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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση της Επιτροπής για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π) για την περίοδο
2014-2020 που εγκρίθηκε την 29η Ιουνίου, ορίζει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο και τις βασικές
κατευθύνσεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας
Πολιτικής (ΟΘΠ).
Η Επιτροπή θέσπισε, επίσης, στις 13 Ιουλίου 2011 πακέτο που καθορίζει το νέο νοµοθετικό
πλαίσιο της ΚΑλΠ. Η Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) χρηµατοδοτήθηκε κατά
την περίοδο 2008-2010 µέσω µιας σειράς πιλοτικών προγραµµάτων και
προπαρασκευαστικών ενεργειών. Ένα νέο χρηµατοοικονοµικό µέσο προτάθηκε από την
Επιτροπή για την περίοδο από το 2012 έως το 2013. Με την εκκίνηση του νέου Π∆Π
καθίσταται αναγκαίο να εγκριθεί ένα µακροπρόθεσµο µέσο για την οικονοµική στήριξη της
ΟΘΠ.
Η Επιτροπή ενέκρινε στις 6 Οκτωβρίου 2011 πρόταση κανονισµού «Κοινών διατάξεων»
βάσει της οποίας θεσπίζονται κοινοί κανόνες για τα ταµεία επιµερισµένης διαχείρισης, µε
κύριο στόχο την απλοποίηση της υλοποίησης της πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταµείο
Θάλασσας και Αλιείας (ταµεία ΚΠΣ) επιδιώκουν συµπληρωµατικούς στόχους και
µοιράζονται τον ίδιο τρόπο διαχείρισης. Ο κανονισµός «Κοινών διατάξεων» καθορίζει µια
σειρά κοινών κανόνων για αυτά τα ταµεία. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν τις γενικές αρχές,
όπως η εταιρική σχέση, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η ισότητα µεταξύ ανδρών και
γυναικών, η αειφορία και η συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία της ΕΕ και την εθνική
νοµοθεσία. Η πρόταση περιλαµβάνει επίσης τα κοινά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασµού
και προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένου ενός καταλόγου θεµατικών στόχων που
προκύπτουν από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», διατάξεις σχετικά µε το κοινό στρατηγικό
πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης και σχετικά µε συµβάσεις σύµπραξηςπου θα συναφθούν µε κάθε
κράτος µέλος. Εισάγει µακροοικονοµικές προϋποθέσεις και καθορίζει µια κοινή προσέγγιση
για τον προσανατολισµό των ταµείων του ΚΠΣ στις επιδόσεις. Ως εκ τούτου, περιλαµβάνει
εκ των προτέρων προϋποθέσεις και αξιολόγηση των επιδόσεων, αλλά και τις ρυθµίσεις για
την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. Κοινές διατάξεις
καθορίζονται επίσης όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιµότητας και ειδικές ρυθµίσεις
ορίζονται για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και την τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της
κοινότητας. Μερικές ρυθµίσεις διαχείρισης και ελέγχου είναι επίσης κοινές για όλα τα ταµεία
ΚΠΣ.
Η τρέχουσα πρόταση κανονισµού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ) αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της αναθεωρηµένης ΚΑλΠ και της ΟΘΠ.
(1)
(2)
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προώθηση της βιώσιµης και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
ενίσχυση της ανάπτυξης και της εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας
Πολιτικής της Ένωσης, κατά τρόπο συµπληρωµατικό προς την πολιτική συνοχής και
την ΚΑλΠ·
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(3)

προώθηση της ισορροπηµένης και περιεκτικής εδαφικής ανάπτυξης των αλιευτικών
περιοχών (περιλαµβανοµένης της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας εσωτερικών
υδάτων)·

(4)

συµβολή στην εφαρµογή της ΚΑλΠ.

∆εν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη οι διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
σχετικά µε τις νέες ρυθµίσεις στον τοµέα των επιδοτήσεων όσον αφορά την αλιεία. Ο
προκαταρκτικός τους χαρακτήρας δεν επιτρέπει να προεικάσουµε το αποτέλεσµά τους.
Εντούτοις, σε περίπτωση που προκύψουν νέες υποχρεώσεις της ΕΕ ως αποτέλεσµα των εν
λόγω διαπραγµατεύσεων, πρέπει να εξασφαλιστεί η συµβατότητα της πρότασης του ΕΤΘΑ.
Για τον λόγο αυτό, ίσως απαιτηθεί η ανάλυση της συµβατότητας των συναφών µέτρων του
ΕΤΘΑ.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Με βάση την εκ των υστέρων αξιολόγηση ΧΜΠΑ, την ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΤΑ και
την εκτίµηση των επιπτώσεων για τη µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ, η αξιολόγηση των
επιπτώσεων του ΕΤΘΑ αξιολογεί τρία εναλλακτικά σενάρια: (i) το «ΕΤΑ+», το οποίο
αποτελεί συνέχεια του τρέχοντος ΕΤΑ, χωρίς τις περισσότερες από τις άµεσες επιδοτήσεις
στόλου και τη στήριξη επικεντρωµένη στους στόχους της µεταρρύθµισης της ΚΑλΠ (ii) το
«ΕΤΑ+ ενσωµάτωση», στο οποίο τα άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της ΚΑλΠ ενσωµατώνονται
σε ένα ταµείο µετά το ΕΤΑ, αλλά διατηρούν την ίδια λειτουργία διαχείρισης όπως σήµερα
και (iii) το «ΕΤΑ+ σύγκλιση» στο οποίο είναι επίσης ενσωµατωµένη στήριξη της ΟΘΠ στο
πλαίσιο του νέου ενιαίου ταµείου και όλα τα µέσα υπόκεινται στο µέτρο του δυνατού στο
πλαίσιο της επιµερισµένης διαχείρισης.
Αυτά τα τρία σενάρια πολιτικής ευθυγραµµίστηκαν µε το προτιµώµενο σενάριο για τη
µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ και αξιολογήθηκαν µε βάση το ίδιο σενάριο αναφοράς. Έλαβαν
επίσης υπόψη τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που εκκινήθηκαν µε την έγκριση της
Πράσινης Βίβλου τον Απρίλιο του 2009. Το αποτέλεσµα αυτών των διαβουλεύσεων
συνοψίζεται παρακάτω:
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–

Ορισµένοι εισηγούνται τη συνέχιση της δηµόσιας χρηµατοδότησης για την αλιεία,
παρόλο που µερικά κράτη µέλη και οι περισσότερες ΜΚΟ υποστηρίζουν ότι
διατηρεί µη βιώσιµες δοµές, συµβάλλει στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και
διατηρεί την εξάρτηση του κλάδου από τις επιδοτήσεις.

–

Υπάρχει συµφωνία ως προς το ότι οποιαδήποτε µελλοντική στήριξη θα πρέπει να
συνοδεύει την εφαρµογή της µεταρρύθµισης της ΚΑλΠ και να µειώνει το κόστος
προσαρµογής του κλάδου.

–

Η χρηµατοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην έρευνα και στην
καινοτοµία, ενισχύοντας την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
υποστηρίζοντας τις οργανώσεις των αλιέων και την τοπική ανάπτυξη.

–

Ο δεσµός µε την ΟΘΠ θεωρείται σηµαντικός: οι θαλάσσιες πολιτικές δεν µπορούν
πλέον να ενεργούν µεµονωµένα και η συνοχή της ΚΑλΠ µε την ΟΘΠ πρέπει να
ενισχυθεί.
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–

Χρειάζονται περισσότερες προϋποθέσεις µεταξύ της χρηµατοδότησης της ΕΕ και
της επίτευξης των στόχων της ΚΑλΠ. Η συµµόρφωση µε τους κανόνες/στόχους θα
πρέπει να έχει σχέση µε τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων.

–

Μια πιο τοµεακή προσέγγιση στην κατανοµή της χρηµατοδότησης (που συνδέεται
µε το µέγεθος του τοµέα της αλιείας, αντί του επιπέδου της οικονοµικής ανάπτυξης,
όπως συµβαίνει σήµερα), υποστηρίζεται σθεναρά από µια οµάδα κρατών µελών, ενώ
το ΕΚ αντιτίθεται σε αυτό.

–

Υπάρχει γενική συµφωνία απόψεων σχετικά µε τη σηµασία των µικρής κλίµακας
παράκτιων στόλων που παραµένουν σηµαντική πηγή απασχόλησης στις παράκτιες
κοινότητες. Ορισµένα κράτη µέλη επιθυµούν προνοµιακή πρόσβαση αυτού του
στόλου στη χρηµατοδότηση, ενώ άλλα δεν είναι υπέρ µιας συγκεκριµένης
προσέγγισης.

–

Η συντριπτική πλειονότητα του κλάδου και των κρατών µελών θεωρεί ότι οι κοινές
υπηρεσίες (όπως ο έλεγχος και η συλλογή δεδοµένων) θα πρέπει να συνεχίσουν να
υποστηρίζονται µε χρηµατοδότηση της ΕΕ.

Πέραν από τη δηµόσια διαβούλευση, οργανώθηκαν περίπου 200 συναντήσεις µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη. Συναντήσεις κατά τις οποίες συζητήθηκαν η µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ
και η χρηµατοδότηση πραγµατοποιήθηκαν επίσης το 2010 και το 2011. Συγκεκριµένα: (i) ένα
ειδικό σεµινάριο για το µελλοντικό ΕΤΑ µε τα ενδιαφερόµενα µέρη από τη βιοµηχανία, τα
συνδικάτα, το ΕΚ και τα κράτη µέλη οργανώθηκε στις 13 Απριλίου 2010 στις Βρυξέλλες, (ii)
δύο συναντήσεις µε τα κράτη µέλη πραγµατοποιήθηκαν στη Γάνδη (12-14 Σεπτεµβρίου
2010) και στο Noordwijk (9-11 Μαρτίου 2011) (iii) µια διάσκεψη για το µέλλον της τοπικής
ανάπτυξης σε αλιευτικές περιοχές πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, 12-13 Απριλίου 2011.
Τέλος, η ισχύς της ολοκληρωµένης προσέγγισης των θαλάσσιων ζητηµάτων και η ανάγκη για
χρηµατοδότηση της ΟΘΠ έχουν επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή, το Συµβούλιο και το ΕΚ.
Η εκτίµηση των επιπτώσεων συµπέρανε ότι η «ΕΤΑ+ Σύγκλιση» αποδίδει καλύτερα από τις
δύο άλλες επιλογές στους τρεις δείκτες επιπτώσεων που έχουν επιλεγεί για την ανάλυση: τη
µείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο περιβάλλον, το κλείσιµο του χάσµατος καινοτοµίας
στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια και τον αριθµό των θέσεων εργασίας που
δηµιουργούνται στις κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Προτείνεται τα περισσότερα τρέχοντα χρηµατοοικονοµικά µέσα ΚΑλΠ και ΟΘΠ να
ενσωµατωθούν σε ένα ταµείο, µε εξαίρεση τις συµφωνίες βιώσιµης αλιείας (ΣΒΑ) και την
υποχρεωτική συνεισφορά στους ΠΟ∆Α. Το ΕΤΘΑ διαρθρώνεται γύρω από 4 πυλώνες:
1. Έξυπνη, Πράσινη Αλιεία (επιµερισµένη διαχείριση) για την ενίσχυση της µετάβασης σε
µια βιώσιµη αλιεία που να είναι πιο επιλεκτική, να µην παράγει απορρίµµατα, να προκαλεί
µικρότερη ζηµιά στα θαλάσσια οικοσυστήµατα και κατά συνέπεια να συµβάλλει στη
βιώσιµη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων· και να παρέχει στήριξη εστιασµένη
στην καινοτοµία και στην προστιθέµενη αξία, καθιστώντας τον τοµέα της αλιείας
οικονοµικά βιώσιµο και ανθεκτικό στις εξωτερικές αναταραχές και στον ανταγωνισµό από
τρίτες χώρες.
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2. Έξυπνη, Πράσινη Υδατοκαλλιέργεια (επιµερισµένη διαχείριση) - για την επίτευξη
οικονοµικά βιώσιµης, ανταγωνιστικής και πράσινης υδατοκαλλιέργειας, ικανής να
αντιµετωπίζει τον παγκόσµιο ανταγωνισµό και να παρέχει στους καταναλωτές της ΕΕ υγιή
προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.
3. Βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς εδαφική ανάπτυξη (επιµερισµένη διαχείριση) - για
την αναστροφή της παρακµής πολλών παράκτιων και εσωτερικών κοινοτήτων που
εξαρτώνται από την αλιεία, µέσω πρόσθεσης περισσότερης αξίας στην αλιεία και τις
σχετικές µε την αλιεία δραστηριότητες και µέσω διαφοροποίησης σε άλλους τοµείς της
θαλάσσιας οικονοµίας.
4. Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική (άµεση κεντρική διαχείριση) για τη στήριξη αυτών
των οριζόντιων προτεραιοτήτων οι οποίες δηµιουργούν εξοικονόµηση και ανάπτυξη, αλλά
τις οποίες τα κράτη µέλη δεν θα προωθήσουν από µόνα τους – όπως η γνώση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός, η ολοκληρωµένη
διαχείριση των παράκτιων περιοχών και η ολοκληρωµένη θαλάσσια επιτήρηση, η
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως της βιοποικιλότητάς του, καθώς και η
προσαρµογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στις παράκτιες περιοχές.
Εκτός από τους τέσσερις πυλώνες, το ΕΤΘΑ θα περιλαµβάνει συνοδευτικά µέτρα: συλλογή
δεδοµένων και επιστηµονικών συµβουλών, έλεγχο, διακυβέρνηση, αγορές αλιείας
(περιλαµβανοµένων των απόκεντρων περιφερειών), εθελοντικές πληρωµές στους ΠΟ∆Α και
τεχνική βοήθεια.
Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας. Ο γενικός στόχος του ΕΤΘΑ
είναι να στηρίζει τους στόχους της ΚΑλΠ, µιας πολιτικής στην οποία η ΕΕ έχει
αποκλειστική αρµοδιότητα, καθώς και να αναπτύξει περαιτέρω την Ολοκληρωµένη
Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ. Ενεργώντας από µόνα τους, τα κράτη µέλη δεν είναι σε θέση να
επιτύχουν αυτούς τους στόχους οι οποίοι θα επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ µέσω
πολυετούς χρηµατοδότησης επικεντρωµένης στις σχετικές προτεραιότητες.
4. ∆ιδάγµατα και νέα χαρακτηριστικά του ΕΤΘΑ
Συµβολή στην Ευρώπη 2020
Το ΕΤΘΑ θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» µε τρεις
εµβληµατικές πρωτοβουλίες: i) µια Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους, ii) µια ένωση
καινοτοµίας και iii) την ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας.
Η στήριξη στη µετάβαση σε µια βιώσιµη αλιεία, µε βάση τη µέγιστη βιώσιµη απόδοση, την
εξάλειψη των απορριµµάτων και τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο
περιβάλλον, την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας µε υψηλά επίπεδα προστασίας του
περιβάλλοντος και τον αυξηµένο συντονισµό των θαλάσσιων πολιτικών που οδηγούν σε πιο
βιώσιµη χρήση των πόρων θα είναι µια σηµαντική συµβολή του ΕΤΘΑ στην πρωτοβουλία
«µια Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους».
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας: «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» η
προτεραιότητα του ΕΤΘΑ θα είναι να αυξήσει την απασχόληση, την εδαφική συνοχή και την
κοινωνική ενσωµάτωση σε κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία. Η διαφοροποίηση των
τοπικών οικονοµιών, ιδίως έναντι άλλων κλάδων της θαλάσσιας οικονοµίας, θα δηµιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες ανάπτυξης σε παράκτιες περιοχές.

EL

5

EL

Το ΕΤΘΑ θα συµβάλει επίσης στην «ένωση καινοτοµίας», µέσω της στήριξης της
καινοτοµίας προϊόντων και διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα των αλυσίδων παραγωγής,
εµπορίας και διανοµής των κλάδων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της αύξησης της
προστιθέµενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της στήριξης της
οικολογικής καινοτοµίας και της περαιτέρω ανάπτυξης νέων, καινοτόµων, οριζόντιων
εργαλείων πολιτικής, όπως είναι η γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο θαλάσσιος
χωροταξικός σχεδιασµός και η ολοκληρωµένη θαλάσσια επιτήρηση.
Ενισχυµένη κοινωνική διάσταση
Το ΕΤΘΑ θα προωθήσει την κοινωνική συνοχή και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας σε
εξαρτώµενες από την αλιεία κοινότητες µέσω της αύξησης της προστιθέµενης αξίας στην
αλιεία και µέσω της διαφοροποίησης προς άλλους θαλάσσιους κλάδους. Θα ενισχυθεί η
προσέγγιση η οποία ξεκίνησε µε πρωτοβουλία της κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών. Το ΕΤΘΑ αναγνωρίζει επίσης για πρώτη φορά το ρόλο που
διαδραµατίζουν συχνά οι σύζυγοι – κυρίως οι γυναίκες – στην οικογενειακή αλιευτική
επιχείρηση, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς νοµική αναγνώριση. Μπορούν να επωφεληθούν,
µεταξύ άλλων, από τη στήριξη του ΕΤΘΑ για τη διεξαγωγή προγραµµάτων κατάρτισης, ιδίως
για την απόκτηση δεξιοτήτων που συνδέονται µε την επιχειρηµατικότητα και τη διαχείριση
των επιχειρήσεων.
Το ΕΤΘΑ θα προωθήσει επίσης το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα ενισχύσει τη διαφοροποίηση,
επιτρέποντας στις τοπικές κοινότητες να αποκτήσουν δεξιότητες που απαιτούνται για νέες
δραστηριότητες που αναδύονται σε άλλους θαλάσσιους κλάδους. Αυτή η προσέγγιση θα
στηριχθεί επίσης στη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, µετατρέποντάς τις σε σηµαντικά
περιουσιακά στοιχεία για την τοπική ανάπτυξη.
Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία των παράκτιων στόλων µικρής κλίµακας για τις παράκτιες
κοινότητες, το ΕΤΘΑ προτείνει να εφαρµοστεί σε αυτούς υψηλότερος συντελεστής έντασης
της ενίσχυσης και εισάγει ορισµένα ειδικά µέτρα που είναι επιλέξιµα µόνο για αυτούς τους
στόλους. Αυτά τα µέτρα περιλαµβάνουν επαγγελµατικές συµβουλές για τις επιχειρηµατικές
στρατηγικές και τις στρατηγικές εµπορίας, τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων εκτός της
αλιείας και την ειδική στήριξη για την καινοτοµία. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό,
δεδοµένου ότι η πλειονότητα αυτών των αλιευτικών επιχειρήσεων είναι πολύ µικρές
επιχειρήσεις µε περιορισµένη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε συλλογικές προσεγγίσεις, µεταξύ άλλων από οργανώσεις
παραγωγών, οι οποίες βασίζονται στο κοινωνικό κεφάλαιο και επιτρέπουν την επίτευξη µιας
κρίσιµης µάζας επενδύσεων. Αυτές οι συλλογικές προσεγγίσεις θα επωφεληθούν επίσης από ένα
υψηλότερο ανώτατο όριο της ενίσχυσης.
Περιβαλλοντική βιωσιµότητα
Τα υφιστάµενα µέτρα έχουν απλοποιηθεί και αναθεωρηθεί προκειµένου να αναπτυχθεί ένας
ισχυρός δεσµός µε την περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα
παραµένει το µεγαλύτερο πρόβληµα της ΚΑλΠ και αποτελεί ένα από τα βασικά αίτια της
υπεραλίευσης. Η εξάλειψη της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας µέσω κρατικών
ενισχύσεων, όπως η διάλυση, έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατική. Παρά τα 1,7 δισεκ. € που
δαπανήθηκαν από το 1994, η πραγµατική αλιευτική ικανότητα δεν έχει µειωθεί στους
περισσότερους στόλους της ΕΕ. Συνεπώς το ΕΤΘΑ δεν θα υποστηρίζει πλέον τη διάλυση και
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θα κατευθύνει τους οικονοµικούς πόρους που εξοικονοµούνται µε αυτό τον τρόπο προς πιο
αποτελεσµατικές µορφές βοήθειας στη βιώσιµη αλιεία.
Το ΕΤΘΑ θα στηρίζει τη µετάβαση στη Μέγιστη Βιώσιµη Απόδοση (ΜΒΑ) και θα
διευκολύνει τη σταδιακή εισαγωγή της απαγόρευσης της απόρριψης µέσω της
ολοκληρωµένης προσέγγισης που περιλαµβάνει µέτρα όπως η στήριξη πιο επιλεκτικών
αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών αλιείας, επενδύσεις σε εξοπλισµό του σκάφους και σε
λιµενικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη χρήση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων,
µέτρα εµπορίας και επεξεργασία. Με τον ίδιο στόχο, έχει αυξηθεί σηµαντικά η
χρηµατοδοτική κατανοµή σε συλλογή δεδοµένων και επιστηµονικές συµβουλές (για να
αυξηθεί ο αριθµός των αποθεµάτων για τα οποία είναι διαθέσιµες επιστηµονικές συµβουλές)
και για τον έλεγχο των δαπανών (για να διασφαλιστεί η καλύτερη συµµόρφωση).
Θα δοθεί επίσης έµφαση στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας µε υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος και θα δοθεί στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια που έχει θετική
επίδραση στα οικοσυστήµατα.
Σε παγκόσµιο επίπεδο η αλιεία αντιπροσωπεύει περίπου το 1,2% της παγκόσµιας
κατανάλωσης καυσίµων. Υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πόρων και να
µειωθούν οι εκποµπές στον τοµέα της αλίευσης και, σε µικρότερο βαθµό, στην
υδατοκαλλιέργεια, ώστε να συµβάλλουµε στον κυρίαρχο στόχο της Ευρώπης 2020 για την
κλιµατική αλλαγή. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα στηρίξει ορισµένα µέτρα για την άµβλυνση της
κλιµατικής αλλαγής.
Έµφαση στην καινοτόµο, βιώσιµη και ανταγωνιστική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
Τόσο η αλιεία όσο και η υδατοκαλλιέργεια έχουν δυσκολίες ως προς την καινοτοµία. Η
προµήθεια, η εµπορία και η διάθεση στο εµπόριο αυτή τη στιγµή είναι οργανωµένες µε τέτοιο
τρόπο ώστε οι επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σπάνια να ασχολούνται µε την
πώληση και την εµπορία των προϊόντων τους.
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1.

Νέα µέτρα µε ιδιαίτερη έµφαση στην καινοτοµία έχουν περιληφθεί στο ΕΤΘΑ για
την προώθηση της ανάπτυξης νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών,
διαχείρισης και συστηµάτων οργάνωσης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, που θα
συµβάλουν στο να αποκτήσουν προστιθέµενη αξία τα προϊόντα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, στο να µειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
δραστηριοτήτων τους και να χαµηλώσουν το κόστος παραγωγής τους. Η καινοτοµία
θα ενισχυθεί επίσης µε µέτρα για την τόνωση της συνεργασίας µεταξύ επιστηµόνων
και αλιέων. Η στήριξη για την τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας θα
διαδώσει επίσης την καινοτοµία σε τοπικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη ότι η εν
λόγω καινοτοµία συχνά ορίζεται σε τοπικό πλαίσιο και µπορεί να είναι τεχνολογική
ή µη τεχνολογική και µε βάση νέες ή παραδοσιακές πρακτικές.

2.

