους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 κατανέµεται στη βιώσιµη 

ανάπτυξη της αλιείας, της 

υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών 

περιοχών δυνάµει των κεφαλαίων Ι, ΙΙ και 

ΙΙΙ του τίτλου V.  

3. 477 000 000 ευρώ από τους πόρους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

κατανέµονται στα µέτρα ελέγχου και 

εφαρµογής που αναφέρονται στο άρθρο 

78.  

3. Ποσό ελάχιστου ύψους 12,5% από τους 

πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 κατανέµεται στα µέτρα ελέγχου και 

εφαρµογής που αναφέρονται στο άρθρο 

78.  

4. 358 000 000 ευρώ από τους πόρους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

κατανέµονται στα µέτρα για τη συλλογή 

δεδοµένων που αναφέρονται στο άρθρο 79.  

4. Ποσό ελάχιστου ύψους 12,97% από 

τους πόρους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 κατανέµεται στα µέτρα για 

τη συλλογή δεδοµένων που αναφέρονται 

στο άρθρο 79.  

5. Οι πόροι που κατανέµονται στην 

αντιστάθµιση των απόκεντρων 

περιφερειών σύµφωνα µε το κεφάλαιο V 

5. Οι πόροι που κατανέµονται στην 

αντιστάθµιση των απόκεντρων 

περιφερειών σύµφωνα µε το κεφάλαιο V 



 

AM\1007168EL.doc  PE519.328v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

του τίτλου V, δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

ανά έτος:  

του τίτλου V, δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

ανά έτος:  

– τα 4 300 000 ευρώ για τις Αζόρες και τη 

Μαδέρα·  

– τα 4 300 000 ευρώ για τις Αζόρες και τη 

Μαδέρα·  

– τα 5 800 000 ευρώ για τις Καναρίους 

Νήσους·  

– τα 5 800 000 ευρώ για τις Καναρίους 

Νήσους·  

– τα 4 900 000 ευρώ για τη γαλλική 

Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν.  

– τα 4 900 000 ευρώ για τη γαλλική 

Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν.  

6. 45 000 000 ευρώ από τους πόρους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

κατανέµονται στην ενίσχυση 

αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο 

άρθρο 72 από το 2014 έως και το 2018.  

6. 45 000 000 ευρώ από τους πόρους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

κατανέµονται στην ενίσχυση 

αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο 

άρθρο 72 από το 2014 έως και το 2018.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές αυτές αυξάνουν τα ποσά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο και την 

επιβολή, καθώς και για τη συλλογή δεδοµένων, όπως το έχουν ζητήσει διάφορα περιφερειακά 

γνωµοδοτικά συµβούλια. Χρησιµοποιεί, επίσης, ποσοστά, γεγονός που επιτρέπει να εισαχθούν 

τα τελικά στοιχεία µόλις γνωστοποιηθεί  ο συνολικός προϋπολογισµός του ΕΤΘΑ. 
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17.10.2013 A7-0282/612 

Τροπολογία  612 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο 

σχεδιασµό και την εφαρµογή των µέτρων 

διατήρησης κατά την έννοια των άρθρων 

17 και 21 του [κανονισµού για την κοινή 

αλιευτική πολιτική]. 

β) τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο 

σχεδιασµό και την εφαρµογή των µέτρων 

διατήρησης κατά την έννοια των άρθρων 

17 και 21 του [κανονισµού για την κοινή 

αλιευτική πολιτική], τούτο δε και µέσω 
πολυµελών επιτροπών συν-διαχείρισης· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/613 

Τροπολογία  613 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τη διαχείριση, την αποκατάσταση και 
την παρακολούθηση των περιοχών 

NATURA 2000, σύµφωνα µε την οδηγία 

92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης 

Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 

2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

30ής Νοεµβρίου 2009, περί της 

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, 

σύµφωνα µε πλαίσια δράσης κατά 

προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί 

σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου· 

δ) τη διαχείριση, την αποκατάσταση και 
την παρακολούθηση των περιοχών 
αποκατάστασης των ιχθυαποθεµάτων 
σύµφωνα µε τον [κανονισµό για την κοινή 
αλιευτική πολιτική], των θαλάσσιων 
προστατευόµενων περιοχών στο πλαίσιο 
της εφαρµογής των µέτρων προστασίας 
του χώρου που αναφέρονται στο άρθρο 
13 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 
των περιοχών NATURA 2000, σύµφωνα 

µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 

οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

30ής Νοεµβρίου 2009, περί της 

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, 

σύµφωνα µε πλαίσια δράσης κατά 

προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί 

σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/614 

Τροπολογία  614 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 4 – σηµείο 1 – παράγραφος 1 –  περίπτωση 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Επωνυµία δικαιούχου (µόνο νοµικά 
πρόσωπα· δεν ονοµάζονται φυσικά 
πρόσωπα)·; 

– Επωνυµία δικαιούχου· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο διαχωρισµός των φυσικών προσώπων από τα νοµικά πρόσωπα στη δηµοσίευση των 

δικαιούχων είναι διοικητικά επαχθής για τους οργανισµούς πληρωµών. Η µέγιστη διαφάνεια 

είναι µια λιγότερο γραφειοκρατική πολιτική από ό,τι η µερική διαφάνεια. 

 

 