Το ΕΤΘΑ θα επιδιώξει επίσης, για πρώτη φορά, να προωθήσει νέες µορφές
υδατοκαλλιέργειας µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης, όπως η υπεράκτια και µη
διατροφική υδατοκαλλιέργεια, και να ενθαρρύνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Τα
νέα χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν επίσης τη στήριξη της πολυλειτουργικής
υδατοκαλλιέργειας, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση του εισοδήµατος των
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας µέσω δραστηριοτήτων όπως αλιεία µε πετονιά,
άµεση πώληση, οικοτουρισµός ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές µε
υδατοκαλλιέργεια. Επίσης προτείνονται η στήριξη της χρήσης συµβουλευτικών
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υπηρεσιών από επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας και µέτρα που αυξάνουν το
δυναµικό των ζωνών υδατοκαλλιέργειας (µέσω, µεταξύ άλλων, χρηµατοδότησης για
το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό και τη βελτίωση των υποδοµών).
Θα ενθαρρυνθεί η συµπληρωµατικότητα και η συνέργεια µε προγράµµατα έρευνας και
καινοτοµίας που προβλέπονται µε το νέο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας που είναι σε
προετοιµασία (Ορίζοντας 2020).
Νέα ώθηση στην ανάπτυξη της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ)
Η ΟΘΠ εκκινήθηκε το 2007, για να διευκολύνει το θαλάσσιο διασυνοριακό συντονισµό και
τους θαλάσσιους τοµείς (θαλάσσιες µεταφορές, βιοµηχανία, παράκτιες περιφέρειες,
υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, αλιεία ή θαλάσσιο περιβάλλον). Ο συντονισµός ανάµεσα σε
προηγουµένως διασπασµένες πολιτικές έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους και
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
Η χρηµατοδότηση της ΟΘΠ στο ΕΤΘΑ θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη διατοµεακών
εργαλείων πολιτικής: πρωτοβουλίες που ωφελούν διάφορους τοµείς, αλλά δεν µπορούν να
επιτευχθούν εντός των επιµέρους τοµέων της πολιτικής. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός
Σχεδιασµός παρέχει ένα σταθερό νοµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών,
των πόρων και των υπηρεσιών οικοσυστήµατος µε βιώσιµο τρόπο. Έχει αποδειχθεί ότι
επιταχύνει τις θαλάσσιες επενδύσεις και µειώνει τα νοµικά και διοικητικά έξοδα για τις
εταιρείες. Η Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Επιτήρηση επιτρέπει στους δηµόσιους φορείς να
µοιράζονται δεδοµένα για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των συµβάντων πραγµατικού
χρόνου στη θάλασσα. Προλαµβάνει δαπανηρές επαναλήψεις δραστηριοτήτων θαλάσσιας
επιτήρησης που καταναλώνουν πόρους. Ολοκληρωµένη επιτήρηση σηµαίνει αποδοτικές ως
προς το κόστος συνέργειες για την καλύτερη χρήση του δηµόσιου χρήµατος. Η Γνώση του
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 2020 στοχεύει στη συγκέντρωση της κατακερµατισµένης γνώσης
του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ευρώπης σε ένα πόρο που είναι ελεύθερος και προσιτός
στο κοινό. Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, η οποία αποτελεί τον
περιβαλλοντικό πυλώνα της ΟΘΠ, θα καθορίσει περαιτέρω τα όρια της βιωσιµότητας των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.
∆ιαχείριση των θαλάσσιων ζητηµάτων µε ολοκληρωµένο τρόπο σηµαίνει καλύτερη δαπάνη
του δηµόσιου χρήµατος και µεγιστοποίηση της επίδρασης των διάφορων πολιτικών που
επηρεάζουν τη θάλασσα. Σε αυτήν τη γραµµή, η χρηµατοδότηση θα υποστηρίξει επίσης την
ανάπτυξη ολοκληρωµένης θαλάσσιας διακυβέρνησης στο επίπεδο της θαλάσσιας λεκάνης. Ο
συντονισµός στο επίπεδο της θαλάσσιας λεκάνης διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια δαπανώνται
εντός ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής που συνδυάζει διάφορες πηγές χρηµατοδότησης. Η
συµπερίληψη της ΟΘΠ στο ΕΤΘΑ υποστηρίζει επίσης την ενσωµάτωση θαλάσσιων στόχων
σε άλλα ταµεία, επιτρέποντας στις θαλάσσιες πολιτικές να συµβάλουν εντονότερα στην
στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Απλοποίηση και µείωση του διοικητικού φόρτου
Η ενσωµάτωση πέντε χρηµατοοικονοµικών µέσων ΚΑλΠ και ΟΘΠ σε ένα ενιαίο ταµείο θα
οδηγήσει σε σηµαντική απλούστευση, λόγω των εκσυγχρονισµένων και ενοποιηµένων
κανόνων και διαδικασιών. Επιπλέον, η διαχείριση της συλλογής δεδοµένων, των µέτρων
ελέγχου και αγοράς, περιλαµβανοµένης της αντιστάθµισης για τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές, θα γίνεται από κοινού µε εκείνη των µέτρων του πρώην ΕΤΑ στο πλαίσιο της
επιµερισµένης διαχείρισης. Αυτό σηµαίνει ότι τέσσερις οµάδες διαδικασιών οικονοµικών
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αποφάσεων, υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης θα αντικατασταθούν
από µία.
Επιπλέον, η ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΤΑ δείχνει ότι ο κύριος διοικητικός φόρτος
οφειλόταν στη σύσταση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. Η πρόταση για τον
κανονισµό «Κοινών διατάξεων» προβλέπει ένα σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που είναι
παρόµοιο για ταµεία ΚΠΣ και βασίζεται σε κοινές αρχές. Τίθεται σε εφαρµογή ένα σύστηµα
εθνικής διαπίστευσης για να ενισχυθεί η δέσµευση των κρατών µελών όσον αφορά τη χρηστή
δηµοσιονοµική διαχείριση. Οι ρυθµίσεις που στηρίζουν τη διασφάλιση της Επιτροπής
σχετικά µε την κανονικότητα των δαπανών έχουν εναρµονιστεί και έχουν εισαχθεί νέα κοινά
στοιχεία, όπως µια δήλωση διαχείρισης διασφάλισης και ετήσια εκκαθάριση λογαριασµών.
Αυτή η προσέγγιση µειώνει σηµαντικά την ποσότητα χρόνου που απαιτείται για τη
δηµιουργία συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και την επιτάχυνση της εφαρµογής.
Ειδικότερα, η ευθυγράµµιση του µηχανισµού υλοποίησης µε εκείνον του Ταµείου Αγροτικής
Ανάπτυξης θα δώσει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τους ίδιους φορείς για
τη διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ. Αυτό θα µειώσει
περαιτέρω τις διοικητικές δαπάνες, λόγω της ενιαίας προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση
και τον έλεγχο, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής, της αξιολόγησης και της
παρακολούθησης.
Κοινοί κανόνες για τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών µέσων δίνουν ακριβέστερο πλαίσιο
και αποσαφηνίζουν ότι τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορούν να χρησιµοποιούνται για όλους
τους τύπους επενδύσεων και δικαιούχων. Αυτό επιτρέπει τη συµβολή του ΕΤΘΑ σε ήδη
υφιστάµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στα οποία έχουν ήδη αναπτυχθεί συµφωνίες
συνεργασίας για άλλα ταµεία της ΕΕ, αποφεύγοντας µε αυτόν το τρόπο το διοικητικό φόρτο
και την αλληλοεπικάλυψη και καθιστώντας τη χρηµατοπιστωτική µηχανική µια πιο
ελκυστική εναλλακτική επιλογή έναντι της συγχρηµατοδότησης µέσω επιδοτήσεων.
Η ολοκληρωµένη προσέγγιση για την τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας
(τρέχων Άξονας 4) διευκολύνει τις κοινοπραξίες που χρηµατοδοτούνται από πόρους του
ΚΠΣ, επιτρέποντας την κοινή αξιολόγηση και έγκριση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης,
επιτρέποντας τη χρηµατοδότηση του κόστους διαχείρισης από µία µόνο πηγή και
αποφεύγοντας την υποβολή εκθέσεων για αυτές τις δαπάνες σε διαφορετικούς φορείς.
Η χρήση κοινών δεικτών θα διευκολύνει την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη,
επικεντρώνοντάς την σε ποσοτικοποιηµένα δεδοµένα σχετικά µε την πρόοδο και µειώνοντας
τα περιγραφικά στοιχεία.
Το ΕΤΘΑ διευκρινίζει επίσης τους κανόνες της τήρησης της ΚΑλΠ, ιδίως µε πλαίσιο
συλλογής δεδοµένων, έλεγχο και κανονισµούς για την ΠΛΑ, παρέχοντας µε αυτόν τον τρόπο
µεγαλύτερη νοµική ασφάλεια στα κράτη µέλη και τους δικαιούχους.
Προκειµένου να απλοποιηθεί περαιτέρω η εφαρµογή του ΕΤΘΑ, οι κανόνες επιλεξιµότητας
εναρµονίζονται µε τα άλλα ταµεία της ΕΕ. Αυτό θα καταστήσει ευκολότερο το χειρισµό των
έργων, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις εθνικές αρχές και θα διευκολύνει επίσης την
εφαρµογή των ολοκληρωµένων έργων. Η ευρύτερη χρήση απλουστευµένων επιλογών
κόστους θα επιτρέπεται για το κοινό τµήµα διαχείρισης του ΕΤΘΑ (πρότυπο κόστος, εφάπαξ
πληρωµές και κατ’ αποκοπή χρηµατοδότηση για τις επιδοτήσεις) µειώνοντας έτσι το κόστος
του ελέγχου και το ποσοστό σφάλµατος.
Στρατηγική προσέγγιση:
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Οι Συµβάσεις ΚΠΣ και οι συµβάσεις σύµπραξης καλύπτουν πέντε ταµεία επιµερισµένης
διαχείρισης στο πλαίσιο του κανονισµού «Κοινών διατάξεων». Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει
καλύτερη στρατηγική εφαρµογή µεταξύ αυτών των κεφαλαίων σε επίπεδο Ένωσης. Το ΚΠΣ
θα υλοποιηθεί µέσω συµφωνίας σύµπραξης που θα συντονίζει τους πόρους του ΚΠΣ σε
εθνικό επίπεδο.
Αυτή τη στιγµή, ο συντονισµός του ΕΤΑ µε τους άλλους άξονες δράσης της χρηµατοδότησης
της ΕΕ γινόταν µε χρήση της αρχής των «γραµµών οριοθέτησης» µεταξύ των ταµείων, η
οποία οδηγούσε τόσο σε αλληλεπικαλύψεις, όσο και σε κενά στην κάλυψη πολιτικής. Ως εκ
τούτου, χρειάζεται ένας καλύτερος µηχανισµός συντονισµού και ο νέος µηχανισµός
υλοποίησης που ενισχύει τη στρατηγική προσέγγιση θα πρέπει να δίνει απάντηση σε αυτά τα
προβλήµατα. Οι συµβάσεις ΚΠΣ και οι συµφωνίες σύµπραξης θα αντικαταστήσουν τη
στρατηγική προσέγγιση (εθνικά στρατηγικά προγράµµατα) η οποία εισήχθη στο τρέχον ΕΤΑ,
είχε σοβαρούς περιορισµούς και απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια από τα κράτη µέλη που
λαµβάνουν περιορισµένη χρηµατοδότηση από το ΕΤΑ.
Στρατηγικός προγραµµατισµός
Το ΕΤΘΑ επικεντρώνεται στην ΚΑλΠ και στους µακροπρόθεσµους στρατηγικούς στόχους
ΟΘΠ που περιλαµβάνουν τη βιώσιµη και ανταγωνιστική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, το
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΟΘΠ και την ισορροπηµένη
και περιεκτική εδαφική ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. Σύµφωνα µε τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», αυτοί οι γενικοί στόχοι για την περίοδο 2014-2020 µεταφράζονται στις
ακόλουθες έξι προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ:
–

Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής·

–

Ενίσχυση της καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας·

–

Ενίσχυση της καινοτόµου,
υδατοκαλλιέργειας·

–

Προώθηση της βιώσιµης και αποδοτικής ως προς τους πόρους αλιείας·

–

Προώθηση της βιώσιµης και αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας·

–

Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ.

ανταγωνιστικής

και

βασιζόµενης

στη

γνώση

Αυτές οι προτεραιότητες θα αποτελούν τη βάση του δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού,
περιλαµβανοµένου του ορισµού των δεικτών-στόχων σε σχέση µε κάθε µία από αυτές.
Προϋποθέσεις
Ο κανονισµός «Κοινές διατάξεις» εισάγει νέες διατάξεις προϋποθέσεων για να διασφαλιστεί
ότι η χρηµατοδότηση της Ένωσης θα δώσει ισχυρά κίνητρα για να υλοποιήσουν τα κράτη
µέλη τους σκοπούς και τους στόχους της «Ευρώπης 2020». Οι προϋποθέσεις θα λάβουν τη
µορφή δύο όρων εκ των προτέρων που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή πριν από την
εκταµίευση των κεφαλαίων και όρων εκ των υστέρων που θα εξαρτούν την απελευθέρωση
του 5% της κατανοµής του ΕΤΘΑ από την απόδοση. Οι προϋποθέσεις εκ των υστέρων θα
βασίζονται στην επίτευξη των οροσήµων που σχετίζονται µε τους στόχους για τις εκροές και
τα αποτελέσµατα που συνδέονται µε τους στόχους της «Ευρώπης 2020» που έχουν οριστεί
για τα προγράµµατα της σύµβασης σύµπραξης.
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Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα εξαρτάται από τη
συµµόρφωση των κρατών µελών και των οικονοµικών φορέων µε τους στόχους και τους
κανόνες της ΚΑλΠ, ιδίως τις υποχρεώσεις ελέγχου, τον κανονισµό για την ΠΛΑ και τις
υποχρεώσεις συλλογής δεδοµένων. Επιπλέον, οι εκ των προτέρων προϋποθέσεις θα ισχύουν
για την υδατοκαλλιέργεια και θα απαιτούν από τα κράτη µέλη να προετοιµάσουν πολυετή
εθνικά στρατηγικά προγράµµατα, µε βάση τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της
Ένωσης. Όπως προβλέπεται από τον κανονισµό της ΚΑλΠ, ο στόχος αυτών των
προγραµµάτων, µε βάση τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Ένωσης, θα είναι να
διευκολυνθεί η αειφόρος ανάπτυξη της του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας σε σχέση µε την
ασφάλεια των επιχειρήσεων, την πρόσβαση σε ύδατα και χώρους και τη διοικητική
απλοποίηση της αδειοδότησης. Αυτές οι προϋποθέσεις θα ενισχύσουν τη συµµόρφωση µε
τους κανόνες της ΚΑλΠ και θα αυξήσουν τη συνοχή ολόκληρης της πολιτικής.
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Η ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΤΑ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι υφιστάµενοι δείκτες
επικεντρώνονται στην απόδοση και είναι υπερβολικά πολλοί. Επιπλέον, στερούνται κοινής
προσέγγισης και ενός κοινού ορισµού των µονάδων που πρέπει να µετρώνται.
Κατά συνέπεια, το ΕΤΘΑ προτείνει ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο παρακολούθησης και
αξιολόγησης (ΚΠΠΑ), στο οποίο θα οριστεί µια σειρά κοινών δεικτών επιδόσεων,
αποτελεσµάτων και επιπτώσεων σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και θα εγκριθούν µε
εκτελεστική πράξη. Αυτοί οι δείκτες θα συνδέονται µε τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑ,
επιτρέποντας την οµαδοποίηση δεδοµένων σε επίπεδο Ένωσης και την αξιολόγηση της
προόδου, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής της πολιτικής που
είναι απαραίτητες, µεταξύ άλλων, για την κατανοµή του αποθεµατικού επιδόσεων. Η εκ των
προτέρων αξιολόγηση θα χρησιµοποιείται για τον ορισµό της γραµµής βάσης, των οροσήµων
και των τιµών των δεικτών-στόχων που θα τροφοδοτούνται στις συµβάσεις εταιρικής σχέσης
και στις διαδικασίες λειτουργίας. ∆ύο ειδικές ετήσιες εκθέσεις το 2017 και το 2019 θα
εξετάσουν την κατάσταση της υλοποίησης και τα διδάγµατα για την επόµενη περίοδο
προγραµµατισµού.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση Π∆Π προβλέπει ότι ένα σηµαντικό τµήµα του προϋπολογισµού της ΕΕ θα πρέπει
να εξακολουθεί να επενδύεται στην αλιεία και στις θαλάσσιες πολιτικές. Το κονδύλιο για την
περίοδο 2014-2020, σε τρέχουσες τιµές, έχει οριστεί στα 7,535 δισεκατοµµύρια ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένων των ΣΒΑ και των υποχρεωτικών εισφορών σε ΠΟ∆Α, τα οποία θα
χρηµατοδοτούνται χωριστά. Ο προϋπολογισµός του ΕΤΘΑ σε τρέχουσες τιµές ανέρχεται σε
6.567 εκατοµµύρια ευρώ. Λεπτοµέρειες για τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της πρότασης του
ΕΤΘΑ ορίζονται στο δηµοσιονοµικό δελτίο που συνοδεύει την πρόταση.
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2011/0380 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας [για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του
Συµβουλίου και του κανονισµού αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την
ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική]

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 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,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
για τη «Μεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» (στο εξής «Ανακοίνωση
ΚΑλΠ») όρισε τις προκλήσεις, τους στόχους και τις κατευθύνσεις για την κοινή
αλιευτική πολιτική (στο εξής «ΚΑλΠ») µετά το 2013. Υπό το πρίσµα της συζήτησης
σχετικά µε την εν λόγω ανακοίνωση, η ΚΑλΠ πρέπει να µεταρρυθµιστεί από την 1η
Ιανουαρίου 2014. Η εν λόγω µεταρρύθµιση πρέπει να καλύπτει όλα τα κύρια στοιχεία
της ΚΑλΠ, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών πτυχών της. Για να
επιτευχθούν οι στόχοι της µεταρρύθµισης, είναι σκόπιµο να καταργηθεί ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας3, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
861/2006 για τη θέσπιση κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέτρων για την εφαρµογή της
κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τοµέα του ∆ικαίου της Θάλασσας4, οι

1

ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 14.06.2006, σ. 1.

2
3
4
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διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για το Ταµείο Εγγυήσεων για τα
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας5, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 791/2007 για τη
θέσπιση καθεστώτος αντιστάθµισης του επιπλέον κόστους που επιβαρύνει την
εµπορία ορισµένων προϊόντων αλιείας των εξόχως απόκεντρων περιοχών Αζορών,
Μαδέρας, Καναρίων Νήσων, Γουιάνας και Ρεϋνιόν6 και να αντικατασταθούν από ένα
νέο κανονισµό για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Αναγνωρίζοντας ότι όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τους ωκεανούς και τις
θάλασσες της Ευρώπης είναι αλληλοσυνδεόµενα, ο νέος κανονισµός πρέπει επίσης να
υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής
(ΟΘΠ) που καλύπτεται στον [κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος για την στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης
της µια Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής].
(2)

Το πεδίο εφαρµογής του ΕΤΘΑ θα πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΚΑλΠ η οποία
εκτείνεται στη διατήρηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων,
των έµβιων πόρων που ζουν σε γλυκά ύδατα και την υδατοκαλλιέργεια, καθώς και
στη µεταποίηση και εµπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι
δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην επικράτεια των κρατών µελών ή σε κοινοτικά
ύδατα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη τα
οποία φέρουν τη σηµαία τρίτων χωρών και είναι νηολογηµένα σε τρίτες χώρες ή από
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή από υπηκόους των κρατών µελών, µε την επιφύλαξη της
πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σηµαίας και τηρουµένων των διατάξεων του
άρθρου 117 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας.

(3)

Η επιτυχία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής εξαρτάται από ένα αποτελεσµατικό
σύστηµα ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρµογής, καθώς και από αξιόπιστα και πλήρη
στοιχεία, για σκοπούς τόσο επιστηµονικών συµβουλών όσο και εφαρµογής και
ελέγχου. Ως εκ τούτου το ΕΤΘΑ θα πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις πολιτικές.

(4)

Το πεδίο εφαρµογής του ΕΤΘΑ θα πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΟΘΠ η οποία
εκτείνεται στην ανάπτυξη και την εφαρµογή συντονισµένων πράξεων και τη λήψη
αποφάσεων σε σχέση µε τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και
θαλάσσιους τοµείς που συµπληρώνουν τις διάφορες πολιτικές της ΕΕ που θίγουν αυτά
τα θέµατα, κυρίως η κοινή αλιευτική πολιτική, οι µεταφορές, η βιοµηχανία, η εδαφική
συνοχή, το περιβάλλον, η ενέργεια και ο τουρισµός. Πρέπει να διασφαλίζεται
συνέπεια και ενοποιηµένη προσέγγιση κατά τη διαχείριση διαφορετικών τοµεακών
πολιτικών στη Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, στην Κελτική Θάλασσα,
στον Βισκαϊκό Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές, καθώς και στις θαλάσσιες λεκάνες της
Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.

(5)

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010,
όπου εγκρίθηκε η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Ένωση και τα κράτη µέλη θα πρέπει
να εφαρµόσουν την υλοποίηση έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξης, προωθώντας παράλληλα την αρµονική ανάπτυξη της Ένωσης.17ή
πολιτική, οι µεταφορές, η βιοµηχανία, η εδαφική συνοχή, το περιβάλλον, η ενέργεια
και ο τουρισµός. Ειδικότερα, οι πόροι πρέπει να συγκεντρωθούν για την επίτευξη των
γενικών και ειδικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και πρέπει να βελτιωθεί

5

ΕΕ L 209 της 11.08.2005, σ. 1.
ΕΕ L 176 της 6.7.2007, σ. 1.

6
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η αποτελεσµατικότητα µε µεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα. Η συµπερίληψη
της ΟΘΠ στο νέο ΕΤΘΑ συµβάλλει επίσης στους κύριους στόχους πολιτικής που
ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010 «Ευρώπη 2020» Στρατηγική για µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη7
(«Στρατηγική Ευρώπη 2020») και είναι σύµφωνη µε τους γενικούς στόχους για την
αύξηση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που ορίζονται στη
Συνθήκη.
(6)

Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να
επικεντρωθεί σε ένα περιορισµένο αριθµό βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται
µε την ενίσχυση της καινοτοµίας και της βασιζόµενης γνώση αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της βιώσιµης και αποδοτικής ως προς τους πόρους
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής
συνοχής, µέσω της αποδέσµευσης του δυναµικού ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων
εργασίας των παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών κοινοτήτων και της προώθησης
της διαφοροποίησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της
θαλάσσιας οικονοµίας.

(7)

Η Ένωση σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Ταµείου θα πρέπει να στοχεύει στην
εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών, καθώς και στην καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού.

(8)

Ο γενικός στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλίζει ότι οι
δραστηριότητες της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συµβάλλουν στη δηµιουργία
µακροπρόθεσµα βιώσιµων περιβαλλοντικών συνθηκών, οι οποίες είναι απαραίτητες
για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να συµβάλλει στην
αύξηση της παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης για τον αλιευτικό
κλάδο και στη σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης να διασφαλίζει τη
διαθεσιµότητα των πόρων και το ότι οι προµήθειες θα φτάνουν στους καταναλωτές σε
λογικές τιµές.

(9)

Είναι καθοριστικής σηµασίας να ενσωµατωθούν καλύτερα οι περιβαλλοντικές
ανησυχίες στην ΚΑλΠ η οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους σκοπούς και τους
στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Η ΚΑλΠ αποσκοπεί σε εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων η οποία
αποκαθιστά και διατηρεί τους αλιευτικούς πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή
την παραγωγή µέγιστης βιώσιµης απόδοσης το αργότερο έως το 2015. Η ΚΑλΠ
εφαρµόζει την προληπτική και την οικοσυστηµική προσέγγιση όσον αφορά τη
διαχείριση των τύπων αλιείας. Κατά συνέπεια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συµβάλλει στην
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2008/56/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για τη
δηµιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής για το θαλάσσιο
περιβάλλον (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)8.

7

COM(2010) 2020 τελικό της 03.03.2010.
ΕΕ L 164 της 25.06.2008, σ. 19.
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(10)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού δεν µπορούν να επιτευχθούν
ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη, λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων των
πράξεων που θα χρηµατοδοτηθούν από τα επιχειρησιακά προγράµµατα και των
διαρθρωτικών προβληµάτων που παρουσιάζονται κατά την ανάπτυξη του κλάδου της
αλιείας και της θάλασσας, καθώς και των περιορισµένων οικονοµικών πόρων των
κρατών µελών, οι στόχοι αυτοί µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε
επίπεδο Ένωσης µε την παροχή πολυετούς οικονοµικής βοήθειας επικεντρωµένης στις
σχετικές προτεραιότητες, η Ένωση µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5
παράγραφος 4 της συνθήκης αυτής, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
προς επίτευξη του στόχου αυτού.

(11)

Η χρηµατοδότηση των δαπανών της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής µέσω ενός ενιαίου ταµείου, του ΕΤΘΑ, θα
πρέπει να ικανοποιήσει την ανάγκη για απλούστευση ενισχύοντας ταυτόχρονα την
ενοποίηση και των δύο πολιτικών. Η επέκταση της επιµερισµένης διαχείρισης σε
κοινές οργανώσεις αγορών, που περιλαµβάνει την αντιστάθµιση για τις απόκεντρες
περιφέρειες, τον έλεγχο και τις δραστηριότητες συλλογής δεδοµένων, αναµένεται να
συµβάλει περαιτέρω στην απλοποίηση και τη µείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο
για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη µέλη, καθώς και να επιτύχει µεγαλύτερη
συνοχή και αποτελεσµατικότητα της στήριξης που παρέχεται.

(12)

Ο προϋπολογισµός της Ένωσης θα πρέπει να χρηµατοδοτεί τις δαπάνες της κοινής
αλιευτικής πολιτικής και της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής, µέσω ενός ενιαίου
ταµείου, του ΕΤΘΑ, είτε άµεσα είτε στο πλαίσιο της επιµερισµένης διαχείρισης µε τα
κράτη µέλη. Η επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόζεται
όχι µόνο σε µέτρα στήριξης της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της τοπικής
ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας, αλλά και στις κοινές οργανώσεις αγορών
και την αντιστάθµιση για τις απόκεντρες περιφέρειες, τον έλεγχο και τις
δραστηριότητες συλλογής δεδοµένων. Η άµεση διαχείριση θα πρέπει να ισχύει για τις
επιστηµονικές συµβουλές, τις εθελοντικές συνεισφορές στις περιφερειακές
οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, τα γνωµοδοτικά συµβούλια και τις πράξεις για
την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής. Θα πρέπει να
προσδιοριστούν αναλυτικά οι τύποι µέτρων που µπορούν να χρηµατοδοτούνται από
το ΕΤΘΑ.

(13)

Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση µεταξύ των κατηγοριών µέτρων ελέγχου και
επιβολής που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της επιµερισµένης διαχείρισης και
εκείνων στο πλαίσιο της άµεσης διαχείρισης. Είναι ζωτικής σηµασίας να
οριοθετηθούν οι πόροι που θα διατεθούν για τον έλεγχο υπό επιµερισµένη διαχείριση.

(14)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 50 και 51 του [κανονισµού για την κοινή αλιευτική πολιτική]
(στο εξής κανονισµός ΚΑλΠ) η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του
ΕΤΘΑ θα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση των κανόνων της ΚΑλΠ από τα κράτη
µέλη καθώς και τους οικονοµικούς φορείς. Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν στόχο να
αντικατοπτρίσουν την ευθύνη της Ένωσης να διασφαλίσει, προς το δηµόσιο
συµφέρον, τη διατήρηση των έµβιων υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, όπως
κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 της ΣΛΕΕ.
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(15)

Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα διακυβεύονταν αν η χρηµατοδοτική ενίσχυση
της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στους οικονοµικούς φορείς οι
οποίοι, εκ των προτέρων, δεν θα συµµορφώνονταν µε τις απαιτήσεις που σχετίζονται
µε το δηµόσιο συµφέρον της διατήρησης των έµβιων υδάτινων πόρων. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να είναι αποδεκτοί µόνον οι οικονοµικοί φορείς που, µέσα σε ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα πριν από την υποβολή αίτησης για ενίσχυση, δεν
συµµετείχαν στη λειτουργία, στη διαχείριση ή στην ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ της Ένωσης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβουλίου, της
29ης Σεπτεµβρίου 2008, περί δηµιουργίας κοινοτικού συστήµατος πρόληψης,
αποτροπής και εξάλειψης της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας,
τροποποίησης των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ)
αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ.
1447/19999, που έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 της 20ής Νοεµβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού
συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
τροποποιήσεως των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ.
811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ)
αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007,
(ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισµών
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/200610 ή άλλες
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς τους κανόνες της ΚΑλΠ που θέτουν σε σοβαρό
κίνδυνο τη βιωσιµότητα των σχετικών αποθεµάτων και συνιστούν σοβαρή απειλή για
τη βιώσιµη εκµετάλλευση των έµβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία
αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω από τα
επίπεδα εκείνα που µπορούν να εξασφαλίσουν τη µέγιστη βιώσιµη απόδοση (στο εξής
ΜΒΑ).

(16)

Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις που σχετίζονται µε το δηµόσιο συµφέρον της διατήρησης των έµβιων
υδάτινων πόρων, µετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, καθόλη τη διάρκεια της
περιόδου υλοποίησης της δράσης και, για ορισµένους τύπους πράξεων, επίσης για µια
προσδιορισµένη περίοδο µετά την τελευταία πληρωµή. Η στήριξη που καταβάλλεται
σε ή παρακρατείται από δικαιούχους οι οποίοι δεν τηρούν τις απαιτήσεις που
σχετίζονται µε το δηµόσιο συµφέρον της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών
πόρων κινδυνεύει να συνδεθεί µε παραβάσεις, θέτοντας µε αυτό τον τρόπο σε κίνδυνο
την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ.

(17)

Οι συνέπειες που προβλέπονται για τη µη τήρηση των όρων επιλεξιµότητας πρέπει να
εφαρµόζονται σε περίπτωση παραβάσεων των κανόνων της ΚΑλΠ από τους
δικαιούχους. Προκειµένου να καθοριστεί το ύψος των µη επιλέξιµων δαπανών, θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη η σοβαρότητα της µη τήρησης των κανόνων της ΚΑλΠ από
το δικαιούχο, το οικονοµικό πλεονέκτηµα που προέρχεται από τη µη τήρηση των
κανόνων της ΚΑλΠ ή η σηµασία της συµβολής του ΕΤΘΑ στην οικονοµική
δραστηριότητα του δικαιούχου.

9
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(18)

Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα διακυβεύονταν επίσης, αν η χρηµατοδοτική
ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στα κράτη µέλη που δεν
συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους κανόνες της
ΚΑλΠ που σχετίζονται µε το δηµόσιο συµφέρον της διατήρησης των έµβιων υδάτινων
πόρων, όπως οι υποχρεώσεις συλλογής δεδοµένων και εφαρµογής του ελέγχου.
Επιπλέον, αν δεν τηρηθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις υπάρχει κίνδυνος να µην
ανιχνευτούν από τα κράτη µέλη απαράδεκτοι δικαιούχοι ή µη επιλέξιµες δράσεις.

(19)

Ως προληπτικά µέτρα, προκειµένου να αποφευχθεί η πραγµατοποίηση µη
συµµορφούµενων πληρωµών καθώς και για να δοθούν κίνητρα στο κράτος µέλος να
συµµορφωθεί µε τους κανόνες της ΚΑλΠ ή να απαιτήσει συµµόρφωση από το
δικαιούχο, διακοπή της προθεσµίας πληρωµής και αναστολή πληρωµών, οι οποίες
έχουν χρονικά περιορισµένο πεδίο εφαρµογής, σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν
και οι δύο. Προκειµένου να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, οι δηµοσιονοµικές
διορθώσεις που έχουν οριστικές και αµετάκλητες συνέπειες θα πρέπει να ισχύουν
µόνο για τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε τις δράσεις κατά τη διάρκεια των
οποίων διαπράχθηκαν οι περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες της ΚΑλΠ.

(20)

Προκειµένου να βελτιωθεί ο συντονισµός και να εναρµονιστεί η εφαρµογή των
ταµείων που παρέχουν ενίσχυση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, δηλαδή το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ), µε τα Ταµεία για την αγροτική ανάπτυξη,
συγκεκριµένα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και
για τον τοµέα της θάλασσας και της αλιείας, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας
και Αλιείας (ΕΤΘΑ), κοινές διατάξεις έχουν θεσπιστεί για όλα αυτά τα Ταµεία (τα
«Ταµεία ΚΠΣ») στον [κανονισµό (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]11.
Πέραν από τον παρόντα κανονισµό, το ΕΤΘΑ περιέχει ειδικές διατάξεις λόγω των
ιδιαιτεροτήτων της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ.

(21)

Λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος του µελλοντικού ΕΤΘΑ και υπό το πρίσµα της αρχής
της αναλογικότητας, για τις διατάξεις που αφορούν το στρατηγικό σχεδιασµό έχει
γίνει παρέκκλιση από τον κανονισµό [για τις κοινές διατάξεις], στο εξής η
διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον δύο
φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού, όχι όµως υποχρεωτικά µία
φορά το χρόνο, αφού αυτό θα αποτελούσε υπερβολικό διοικητικό και δηµοσιονοµικό
βάρος, τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη µέλη.

(22)

Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να είναι συµπληρωµατική προς τη δράση των κρατών
µελών ή να επιδιώκει να συµβάλει στην εν λόγω δράση. Προκειµένου να
διασφαλισθεί σηµαντική προστιθέµενη αξία, η εταιρική σχέση µεταξύ της Επιτροπής
και των κρατών µελών θα πρέπει να ενισχυθεί µέσω ρυθµίσεων για τη συµµετοχή
διάφορων τύπων εταίρων µε πλήρη σεβασµό προς τις θεσµικές αρµοδιότητες των
κρατών µελών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διασφάλιση επαρκούς
εκπροσώπησης των γυναικών και των µειονοτικών οµάδων. Αυτή η εταιρική σχέση
αφορά τις περιφερειακές, τοπικές και άλλες δηµόσιες αρχές, καθώς και τους λοιπούς
αρµόδιους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είναι αρµόδιοι για το
περιβάλλον και για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, τους
οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους αρµόδιους φορείς. Οι

11

COM(2011) 615 τελικό.
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ενδιαφερόµενοι εταίροι θα πρέπει να συµµετέχουν στην προπαρασκευή των
συµφωνιών σύµπραξης, καθώς και στην προπαρασκευή, στην εφαρµογή, στην
παρακολούθηση και την αξιολόγηση το προγραµµατισµού.

EL

(23)

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, τα µέσα που χρησιµοποιούνται από την
Επιτροπή και τα κράτη µέλη µπορούν να ποικίλλουν ανάλογα µε το συνολικό ποσό
δηµόσιων δαπανών που χορηγούνται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Η εν λόγω
ποικιλία θα πρέπει να ισχύει ιδίως για τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγηση, τον έλεγχο, και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή των
επιχειρησιακών προγραµµάτων.

(24)

Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει µια ετήσια κατανοµή ανά κράτος µέλος των
διαθέσιµων πιστώσεων υποχρεώσεων, χρησιµοποιώντας αντικειµενικά και διαφανή
κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις ιστορικές κατανοµές στο
πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική κατανάλωση
σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 861/2006 του Συµβουλίου.

(25)

Η εκπλήρωση ορισµένων εκ των προτέρων προϋποθέσεων είναι ύψιστης σηµασίας
στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, ιδίως όσον αφορά την υποβολή ενός Πολυετούς Εθνικού
Σχεδίου Στρατηγικής για την υδατοκαλλιέργεια και την αποδεδειγµένη διοικητική
ικανότητα για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις δεδοµένων για τη διαχείριση της
αλιείας και την επιβολή µε την εφαρµογή ενός συστήµατος ελέγχου Ένωσης,
επιθεώρησης και επιβολής.

(26)

Σύµφωνα µε το στόχο της απλοποίησης, όλες οι δραστηριότητες του ΕΤΘΑ που
εµπίπτουν στην επιµερισµένη διαχείριση, περιλαµβανοµένου του ελέγχου και της
συλλογής δεδοµένων, θα πρέπει να έχουν τη µορφή ενιαίου επιχειρησιακού
προγράµµατος ανά κράτος µέλος, σύµφωνα µε την εθνική του δοµή. Η διαδικασία
προγραµµατισµού καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31
∆εκεµβρίου 2020. Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει ένα ενιαίο επιχειρησιακό
πρόγραµµα . Κάθε πρόγραµµα θα πρέπει να προσδιορίζει µια στρατηγική για την
επίτευξη των στόχων σε σχέση µε τις προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ και
µια επιλογή µέτρων. Ο προγραµµατισµός θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις
προτεραιότητες της Ένωσης, ενώ είναι προσαρµοσµένος µε τα εθνικά πλαίσια και
συµπληρώνει τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, ιδίως την πολιτική αγροτικής
ανάπτυξης και την πολιτική συνοχής.

(27)

Με στόχο να συµβάλλουν στην απλοποίηση της εφαρµογής του ΕΤΘΑ και στη
µείωση του κόστους του ελέγχου και του ποσοστού σφάλµατος, τα κράτη µέλη πρέπει
να χρησιµοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη δυνατότητα που προσφέρεται
στον κανονισµό [κανονισµό για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] για τη χρήση κατ’
αποκοπή ποσών και άλλων απλοποιηµένων µορφών επιδότησης.

(28)

Για τους σκοπούς της επιβολής των υποχρεώσεων ελέγχου στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το τµήµα σχετικά µε τον έλεγχο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της Ένωσης που
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή για αυτόν τον τοµέα πολιτικής. Για την προσαρµογή
του επιχειρησιακού προγράµµατος στις εξελισσόµενες ανάγκες όσον αφορά τον
έλεγχο και την επιβολή το τµήµα ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων µπορεί
να αναθεωρείται τακτικά µε βάση τις αλλαγές στις προτεραιότητες της Ένωσης στην
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πολιτική ελέγχου και επιβολής της ΚΑλΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να
εγκρίνονται από την Επιτροπή.
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(29)

Προκειµένου να διατηρηθεί η ευελιξία στον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων
στον τοµέα του ελέγχου, η αναθεώρηση του τµήµατος του επιχειρησιακού
προγράµµατος σχετικά µε τον έλεγχο θα πρέπει να υπόκειται σε απλουστευµένη
διαδικασία.

(30)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το τµήµα του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος που αφορά τη συλλογή δεδοµένων σύµφωνα µε ένα πολυετές
πρόγραµµα Ένωσης. Προκειµένου να προσαρµοστούν στις ειδικές ανάγκες των
δραστηριοτήτων συλλογής στοιχείων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταρτίζουν ετήσιο
πρόγραµµα εργασίας το οποίο θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται ετησίως υπό την
καθοδήγηση της Επιτροπής και να υπόκειται στην έγκρισή της.

(31)

Προκειµένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική απόδοση των
αλιευτικών δραστηριοτήτων, είναι ζωτικής σηµασίας να τονωθεί η καινοτοµία και η
επιχειρηµατικότητα. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει καινοτόµες
δράσεις και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

(32)

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής απόδοσης της αλιείας και των
θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη διά
βίου µάθηση, τη συνεργασία µεταξύ επιστηµόνων και αλιέων, τονώνοντας τη διάδοση
της γνώσης, καθώς και για συµβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση των
συνολικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των οικονοµικών φορέων.

(33)

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του ρόλου που διαδραµατίζουν οι σύζυγοι των
αυτοαπασχολούµενων αλιέων στην παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας, το ΕΤΘΑ θα
πρέπει να στηρίζει την κατάρτιση και τη δικτύωση, συµβάλλοντας στην
επαγγελµατική τους εξέλιξη και παρέχοντάς τους τα µέσα για να εκπληρώνουν
καλύτερα τα βοηθητικά καθήκοντα που ασκούν παραδοσιακά.

(34)

Έχοντας επίγνωση της αδύναµης παρουσίας των παράκτιων αλιέων µικρής κλίµακας
στον κοινωνικό διάλογο, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις οργανώσεις που
προάγουν αυτό το διάλογο στα κατάλληλα φόρουµ.

(35)

Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων που προσφέρει η διαφοροποίηση για τους
παράκτιους αλιείς µικρής κλίµακας και του κρίσιµου ρόλου τους στις παράκτιες
κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βοηθά τη διαφοροποίηση, καλύπτοντας την ίδρυση
νέων επιχειρήσεων και τις επενδύσεις για τον επανεξοπλισµό των σκαφών τους, πέραν
από την σχετική κατάρτιση για να αποκτήσουν επαγγελµατικές δεξιότητες στο
αντίστοιχο τοµέα εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

(36)

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες υγείας και ασφάλειας επί του σκάφους,
το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις που καλύπτουν την ασφάλεια και την
υγιεινή επί του σκάφους.

(37)

Ως αποτέλεσµα της εγκατάστασης συστηµάτων µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας που
προβλέπονται στο άρθρο 27 του [κανονισµού για την ΚΑλΠ] και προκειµένου να
υποστηριχθούν τα κράτη µέλη στην εφαρµογή αυτών των νέων συστηµάτων, το
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ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει στήριξη όσον αφορά την ανάπτυξη δυναµικότητας και
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
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(38)

Η εισαγωγή των συστηµάτων µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας αναµένεται να
καταστήσει τον κλάδο πιο ανταγωνιστικό. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να υπάρξει
ανάγκη για νέες επαγγελµατικές ευκαιρίες εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ως
εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη διαφοροποίηση και τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας σε αλιευτικές κοινότητες, ιδίως στηρίζοντας την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων και τη µετατροπή των σκαφών για θαλάσσιες δραστηριότητες εκτός των
αλιευτικών δραστηριοτήτων για µικρής κλίµακας παράκτια αλιευτικά σκάφη. Αυτή η
τελευταία δράση φαίνεται ότι είναι κατάλληλη, αφού τα µικρής κλίµακας παράκτια
αλιευτικά σκάφη δεν καλύπτονται από τα συστήµατα µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας.

(39)

Ο στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι να διασφαλιστεί η βιώσιµη
εκµετάλλευση των αλιευτικών αποθεµάτων. Η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα έχει
αναγνωριστεί ως σηµαντική κινητήρια δύναµη της υπεραλίευσης. Εποµένως είναι
πρωταρχικής σηµασίας να προσαρµοστεί ο αλιευτικός στόλος της Ένωσης στους
διαθέσιµους πόρους. Η αποµάκρυνση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας µέσω
κρατικών ενισχύσεων, όπως η προσωρινή ή µόνιµη παύση της δραστηριότητας και
συστήµατα διάλυσης έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατική. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα
στηρίζει τη δηµιουργία και τη διαχείριση συστηµάτων µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας
που στοχεύουν στη µείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας και την αύξηση
των επιδόσεων και της κερδοφορίας των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων.

(40)

Με την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα να είναι µία από τις βασικές κινητήριες
δυνάµεις της υπεραλίευσης, πρέπει να ληφθούν µέτρα για την προσαρµογή του
αλιευτικού στόλου της Ένωσης στους διαθέσιµους πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, το
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη δηµιουργία, την τροποποίηση και τη διαχείριση των
συστηµάτων µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας που εισήγαγε η ΚΑλΠ ως εργαλεία
διαχείρισης για τη µείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας.

(41)

Είναι πρωταρχικής σηµασίας να ενσωµατωθούν οι περιβαλλοντικές ανησυχίες στο
ΕΤΘΑ και να στηριχθεί η εφαρµογή των µέτρων διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑλΠ,
λαµβάνοντας όµως υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα ύδατα της
Ένωσης. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί µια περιφερειακή
προσέγγιση στα µέτρα διατήρησης.

(42)

Στο ίδιο πνεύµα, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη µείωση των επιπτώσεων της
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως µέσω της προώθησης της οικολογικής
καινοτοµίας, πιο επιλεκτικών εργαλείων αλιείας και εξοπλισµού, καθώς και µέτρων
που αποσκοπούν στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας
και των οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν, σύµφωνα µε τη
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 2020.

(43)

Σύµφωνα µε την απαγόρευση των απορρίψεων που εισήγαγε η ΚΑλΠ, το ΕΤΘΑ θα
πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους, οι οποίες στοχεύουν στην
καλύτερη δυνατή χρήση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων και στην αξιοποίηση των
υποχρησιµοποιούµενων συστατικών στοιχείων των αλιευµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη
την έλλειψη πόρων, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αξία των αλιευµάτων, το ΕΤΘΑ
θα πρέπει επίσης να στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους που στοχεύουν στην
προσθήκη εµπορικής αξίας στα αλιεύµατα.
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(44)

Έχοντας επίγνωση της σηµασίας των αλιευτικών λιµένων, των τόπων εκφόρτωσης και
των καταφυγίων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις σχετικές επενδύσεις, ιδίως για
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της
ποιότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται, καθώς και της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας.

(45)

Είναι ζωτικής σηµασίας για την Ένωση να επιτευχθεί µια βιώσιµη ισορροπία µεταξύ
των πόρων γλυκού ύδατος και της εκµετάλλευσής τους. Ως εκ τούτου, κατάλληλες
διατάξεις θα πρέπει να στηρίζουν την αλιεία εσωτερικών υδάτων, λαµβάνοντας
δεόντως υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτοί
οι κλάδοι θα διατηρήσουν την οικονοµική βιωσιµότητά τους.

(46)

Σύµφωνα µε τη Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Υδατοκαλλιέργειας της Επιτροπής12, τους στόχους της ΚΑλΠ και τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την περιβαλλοντικά, οικονοµικά και
κοινωνικά βιώσιµη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

(47)

Η υδατοκαλλιέργεια συµβάλλει στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας
στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σηµαντικό το ΕΤΘΑ
να είναι προσιτό σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ΜΜΕ και να συµβάλλει
στην έναρξη λειτουργίας νέων υδατοκαλλιεργητών. Προκειµένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα
και η οικονοµική απόδοση των δραστηριοτήτων
υδατοκαλλιέργειας, είναι ζωτικής σηµασίας να τονωθεί η καινοτοµία και η
επιχειρηµατικότητα. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει καινοτόµες
δράσεις και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως υδατοκαλλιέργειας εκτός των
τροφίµων και παράκτιας υδατοκαλλιέργειας.

(48)

Νέες µορφές εισοδήµατος σε συνδυασµό µε δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας έχουν
ήδη δείξει την προστιθέµενη αξία τους για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ως εκ
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει αυτές τις συµπληρωµατικές δραστηριότητες
εκτός της υδατοκαλλιέργειας, όπως τουρισµός αλιείας µε πετονιά, εκπαιδευτικές ή
περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

(49)

Μια άλλη σηµαντική µορφή αύξησης του εισοδήµατος των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας είναι η πρόσθεση αξίας στα προϊόντα τους, µέσω µεταποίησης και
εµπορίας προϊόντων δικής τους παραγωγής, καθώς και η εισαγωγή νέων ειδών µε
καλές προοπτικές εµπορίας και µε αυτό τον τρόπο η διαφοροποίηση της παραγωγής
τους.

(50)

Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για τον εντοπισµό των πιο κατάλληλων περιοχών για
την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσβαση στα ύδατα
και στο χώρο, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές στην πραγµατοποίηση
των στρατηγικών επιλογών τους σε εθνικό επίπεδο.

(51)

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής απόδοσης των δραστηριοτήτων
υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη δια βίου µάθηση
και τη δικτύωση, τονώνοντας τη διάδοση της γνώσης, καθώς και συµβουλευτικές

12

COM(2002) 511 τελικό.
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υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της
ανταγωνιστικότητας των οικονοµικών φορέων.
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(52)

Για την προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα
πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που είναι ιδιαίτερα φιλικές
προς το περιβάλλον, τη µετατροπή των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε
οικολογική διαχείριση, τη χρήση συστηµάτων ελέγχου, καθώς και τη µετατροπή σε
βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Στο ίδιο πνεύµα, το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει
την υδατοκαλλιέργεια, προβλέποντας ειδικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

(53)

Έχοντας επίγνωση της σηµασίας της προστασίας των καταναλωτών, το ΕΤΘΑ θα
πρέπει να διασφαλίζει επαρκή στήριξη στους καλλιεργητές, προκειµένου να
προληφθεί και να µετριαστεί ο κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων
τους οποίους ενδέχεται να προκαλέσει η εκτροφή υδατοκαλλιέργειας.

(54)

Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο των επενδύσεων σε δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας,
το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συµβάλλει στην ασφάλεια των επιχειρήσεων, καλύπτοντας την
πρόσβαση στην ασφάλιση αποθεµάτων και κατά συνέπεια διασφαλίζοντας το
εισόδηµα των παραγωγών σε περίπτωση ασυνήθιστων απωλειών της παραγωγής που
οφείλονται κυρίως σε φυσικές καταστροφές, δυσµενή καιρικά φαινόµενα, αιφνίδιες
µεταβολές της ποιότητας του νερού, ασθένειες ή προσβολές από παράσιτα και
καταστροφή εγκαταστάσεων παραγωγής.

(55)

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση υπό την ηγεσία της κοινότητας για την τοπική
ανάπτυξη έχει αποδείξει επί σειρά ετών τη χρησιµότητά της στην προώθηση της
ανάπτυξης της αλιείας και των αγροτικών περιοχών, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις
πολυτοµεακές ανάγκες για ενδογενή ανάπτυξη, η στήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί και
να ενισχυθεί στο µέλλον.

(56)

Σε περιοχές αλιείας, η τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας θα πρέπει να
ενθαρρύνει καινοτόµες προσεγγίσεις για τη δηµιουργία ανάπτυξης και θέσεων
εργασίας, ιδίως προσθέτοντας αξία στα αλιευτικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της
τοπικής οικονοµίας προς νέες οικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που προσφέρονται από τη «γαλάζια ανάπτυξη» και τους ευρύτερους
θαλάσσιους κλάδους.

(57)

Η βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών θα πρέπει να συµβάλει στους στόχους
ΕΕ 2020 της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της µείωσης της φτώχειας και
στην ενίσχυση της καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στο στόχο της εδαφικής
συνοχής, µια βασική προτεραιότητα της Συνθήκης της Λισαβόνας.

(58)

Η τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας θα πρέπει να εφαρµοστεί µέσω
µιας προσέγγισης από τα κάτω προς τα άνω από τοπικές εταιρικές σχέσεις που
αποτελούνται από το δηµόσιο, τον ιδιωτικό τοµέα και τον τοµέα της κοινωνίας των
πολιτών και αντικατοπτρίζουν σωστά την τοπική κοινωνία. Αυτοί οι τοπικοί φορείς
είναι περισσότερο ικανοί να καταρτίσουν και να εφαρµόσουν ολοκληρωµένες
πολυτοµεακές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης για να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των τοπικών αλιευτικών περιοχών τους. Προκειµένου να διασφαλιστεί η
αντιπροσωπευτικότητα των τοπικών οµάδων δράσης, είναι σηµαντικό να µην έχει
καµία µεµονωµένη οµάδα συµφερόντων πάνω από το 49% του δικαιώµατος ψήφου
στους φορείς λήψης αποφάσεων.
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(59)

Η δικτύωση µεταξύ των τοπικών συµπράξεων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό αυτής
της προσέγγισης. Η συνεργασία µεταξύ αυτών των τοπικών συµπράξεων είναι ένα
σηµαντικό αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να παρέχεται από το ΕΤΘΑ.

(60)

Η στήριξη των αλιευτικών περιοχών µέσω του ΕΤΘΑ θα πρέπει να συντονίζεται µε
την τοπική αναπτυξιακή στήριξη που παρέχεται από άλλα Ταµεία της Ένωσης και θα
πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της προετοιµασίας και της εφαρµογής των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και των δράσεων τοπικών οµάδων δράσης, καθώς
και το κόστος της αναζωογόνησης της τοπικής περιοχής και της λειτουργίας της
τοπικής σύµπραξης.

(61)

Προκειµένου να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
σε µια άκρως ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις για την
παροχή στήριξης για την εφαρµογή του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας]13, καθώς και
για τις δραστηριότητες εµπορίας και µεταποίησης που ασκούνται από οικονοµικούς
φορείς για τη µεγιστοποίηση της αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προώθηση των δράσεων που ενσωµατώνουν
δραστηριότητες παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Προκειµένου να προσαρµοστεί στη νέα πολιτική της απαγόρευσης των απορρίψεων,
το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να στηρίζει την επεξεργασία των ανεπιθύµητων
αλιευµάτων.

(62)

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις οργανώσεις και τις ενώσεις οργανώσεων
παραγωγών, µέσω παροχής στήριξης σε αυτούς. Η αντιστάθµιση για την ενίσχυση
αποθεµατοποίησης και την ενίσχυση για σχέδια παραγωγής και εµπορίας θα πρέπει να
καταργηθεί σταδιακά, αφού η σηµασία αυτού του ιδιαίτερου είδους στήριξης έχει
υποχωρήσει υπό το πρίσµα της εξελισσόµενης δοµής της αγοράς της Ένωσης για αυτό
το είδος προϊόντων και της αυξανόµενης σηµασίας των ισχυρών οργανώσεων
παραγωγών.

(63)

Αναγνωρίζοντας τον αυξανόµενο ανταγωνισµό µε τον οποίο έρχονται αντιµέτωποι οι
µικρής κλίµακας παράκτιοι αλιείς, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες των παράκτιων αλιέων µικρής κλίµακας οι οποίες προσθέτουν αξία στα
ψάρια που αλιεύουν, ιδίως µε τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ή της άµεσης εµπορίας
των ψαριών που αλιεύουν.

(64)

Οι αλιευτικές δραστηριότητες στις απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αντιµετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως λόγω του επιπλέον κόστους που αναλαµβάνεται
κατά την εµπορία ορισµένων αλιευτικών προϊόντων, εξαιτίας των ιδιαίτερων
µειονεκτηµάτων που αναγνωρίζονται από το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη
λειτουργία του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(65)

Προκειµένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισµένων αλιευτικών προϊόντων
από τις απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε την εκείνη των
παρόµοιων προϊόντων από άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θέσπισε µέτρα το 1992 για να αντισταθµίσει το σχετικό πρόσθετο κόστος στον
κλάδο της αλιείας. Τα µέτρα που ισχύουν για την περίοδο 2007-2013 ορίζονται στον

13
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κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 791/2007 του Συµβουλίου14. Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η
παροχή στήριξης για την αντιστάθµιση του πρόσθετου κόστους για την εµπορία
ορισµένων αλιευτικών προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2014.1

EL

(66)

Λόγω των διαφορετικών συνθηκών εµπορίας στις ενδιαφερόµενες απόκεντρες
περιφέρειες και των διακυµάνσεων των αλιευµάτων, των αποθεµάτων και των
απαιτήσεων της αγοράς, θα πρέπει να επαφίεται στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη να
καθορίζουν τα αλιευτικά προϊόντα που είναι επιλέξιµα για αντιστάθµιση, τις
αντίστοιχες µέγιστες ποσότητές τους και τα ποσά αντιστάθµισης στο πλαίσιο της
συνολικής κατανοµής ανά κράτος µέλος.

(67)

Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να διαφοροποιήσουν τον κατάλογο και τις
ποσότητες των εν λόγω αλιευτικών προϊόντων και το ύψος της αντιστάθµισης στο
πλαίσιο της συνολικής κατανοµής ανά κράτος µέλος. Πρέπει επίσης να τους επιτραπεί
να προσαρµόσουν τα σχετικά προγράµµατα αντιστάθµισης εφόσον αυτό
δικαιολογείται από την αλλαγή των συνθηκών.

(68)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίζουν το αντισταθµιστικό ποσό σε επίπεδο που να
επιτρέπει την ορθή αντιστάθµιση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα
ιδιαίτερα µειονεκτήµατα των απόκεντρων περιφερειών και ιδίως από το κόστος
µεταφοράς των προϊόντων στην ηπειρωτική Ευρώπη. Προς αποφυγή της
υπεραντιστάθµισης, το ποσό θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το πρόσθετο κόστος το
οποίο αντισταθµίζει η ενίσχυση και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
το 100% του κόστους µεταφοράς και του άλλου σχετικού κόστους στην ηπειρωτική
Ευρώπη. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να λαµβάνονται επίσης υπόψη άλλοι τύποι
δηµόσιας παρέµβασης που επιδρούν στο επίπεδο του επιπλέον κόστους.

(69)

Είναι πρωταρχικής σηµασίας τα κράτη µέλη και οι οικονοµικοί φορείς να είναι
εξοπλισµένα κατά τρόπο ώστε οι έλεγχοι µπορούν να διεξάγονται σε υψηλό επίπεδο
και κατά συνέπεια να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τους κανόνες της κοινής
αλιευτικής πολιτικής, προβλέποντας ταυτόχρονα τη βιώσιµη εκµετάλλευση των
έµβιων υδρόβιων πόρων. Συνεπώς το ΕΤΘΑ πρέπει να στηρίζει τα κράτη µέλη και
τους επιχειρηµατίες σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1224/2009 του
Συµβουλίου. Η στήριξη αυτή αναµένεται να συµβάλει στην βιώσιµη ανάπτυξη,
δηµιουργώντας µια κουλτούρα συµµόρφωσης.

(70)

Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη µέλη βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 861/2006
για τις δαπάνες που σχετίζονται µε την εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου της
Ένωσης θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη λογική ενός
ενιαίου ταµείου.

(71)

Σύµφωνα µε τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης, κρίνεται
σκόπιµο να αφιερώνεται ένας ελάχιστος χρόνος στον έλεγχο της αλιείας στη χρήση
των περιπολικών σκαφών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων, η οποία θα πρέπει να
οριστεί µε ακρίβεια, προκειµένου να διαµορφωθεί µια βάση για τη στήριξη στο
πλαίσιο του ΕΤΘΑ.

14
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(72)

Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών στον
τοµέα του ελέγχου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει στήριξη γι’ αυτό το σκοπό.

(73)

Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τη στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση και
χρήση των δεδοµένων στον τοµέα της αλιείας, όπως ορίζεται στο πολυετές
πρόγραµµα της Ένωσης, ιδίως για τη στήριξη εθνικών προγραµµάτων και τη
διαχείριση και χρήση δεδοµένων για την επιστηµονική ανάλυση και εφαρµογή της
ΚΑλΠ. Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη µέλη βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται µε τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των
δεδοµένων στον τοµέα της αλιείας θα πρέπει να συνεχιστούν στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ,
επιδιώκοντας τη λογική ενός ενιαίου ταµείου.

(74)

Είναι επίσης απαραίτητο να στηριχθεί η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών,
καθώς και µε τρίτες χώρες, εφόσον απαιτείται, σε σχέση µε τη συλλογή δεδοµένων
µέσα στην ίδια θαλάσσια λεκάνη, καθώς και µε τους σχετικούς διεθνείς
επιστηµονικούς φορείς.

(75)

Στόχος της ΟΘΠ είναι η στήριξη της βιώσιµης χρήσης των θαλασσών και των
ωκεανών και η ανάπτυξη συντονισµένης, συνεπούς και διαφανούς διαδικασίας λήψης
αποφάσεων σε σχέση µε τις πολιτικές που επηρεάζουν τους ωκεανούς, τις θάλασσες,
τα νησιά, παράκτιες και απόκεντρες περιφέρειες και τους θαλάσσιους κλάδους, σε
συµφωνία µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης»15.

(76)

Η συνεχής χρηµατοδότηση είναι απαραίτητη για την εφαρµογή και την περαιτέρω
ανάπτυξη της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
αντικατοπτρίζεται στις δηλώσεις του Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
της Επιτροπής των Περιφερειών16.

(77)

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την προώθηση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως µέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
και της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρµογής στρατηγικών θαλάσσιας λεκάνης. Αυτές
οι στρατηγικές στοχεύουν στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για την
αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες και στην
ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, για να µεγιστοποιηθεί η
χρήση των χρηµατοοικονοµικών µέσων και των κεφαλαίων της Ένωσης και να
αυξηθεί η οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης.

(78)

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων για
να δηµιουργήσει συνέργειες µεταξύ των πρωτοβουλιών που λαµβάνονται σε
διάφορους τοµείς και επηρεάζουν τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τις ακτές. Αυτό
συµβαίνει για την ολοκληρωµένη θαλάσσια επιτήρηση, η οποία αποσκοπεί στη
βελτίωση της επίγνωσης των καταστάσεων στη θάλασσα, µέσω βελτιωµένης και
ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών σε όλους τους κλάδους. Ωστόσο, οι δράσεις που
σχετίζονται µε τη θαλάσσια επίβλεψη και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του τίτλου

15

COM(2007) 575 τελικό της 10.10.2007.
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, της 14ης Ιουνίου 2010, ψήφισµα του ΕΚ της
21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) - Αξιολόγηση της
προόδου που σηµειώθηκε και νέες προκλήσεις· Γνωµοδότηση της της Επιτροπής των Περιφερειών µε
τίτλο: ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής και γνώσεις για τη θάλασσα 2020».
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V της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να
χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΤΘΑ.

EL

(79)

Η διασύνδεση των βέβαιων πληροφοριακών συστηµάτων που διοικούνται από αυτούς
τους κλάδους ενδέχεται να απαιτήσει την κινητοποίηση των δικών τους µηχανισµών
χρηµατοδότησης κατά συνεκτικό τρόπο και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης.
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός και η ολοκληρωµένη διαχείριση των
παράκτιων περιοχών είναι απαραίτητα για την βιώσιµη ανάπτυξη των θαλάσσιων
περιοχών και των παράκτιων περιφερειών, που συµβάλλουν και οι δύο στην επίτευξη
των στόχων της διαχείρισης µε βάση το οικοσύστηµα και στην ανάπτυξη των δεσµών
ξηράς-θάλασσας. Αυτά τα εργαλεία είναι επίσης σηµαντικά για τη διαχείριση των
διάφορων χρήσεων των ακτών, των θαλασσών και των ωκεανών µας, για να καταστεί
δυνατή η βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και να τονωθούν οι διασυνοριακές
επενδύσεις, ενώ η εφαρµογή της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική θα
καθορίσει περαιτέρω τα όρια της αειφορίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που
έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί
η γνώση του θαλάσσιου κόσµου και να τονωθεί η καινοτοµία, µέσω της διευκόλυνσης
της συλλογής, της ελεύθερης ανταλλαγής, της επαναχρησιµοποίησης και της διάδοσης
των δεδοµένων σχετικά µε την κατάσταση των ωκεανών και των θαλασσών.

(80)

Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, την
απασχόληση, την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των
θαλάσσιων κλάδων και στις παράκτιες περιοχές. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
προσδιοριστούν τα κανονιστικά εµπόδια και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που εµποδίζουν
την ανάπτυξη στους αναδυόµενους και µελλοντικούς θαλάσσιους κλάδους, καθώς και
οι δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνολογική
καινοτοµία που είναι απαραίτητη για την αύξηση του επιχειρηµατικού δυναµικού των
θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρµογών.

(81)

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να είναι συµπληρωµατικό και συνεπές προς τα υπάρχοντα και
µελλοντικά χρηµατοδοτικά µέσα που διατίθενται από την Ένωση και τα κράτη µέλη,
σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο, για την προώθηση της προστασίας και της βιώσιµης
χρήσης των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών, βοηθώντας στην ενίσχυση της
αποτελεσµατικότερης συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και των παράκτιων,
νησιωτικών και απόκεντρων περιφερειών τους και λαµβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση
και την πρόοδο των εθνικών και τοπικών σχεδίων. Το Ταµείο θα συνδυάζεται µε
άλλες πολιτικές της Ένωσης που ενδέχεται να περιλαµβάνουν µια θαλάσσια
διάσταση, ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταµείο Συνοχής
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, καθώς και το Πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 για
την Έρευνα και την ενεργειακή πολιτική.

(82)

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑλΠ σε παγκόσµιο επίπεδο, η Ένωση
διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στην εργασία των διεθνών οργανισµών. Ως εκ τούτου,
είναι απαραίτητο η Ένωση να συνεισφέρει στις δραστηριότητες εκείνων των
οργανισµών που βοηθούν να διασφαλιστεί η διατήρηση και η βιώσιµη εκµετάλλευση
των αλιευτικών πόρων στην ανοικτή θάλασσα και σε ύδατα τρίτων χωρών. Η στήριξη
που παρέχεται στους διεθνείς οργανισµούς βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
861/2006 θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ επιδιώκοντας τη λογική
ενός ενιαίου ταµείου.
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(83)

Προκειµένου να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΚΑλΠ και να
διασφαλιστεί η αποτελεσµατική λειτουργία των γνωµοδοτικών συµβουλίων (ΓΣ),
είναι απαραίτητο τα ΓΣ να εφοδιάζονται µε επαρκή και µόνιµη χρηµατοδότηση,
προκειµένου να ασκούν αποτελεσµατικά το συµβουλευτικό τους ρόλο στο πλαίσιο της
ΚΑλΠ. Επιδιώκοντας τη λογική ενός ενιαίου ταµείου, η στήριξη που παρέχεται σε ΓΣ
στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να αντικαταστήσει τη στήριξη που παρέχεται σε
Περιφερειακά Γνωµοδοτικά Συµβούλια (ΠΓΣ) βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
861/2006.

(84)

Μέσω τεχνικής συνδροµής, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει προπαρασκευαστική,
διοικητική και τεχνική στήριξη, καθώς και στήριξη για µέτρα ενηµέρωσης, δικτύωση,
αξιολογήσεις, λογιστικούς ελέγχους, µελέτες και ανταλλαγές εµπειριών, προκειµένου
να διευκολυνθεί η εφαρµογή του επιχειρησιακού προγράµµατος και να προωθηθούν
οι καινοτόµες προσεγγίσεις και πρακτικές για απλή και διαφανή υλοποίηση. Η τεχνική
βοήθεια θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου
Τοπικών Οµάδων ∆ράσης Αλιείας που να στοχεύει στην ανάπτυξη δυναµικότητας,
στη διάδοση των πληροφοριών, στην ανταλλαγή εµπειριών και στη στήριξη της
συνεργασίας µεταξύ των τοπικών συµπράξεων.

(85)

Όσον αφορά όλες τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισµού,
τόσο υπό επιµερισµένη όσο και υπό άµεση διαχείριση, είναι αναγκαίο να
διασφαλιστεί η προστασία των χρηµατοοικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης µε
την κατάλληλη εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά την προστασία των
συµφερόντων αυτών και να διασφαλιστεί η διενέργεια κατάλληλων ελέγχων από τα
κράτη µέλη και από την Επιτροπή.

(86)

Ο [κανονισµός (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] και οι διατάξεις που
θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του θα πρέπει να εφαρµόζονται στις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού, οι οποίες εµπίπτουν στην επιµερισµένη διαχείριση. Ειδικότερα,
ο [κανονισµός (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]17 θεσπίζει διατάξεις
που σχετίζονται µε την επιµερισµένη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης µε τα
κράτη µέλη, βάσει των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της
διαφάνειας και της µη διακριτικής µεταχείρισης, καθώς και διατάξεις σχετικά µε τη
λειτουργία των διαπιστευµένων οργανισµών, τις δηµοσιονοµικές αρχές, διατάξεις που
θα πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.

(87)

Λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη την ιδιαιτερότητα του ΕΤΘΑ, ειδικότερα το µέγεθός
του, τους τύπους των δράσεων που χρηµατοδοτούνται, τον ισχυρό δεσµό µε την
ΚΑλΠ και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς παράγοντες, ορισµένες από τις κοινές
διατάξεις που αφορούν την επιµερισµένη διαχείριση θα πρέπει να προσαρµοστούν, να
λάβουν παρέκκλιση ή να συµπληρωθούν στον παρόντα κανονισµό. Εφόσον απαιτείται
από τις διατάξεις του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων],
το ΕΤΘΑ θα πρέπει να ολοκληρώσει και να συµπληρώσει τις εν λόγω κοινές
διατάξεις.

(88)

Έχοντας επίγνωση της σηµασίας της διασφάλισης της διατήρησης των θαλάσσιων
βιολογικών πόρων και της προστασίας των αλιευτικών αποθεµάτων, ιδίως από την
παράνοµη αλιεία και σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Πράσινης Βίβλου για τη
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µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ18, εκείνοι οι οικονοµικοί φορείς που δεν συµµορφώνονται
µε τους κανόνες της ΚΑλΠ, θέτοντας σε κίνδυνο κυρίως τη βιωσιµότητα των
σχετικών αποθεµάτων και κατά συνέπεια αποτελούν σοβαρή απειλή για τη βιώσιµη
εκµετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί
τους πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που µπορούν
να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ και εκείνοι που εµπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία θα πρέπει να
εξαιρούνται από τη στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Η χρηµατοδότηση της Ένωσης
δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε κανένα στάδιο από την επιλογή έως την εκτέλεση
µιας δράσης για να υπονοµεύσει το δηµόσιο συµφέρον της διατήρησης των έµβιων
υδάτινων πόρων το οποίο εκφράζεται στους στόχους του κανονισµού για την ΚΑλΠ.

EL

(89)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να
εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου. Για το
σκοπό αυτό, θα πρέπει να ορισθεί µία διαχειριστική αρχή, ένας οργανισµός πληρωµών
και ένας οργανισµός πιστοποίησης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και να
καθορισθούν οι ευθύνες τους. Οι εν λόγω ευθύνες θα πρέπει να αφορούν κατά κύριο
λόγο τη χρηστή δηµοσιονοµική εφαρµογή, την οργάνωση της αξιολόγησης, την
πιστοποίηση των δαπανών, το λογιστικό έλεγχο και τη συµµόρφωση µε το ενωσιακό
δίκαιο. Θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα για τη διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων
µεταξύ της Επιτροπής και των οικείων εθνικών αρχών για την παρακολούθηση της
συνδροµής. Ιδίως, όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο, απαιτείται ιδίως ο
καθορισµός των λεπτοµερών ρυθµίσεων µε τις οποίες τα κράτη µέλη θα παρέχουν
διαβεβαίωση αξιοπιστίας πως τα συστήµατα έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν
ικανοποιητικά.

(90)

Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προστατεύονται µε
αναλογικά µέτρα σε ολόκληρο τον κύκλο των δαπανών, όπου συµπεριλαµβάνονται η
πρόληψη, ο εντοπισµός και η διερεύνηση παρατυπιών, η ανάκτηση απολεσθέντων,
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων και, αναλόγως,
η επιβολή κυρώσεων.

(91)

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη µέλη ως επακόλουθο παρατυπιών θα πρέπει
να παραµένουν στη διάθεση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ενδιαφερόµενου
κράτους µέλους. Ένα σύστηµα οικονοµικής ευθύνης των κρατών µελών θα πρέπει να
σχεδιαστεί σε περίπτωση απουσίας πλήρους αποκατάστασης παρατυπιών και θα
πρέπει να δοθεί δυνατότητα στην Επιτροπή να διασφαλίσει τα συµφέροντα του
προϋπολογισµού της Ένωσης, µέσω καταλογισµού στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
των ποσών που απωλέσθησαν εξαιτίας παρατυπιών και δεν ανακτήθηκαν εντός
εύλογης προθεσµίας.

(92)

Με στόχο την επίτευξη εύρυθµης σύµπραξης συνεργασίας και κατάλληλης
προώθησης της βοήθειας της Ένωσης, θα πρέπει να παρέχεται η ευρύτερη δυνατή
ενηµέρωση και δηµοσιότητα. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση της
συνδροµής, θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για το θέµα αυτό καθώς και για την
ενηµέρωση της Επιτροπής σχετικά µε τα λαµβανόµενα µέτρα.

(93)

Θα πρέπει να απλουστευθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τις αναλήψεις
υποχρεώσεων και τις πληρωµές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική ροή των
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χρηµάτων. Η προχρηµατοδότηση µε το 4 % της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ θα µπορούσε
να συντελέσει στην επιτάχυνση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος.
(94)

Για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των πόρων της Ένωσης, θα πρέπει να
γίνουν βελτιώσεις στον τοµέα της πρόβλεψης και της εκτέλεσης των δαπανών. Για το
σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν, ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα, στην Επιτροπή, τις προβλέψεις τους για τη χρήση των πόρων της
Ένωσης, ενώ οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στη δηµοσιονοµική εκτέλεση θα πρέπει να
προκαλούν την επιστροφή των προκαταβολών και την αυτόµατη αποδέσµευση των
κονδυλίων.

(95)

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες της ΚΑλΠ που αναφέρονται στα
άρθρα 50 και 51 του [κανονισµού για την ΚΑλΠ] και να ενισχυθεί η τήρηση των
κανόνων της ΚΑλΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν συµπληρωµατικές διατάξεις για τους
κανόνες σχετικά µε τη διακοπή της προθεσµίας πληρωµής [κανονισµός (ΕΕ ) αριθ.
[...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. Εφόσον ένα κράτος µέλος ή ένας οικονοµικός
φορέας δεν έχει συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της ΚΑλΠ ή
εφόσον η Επιτροπή έχει στοιχεία που υποδηλώνουν αυτή την έλλειψη συµµόρφωσης,
ως προληπτικό µέτρο, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διακόπτει τις
πληρωµές.

(96)

Πέραν από τη δυνατότητα διακοπής και, προκειµένου να αποφευχθεί ο προφανής
κίνδυνος πληρωµής µη επιλέξιµων δαπανών, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να αναστέλλει τις πληρωµές που συνδέονται µε τη µη τήρηση των
κανόνων της ΚΑλΠ, όπως απαιτείται από τα άρθρα 50 και 51 του [κανονισµός για την
ΚΑλΠ].

(97)

Για την εξακρίβωση της δηµοσιονοµικής σχέσης µεταξύ των διαπιστευµένων
οργανισµών πληρωµών και του ενωσιακού προϋπολογισµού, ενδείκνυται να
εκκαθαρίζει η Επιτροπή κατ' έτος τους λογαριασµούς των οργανισµών αυτών. Η
απόφαση εκκαθάρισης λογαριασµών θα πρέπει να αφορά την πληρότητα, την
ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασµών, όχι όµως τη συµµόρφωση των
δαπανών µε την ενωσιακή νοµοθεσία.

(98)

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα θα πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση και
αξιολόγηση, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητά του και να καταδειχθούν τα
επιτεύγµατά του. Η Επιτροπή θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για µια κοινή
παρακολούθηση και αξιολόγηση, διασφαλίζοντας µεταξύ άλλων ότι τα σχετικά
δεδοµένα θα είναι διαθέσιµα εγκαίρως. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθοριστεί
ένας κατάλογος δεικτών και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής ΕΤΘΑ από
την Επιτροπή σε σχέση µε ειδικούς στόχους.

(99)

Η ευθύνη παρακολούθησης του προγράµµατος πρέπει να κατανέµεται µεταξύ της
διαχειριστικής αρχής και της επιτροπής παρακολούθησης που συστήνεται για το
σκοπό αυτό. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αντίστοιχες
αρµοδιότητες. Η παρακολούθηση του προγράµµατος πρέπει να περιλαµβάνει τη
σύνταξη ετήσιας έκθεσης προόδου, η οποία αποστέλλεται στην Επιτροπή.

(100) 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
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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 Schecke19, δεν θα πρέπει
να ζητείται η δηµοσίευση των ονοµάτων φυσικών προσώπων.
(101) Προκειµένου να συµπληρωθούν και να τροποποιηθούν ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία
του παρόντος κανονισµού, η εξουσία για τη θέσπιση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο
290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί
στην Επιτροπή σε σχέση µε έναν κώδικα συµπεριφοράς σχετικά µε τον εντοπισµό των
περιπτώσεων µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες της ΚΑλΠ οι οποίες θα µπορούσαν
να οδηγήσουν στο απαράδεκτο της αίτησης και του χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής,
προκειµένου να διασφαλιστούν οι εκ των προτέρων προϋποθέσεις κατά αναλογικό
τρόπο, τον προσδιορισµό των επιλέξιµων επενδύσεων επί του σκάφους, προκειµένου
να αποφευχθούν οι επενδύσεις που θα οδηγούσαν σε αύξηση της αλιευτικής
ικανότητας του σκάφους, για τη µέθοδο υπολογισµού των καθαρών εσόδων στην
περίπτωση της οικολογικής καινοτοµίας, για τον καθορισµό των επιλέξιµων δράσεων
και δαπανών που συνδέονται µε την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων
προστατευόµενων περιοχών, για τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών των
επενδύσεων στην υπεράκτια και µη διατροφική υδατοκαλλιέργεια, τον προσδιορισµό
του περιεχοµένου του σχεδίου δράσης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, τον
προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής
στήριξης για τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, τον ορισµό των επιλέξιµων
δαπανών, σύµφωνα µε το κόστος λειτουργίας και τα έξοδα αναζωογόνησης για τις
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, τις υποχρεώσεις των οργανισµών πληρωµών, τον
καθορισµό των καθηκόντων των φορέων πιστοποίησης, την αποσαφήνιση των
διαδικασιών για την επαρκή ιχνηλάτηση του ελέγχου, την αποσαφήνιση των
υποχρεώσεων των κρατών µελών σε περίπτωση ανάκτησης των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, τον προσδιορισµό των περιπτώσεων µη συµµόρφωσης µε την
ΚΑλΠ οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε αναστολή πληρωµών, την
καθιέρωση κριτηρίων και µεθοδολογίας προς εφαρµογή σε περίπτωση κατ’ αποκοπήν
ποσού ή δηµοσιονοµικών διορθώσεων κατά παρέκταση και τον κατάλογο των
σχετικών περιπτώσεων µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες της ΚΑλΠ οι οποίες θα
µπορούσαν να οδηγήσουν στην εφαρµογή των δηµοσιονοµικών διορθώσεων και για
το περιεχόµενο και την κατασκευή του συστήµατος παρακολούθησης και
αξιολόγησης.
(102) Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή
θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των σχετικών
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
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(103) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις,
αποφάσεις σχετικά µε την ετήσια κατανοµή των πιστώσεων, αποφάσεις για την
έγκριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων και τις τροποποιήσεις τους, αποφάσεις
σχετικά µε την προτεραιότητα της Ένωσης στην πολιτική ελέγχου και επιβολής,
απόφαση για την έγκριση των ετήσιων προγραµµάτων εργασίας για τη συλλογή
δεδοµένων, αποφάσεις που καθιερώνουν ενδείξεις µη συµµόρφωσης µε την ΚΑλΠ και
οδηγούν σε πιθανή διακοπή της προθεσµίας πληρωµής, αποφάσεις για τη µη τήρηση
των κανόνων της ΚΑλΠ που οδηγούν σε πιθανή αναστολή των πληρωµών, αποφάσεις
αναστολής πληρωµών και για την άρση αναστολής πληρωµών, αποφάσεις για τις
δηµοσιονοµικές διορθώσεις και απόφαση για την εκκαθάριση των λογαριασµών.
(104) Προκειµένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή οι εκτελεστικές αρµοδιότητες
που αφορούν τη µορφή του επιχειρησιακού προγράµµατος, τις διαδικασίες για την
έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος, τις διαδικασίες σχετικά µε την έγκριση
του ετήσιου προγράµµατος εργασίας για τη συλλογή δεδοµένων, τη συγκεκριµένη
εφαρµογή των ποσοστιαίων µονάδων της έντασης της ενίσχυσης του Παραρτήµατος Ι,
τη χρονική περίοδο για την αποστολή της ενδιάµεσης δήλωσης δαπανών, τους
κανόνες σχετικά µε την υποχρέωση των οργανισµών πληρωµών όσον αφορά τη
διαχείριση και τον έλεγχο, ειδικά καθήκοντα των οργανισµών πιστοποίησης, τους
κανόνες για την αποτελεσµατική διαχείριση και έλεγχο, κανόνες σχετικά µε τον
καθορισµό των πληρωµών που πρέπει να ανασταλούν, σχετικά µε τις διαδικασίες για
τη διακοπή της προθεσµίας πληρωµής ή για την αναστολή των πληρωµών, σχετικά µε
τη διαδικασία για πρόσθετους επιτόπιους ελέγχους από την Επιτροπή, τη µορφή των
ετήσιων εκθέσεων εφαρµογής, τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στις εκ
των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και για την κατάρτιση των τεχνικών
στοιχείων για µέτρα δηµοσιότητας. Οι αρµοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τον καθορισµό κανόνων και
γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή20.
(105) Υπό το πρίσµα των διαδικαστικού χαρακτήρα των διατάξεων που θα εκδοθούν από
την Επιτροπή µε τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 24, του άρθρου 98, του άρθρου
120 και του άρθρου 143, η συµβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να εφαρµόζεται κατά
την έγκριση των τελευταίων.
(106) Προκειµένου να διευκολυνθεί η οµαλή µετάβαση από το σύστηµα που θεσπίστηκε µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου στο σύστηµα που θεσπίζεται µε
τον παρόντα κανονισµό, η εξουσία για τη θέσπιση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290
της Συνθήκης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, όσον αφορά τη θέσπιση
µεταβατικών διατάξεων.
(107) Το νέο καθεστώς στήριξης που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό αντικαθιστά
το καθεστώς στήριξης που καθιερώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 861/2006, τον κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος για τη στήριξη της περαιτέρω
ανάπτυξης µιας Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
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ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
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1290/2005, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 791/2007 για το Ταµείο Εγγυήσεων και το
άρθρο 103 του κανονισµού 1224/2009. Ως εκ τούτου, αυτοί οι κανονισµοί και η
διάταξη πρέπει να καταργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014.
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

EL
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ΤΙΤΛΟΣ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός ορίζει τα χρηµατοδοτικά µέτρα της Ένωσης για την εφαρµογή:
α)

της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ),

β)

των σχετικών µέτρων σχετικά µε το δίκαιο της θάλασσας,

γ)

της βιώσιµης ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών και της αλιείας εσωτερικών
υδάτων,

δ)

και της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ).
Άρθρο 2
Γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις δράσεις που πραγµατοποιούνται στο έδαφος της
Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 3
Ορισµοί
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού και µε την επιφύλαξη της παραγράφου
2, εφαρµόζονται οι ορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 5 του [κανονισµού για την
κοινή αλιευτική πολιτική]21, στο άρθρο 5 του [κανονισµού για την κοινή οργάνωση
των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], στο άρθρο 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στο άρθρο 2 του κανονισµού αριθ.
[κανονισµός για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]22.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
1.

21
22
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Ως «κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών (ΚΠΑΠ)» νοείται ένα
δίκτυο συστηµάτων µε αποκεντρωµένη σύσταση που αναπτύχθηκε για την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ χρηστών από διάφορους τοµείς για τη
βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης των δραστηριοτήτων στη θάλασσα·

COM(2011) 425 τελικό.
COM(2011) 615 τελικό.
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2.

ως «διατοµεακές δράσεις» νοούνται πρωτοβουλίες που ωφελούν αµοιβαία
διαφορετικούς τοµείς και/ή τοµεακές πολιτικές, όπως αναφέρεται στη
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν µπορούν να
επιτευχθούν εξ ολοκλήρου µέσω µέτρων που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο
των αντίστοιχων τοµέων πολιτικής·

3.

ως «Ηλεκτρονικό Σύστηµα Καταχώρησης και Αναφοράς» (ΗΣΚΑ) νοείται
ένα σύστηµα για την ηλεκτρονική καταγραφή και αναφορά δεδοµένων που
αναφέρονται στα άρθρα 15, 24 και 63 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
του Συµβουλίου·

4.

ως «Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Παρατηρήσεων και ∆εδοµένων της Θάλασσας»
νοείται ένα δίκτυο που ενσωµατώνει την εθνική θαλάσσια παρατήρηση και
προγράµµατα δεδοµένων σε κοινούς και προσβάσιµους ευρωπαϊκούς πόρους·

5.

ως «αλιευτική περιοχή» νοείται µια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα ή
λίµνη ή περιλαµβάνει τεχνητές λίµνες ή εκβολές ποταµού και στην οποία
ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσµού απασχολείται στον τοµέα της αλιείας ή
της υδατοκαλλιέργειας και έχει οριστεί ως τέτοια από το κράτος µέλος·

6.

ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο ασκεί επαγγελµατικώς την αλιεία,
όπως αναγνωρίζεται από το κράτος µέλος, επί ενεργού αλιευτικού σκάφους ή
ασκεί επαγγελµατικώς τη συγκοµιδή θαλάσσιων οργανισµών, όπως
αναγνωρίζεται από το κράτος µέλος, χωρίς σκάφος·

7.

ως «Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική» (ΟΘΠ) νοείται η πολιτική της
Ένωσης, στόχος της οποίας είναι να ενισχύσει τη συντονισµένη και
συνεκτική λήψη αποφάσεων για τη µεγιστοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης,
της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών µελών,
ιδίως των παράκτιων, νησιωτικών και απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης,
καθώς και των θαλάσσιων τοµέων, µέσω συνεκτικών και σχετικών µε τη
θάλασσα πολιτικών και της σχετικής διεθνούς συνεργασίας·

8.

ως «Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Επιτήρηση» νοείται µια πρωτοβουλία της ΕΕ,
στόχος της οποίας είναι η αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της
αποδοτικότητας σε δραστηριότητες επιτήρησης των ευρωπαϊκών θαλασσών,
µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας, διασυνοριακά και
διατοµεακά·

9.

ως «παρατυπία» νοείται η παρατυπία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 του κανονισµού 2988/95 του Συµβουλίου·

10.

ως «αλιεία εσωτερικών υδάτων» νοείται η αλιεία που ασκείται για
εµπορικούς σκοπούς από σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά
ύδατα ή µε άλλα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την αλιεία στον πάγο·

11.

ως «ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών» νοούνται µέσα, όπως
στρατηγικές και µέτρα, όπως ορίζονται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2002/413/ΕΚ), της 30ής Μαΐου 2002,
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σχετικά µε την εφαρµογή στην Ευρώπη της ολοκληρωµένης διαχείρισης των
παράκτιων ζωνών23·

23
24
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12.

ως «ολοκληρωµένη θαλάσσια διακυβέρνηση» νοείται η συντονισµένη
διαχείριση όλων των τοµεακών πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν τους
ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές·

13.

ως «θαλάσσιες περιοχές» νοούνται οι γεωγραφικές περιοχές που
καθορίζονται στο παράρτηµα Ι της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συµβουλίου
και οι περιοχές που καθορίζονται από τις περιφερειακές οργανώσεις
διαχείρισης της αλιείας·

14.

ως «θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός» νοείται η διαδικασία µε την οποία
οι δηµόσιες αρχές αναλύουν και αποδίδουν την κατανοµή στο χώρο και το
χρόνο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την
επίτευξη οικολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών στόχων·

15.

ως «µέτρο» νοείται ένα σύνολο δράσεων·

16.

ως «δηµόσια δαπάνη» νοείται κάθε συνεισφορά στη χρηµατοδότηση
δράσεων που προέρχονται από τον προϋπολογισµό του κράτους µέλους ή
από τον προϋπολογισµό των περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και κάθε παρόµοια δαπάνη· Κάθε συµµετοχή
στη χρηµατοδότηση δράσεων από τον προϋπολογισµό φορέων ή ενώσεων
του δηµόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή
φορέων του δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία
2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης
Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, θεωρείται δηµόσια
συνεισφορά24·

17.

ως «στρατηγική θαλάσσιας λεκάνης» νοείται ένα δοµηµένο πλαίσιο
συνεργασίας σε σχέση µε µια δεδοµένη γεωγραφική περιοχή, το οποίο
αναπτύχθηκε από ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, κράτη µέλη, τις περιφέρειές
τους και, όταν ενδείκνυται, τρίτες χώρες που µοιράζονται την ίδια θαλάσσια
λεκάνη. Η στρατηγική λαµβάνει υπόψη τις γεωγραφικές, κλιµατικές,
οικονοµικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες της θαλάσσιας λεκάνης·

18.

ως «παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας» νοείται η αλιεία που διεξάγεται από
αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους µικρότερου των 12 µέτρων, τα οποία δεν
χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία που περιλαµβάνονται στον πίνακα 3 του
παραρτήµατος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της
30ής ∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε το µητρώο του κοινοτικού αλιευτικού
στόλου25·

ΕΕ L 148 της 6.6.2002.
ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 44.
EE L 5 της 9.1.2004, σ. 25.
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19.
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ως «σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα» νοούνται
σκάφη που ασκούν εµπορική αλιεία σε εσωτερικά ύδατα και δεν
περιλαµβάνονται στο µητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης.
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Ίδρυση και στόχοι του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και
Αλιείας
Άρθρο 4
Εγκατάσταση
Με το παρόν ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Άρθρο 5
Στόχος
Το ΕΤΘΑ συµβάλλει στους ακόλουθους στόχους:
α)

προώθηση της βιώσιµης και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

β)

ενίσχυση της ανάπτυξης και της εφαρµογής της ολοκληρωµένης θαλάσσιας
πολιτικής της Ένωσης, κατά τρόπο συµπληρωµατικό προς την πολιτική συνοχής και
την κοινή αλιευτική πολιτική·

γ)

προώθηση της ισορροπηµένης και περιεκτικής εδαφικής ανάπτυξης των αλιευτικών
περιοχών·

δ)

ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ.
Άρθρο 6
Προτεραιότητες της Ένωσης

Η επίτευξη των στόχων του ΕΤΘΑ συµβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη,
διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Επιδιώκεται µε τις ακόλουθες έξι
προτεραιότητες της Ένωσης, οι οποίες µεταφέρουν τους σχετικούς θεµατικούς στόχους του
Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (στο εξής ΚΣΠ):
(1)

Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής µέσω των ακόλουθων στόχων:
α)

EL

προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της
δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του
εργατικού δυναµικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που
εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·
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β)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ενίσχυση της καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας,
µέσω εστίασης στους ακόλουθους τοµείς:
α)

στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας και της
µεταφοράς γνώσης·

β)

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας της αλιείας, ιδίως των
παράκτιων στόλων µικρής κλίµακας και βελτίωση της ασφάλειας ή των
συνθηκών εργασίας·

γ)

ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και δια βίου µάθηση·

δ)

βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για αλιευτικά προϊόντα.

Ενίσχυση της καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης
υδατοκαλλιέργειας µέσω εστίασης στους ακόλουθους τοµείς:

στη

γνώση

α)

στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας και της
µεταφοράς γνώσης·

β)

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως των ΜΜΕ·

γ)

ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και δια βίου µάθηση·

δ)

βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

Προώθηση της βιώσιµης και αποδοτικής ως προς τους πόρους αλιείας, µέσω
εστίασης στους ακόλουθους τοµείς:
α)

µείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον·

β)

προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµάτων, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών που παρέχουν.

Προώθηση της βιώσιµης και αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας,
µέσω εστίασης στους ακόλουθους τοµείς:
α)

ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και
προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας·

β)

προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και
της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας.

Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ µέσω:
α)

EL

διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους τοµείς της
θαλάσσιας οικονοµίας και ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονοµίας,
περιλαµβανοµένης της άµβλυνσης της κλιµατικής αλλαγής.

της παροχής επιστηµονικής γνώσης και συλλογής δεδοµένων·
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β)

της στήριξης για τον έλεγχο και την επιβολή, της ενίσχυσης των θεσµικών
ικανοτήτων και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Επιµερισµένη και άµεση διαχείριση
Άρθρο 7
Επιµερισµένη και άµεση διαχείριση
1.

Τα µέτρα που καλύπτονται από τον τίτλο V και η τεχνική βοήθεια βάσει του άρθρου
92 χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΘΑ, σύµφωνα µε την αρχή της επιµερισµένης
διαχείρισης µεταξύ των κρατών µελών και της Ένωσης και σύµφωνα µε τους
κοινούς κανόνες που θεσπίζονται από τον [κανονισµό (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση
κοινών διατάξεων]26.

2.

Τα µέτρα που καλύπτονται από τον τίτλο VI, µε εξαίρεση την τεχνική βοήθεια βάσει
του άρθρου 92, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΘΑ σύµφωνα µε την αρχή της άµεσης
διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Γενικές αρχές που διέπουν τη βοήθεια στο πλαίσιο της
επιµερισµένης διαχείρισης
Άρθρο 8
Κρατικές ενισχύσεις
1.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στις ενισχύσεις που
χορηγούνται από τα κράτη µέλη σε επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
εφαρµόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης.

2.

Εντούτοις, τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης δεν εφαρµόζονται στις
πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο και σύµφωνα µε
τον παρόντα κανονισµό εντός του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 42 της Συνθήκης.

3.

Οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν δηµόσια χρηµατοδότηση η οποία υπερβαίνει τις
διατάξεις του παρόντος κανονισµού σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές
όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2, αντιµετωπίζονται εν γένει βάσει της
παραγράφου 1.

26
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ΕΕ L , σ.
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Άρθρο 9
Σύµπραξη
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 4 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη
θέσπιση κοινών διατάξεων], η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις τουλάχιστον δύο φορές κατά
τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού µε τους οργανισµούς που εκπροσωπούν τους
εταίρους σε επίπεδο Ένωσης για την εφαρµογή της στήριξης από το ΕΤΘΑ.
Άρθρο 10
Συντονισµός
Εκτός από τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 4 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη
θέσπιση κοινών διατάξεων], η Επιτροπή και τα κράτη µέλη διασφαλίζουν το συντονισµό και
τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ της στήριξης από το ΕΤΘΑ και από άλλες πολιτικές της
Ένωσης και των χρηµατοδοτικών µέσων, περιλαµβανοµένου του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. [για
τη θέσπιση του προγράµµατος-πλαισίου για το περιβάλλον και τη δράση κατά της κλιµατικής
αλλαγής (πρόγραµµα-πλαίσιο LIFE)]27 καθώς και εκείνες στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης
της Ένωσης. Ο συντονισµός µεταξύ της βοήθειας από το ΕΤΘΑ και το πρόγραµµα-πλαίσιο
LIFE επιτυγχάνεται ιδίως µε την προώθηση της χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων που
συµπληρώνουν τα ολοκληρωµένα έργα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του
προγράµµατος-πλαισίου LIFE, καθώς και µε την προώθηση της χρήσης λύσεων, µεθόδων και
προσεγγίσεων επικυρωµένων στο πλαίσιο του προγράµµατος-πλαισίου LIFE.
Άρθρο 11
Εκ των προτέρων όροι
Οι προϋποθέσεις εκ των προτέρων που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος
κανονισµού εφαρµόζονται για το ΕΤΘΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Παραδεκτό των αιτήσεων και µη επιλέξιµες δράσεις
Άρθρο 12
Αποδοχή των αιτήσεων
1.

27

EL

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις ακόλουθες επιχειρήσεις δεν γίνονται δεκτές
για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ για µια προσδιορισµένη χρονική περίοδο:
α)

οικονοµικοί φορείς που έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου
42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

β)

οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην εκµετάλλευση, τη διαχείριση ή την
ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο σκαφών

ΕΕ L [..] της [...], σ.
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ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·
γ)

οικονοµικοί φορείς που διέπραξαν άλλες περιπτώσεις µη τήρησης των
κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιµότητα των
σχετικών αποθεµάτων.

2.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς που έχουν διαπράξει
παρατυπία στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ δεν γίνονται δεκτές για µια
προσδιορισµένη χρονική περίοδο:

3.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
δυνάµει του άρθρου 150 σχετικά µε:
α)

τον προσδιορισµό της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 1
και 2, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη µε τη σοβαρότητα ή την επανάληψη
της παράβασης ή της µη συµµόρφωσης·

β)

τις σχετικές ηµεροµηνίες έναρξης ή λήξης της περιόδου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1·

γ)

την αναγνώριση των άλλων περιπτώσεων µη συµµόρφωσης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη
βιωσιµότητα των σχετικών αποθεµάτων.

4.

Τα κράτη µέλη απαιτούν οι οικονοµικοί φορείς που υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο
του ΕΤΘΑ να παρέχουν στην αρχή διαχείρισης µια ενυπόγραφη δήλωση που να
επιβεβαιώνει ότι πληρούν τα κριτήρια που απαριθµούνται στην παράγραφο 1 και δεν
έχουν διαπράξει παρατυπία στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ, όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 2. Τα κράτη µέλη εξακριβώνουν την ακρίβεια της δήλωσης πριν
από την έγκριση της δράσης.

5.

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 150 για την ανάθεση σχετικά µε την καθιέρωση ενός συστήµατος για την
ανταλλαγή πληροφοριών µη συµµόρφωσης µεταξύ των κρατών µελών.
Άρθρο 13
Μη επιλέξιµες δράσεις

Οι ακόλουθες δράσεις δεν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ:

EL

α)

δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους·

β)

ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών, παροπλισµός ή εισαγωγή αλιευτικών σκαφών·

γ)

προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

δ)

πειραµατική αλιεία·

ε)

µεταβίβαση της κυριότητας µιας επιχείρησης·
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στ)

EL

άµεσος εµπλουτισµός των αποθεµάτων, εκτός αν προβλέπεται ρητά ως µέτρο
διατήρησης από νοµική πράξη της Ένωσης ή σε περίπτωση του πειραµατικού
εµπλουτισµού αποθεµάτων.
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ΤΙΤΛΟΣ III
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 14
Εκτέλεση του προϋπολογισµού
1.

Ο προϋπολογισµός της Ένωσης που κατανέµεται στο ΕΤΘΑ δυνάµει του τίτλου V
εφαρµόζεται στο πλαίσιο της επιµερισµένης διαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 4
του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].

2.

Ο προϋπολογισµός της Ένωσης που κατανέµεται στο ΕΤΘΑ δυνάµει του τίτλου VI
εφαρµόζεται άµεσα από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 1
στοιχείο α) του [νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού].

3.

Η Επιτροπή ακυρώνει όλη ή µέρος της ανάληψης υποχρεώσεων του
προϋπολογισµού υπό άµεση διαχείριση, σύµφωνα µε τον [νέο δηµοσιονοµικό
κανονισµό] και σύµφωνα µε το άρθρο 147 του παρόντος κανονισµού.

4.

Η αρχή της χρηστής χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα
άρθρα 27 και 50 του [νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού].
Άρθρο 15
∆ηµοσιονοµικοί πόροι στο πλαίσιο της επιµερισµένης διαχείρισης

EL

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.

4 535 000 000 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.

3.

477 000 000 ευρώ από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1
κατανέµονται 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.

5.

Οι πόροι που κατανέµονται στην αντιστάθµιση των απόκεντρων περιφερειών
σύµφωνα µε το κεφάλαιο V του τίτλου V, δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά έτος:
–

τα 4 300 000 ευρώ για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

–

τα 5 800 000 ευρώ για τις Καναρίους Νήσους·

–

τα 4 900 000 ευρώ για τη γαλλική Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν.
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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.
Άρθρο 16
∆ηµοσιονοµικοί πόροι στο πλαίσιο της άµεσης διαχείρισης

Ποσό ύψους 1 047 000 000 ευρώ από το ΕΤΘΑ κατανέµεται σε µέτρα υπό την άµεση
διαχείριση, όπως ορίζεται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ του τίτλου VI. Στο ποσό αυτό
περιλαµβάνεται η παροχή τεχνικής βοήθειας δυνάµει του άρθρου 91.
Άρθρο 17
∆ηµοσιονοµική κατανοµή για την επιµερισµένη διαχείριση
1.

Οι πόροι που είναι διαθέσιµοι για δεσµεύσεις από τα κράτη µέλη που αναφέρονται
στο άρθρο 15 παράγραφοι 2 έως 6 για την περίοδο 2014 έως 2020, όπως ορίζονται
στον πίνακα του παραρτήµατος ΙΙ, καθορίζονται µε βάση τα εξής αντικειµενικά
κριτήρια:
α)

β)

EL

Όσον αφορά τον τίτλο V:
i)

το επίπεδο της απασχόλησης στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια,

ii)

το επίπεδο της παραγωγής στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, και

iii)

το µερίδιο του παράκτιου αλιευτικού στόλου µικρής κλίµακας στον
αλιευτικό στόλο·

Όσον αφορά τα άρθρα 78 και 79:
i)

την έκταση των καθηκόντων ελέγχου του αφορώµενου κράτους µέλους,
υπολογισµένη κατά προσέγγιση ανάλογα µε το µέγεθος του εθνικού
αλιευτικού στόλου, το ποσό των εκφορτώσεων και την αξία των
εισαγωγών από τρίτες χώρες·

ii)

τους διαθέσιµους πόρους ελέγχου σε σύγκριση µε την έκταση των
καθηκόντων ελέγχου του κράτους µέλους, όπου τα διαθέσιµα µέσα
υπολογίζονται κατά προσέγγιση ανάλογα µε τον αριθµό των ελέγχων
που πραγµατοποιούνται στη θάλασσα και των επιθεωρήσεων των
εκφορτώσεων·

iii)

την έκταση των καθηκόντων συλλογής δεδοµένων του οικείου κράτους
µέλους, υπολογισµένη κατά προσέγγιση ανάλογα µε το µέγεθος του
εθνικού αλιευτικού στόλου, τον αριθµό των εκφορτώσεων, τον αριθµό
των δραστηριοτήτων επιστηµονικής παρακολούθησης στη θάλασσα και
τον αριθµό των ερευνών στις οποίες το κράτος µέλος συµµετέχει,

iv)

τους διαθέσιµους πόρους συλλογής δεδοµένων σε σύγκριση µε την
έκταση των καθηκόντων συλλογής δεδοµένων του κράτους µέλους, όπου
τα διαθέσιµα µέσα υπολογίζονται κατά προσέγγιση ανάλογα µε τον
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αριθµό των παρατηρητών στη θάλασσα και τον αριθµό των ανθρώπινων
πόρων και των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για την εφαρµογή του
εθνικού προγράµµατος συλλογής δεδοµένων·.
γ)

2.

EL

Όσον αφορά όλα τα µέτρα, τις ιστορικές κατανοµές στο πλαίσιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική κατανάλωση σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 861/2006.

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, µε εκτελεστική πράξη που καθορίζει την ετήσια
ανάλυση των συνολικών πόρων ανά κράτος µέλος.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Προγραµµατισµός για τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται στο
πλαίσιο της επιµερισµένης διαχείρισης
Άρθρο 18
Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραµµάτων
1.

Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει µεµονωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα για την
υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης που θα συγχρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΘΑ.

2.

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα καθορίζεται από το κράτος µέλος µετά από στενή
συνεργασία µε τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του [κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. Η διαβούλευση µε τους εταίρους
σχετικά µε τα προπαρασκευαστικά έγγραφα οργανώνεται κατά τρόπο που να
επιτρέπει στους εταίρους να τα εξετάζουν.

3.

Για το τµήµα του επιχειρησιακού προγράµµατος που αναφέρεται στο άρθρο 20
παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) η Επιτροπή θεσπίζει µε εκτελεστική πράξη τις
προτεραιότητες της Ένωσης για την πολιτική εφαρµογής και ελέγχου έως την 31η
Μαΐου 2013 το αργότερο.

4.

Το τµήµα του επιχειρησιακού προγράµµατος που αναφέρεται στο άρθρο 20
παράγραφος 1 στοιχείο ιε) που καλύπτει το µέρος του πολυετούς προγράµµατος που
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 του [κανονισµού για την κοινή αλιευτική
πολιτική] για το έτος 2014 διαβιβάζεται την 31η Οκτωβρίου 2013 το αργότερο.
Άρθρο 19
Κατευθυντήριες αρχές για το επιχειρησιακό πρόγραµµα

Κατά την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράµµατος, το κράτος µέλος λαµβάνει υπόψη τις
ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:

EL

α)

σχετικοί συνδυασµοί µέτρων περιλαµβάνονται σε σχέση µε κάθε µία από τις
προτεραιότητες της Ένωσης, που ακολουθούν λογικά την εκ των προτέρων
αξιολόγηση και την ανάλυση δυνατών σηµείων, αδύνατων σηµείων, ευκαιριών και
απειλών (στο εξής «SWOT»)·

β)

µια σχετική προσέγγιση προς την καινοτοµία και την άµβλυνση της κλιµατικής
αλλαγής, καθώς και την προσαρµογή, είναι ενσωµατωµένη στο πρόγραµµα·

γ)

προβλέπεται η λήψη των κατάλληλων µέτρων για την απλούστευση και διευκόλυνση
της εφαρµογής του προγράµµατος·
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δ)

όπου εφαρµόζεται, η συνοχή των µέτρων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της
Ένωσης για το ΕΤΘΑ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και παράγραφος 5
του παρόντος κανονισµού µε το πολυετές εθνικό σχέδιο στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια που αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισµού [για την κοινή
αλιευτική πολιτική].
Άρθρο 20
Περιεχόµενο του επιχειρησιακού προγράµµατος

1.

Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 24 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
[...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει:
α)

την εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 48 του
[κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]·

β)

µια ανάλυση της κατάστασης από την άποψη της SWOT και τον προσδιορισµό
των αναγκών που πρέπει να αντιµετωπιστούν στη γεωγραφική περιοχή που
καλύπτεται από το πρόγραµµα·
Η ανάλυση είναι δοµηµένη γύρω από τις προτεραιότητες της Ένωσης. Ειδικές
ανάγκες που αφορούν την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής και την
προσαρµογή και προώθηση της καινοτοµίας αξιολογούνται στις
προτεραιότητες της Ένωσης, µε σκοπό να προσδιοριστεί η σχετική
ανταπόκριση στους δύο αυτούς τοµείς στο επίπεδο της κάθε προτεραιότητας·
συνθετική παρουσίαση της κατάστασης, από την άποψη των πλεονεκτηµάτων
και των µειονεκτηµάτων, στους τοµείς πολιτικής οι οποίοι είναι επιλέξιµοι
προς υποστήριξη·

EL

γ)

µια επίδειξη µιας σχετικής προσέγγισης ενσωµατωµένης στο πρόγραµµα για
την καινοτοµία, το περιβάλλον, περιλαµβανοµένων των ειδικών αναγκών των
περιοχών Natura 2000, και την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών και την
προσαρµογή·

δ)

εκτίµηση των εκ των προτέρων προϋποθέσεων και, όπου απαιτείται, τις
δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. […] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] και τις προθεσµίες που
καθορίστηκαν για τους σκοπούς του άρθρου 19 του [κανονισµού (EΕ) αριθ.
[...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]·

ε)

έναν κατάλογο των επιλεγµένων µέτρων οργανωµένο σύµφωνα µε τις
προτεραιότητες της Ένωσης·

στ)

περιγραφή των κριτηρίων επιλογής των έργων·

ζ)

περιγραφή των κριτηρίων επιλογής των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης του
κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V·

η)

µια σαφή ένδειξη των δράσεων βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V που
µπορούν να αναληφθούν από κοινού και κατά συνέπεια µπορούν να
επωφεληθούν από την υψηλότερη ένταση της ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο
95 παράγραφος 3·
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θ)

µια ανάλυση των αναγκών που αφορούν την επιτήρηση και τις απαιτήσεις
αξιολόγησης, καθώς και το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 49
του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. Τα κράτη
µέλη παρέχουν επαρκείς πόρους και διεξάγουν δραστηριότητες ανάπτυξης
ικανοτήτων για την αντιµετώπιση των διαπιστωµένων αναγκών·

ι)

ένα σχέδιο χρηµατοδότησης που θα σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τα άρθρα
18 και 20 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]
και σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 17
παράγραφος 3 και περιλαµβάνει:
i)

έναν πίνακα που αναφέρει τη συνολική συνεισφορά του ΕΤΘΑ που έχει
προγραµµατιστεί για κάθε έτος·

ii)

έναν πίνακα που προσδιορίζει τους εφαρµοζόµενους πόρους του ΕΤΘΑ
και το ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τους στόχους στο πλαίσιο των
προτεραιοτήτων της Ένωσης του άρθρου 6 και την τεχνική βοήθεια.
Όπου εφαρµόζεται, ο πίνακας αυτός αναφέρει χωριστά τους πόρους του
ΕΤΘΑ και τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης που ισχύουν κατά
παρέκκλιση από το γενικό κανόνα του άρθρου 94 παράγραφος 1 για τη
στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 72, το άρθρο 73, το άρθρο 78
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως ι), το άρθρο 78 παράγραφος
2 στοιχείο ε) και το άρθρο 79.

ια)

πληροφορίες για τη συµπληρωµατικότητα µε µέτρα που χρηµατοδοτούνται
από άλλα ταµεία ΚΣΠ ή το πρόγραµµα-πλαίσιο LIFE·

ιβ)

ρυθµίσεις εφαρµογής του προγράµµατος που περιλαµβάνουν:
i)

τον ορισµό από το κράτος µέλος όλων των αρχών που αναφέρονται στο
άρθρο 107 και, προς ενηµέρωση, µια συνοπτική περιγραφή της δοµής
διαχείρισης και ελέγχου·

ii)

την περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης,
καθώς και τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης·

iii)

τις διατάξεις που διασφαλίζουν ότι το πρόγραµµα δηµοσιοποιείται
σύµφωνα µε το άρθρο 143.

ιγ)

τον προσδιορισµό των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του [κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] και τα αποτελέσµατα της
διαβούλευσης µε τους εταίρους·

ιδ)

για το στόχο της αύξησης της συµµόρφωσης µέσω του ελέγχου που
αναφέρεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 και σύµφωνα µε το άρθρο 18
παράγραφος 3:
i)

EL

ένα κατάλογο των φορέων εφαρµογής του συστήµατος ελέγχου,
επιθεώρησης και επιβολής και µια σύντοµη περιγραφή των ανθρώπινων
και οικονοµικών πόρων που διαθέτουν για τον έλεγχο, την επιθεώρηση
και την επιβολή της αλιείας, τον εξοπλισµό τους που είναι διαθέσιµος για
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τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή της αλιείας, ιδίως του
αριθµού των σκαφών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων·

ιε)

ii)

τους γενικούς στόχους των µέτρων ελέγχου που πρέπει να εφαρµοστούν
µε χρήση κοινών δεικτών που θα καθοριστούν σύµφωνα µε το άρθρο
133·

iii)

ειδικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σύµφωνα µε τις
προτεραιότητες της ΕΕ του άρθρου 6 και µε λεπτοµερή αναφορά του
αριθµού των στοιχείων από κάθε κατηγορία δαπανών που θα
αγοραστούν σε ολόκληρη την περίοδο προγραµµατισµού·

Για το στόχο της συλλογής δεδοµένων για τη βιώσιµη διαχείριση της αλιείας
που αναφέρεται βάσει των άρθρων 6 παράγραφος 6 και 18 παράγραφος 4 και
σύµφωνα µε το πολυετές πρόγραµµα της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο
37 παράγραφος 5 του [κανονισµού για την κοινή αλιευτική πολιτική]:
i)

µια περιγραφή των δραστηριοτήτων συλλογής δεδοµένων που πρέπει να
ασκηθούν για να δοθεί η δυνατότητα για τα εξής:
–

την αξιολόγηση του τοµέα της αλιείας (βιολογικές, οικονοµικές και
εγκάρσιες µεταβλητές, καθώς και επιστηµονικές έρευνες στη
θάλασσα),

–

την
αξιολόγηση
της
οικονοµικής
κατάστασης
υδατοκαλλιέργειας και των βιοµηχανιών µεταποίησης,

–

την αξιολόγηση των επιπτώσεων του τοµέα της αλιείας στο
οικοσύστηµα.

της

ii)

µια περιγραφή των µεθόδων αποθήκευσης δεδοµένων, της διαχείρισης
των δεδοµένων και της χρήσης των δεδοµένων,

iii)

µια επίδειξη της δυνατότητας επίτευξης χρηστής δηµοσιονοµικής και
διοικητικής διαχείρισης των δεδοµένων που συλλέγονται.

Αυτό το τµήµα του επιχειρησιακού προγράµµατος συµπληρώνεται από το
άρθρο 23.

EL

2.

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τις µεθόδους για τον υπολογισµό του
απλουστευµένου κόστους, του πρόσθετου κόστους ή του διαφυγόντος εισοδήµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 103 ή τη µέθοδο για τον υπολογισµό της αντιστάθµισης,
σύµφωνα µε τα σχετικά κριτήρια που προσδιορίζονται για κάθε µία από τις
δραστηριότητες που αναπτύσσονται βάσει του άρθρου 38 παράγραφος 1.

3.

Επιπλέον, το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει µια περιγραφή των ειδικών
δράσεων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την αποτροπή κάθε διάκρισης
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, συµπεριλαµβανοµένων των
ρυθµίσεων για την διασφάλιση της ενσωµάτωσης της διάστασης των φύλων στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα και σε επίπεδο λειτουργίας.
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4.

Η Επιτροπή ορίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για την παρουσίαση των
στοιχείων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 και 3. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε την αναφερόµενη στο άρθρο 151
παράγραφος 2 διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής.
Άρθρο 21
Έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος

1.

Πέραν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του [κανονισµού για (ΕΕ) αριθ. [...] για τη
θέσπιση κοινών διατάξεων], η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των επιχειρησιακών
προγραµµάτων µε τον παρόντα κανονισµό και την αποτελεσµατική συµβολή τους
στις προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ που αναφέρονται στο άρθρο 6 και
λαµβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση.

2.

Η Επιτροπή εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα µε εκτελεστική πράξη.
Άρθρο 22
Τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος

1.

Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος µε
εκτελεστικές πράξεις.

2.

Προκειµένου να προσαρµοστεί στις εξελισσόµενες τεχνικές ανάγκες των
δραστηριοτήτων ελέγχου, το τµήµα του επιχειρησιακού προγράµµατος που
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) µπορεί να τροποποιείται κάθε
δύο έτη, για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εγκρίνει µε εκτελεστική πράξη µια απόφαση που
προσδιορίζει λεπτοµερώς τις αλλαγές στις προτεραιότητες της Ένωσης στην
πολιτική επιβολής και ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 και
τις αντίστοιχες επιλέξιµες δράσεις στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα.
Λαµβάνοντας υπόψη τις νέες προτεραιότητες οι οποίες προβλέπονται στην απόφαση
που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα κράτη µέλη
υποβάλλουν στην Επιτροπή, µέχρι τις 31 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του
έτους της σχετικής υλοποίησης, την τροποποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος.

3.

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, οι τροποποιήσεις των προγραµµάτων
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 επωφελούνται από µια απλουστευµένη
διαδικασία που εγκρίθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 24.
Άρθρο 23
Ετήσιο πρόγραµµα εργασίας για τη συλλογή δεδοµένων

1.

EL

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο ιε), τα
κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας πριν από τις
31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Τα ετήσια προγράµµατα εργασίας περιέχουν µια
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περιγραφή των διαδικασιών και των µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη
συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων και την αξιολόγηση της ακρίβειάς τους.
2.

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν κάθε ετήσιο πρόγραµµα εργασίας µε ηλεκτρονικά µέσα.

3.

Η Επιτροπή εγκρίνει, µε εκτελεστική πράξη, το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας για
κάθε έτος µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους.

4.

Το πρώτο ετήσιο πρόγραµµα εργασίας περιλαµβάνει τις δραστηριότητες για το έτος
2014 και πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου
2013.
Άρθρο 24
Κανόνες για τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράµµατα

1.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες για τις
διαδικασίες, τη µορφή και τα χρονοδιαγράµµατα για:
–

την έγκριση επιχειρησιακών προγραµµάτων·

–

την υποβολή και έγκριση προτάσεων τροποποίησης επιχειρησιακών
προγραµµάτων, περιλαµβανοµένης της έναρξης ισχύος τους και της
συχνότητας υποβολής κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού·

–

την υποβολή και έγκριση προτάσεων για τροποποιήσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 22·

–

την υποβολή ετήσιων σχεδίων εργασίας για τη συλλογή δεδοµένων.

Οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράµµατα απλουστεύονται
τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων που αφορούν:

σε περίπτωση

α)

τη µεταφορά κεφαλαίων µεταξύ των προτεραιοτήτων της Ένωσης·

β)

την εισαγωγή ή απόσυρση µέτρων ή ειδών δράσεων·

γ)

τις µεταβολές στην περιγραφή των µέτρων, περιλαµβανοµένων των αλλαγών
των όρων επιλεξιµότητας·

δ)

τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2, καθώς και
περαιτέρω τροποποιήσεις του προγράµµατος του τµήµατος που αναφέρεται
στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ).

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και (β) δεν υπερβαίνουν το 5%
του ποσού που κατανέµεται στην προτεραιότητα της Ένωσης και το 10% του ποσού
που κατανέµεται σε κάθε µέτρο, προκειµένου να επωφεληθούν από αυτή την
απλοποιηµένη διαδικασία.
2.

EL

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε την αναφερόµενη στο
άρθρο 151 παράγραφος 2 διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Προγραµµατισµός µέτρων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της
άµεσης διαχείρισης
Άρθρο 25
Ετήσιο πρόγραµµα εργασιών

EL

1.

Για την εφαρµογή των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του τίτλου VI και του άρθρου 92, η
Επιτροπή εγκρίνει, µε εκτελεστικές πράξεις, ετήσιο πρόγραµµα εργασίας, σύµφωνα
µε τους στόχους που ορίζονται στα εν λόγω κεφάλαια. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο
151 παράγραφος 3.

2.

Το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας καθορίζει τους επιδιωκόµενους στόχους, τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα, τη µέθοδο υλοποίησης και το συνολικό ποσό του.
Περιέχει επίσης περιγραφή των δραστηριοτήτων προς χρηµατοδότηση, ένδειξη
σχετικά µε το ποσό που θα χορηγηθεί για κάθε δραστηριότητα, ενδεικτικό
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή τους.
Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τα εν λόγω προγράµµατα περιλαµβάνουν τις
προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια αξιολόγησης και το µέγιστο ποσοστό
συγχρηµατοδότησης.
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ΤΙΤΛΟΣ V
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Αειφόρος ανάπτυξη της αλιείας
Άρθρο 26
Ειδικοί στόχοι
Η στήριξη µε βάση το παρόν κεφάλαιο θα συµβάλει στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της
Ένωσης που έχουν εντοπιστεί στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4.
Άρθρο 27
Γενικοί όροι
1.

Ο ιδιοκτήτης ενός αλιευτικού σκάφους που έχει λάβει στήριξη βάσει του άρθρου 32
παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 36, του άρθρου 39 παράγραφος 1 στοιχείο α)
ή του άρθρου 40 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού δεν µεταφέρει το σκάφος
σε τρίτη χώρα εκτός της Ένωσης κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών µετά την
ηµεροµηνία της πραγµατικής καταβολής στον δικαιούχο.

2.

Οι λειτουργικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά
στο παρόν κεφάλαιο.
Άρθρο 28
Καινοτοµία

EL

1.

Προκειµένου να τονωθεί η καινοτοµία στην αλιεία, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει
έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων
προϊόντων σε σύγκριση µε την κατάσταση της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωµένων
διαδικασιών, νέων ή βελτιωµένων συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

2.

Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει να
διεξάγονται σε συνεργασία µε έναν επιστηµονικό ή τεχνικό φορέα αναγνωρισµένο
από το κράτος µέλος που επικυρώνει τα αποτελέσµατα των εν λόγω δράσεων.

3.

Τα αποτελέσµατα των δράσεων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος
άρθρου υπόκεινται σε κατάλληλη δηµοσιότητα από το κράτος µέλος σύµφωνα µε το
άρθρο 143.
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Άρθρο 29
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
1.

Προκειµένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και η ανταγωνιστικότητα των
οικονοµικών φορέων, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:
α)

µελέτες σκοπιµότητας που αξιολογούν τη βιωσιµότητα έργων που είναι
δυνητικά επιλέξιµα για στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου·

β)

την παροχή επαγγελµατικών συµβουλών για επιχειρηµατικές στρατηγικές και
τις στρατηγικές εµπορίας.

2.

Οι µελέτες σκοπιµότητας και οι συµβουλές που αναφέρονται αντίστοιχα στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) και β) παρέχονται από αναγνωρισµένους επιστηµονικούς ή
τεχνικούς φορείς µε τις απαιτούµενες συµβουλευτικές αρµοδιότητες που
αναγνωρίζονται από την εθνική νοµοθεσία κάθε κράτους µέλους.

3.

Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται σε φορείς ή οργανώσεις
αλιέων που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος µέλος, το οποίο ανέθεσε τη µελέτη
σκοπιµότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς που θα χρηµατοδοτηθούν
βάσει του παρόντος άρθρου επιλέγονται µέσω ταχείας διαδικασίας.

5.

Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαµβάνει τη µορφή κατ’ αποκοπή
ποσών που δεν υπερβαίνουν τα 3 000 ευρώ. Αυτό το όριο δεν ισχύει όταν ο
δικαιούχος είναι οργάνωση αλιέων.
Άρθρο 30
Συµπράξεις µεταξύ επιστηµόνων και αλιέων

1.
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Προκειµένου να ενισχυθεί η µεταφορά γνώσης µεταξύ επιστηµόνων και αλιέων, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:
α)

τη δηµιουργία ενός δικτύου αποτελούµενου από έναν ή περισσότερους
ανεξάρτητους επιστηµονικούς φορείς και αλιείς ή µία ή περισσότερες
οργανώσεις αλιέων·

β)

τις δραστηριότητες που ασκούνται από ένα δίκτυο, όπως αναφέρεται στο
στοιχείο α).

2.

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) µπορούν να
καλύπτουν δραστηριότητες συλλογής δεδοµένων, µελέτες, διάδοση γνώσης και
βέλτιστες πρακτικές.

3.

Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µπορεί να χορηγείται σε φορείς του
δηµόσιου τοµέα, αλιείς, οργανώσεις αλιέων και µη κυβερνητικές οργανώσεις
αναγνωρισµένες από το κράτος µέλος ή ΤΟ∆Α, όπως ορίζονται βάσει του άρθρου
62.
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Άρθρο 31
Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου
1.

2.

Προκειµένου να προωθηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο και ο κοινωνικός διάλογος, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:
α)

τη δια βίου µάθηση, τη διάδοση της επιστηµονικής γνώσης και των
καινοτόµων πρακτικών και την απόκτηση νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων,
που συνδέονται κυρίως µε τη βιώσιµη διαχείριση των θαλάσσιων
οικοσυστηµάτων, δραστηριότητες στον τοµέα της θάλασσας, την καινοτοµία
και την επιχειρηµατικότητα·

β)

τη δικτύωση και την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ
ενδιαφεροµένων που περιλαµβάνουν οργανώσεις που προάγουν την ισότητα
ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών·

γ)

την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο µε τη συµµετοχή αλιέων και άλλων ενδιαφερόµενων µερών.

Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχεται επίσης στους συζύγους των
αυτοαπασχολούµενων αλιέων ή, όταν και στο βαθµό που αναγνωρίζονται από την
εθνική νοµοθεσία, στους συντρόφους συµβίωσης των αυτοαπασχολούµενων αλιέων,
όταν δεν είναι υπάλληλοι ή επιχειρηµατικοί συνεργάτες, όπου συνήθως, υπό µε τους
όρους που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία, συµµετέχουν στις
δραστηριότητες των αυτοαπασχολούµενων αλιέων ή στην εκτέλεση βοηθητικών
καθηκόντων.
Άρθρο 32
∆ιευκόλυνση της διαφοροποίησης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας

1.

2.

3.

EL

Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαφοροποίηση και η δηµιουργία θέσεων εργασίας
εκτός της αλιείας, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:
α)

την ίδρυση νέων επιχειρήσεων εκτός της αλιείας·

β)

τον επανεξοπλισµό παράκτιων αλιευτικών σκαφών µικρής κλίµακας,
προκειµένου να αλλάξουν χρήση για νέες δραστηριότητες εκτός της αλιείας.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται σε αλιείς οι οποίοι:
α)

υποβάλλουν ένα επιχειρηµατικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νέων
δραστηριοτήτων τους·

β)

διαθέτουν επαρκείς επαγγελµατικές δεξιότητες που µπορούν να αποκτηθούν
µέσω δράσεων που χρηµατοδοτούνται βάσει του άρθρου 31 παράγραφος 1
στοιχείο α).

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται σε παράκτιους αλιείς
µικρής κλίµακας που διαθέτουν ένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος νηολογηµένο ως
ενεργό και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα τουλάχιστον 60
ηµέρες κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής
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της αίτησης. Η άδεια αλιείας που συνδέεται µε το αλιευτικό σκάφος αποσύρεται
οριστικά.
4.

Οι δικαιούχοι της στήριξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν ασχολούνται µε
επαγγελµατική αλιεία κατά τα πέντε έτη µετά τη λήψη της τελευταίας καταβολής της
ενίσχυσης.

5.

Οι επιλέξιµες δαπάνες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο β) περιορίζονται στο
κόστος της µετατροπής ενός σκάφους που αναλαµβάνεται µε σκοπό την αλλαγή της
χρήσης του.

6.

Το ποσό της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1
στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισµού που προβλέπεται στο
επιχειρηµατικό σχέδιο για κάθε δράση και δεν υπερβαίνει ένα µέγιστο ποσό 50 000
ευρώ για κάθε δράση.
Άρθρο 33
Υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους

1.

Προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες επί του σκάφους για τους αλιείς, το ΕΤΘΑ
µπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιµέρους εξοπλισµούς, υπό
τον όρο οι επενδύσεις αυτές να υπερκαλύπτουν τα πρότυπα που απαιτούνται
σύµφωνα µε το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.

2.

Η στήριξη παρέχεται σε αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών.

3.

Όταν η δράση συνίσταται σε µια επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν
χορηγείται πάνω από µία φορά κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου για
το ίδιο αλιευτικό σκάφος. Όταν η δράση συνίσταται σε µια επένδυση σε µεµονωµένο
εξοπλισµό, η στήριξη δεν χορηγείται πάνω από µία φορά κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου για τον ίδιο δικαιούχο.

4.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 150, προκειµένου να εντοπίσει τους τύπους δράσεων που είναι επιλέξιµοι
βάσει της παραγράφου 1.
Άρθρο 34
Στήριξη σε συστήµατα µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας της ΚΑλΠ

1.

EL

Προκειµένου να καθοριστούν ή να τροποποιηθούν συστήµατα µεταβιβάσιµων
αδειών αλιείας βάσει του άρθρου 27 του [κανονισµού για την ΚΑλΠ], το ΕΤΘΑ
µπορεί να στηρίζει:
α)

το σχεδιασµό και την ανάπτυξη τεχνικών και διοικητικών µέσων που είναι
αναγκαία για τη δηµιουργία ή τη λειτουργία ενός συστήµατος µεταβιβάσιµων
αδειών αλιείας·

β)

τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη
συστηµάτων µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας·
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2.

γ)

την επιτήρηση και την αξιολόγηση συστηµάτων µεταβιβάσιµων αδειών
αλιείας·

δ)

τη διαχείριση συστηµάτων µεταβιβάσιµων αδειών.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και γ) χορηγείται µόνο σε
δηµόσιες αρχές. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος
άρθρου χορηγείται σε δηµόσιες αρχές, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή αναγνωρισµένες
οργανώσεις παραγωγών που συµµετέχουν σε συλλογική διαχείριση συγκεντρωµένων
µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 4 του
κανονισµού για την κοινή αλιευτική πολιτική.
Άρθρο 35
Στήριξη στην εφαρµογή των µέτρων διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑλΠ

1.

2.

Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων διατήρησης
βάσει των άρθρων 17 και 21 του [κανονισµού για την κοινή αλιευτική πολιτική] το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:
α)

το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των τεχνικών και διοικητικών µέσων που είναι
απαραίτητα για 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].

Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται µόνο σε δηµόσιες αρχές.
Άρθρο 36
Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον

1.

EL

Προκειµένου να µειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, να
ενισχυθεί η εξάλειψη των απορρίψεων και να διευκολυνθεί η µετάβαση στην
εκµετάλλευση των έµβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και
διατηρεί τους πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που
µπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει επενδύσεις σε
εξοπλισµό:
α)

που βελτιώνει την επιλεκτικότητα µεγέθους ή την επιλεκτικότητα είδους των
αλιευτικών εργαλείων·

β)

που µειώνει τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα εµπορικών αποθεµάτων ή άλλα
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα·

γ)

που περιορίζει τις φυσικές και βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας στο
οικοσύστηµα ή το θαλάσσιο βυθό.
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2

Στήριξη δεν χορηγείται πάνω από µία φορά κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής
περιόδου για το ίδιο αλιευτικό σκάφος της Ένωσης και για τον ίδιο τύπο
εξοπλισµού.

3.

Στήριξη χορηγείται µόνον εφόσον τα εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισµός που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 κάνουν αποδεδειγµένα καλύτερη επιλογή µεγέθους
ή έχουν µικρότερες επιπτώσεις σε µη στοχευόµενα είδη από ότι τα τυπικά εργαλεία
ή ο άλλος εξοπλισµός που επιτρέπονται σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο ή τη
σχετική εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της
περιφερειοποίησης, όπως αναφέρεται στον [κανονισµό για την ΚΑλΠ].

4.

Στήριξη χορηγείται σε:
α)

ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα σκάφη των οποίων είναι
νηολογηµένα ως ενεργά σκάφη και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες
τουλάχιστον 60 ηµερών στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των δύο ετών που
προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης·

β)

αλιείς που είναι ιδιοκτήτες των εργαλείων που θα αντικατασταθούν και οι
οποίοι έχουν εργαστεί επί ενός αλιευτικού σκάφους της Ένωσης για
τουλάχιστον 60 ηµέρες κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της
ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης·

γ)

οργανώσεις αλιέων αναγνωρισµένες από το κράτος µέλος.

Άρθρο 37
Καινοτοµία που συνδέεται µε τη διατήρηση των έµβιων υδάτινων πόρων

EL

1.

Προκειµένου να συµβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων και των
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων και να διευκολύνει τη µετάβαση στην αξιοποίηση των
έµβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους
πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που µπορούν να
εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει έργα που στοχεύουν στην
ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών και οργανωτικών γνώσεων που µειώνουν
τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον ή επιτυγχάνουν µια
πιο βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων βιολογικών προϊόντων.

2.

Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει να
πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε έναν επιστηµονικό ή τεχνικό φορέα,
αναγνωρισµένο από την εθνική νοµοθεσία κάθε κράτους µέλους, που επικυρώνει τα
αποτελέσµατα των εν λόγω δράσεων.

3.

Τα αποτελέσµατα των δράσεων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος
άρθρου υπόκεινται σε κατάλληλη δηµοσιότητα από το κράτος µέλος σύµφωνα µε το
άρθρο 143.

4.

Τα αλιευτικά σκάφη που εµπλέκονται σε έργα που χρηµατοδοτούνται βάσει του
παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνουν το 5% των σκαφών του εθνικού στόλου ή το 5%
της χωρητικότητας του εθνικού στόλου σε ολική χωρητικότητα, υπολογισµένη κατά
τη στιγµή της υποβολής της αίτησης.
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5.

Οι δράσεις που αποτελούνται από τη δοκιµή νέων αλιευτικών εργαλείων ή τεχνικών
πραγµατοποιούνται εντός των ορίων των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν
αποδοθεί στο κράτος µέλος.

6.

Τα καθαρά έσοδα που δηµιουργούνται από τη συµµετοχή του αλιευτικού σκάφους
στη δράση αφαιρούνται από τις επιλέξιµες δαπάνες της δράσης.

7.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα µε το
άρθρο 150, προκειµένου να καθορίσει τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων που
αναφέρονται στην παράγραφο 6 και συνδέονται µε µια σχετική χρονική περίοδο.
Άρθρο 38
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµάτων στο πλαίσιο των βιώσιµων αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.

28
29
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Προκειµένου να τονωθεί η συµµετοχή αλιέων στην προστασία και αποκατάσταση
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων, περιλαµβανοµένων των
υπηρεσιών που παρέχουν στο πλαίσιο των βιώσιµων αλιευτικών δραστηριοτήτων, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:
α)

τη συλλογή απορριµµάτων από τη θάλασσα, όπως η αφαίρεση απολεσθέντων
αλιευτικών εργαλείων και των θαλάσσιων απορριµµάτων·

β)

την κατασκευή ή την τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την
προστασία και τη βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας·

γ)

τη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση των πόρων·

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 χλωρίδας28 και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, περί της
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών29, σύµφωνα µε πλαίσια δράσης κατά
προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του
Συµβουλίου·

ε)

τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των θαλάσσιων
προστατευόµενων περιοχών ενόψει 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·

στ)

τη συµµετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση
της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήµατος, όπως η
αποκατάσταση συγκεκριµένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για την
στήριξη βιώσιµων αλιευτικών αποθεµάτων.

ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.
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2.

Οι δράσεις βάσει του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται από φορείς του δηµόσιου
τοµέα και αφορούν αλιείς ή οργανώσεις αλιέων, αναγνωρισµένες από το κράτος
µέλος ή µη κυβερνητική οργάνωση σε συνεργασία µε οργανώσεις αλιέων ή ΤΟ∆Α,
όπως ορίζεται βάσει του άρθρου 62.

3.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύµφωνα µε το άρθρο 150 για:
α)

τον προσδιορισµό του τύπου των επιλέξιµων δράσεων βάσει της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου·

β)

τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών βάσει της παραγράφου 1.
Άρθρο 39
Άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής

1.

Προκειµένου να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, το ΕΤΘΑ
µπορεί να στηρίζει:
α)

επενδύσεις επί του σκάφους που στοχεύουν στη µείωση της εκποµπής ρύπων ή
αερίων του θερµοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των
αλιευτικών σκαφών·

β)

ελέγχους και συστήµατα ενεργειακής απόδοσης.

2.

Η στήριξη δεν συµβάλλει στην αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισµό των κύριων ή
βοηθητικών µηχανών. Η στήριξη χορηγείται µόνο σε ιδιοκτήτες των αλιευτικών
σκαφών και όχι πάνω από µία φορά κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου
για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.

3.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 150, προκειµένου να ορίσει τις επενδύσεις που είναι επιλέξιµες βάσει της
παραγράφου 1 στοιχείο α).
Άρθρο 40
Ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων

EL

1.

Προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα των ψαριών που αλιεύονται, το ΕΤΘΑ µπορεί
να στηρίζει επενδύσεις επί του σκάφους για το σκοπό αυτό.

2.

Προκειµένου να βελτιωθεί η χρήση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων, το ΕΤΘΑ
µπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του σκάφους για να γίνεται καλύτερη χρήση των
ανεπιθύµητων αλιευµάτων εµπορικών αποθεµάτων και να αξιοποιούνται τα
υποχρησιµοποιούµενα συστατικά των ψαριών που αλιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο
15 του [κανονισµού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και το άρθρο 8 στοιχείο β)
του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].
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3.

Στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου δεν χορηγείται πάνω από µία φορά κατά τη
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο αλιευτικό σκάφος ή τον ίδιο
δικαιούχο.

4.

Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται µόνο σε ιδιοκτήτες
αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτικές
δραστηριότητες για τουλάχιστον 60 ηµέρες στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των δύο
ετών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης.
Άρθρο 41
Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια

1.

Για τους σκοπούς της αύξησης της ποιότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται,
της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, της συµβολής στην προστασία του
περιβάλλοντος ή της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει επενδύσεις βελτίωσης των υποδοµών αλιευτικών λιµένων
ή τόπων εκφόρτωσης, περιλαµβανοµένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα
απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριµµάτων.

2.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η χρήση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων το ΕΤΘΑ
µπορεί να στηρίζει επενδύσεις σε αλιευτικούς λιµένες και τόπους εκφόρτωσης που
επιτρέπουν να γίνεται καλύτερη χρήση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων εµπορικών
αποθεµάτων και να αξιοποιούνται τα υποχρησιµοποιούµενα συστατικά των ψαριών
που αλιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του [κανονισµού για την κοινή αλιευτική
πολιτική] και το άρθρο 8 στοιχείο β) του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

3.

Προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων, το ΕΤΘΑ µπορεί επίσης να
στηρίζει επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό καταφυγίων.

4.

Η στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιµένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή
νέων ιχθυοσκαλών.
Άρθρο 42
Αλιεία εσωτερικών υδάτων

1.

EL

Προκειµένου να µειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας εσωτερικών υδάτων στο
περιβάλλον, να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση, να αυξηθεί η ποιότητα των
αλιευµάτων που εκφορτώνονται ή να βελτιωθεί η ασφάλεια ή οι συνθήκες εργασίας,
το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τις εξής επενδύσεις:
α)

επί του σκάφους ή σε επιµέρους εξοπλισµό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33
και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο·

β)

σε εξοπλισµό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 και υπό τους όρους που
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο·

γ)

σε ελέγχους και συστήµατα επί του σκάφους και ενεργειακής απόδοσης, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 39, και υπό τους ίδιους όρους που προβλέπονται στο
εν λόγω άρθρο·
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δ)
2

σε υφιστάµενους λιµένες και τόπους εκφόρτωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο
41 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:
α)

Οι αναφορές που γίνονται στα άρθρα 33, 36 και 39 για τα αλιευτικά σκάφη
νοούνται ως αναφορές σε σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά
ύδατα·

β)

Οι αναφορές που γίνονται στο άρθρο 36 στο θαλάσσιο περιβάλλον νοούνται
ως αναφορές στο περιβάλλον στο οποίο αλιεύει το αλιευτικό σκάφος
εσωτερικών υδάτων.

3.

Προκειµένου να διατηρηθεί η διαφοροποίηση από αλιείς εσωτερικών υδάτων, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει την αλλαγή της χρήσης σκαφών που αλιεύουν στην αλιεία
εσωτερικών υδάτων σε άλλες δραστηριότητες εκτός της αλιείας, υπό τους όρους του
άρθρου 32 του παρόντος κανονισµού.

4.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, οι αναφορές που γίνονται στο άρθρο 32 σε
αλιευτικά σκάφη νοούνται ως αναφορές σε σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά σε
εσωτερικά ύδατα.

5.

Προκειµένου να προστατευτεί και να αναπτυχθεί η υδρόβια πανίδα και χλωρίδα, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τη συµµετοχή αλιέων εσωτερικών υδάτων στην
διαχείριση, την αποκατάσταση και την επιτήρηση των περιοχών NATURA 2000,
όπου αυτές οι περιοχές αφορούν άµεσα αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και την
αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων των τόπων ωοτοκίας και
των οδών µετανάστευσης για τα µεταναστευτικά είδη, µε την επιφύλαξη του άρθρου
38 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

6.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα σκάφη που λαµβάνουν στήριξη βάσει του
παρόντος άρθρου εξακολουθούν να αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας
Άρθρο 43
Ειδικοί στόχοι
Η στήριξη µε βάση το παρόν κεφάλαιο θα συµβάλει στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της
Ένωσης που έχουν εντοπιστεί στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4.
Άρθρο 44
Γενικοί όροι
1.

EL

Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιορίζεται σε επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά.
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2.

Εφόσον οι δράσεις αποτελούνται από επενδύσεις σε εξοπλισµό ή υποδοµή που
διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για το περιβάλλον, την υγεία του
ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή την καλή διαβίωση των ζώων σύµφωνα µε το
ενωσιακό δίκαιο και τίθενται σε ισχύ µετά το 2014, επιτρέπεται να επιχορηγούνται
έως την ηµεροµηνία κατά την οποία τα πρότυπα καθίστανται υποχρεωτικά για τις
επιχειρήσεις.
Άρθρο 45
Καινοτοµία

1.

Προκειµένου να τονωθεί η καινοτοµία στην υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ µπορεί να
στηρίζει δράσεις:
α)

που εισάγουν νέα τεχνική ή οργανωτική γνώση σε εκµεταλλεύσεις
υδατοκαλλιέργειας η οποία περιορίζει τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον ή
ενισχύει µια πιο βιώσιµη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια·

β)

που αναπτύσσουν ή εισάγουν στην αγορά νέα ή σηµαντικά βελτιωµένα
προϊόντα σε σύγκριση µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωµένων
διαδικασιών, νέων ή βελτιωµένων συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

2.

Οι δράσεις βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει να διεξάγονται σε συνεργασία µε
έναν επιστηµονικό ή τεχνικό φορέα, αναγνωρισµένο από την εθνική νοµοθεσία κάθε
κράτους µέλους, που επικυρώνει τα αποτελέσµατα των εν λόγω δράσεων.

3.

Τα αποτελέσµατα των δράσεων που λαµβάνουν στήριξη υπόκεινται σε κατάλληλη
δηµοσιότητα από το κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 143.

Άρθρο 46
Επενδύσεις σε παράκτια υδατοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια εκτός των τροφίµων
1.

Προκειµένου να ενισχυθούν µορφές υδατοκαλλιέργειας µε υψηλό δυναµικό
ανάπτυξης, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει την επένδυση στην ανάπτυξη παράκτιων
υδατοκαλλιεργειών ή υδατοκαλλιεργειών εκτός των τροφίµων.

2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 150, προκειµένου να εντοπίσει τους τύπους δράσεων και τις επιλέξιµες
δαπάνες.
Άρθρο 47
Νέες µορφές εισοδήµατος και προστιθέµενης αξίας

1.

Προκειµένου να ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα στην υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ
µπορεί να στηρίζει επενδύσεις που συµβάλλουν:
α)

EL

στην πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, συγκεκριµένα
επιτρέποντας στην επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας να πραγµατοποιεί την
επεξεργασία, την εµπορία και την άµεση πώληση της δικής της παραγωγής
υδατοκαλλιέργειας·
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2.

β)

στη διαφοροποίηση του εισοδήµατος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας,
µέσω της ανάπτυξης νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας µε καλές προοπτικές στην
αγορά·

γ)

στη διαφοροποίηση του εισοδήµατος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας,
µέσω της ανάπτυξης συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων εκτός της
υδατοκαλλιέργειας.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) πρέπει να χορηγείται µόνο σε
οικονοµικούς φορείς υδατοκαλλιέργειας υπό την προϋπόθεση οι συµπληρωµατικές
δραστηριότητες εκτός της υδατοκαλλιέργειας να αφορούν το βασικό τοµέα
δραστηριότητας της επιχείρησης, την υδατοκαλλιέργεια, όπως τουρισµός αλιείας µε
πετονιά, περιβαλλοντικές υπηρεσίες υδατοκαλλιέργειας ή εκπαιδευτικές
δραστηριότητες για την υδατοκαλλιέργεια.
Άρθρο 48
Υπηρεσίες διοίκησης, ανακούφισης και παροχής συµβουλών για εκµεταλλεύσεις
υδατοκαλλιέργειας

1.

2.

3.

EL

Προκειµένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και η ανταγωνιστικότητα των
εκµεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:
α)

τη συγκρότηση υπηρεσιών διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συµβουλών
για εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας·

β)

την παροχή υπηρεσιών παροχής συµβουλών σε εκµεταλλεύσεις τεχνικού,
επιστηµονικού, νοµικού ή οικονοµικού χαρακτήρα.

Οι υπηρεσίες παροχής συµβουλών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο β)
καλύπτουν:
α)

τις ανάγκες διαχείρισης για την υδατοκαλλιέργεια για να πληροί τη νοµοθεσία
της Ένωσης και την εθνική νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος,
καθώς και τις απαιτήσεις για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό·

β)

την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

γ)

τις ανάγκες διαχείρισης για την υδατοκαλλιέργεια για να πληροί τη νοµοθεσία
της Ένωσης για την υγεία και την καλή διαβίωση των υδρόβιων ζώων ή για τη
δηµόσια υγεία·

δ)

πρότυπα υγείας και ασφαλείας µε βάση τη νοµοθεσία της Ένωσης και την
εθνική νοµοθεσία·

ε)

στρατηγικές εµπορίας και επιχειρηµατικές στρατηγικές.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται µόνο σε φορείς του
δηµόσιου τοµέα που επελέγησαν για τη συγκρότηση των υπηρεσιών παροχής
συµβουλών της εκµετάλλευσης. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β)
χορηγείται µόνο σε ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας ή οργανώσεις παραγωγών
υδατοκαλλιέργειας.
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4.

Οι εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας δεν λαµβάνουν ενίσχυση για τις υπηρεσίες
παροχής συµβουλών πάνω από µία φορά για κάθε κατηγορία υπηρεσιών που
καλύπτεται βάσει της παραγράφου 2 στοιχεία α) έως ε) κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου.
Άρθρο 49
Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης

1.

2.

Προκειµένου να προωθηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο και η δικτύωση στην
υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:
α)

τη δια βίου µάθηση, τη διάδοση της επιστηµονικής γνώσης και καινοτόµων
πρακτικών, καθώς και την απόκτηση νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων στην
υδατοκαλλιέργεια·

β)

τη δικτύωση και την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας ή επαγγελµατικών οργανώσεων και
άλλων ενδιαφεροµένων, περιλαµβανοµένων των επιστηµονικών φορέων ή
εκείνων που προάγουν την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν χορηγείται σε µεγάλες
επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
Άρθρο 50
Αύξηση του δυναµικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας

1.

2.

EL

Προκειµένου να συµβάλει στην ανάπτυξη των ζωνών υδατοκαλλιέργειας και των
υποδοµών, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:
α)

την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των πιο κατάλληλων περιοχών για την
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, και, όπου εφαρµόζεται, λαµβάνοντας υπόψη
τις διεργασίες του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού·

β)

τη βελτίωση των υποδοµών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας, µεταξύ άλλων
µέσω αναδασµού, παροχής ενέργειας ή διαχείρισης των υδάτων·

γ)

δράση που αναλαµβάνεται και υλοποιείται από τις αρµόδιες αρχές βάσει του
άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ ή του άρθρου 16
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΚ, µε στόχο την πρόληψη σοβαρών ζηµιών
στην υδατοκαλλιέργεια.

∆ικαιούχοι της στήριξης βάσει του παρόντος άρθρου είναι µόνο φορείς του
δηµόσιου τοµέα.
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Άρθρο 51
Ενθάρρυνση των νέων υδατοκαλλιεργητών
1.

Προκειµένου να ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα στην υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ
µπορεί να στηρίζει τη σύσταση επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας από καινούριους
καλλιεργητές.

2.

Στήριξη 1 χορηγείται σε υδατοκαλλιεργητές που εισέρχονται στον κλάδο, υπό τον
όρο:

3.

α)

να διαθέτουν επαρκείς επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες·

β)

να συστήνουν για πρώτη φορά µια πολύ µικρή ή µικρή επιχείρηση
υδατοκαλλιέργειας ως επικεφαλής της εν λόγω επιχείρησης·

γ)

να υποβάλουν ένα επιχειρηµατικό σχέδιο
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειάς τους.

για

την

ανάπτυξη

των

Προκειµένου να αποκτήσουν επαρκείς επαγγελµατικές δεξιότητες, οι
υδατοκαλλιεργητές που εισέρχονται στον κλάδο µπορούν να επωφεληθούν από τη
στήριξη βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Άρθρο 52
Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος

Προκειµένου να µειωθεί ουσιαστικά ο αντίκτυπος της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει επενδύσεις:

EL

α)

που επιτρέπουν τη σηµαντική µείωση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας στο νερό, ιδίως µε τη µείωση της ποσότητας νερού που
χρησιµοποιείται ή τη βελτίωση της ποιότητας του νερού εξόδου, µεταξύ άλλων µέσω
της ανάπτυξης του πολυτροφικών συστηµάτων υδατοκαλλιέργειας·

β)

που περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στη
φύση ή τη βιοποικιλότητα·

γ)

για την αγορά του εξοπλισµού που προστατεύει εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
από του άγριους θηρευτές που επωφελούνται από την προστασία βάσει της οδηγίας
2009/147/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της οδηγίας
92/43/ΕΚ του Συµβουλίου·

δ)

που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση και προωθούν τη µετατροπή των
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας·

ε)

για την αποκατάσταση υφιστάµενων λιµνών ή λιµνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας
µέσω της αφαίρεσης λάσπης ή πιθανών µέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη της
εναπόθεσης ιλύος.
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Άρθρο 53
Μετατροπή σε σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και βιολογική
υδατοκαλλιέργεια
1.

α)

τη µετατροπή συµβατικών παραγωγικών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας σε
βιολογική υδατοκαλλιέργεια κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
834/2007 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή
και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/9130 και σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
710/2009 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά
τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων
υδατοκαλλιέργειας και φυκιών31·

β)

τη συµµετοχή στα συστήµατα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού
ελέγχου της Ένωσης που θεσπίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 761/2001
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001
για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)32.

2.

Η στήριξη χορηγείται µόνο σε δικαιούχους οι οποίοι δεσµεύονται να συµµετέχουν
στο EMAS για τουλάχιστον 3 έτη ή να πληρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής
παραγωγής για τουλάχιστον 5 έτη.

3.

Η στήριξη λαµβάνει τη µορφή αντιστάθµισης για δύο το πολύ έτη κατά την περίοδο
της µετατροπής της επιχείρησης σε βιολογική παραγωγή ή κατά την προετοιµασία
για συµµετοχή στο σύστηµα EMAS.

4.

Τα κράτη µέλη υπολογίζουν την αντιστάθµιση µε βάση:

30
31
32
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Προκειµένου να προωθήσει την ανάπτυξη της βιολογικής ή ενεργειακά αποδοτικής
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:

α)

την απώλεια εσόδων ή πρόσθετες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν κατά την
περίοδο της µετάβασης από συµβατική σε βιολογική παραγωγή για δράσεις
επιλέξιµες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου·

β)

το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την εφαρµογή και την προετοιµασία
για τη συµµετοχή στο EMAS, στην περίπτωση των δράσεων που είναι
επιλέξιµες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β).

ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1
ΕΕ L 204 της 6.8.2009, σ. 15
ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1
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Άρθρο 54
Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες
1.

Προκειµένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει
περιβαλλοντικές υπηρεσίες, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:
α)

µεθόδους υδατοκαλλιέργειας συµβατές µε συγκεκριµένες περιβαλλοντικές
ανάγκες και υποκείµενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από
το χαρακτηρισµό των περιοχών NATURA 2000, σύµφωνα µε την οδηγία
92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Συµβουλίου και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

β)

τη συµµετοχή σε εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή υδρόβιων ζώων,
στο πλαίσιο των προγραµµάτων διατήρησης και αποκατάστασης της
βιοποικιλότητας που αναπτύσσονται από δηµόσιες αρχές ή υπό την εποπτεία
τους·

γ)

µορφές εκτατικής υδατοκαλλιέργειας που περιλαµβάνουν τη διατήρηση και τη
βελτίωση του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης του
τοπίου
και
των
παραδοσιακών
χαρακτηριστικών
των
ζωνών
υδατοκαλλιέργειας.

2.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) λαµβάνει τη µορφή ετήσιας
αντιστάθµισης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν ή το διαφυγόν εισόδηµα
που απορρέει από τις απαιτήσεις διαχείρισης των αφορώµενων περιοχών, που
σχετίζονται µε την εφαρµογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου ή της οδηγίας
2009/147/ΕΚ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) χορηγείται µόνον εφόσον οι
δικαιούχοι δεσµεύονται για τουλάχιστον πέντε έτη σε υδατοπεριβαλλοντικές
απαιτήσεις που υπερβαίνουν την απλή εφαρµογή του ενωσιακού και του εθνικού
δικαίου. Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη δράση αποδεικνύονται µε προηγούµενη
εκτίµηση που διενεργείται από αρµόδιους φορείς που ορίζονται από το κράτος
µέλος, εκτός αν τα περιβαλλοντικά οφέλη µιας συγκεκριµένης δράσης έχουν ήδη
αναγνωριστεί.

4.

Η στήριξη που προβλέπεται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) λαµβάνει τη µορφή
ετήσιας αντιστάθµισης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν.

5.

Τα αποτελέσµατα των δράσεων που λαµβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου
υπόκεινται σε κατάλληλη δηµοσιότητα από το κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο
143.
Άρθρο 55
Μέτρα για τη δηµόσια υγεία

1.

EL

Το ΕΤΘΑ στηρίζει την αντιστάθµιση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή
αναστολή της συλλογής εκτρεφόµενων µαλακίων αποκλειστικά για λόγους δηµόσιας
υγείας.

68

EL

2.

3.

Η στήριξη µπορεί να χορηγείται µόνο εφόσον η αναστολή της συγκοµιδής λόγω της
µόλυνσης των µαλακίων είναι το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού τοξινογόνου
πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτοξινούχου πλαγκτού, και όταν:
α)

διαρκεί επί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων συναπτών µηνών ή

β)

η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής ανέρχεται σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 35 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της
συγκεκριµένης επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται µε βάση τον µέσο κύκλο
εργασιών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών προηγουµένων ετών.

Η διάρκεια για την οποία µπορεί να χορηγείται αντιστάθµιση είναι το πολύ 12 µήνες
καθόλη τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού.
Άρθρο 56
Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων

1.

Προκειµένου να ενισχυθεί η υγεία και καλή διαβίωση των ζώων σε επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και τη βιοασφάλεια, το ΕΤΘΑ
µπορεί να στηρίζει:
α)

τον έλεγχο και την εκρίζωση των νόσων στην υδατοκαλλιέργεια υπό τους
όρους της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες
δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα·

β)

την ανάπτυξη γενικών και ειδικών του είδους βέλτιστων πρακτικών ή κώδικες
δεοντολογίας σχετικά µε τη βιοασφάλεια ή τις ανάγκες καλής διαβίωσης των
ζώων στην υδατοκαλλιέργεια·

γ)

την αύξηση της διαθεσιµότητας κτηνιατρικών φαρµάκων για χρήση στην
υδατοκαλλιέργεια και την προώθηση της κατάλληλης χρήσης των εν λόγω
φαρµάκων, µέσω της ανάθεσης φαρµακευτικών µελετών και της διάδοσης και
ανταλλαγής πληροφοριών.

2.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) δεν καλύπτει την αγορά
κτηνιατρικών φαρµάκων.

3.

Τα αποτελέσµατα των µελετών που χρηµατοδοτούνται βάσει της παραγράφου 1
στοιχείο γ) αποτελεί αντικείµενο κατάλληλης υποβολής εκθέσεων και δηµοσιότητας
από το κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 143.

4.

Η στήριξη µπορεί επίσης να χορηγηθεί σε φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 57
Ασφάλιση αποθεµάτων υδατοκαλλιέργειας

1.

EL

Προκειµένου να διασφαλιστεί το εισόδηµα των παραγωγών υδατοκαλλιέργειας, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει την συµβολή σε µια ασφάλιση αποθεµάτων
υδατοκαλλιέργειας που καλύπτει τις ζηµίες που οφείλονται σε:

69

EL

2.

α)

φυσικές καταστροφές·

β)

δυσµενή καιρικά φαινόµενα·

γ)

αιφνίδιες µεταβολές της ποιότητας του νερού·

δ)

ασθένειες ή προσβολές από παράσιτα και καταστροφή εγκαταστάσεων
παραγωγής.

Η εµφάνιση ενός δυσµενούς καιρικού φαινοµένου ή το ξέσπασµα της ασθένειας
στην υδατοκαλλιέργεια αναγνωρίζεται επίσηµα ως τέτοιο από το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος.
Όπου κρίνεται σκόπιµο, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση.

3.

Στήριξη χορηγείται µόνο για ασφαλιστήρια συµβόλαια αποθεµάτων
υδατοκαλλιέργειας που καλύπτουν τις οικονοµικές ζηµίες βάσει της παραγράφου 1
που υπερβαίνουν το 30% της µέσης ετήσιας παραγωγής του υδατοκαλλιεργητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
βιώσιµη ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 58
Πεδίο εφαρµογής
Το ΕΤΘΑ στηρίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ακολουθώντας µια
προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 28
του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].
Άρθρο 59
Ειδικοί στόχοι
Η χρηµατοοικονοµική στήριξη µε βάση το παρόν κεφάλαιο θα συµβάλει στην επίτευξη των
προτεραιοτήτων της Ένωσης που έχουν εντοπιστεί στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

EL
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ΤΜΗΜΑ 2
ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 60
Αλιευτικές περιοχές
1.

2.

Μία αλιευτική περιοχή που είναι επιλέξιµη για στήριξη είναι:
α)

περιορισµένης έκτασης και, κατά κανόνα, µικρότερη από µια περιοχή του
επιπέδου NUTS 3 του κοινού συστήµατος ταξινόµησης των περιφερειών που
καθορίζεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 της 26ης Μαΐου 2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Μαΐου 2003 για τη
θέσπιση κοινής ονοµατολογίας των εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS)33·
και

β)

λειτουργικά συνεκτική σε γεωγραφικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς
όρους, λαµβάνοντας ειδικά υπόψη τους κλάδους της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και παρέχει επαρκή κρίσιµη µάζα από την άποψη των
ανθρώπινων, χρηµατοδοτικών και οικονοµικών πόρων για τη στήριξη µιας
βιώσιµης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα τα κράτη µέλη θεσπίζουν τη διαδικασία για την
επιλογή των περιοχών, περιλαµβανοµένων των εφαρµοζόµενων κριτηρίων.
Άρθρο 61
Ολοκληρωµένες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

1.

Για τους σκοπούς του ΕΤΘΑ, η ολοκληρωµένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης που
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...]
για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] βασίζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ φορέων
και έργων διάφορων κλάδων της τοπικής οικονοµίας, ιδίως του κλάδου της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας·

2.

Προκειµένου να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο
59, οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης:

3.

33
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α)

µεγιστοποιούν τη συµµετοχή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη
βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών περιοχών·

β)

διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται
από τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη.

Η στρατηγική πρέπει να είναι συνεπής µε τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που
προσδιορίζονται στην περιοχή και τις προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ. Οι
στρατηγικές µπορεί να κυµαίνονται από εκείνες που επικεντρώνονται στην αλιεία

ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1
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έως ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών
περιοχών. Η στρατηγική υπερβαίνει µια απλή συλλογή δράσεων ή παράθεση
τοµεακών µέτρων.
4.

Για να είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση του ΕΤΘΑ, η ολοκληρωµένη στρατηγική
τοπικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 29 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...]
για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] περιλαµβάνει επίσης τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α)

περιγραφή και αιτιολόγηση της συµµετοχής στην ΤΟ∆Α·

β)

αιτιολόγηση του προτεινόµενου προϋπολογισµού ΕΤΘΑ και επιµερισµό των
πόρων µεταξύ των τοπικών προτεραιοτήτων που έχουν προσδιοριστεί.

5.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 150 σχετικά µε το περιεχόµενο του σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση
κοινών διατάξεων].

6.

Τα κράτη µέλη ορίζουν στο επιχειρησιακό πρόγραµµα κριτήρια για την επιλογή των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, τα οποία αντικατοπτρίζουν την προστιθέµενη αξία
της προσέγγισης υπό την ηγεσία της κοινότητας.
Άρθρο 62
Τοπικές οµάδες δράσης αλιείας

1.

Για τους σκοπούς του ΕΤΘΑ, οι οµάδες τοπικής δράσης που αναφέρονται στο άρθρο
28 παράγραφος 1 στοιχείο β) του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών
διατάξεων] χαρακτηρίζονται ως Τοπικές Οµάδες ∆ράσης Αλιείας (στο εξής
«TΟ∆Α»).

2.

Οι TΟ∆Α προτείνουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, βασισµένη
τουλάχιστον στα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 61 και είναι υπεύθυνες για την
εφαρµογή της.

3.

Οι TΟ∆Α:

4.

EL

α)

αντικατοπτρίζουν σε µεγάλο βαθµό την κύρια εστίαση της στρατηγικής τους
και την κοινωνικοοικονοµική σύνθεση της περιοχής, µέσω µιας
ισορροπηµένης
εκπροσώπησης
των
κύριων
ενδιαφεροµένων,
περιλαµβανοµένου του ιδιωτικού τοµέα, του δηµόσιου τοµέα και της
κοινωνίας των πολιτών·

β)

διασφαλίζουν µια
υδατοκαλλιέργειας.

σηµαντική

εκπροσώπηση

της

αλιείας

και

της

Αν η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης υποστηρίζεται από άλλα ταµεία πέραν από το
ΕΤΘΑ, θεσπίζεται ένας συγκεκριµένος φορέας επιλογής για έργα υποστηριζόµενα
από το ΕΤΘΑ, σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο (3).
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5.

Τα ελάχιστα καθήκοντα των TΟ∆Α ορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 του
[κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]:

6.

Οι TΟ∆Α µπορούν επίσης να ασκούν πρόσθετα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί
από τη διαχειριστική αρχή και/ή τον οργανισµό πληρωµών.

7.

Οι αντίστοιχοι ρόλοι της TΟ∆Α, της διαχειριστικής αρχής/ του οργανισµού
πληρωµών για όλα τα εκτελεστικά καθήκοντα που σχετίζονται µε τη στρατηγική
περιγράφονται µε σαφήνεια στο επιχειρησιακό πρόγραµµα.

ΤΜΗΜΑ 3
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 63
Στήριξη από το ΕΤΘΑ για ολοκληρωµένη τοπική ανάπτυξη
1.

Οι δράσεις που είναι επιλέξιµες βάσει της παρούσας ενότητας ορίζονται στο άρθρο
31 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].

2.

Οι τοπικές οµάδες δράσης µπορούν να ζητήσουν την πληρωµή προκαταβολής από
τον αρµόδιο οργανισµό πληρωµών, αν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα. Το ποσό των προκαταβολών δεν υπερβαίνει το 50% της
δηµόσιας στήριξης σε σχέση µε το κόστος λειτουργίας.
Άρθρο 64
Στήριξη της προετοιµασίας

1.

Η προπαρασκευαστική η στήριξη καλύπτει την ανάπτυξη δυναµικότητας, την
κατάρτιση και τη δικτύωση µε σκοπό την προπαρασκευή και υλοποίηση µιας
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 150 σχετικά µε τον ορισµό των επιλέξιµων δαπανών των δραστηριοτήτων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 65
Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης

1.

EL

Στήριξη της εφαρµογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µπορεί να χορηγείται για
τους ακόλουθους στόχους :
α)

πρόσθεση αξίας, δηµιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της καινοτοµίας
σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας·

β)

στήριξη της διαφοροποίησης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε
αλιευτικές περιοχές, ιδίως σε άλλους θαλάσσιους τοµείς·
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2.

γ)

βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των
περιοχών αλιείας, περιλαµβανοµένων δράσεων για την άµβλυνση της
κλιµατικής αλλαγής·

δ)

προώθηση της κοινωνικής ευηµερίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις
αλιευτικές περιοχές, περιλαµβανοµένης της θαλάσσιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς·

ε)

ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη
διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων
δραστηριοτήτων.

Η στήριξη που δίνεται µπορεί να περιλαµβάνει µέτρα που προβλέπονται στα
κεφάλαια Ι και ΙΙ του παρόντος τίτλου, εφόσον υπάρχει σαφής λογική για τη
διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο. Όταν χορηγείται βοήθεια για δράσεις που
αντιστοιχούν µε αυτά τα µέτρα, εφαρµόζονται οι σχετικοί όροι και οι κλίµακες
κατανοµής ανά δράση που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ του παρόντος τίτλου.
Άρθρο 66
∆ραστηριότητες συνεργασίας

1.

Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 31 στοιχείο γ) του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...]
για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] µπορεί να χορηγείται σε:
α)

έργα διατοπικής ή διακρατικής συνεργασίας·

β)

προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη για έργα διατοπικής και διακρατικής
συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση οι οµάδες τοπικής δράσης να µπορούν να
αποδείξουν ότι προετοιµάζουν την υλοποίηση ενός έργου.

Ως «διατοπική συνεργασία» νοείται η συνεργασία στο εσωτερικό ενός κράτους
µέλους. Ως «διακρατική συνεργασία» νοείται η συνεργασία µεταξύ εδαφών σε
πολλά κράτη µέλη και µε εδάφη τρίτων χωρών·

EL

2.

Εκτός των άλλων TΟ∆Α, οι εταίροι µιας TΟ∆Α στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ µπορεί να
είναι τοπικές συµπράξεις µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα που υλοποιεί
µια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εντός ή εκτός της Ένωσης.

3.

Σε περιπτώσεις όπου έργα συνεργασίας δεν έχουν επιλεγεί από τις TΟ∆Α, τα κράτη
µέλη θεσπίζουν ένα σύστηµα συνεχιζόµενης εφαρµογής για έργα συνεργασίας. Τα
κράτη µέλη δηµοσιοποιούν τις εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές διαδικασίες
σχετικά µε την επιλογή των έργων διακρατικής συνεργασίας, καθώς και ένα
κατάλογο των επιλέξιµων δαπανών, το αργότερο δύο έτη µετά την ηµεροµηνία
έγκρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος τους.

4.

Η έγκριση των έργων συνεργασίας λαµβάνει χώρα το αργότερο εντός τεσσάρων
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής του έργου.

5.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εγκεκριµένα έργα διεθνικής
συνεργασίας.
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Άρθρο 67
Λειτουργικές δαπάνες και οργάνωση
1.

Το κόστος λειτουργίας που αναφέρεται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του [κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] συνδέεται µε τη διαχείριση της
εφαρµογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης µέσω της ΤΟ∆Α:

2.

Το κόστος για την αναζωογόνηση της αλιευτικής περιοχής που αναφέρεται στο
άρθρο 31 στοιχείο δ) του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών
διατάξεων] καλύπτει δράσεις για την ενηµέρωση σχετικά µε τη στρατηγική τοπικής
ανάπτυξης, καθώς και για τα καθήκοντα ανάπτυξης του έργου.

3.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 150 σχετικά µε τον ορισµό των επιλέξιµων δαπανών των δράσεων που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Μέτρα σχετικά µε την εµπορία και τη µεταποίηση
Άρθρο 68
Ειδικοί στόχοι
Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου συµβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων των
κεφαλαίων Ι και ΙΙ του παρόντος τίτλου.
Άρθρο 69
Σχέδια παραγωγής και εµπορίας

EL

1.

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας µπορεί να στηρίξει την κατάρτιση και
υλοποίηση των σχεδίων παραγωγής και εµπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 32
του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

2.

Οι δαπάνες που αφορούν τα σχέδια παραγωγής και εµπορίας είναι επιλέξιµες για
χρηµατοδότηση από το ΕΤΘΑ µόνο κατόπιν έγκρισης από τις αρµόδιες αρχές κάθε
κράτους µέλους της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4
του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

3.

Η συνδροµή που χορηγείται ετησίως δυνάµει του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει
το 3% της µέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής κατά την
πρώτη πώληση κάθε οργάνωσης παραγωγών κατά την περίοδο 2009-2011. Για
οποιαδήποτε προσφάτως αναγνωρισθείσα οργάνωση παραγωγών, η ετήσια
συνδροµή που χορηγείται δεν υπερβαίνει το 3% της µέσης ετήσιας αξίας της
διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής των µελών της κατά την πρώτη πώληση κατά
την περίοδο 2009-2011.
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4.

Το οικείο κράτος µέλος δύναται να χορηγήσει προκαταβολή που θα ανέρχεται στο
50% της χρηµατοδοτικής συνδροµής κατόπιν έγκρισης του σχεδίου παραγωγής και
εµπορίας σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 2 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. για
την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

5.

Η συνδροµή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται σε οργανώσεις
παραγωγών και ενώσεις των οργανώσεων αυτών.
Άρθρο 70
Ενισχύσεις στην αποθεµατοποίηση

1.

EL

Το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίξει την αποζηµίωση οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων
οργανώσεων παραγωγών που αποθεµατοποιούν τα αλιευτικά προϊόντα που
παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού αριθ. [για την κοινή οργάνωση των
αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], εφόσον τα προϊόντα αυτά
αποθεµατοποιούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του κανονισµού αριθ. ... [για
την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας]:
α)

το ποσό της ενίσχυσης αποθεµατοποίησης δεν υπερβαίνει το ποσό του
τεχνικού και οικονοµικού κόστους των δράσεων που απαιτούνται για τη
σταθεροποίηση και την αποθεµατοποίηση των εν λόγω προϊόντων,

β)

οι επιλέξιµες για ενίσχυση αποθεµατοποίησης ποσότητες δεν υπερβαίνουν το
15 % των ετήσιων ποσοτήτων των συγκεκριµένων προϊόντων που διατίθενται
προς πώληση από την οργάνωση παραγωγών,

γ)

η ετήσια χρηµατοδοτική συνδροµή δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσοστά της
µέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής κατά την πρώτη
πώληση των µελών οργάνωσης παραγωγών κατά την περίοδο 2009-2011. Σε
περίπτωση που τα µέλη µιας οργάνωσης παραγωγών δεν διέθεσαν παραγωγή
σε εµπορία κατά την περίοδο 2009-2011, λαµβάνεται υπόψη η µέση ετήσια
αξία της διατεθείσας σε εµπορία παραγωγής κατά τα τρία πρώτα χρόνια
παραγωγής κάθε µέλους:
–

1 % για το 2014

–

0,8 % για το 2015

–

0,6 % για το 2016

–

0,4 % για το 2017

–

0,2 % για το 2018

2.

Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα διακοπεί σταδιακά έως το 2019.

3.

Η στήριξη χορηγείται µόνο µόλις τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.

4.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν το ποσό του τεχνικού και οικονοµικού κόστους που
προκύπτει για την επικράτειά τους ως εξής:
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5.

α)

το τεχνικό κόστος υπολογίζεται ετησίως µε βάση το άµεσο κόστος που αφορά
τις δράσεις που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθεµατοποίηση,

β)

το οικονοµικό κόστος υπολογίζεται ετησίως µε βάση το επιτόκιο που
καθορίζεται ετησίως σε κάθε κράτος µέλος,

γ)

το τεχνικό και οικονοµικό κόστος δηµοσιεύεται.

Τα κράτη µέλη διενεργούν ελέγχους για να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα για τα
οποία χορηγείται ενίσχυση αποθεµατοποίησης πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο παρόν άρθρο. Για τους σκοπούς των ρυθµίσεων σχετικά µε τις
επιθεωρήσεις, οι δικαιούχοι ενίσχυσης αποθεµατοποίησης τηρούν λογιστικά βιβλία
αποθήκης για κάθε κατηγορία προϊόντων, τα οποία αποθεµατοποιήθηκαν και
ακολούθως διατέθηκαν εκ νέου στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Άρθρο 71
Μέτρα εµπορίας

1.

Το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίξει µέτρα εµπορίας για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, µε τους εξής στόχους:
α)

β)

34

EL

βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά:
i)

πλεοναζόντων ειδών ή ειδών που επιδέχονται περαιτέρω εκµετάλλευση,

ii)

ανεπιθύµητων αλιευµάτων που εκφορτώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 15
του [κανονισµού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και το άρθρο 8
στοιχείο β δεύτερο εδάφιο του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας],

iii)

προϊόντων που λαµβάνονται µέσω της χρήσης µεθόδων µε χαµηλό
αντίκτυπο για το περιβάλλον ή προϊόντα βιολογικής υδατοκαλλιέργειας,
όπως ορίζεται στον κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 834/2007
σχετικά µε τη βιολογική παραγωγή.

προώθηση της ποιότητας µέσω της διευκόλυνσης:
i)

της αίτησης για καταχώριση ενός συγκεκριµένου προϊόντος βάσει των
όρων του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 510/2006, της 20ής
Μαρτίου 2006, σχετικά µε την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
τροφίµων34,

ii)

της πιστοποίησης και προώθησης µεταξύ άλλων προϊόντων βιώσιµης
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων
µεταποίησης,

ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12· ΕΕ L 335M της 13.12.2008, σ. 213 (MT).
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iii)

2.

της άµεσης θέσης σε εµπορία των προϊόντων αλιείας από παράκτιους
αλιείς µικρής κλίµακας.

γ)

συµβολή στη διαφάνεια της παραγωγής και των αγορών και διενέργεια
ερευνών αγοράς,

δ)

να καταρτίσουν υποδείγµατα συµβάσεων σύµφωνων προς την ενωσιακή
νοµοθεσία·

ε)

σύσταση οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή
διακλαδικών οργανώσεων αναγνωρισµένων δυνάµει του κεφαλαίου ΙΙ, τµήµα
ΙΙΙ του κανονισµού [για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας],

στ)

διοργάνωση εκστρατειών προώθησης για τα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο.

αλιείας

και

Οι πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) µπορούν να
περιλαµβάνουν την ενοποίηση των δραστηριοτήτων παραγωγής, µεταποίησης και
εµπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Άρθρο 72
Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1.

2.

EL

Το ΕΤΘΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει επενδύσεις για τη µεταποίηση προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:
α)

συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας ή τη µείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας των
αποβλήτων,

β)

για τη µεταποίηση ειδών περιορισµένου ή άνευ εµπορικού ενδιαφέροντος,

γ)

για τη µεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις βασικές
δραστηριότητες µεταποίησης,

δ)

για τη µεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας δυνάµει των
άρθρων 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 834/2007.

Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται αποκλειστικά µέσω των
χρηµατοδοτικών µηχανισµών που προβλέπονται στον τίτλο IV του [κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Αντιστάθµιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Άρθρο 73
Καθεστώς αντιστάθµισης
1.

Το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίξει το καθεστώς αντιστάθµισης που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 791/2007 για το επιπρόσθετο κόστος µε το
οποίο επιβαρύνονται οι οικονοµικοί φορείς κατά την αλίευση, καλλιέργεια και
εµπορία ορισµένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προέρχονται από
τις Αζόρες, τη Μαδέρα, τις Κανάριες νήσους, τη Γαλλική Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν.

2.

Κάθε εµπλεκόµενο κράτος µέλος καταρτίζει για τις περιοχές που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 κατάλογο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και καθορίζει
τις ποσότητες των προϊόντων αυτών που είναι επιλέξιµες για αντιστάθµιση.

3.

Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και των ποσοτήτων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, τα κράτη µέλη συνυπολογίζουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, και
ιδιαίτερα την ανάγκη εξασφάλισης της πλήρους συµβατότητας της αντιστάθµισης µε
τους κανόνες της ΚΑλΠ.

4.

∆εν χορηγείται αντιστάθµιση για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:

5.

α)

που έχουν αλιευθεί από σκάφη τρίτων χωρών, εξαιρουµένων των αλιευτικών
σκαφών που φέρουν σηµαία Βενεζουέλας και αναπτύσσουν δραστηριότητα σε
ενωσιακά ύδατα·

β)

που έχουν αλιευθεί από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν είναι νηολογηµένα
σε λιµένα µιας από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

γ)

που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες.

Η παράγραφος 4 στοιχείο β του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζεται εάν η
υφιστάµενη ικανότητα της µεταποιητικής βιοµηχανίας που είναι εγκατεστηµένη
στην εν λόγω εξόχως απόκεντρη περιοχή υπερβαίνει την παρεχόµενη ποσότητα
πρώτων υλών σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 74
Υπολογισµός της αντιστάθµισης

Η αντιστάθµιση καταβάλλεται στους οικονοµικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις εν
λόγω περιοχές. Για την αντιστάθµιση λαµβάνονται υπόψη τα εξής:

EL

α)

για κάθε προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, το επιπλέον κόστος που προκύπτει
από τα ιδιαίτερα µειονεκτήµατα των σχετικών περιφερειών και

β)

κάθε άλλο τύπο δηµόσιας παρέµβασης που επηρεάζει το ύψος του επιπλέον κόστους.
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Άρθρο 75
Πρόγραµµα αντιστάθµισης
1.

Τα οικεία κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόγραµµα αντιστάθµισης για
κάθε εµπλεκόµενη περιφέρεια, το οποίο περιλαµβάνει τον κατάλογο και τις
ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 73, το ύψος της αντιστάθµισης που
αναφέρεται στο άρθρο 74 και την αρµόδια αρχή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 108.

2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 150 για τον καθορισµό του περιεχοµένου του προγράµµατος αντιστάθµισης,
συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων για τον υπολογισµό του επιπλέον κόστους
που προκύπτει από τα ιδιαίτερα µειονεκτήµατα των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Συνοδευτικά µέτρα για την κοινή αλιευτική πολιτική βάσει
επιµερισµένης διαχείρισης
Άρθρο 76
Γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού, το παρόν κεφάλαιο
εφαρµόζεται επίσης σε δράσεις που πραγµατοποιούνται εκτός της επικράτειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 77
Ειδικοί στόχοι
Τα µέτρα που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο συµβάλλουν στην εφαρµογή των άρθρων 37
και 46 του κανονισµού [για την ΚΑλΠ).
Άρθρο 78
Έλεγχος και εφαρµογή
1.

Το ΕΤΘΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει την υλοποίηση ενωσιακού συστήµατος
ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 46 του
[κανονισµού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και τα οριζόµενα στον κανονισµό
(ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 1224/2009, της 20ής Νοεµβρίου 2009, περί θεσπίσεως
κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής
πολιτικής(35).

2.

Ειδικότερα, καθίστανται επιλέξιµα τα ακόλουθα είδη πράξεων:
α)

35
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αγορά ή ανάπτυξη τεχνολογίας, συµπεριλαµβανοµένου του υλισµικού και του
λογισµικού, συστηµάτων εντοπισµού σκαφών (VDS), συστηµάτων CCTV

ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1
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(συστήµατα τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος) και υπολογιστικών δικτύων τα
οποία καθιστούν δυνατή την συλλογή, διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση και
ανταλλαγή σχετικών µε την αλιεία δεδοµένων και την ανάπτυξη σχετικών
µεθόδων δειγµατοληψίας, καθώς επίσης και την διασύνδεση µε τα διατοµεακά
συστήµατα ανταλλαγής δεδοµένων·

3.

EL

β)

αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της
διαβίβασης δεδοµένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην
εµπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος µέλος και στις
ενωσιακές αρχές, περιλαµβανοµένων των απαραίτητων στοιχείων συστηµάτων
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστηµάτων
παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστηµάτων αυτόµατου
εντοπισµού (AIS)·

γ)

αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της
ιχνηλασιµότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ.
1224/2009·

δ)

εφαρµογή προγραµµάτων µε στόχο την ανταλλαγή και ανάλυση δεδοµένων
µεταξύ κρατών µελών·

ε)

εκσυγχρονισµός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων
µε την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60% του χρόνου χρήσης τους αφορά
τον έλεγχο της αλιείας·

στ)

αγορά άλλων ελεγκτικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένων των συσκευών για
τον υπολογισµό της ισχύος του κινητήρα και του εξοπλισµού ζύγισης·

ζ)

υλοποίηση πιλοτικών προγραµµάτων σχετικά µε τον έλεγχο της αλιείας,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) των ιχθύων
και της δηµιουργίας διαδικτυακών τόπων που θα αφορούν αυτούς τους
ελέγχους·

η)

προγράµµατα κατάρτισης και ανταλλαγής, µεταξύ άλλων ανάµεσα στα κράτη
µέλη, του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο
και την εποπτεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

θ)

ανάλυση κόστους/ωφέλειας, αξιολόγηση δαπανών και λογιστικών ελέγχων που
πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές κατά τη διενέργεια
δραστηριοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης,

ι)

πρωτοβουλίες, συµπεριλαµβανοµένων σεµιναρίων και εργαλείων µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των
αλιέων, όσο και των άλλων παραγόντων του κλάδου, όπως οι επιθεωρητές, οι
εισαγγελείς και οι δικαστές, καθώς και του κοινού, σχετικά µε την ανάγκη
καταπολέµησης της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και για την
εφαρµογή των κανόνων της ΚΑλΠ.

Τα µέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 2 στοιχεία η), θ) και ι) του παρόντος
άρθρου είναι επιλέξιµα για στήριξη από το Ταµείο µόνο στην περίπτωση που
αφορούν δραστηριότητες ελέγχου που πραγµατοποιούνται από δηµόσια αρχή.
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4.

Σε περίπτωση που τα µέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 2 στοιχεία δ) και η)
του παρόντος άρθρου, µόνο ένα από τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη αναλαµβάνει το
ρόλο του οργανισµού πληρωµών.
Άρθρο 79
Συλλογή στοιχείων

EL

1.

Το ΕΤΘΑ χρηµατοδοτεί τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση πρωτογενών
βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων όπως
στο πολυετές ενωσιακό πρόγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 του
[κανονισµού για την κοινή αλιευτική πολιτική].

2.

Ειδικότερα, καθίστανται επιλέξιµα τα ακόλουθα είδη πράξεων:
α)

η διαχείριση και η χρήση δεδοµένων µε στόχο την επιστηµονική ανάλυση και
την υλοποίηση της ΚΑλΠ,

β)

τα εθνικά πολυετή προγράµµατα δειγµατοληψίας,

γ)

παρακολούθηση στη θάλασσα των εµπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων,

δ)

οι επιστηµονικές έρευνες στη θάλασσα,

ε)

η συµµετοχή των εκπροσώπων των κρατών µελών σε ετήσιες συνεδριάσεις
συντονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 4 του [κανονισµού για την
κοινή αλιευτική πολιτική], συνεδριάσεις περιφερειακών οργανισµών
διαχείρισης αλιείας, στις οποίες η ΕΕ συµµετέχει ως συµβαλλόµενο µέρος ή ως
παρατηρητής ή συνεδριάσεις διεθνών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε
την παροχή επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων.
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ΤΙΤΛΟΣ VI
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ
ΑΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική
Άρθρο 80
Γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού, το παρόν κεφάλαιο
εφαρµόζεται επίσης σε δράσεις που πραγµατοποιούνται εκτός της επικράτειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 81
Αντικείµενο και στόχοι
Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου θα συµβάλλει στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση
της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριµένα:
α)

EL

θα εδραιώσει την ανάπτυξη και την εφαρµογή ολοκληρωµένης διαχείρισης των
υποθέσεων που αφορούν τη θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές σε επίπεδο τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό, θαλάσσιας λεκάνης, ΕΕ και διεθνές, ιδίως µε τους εξής
τρόπους:
i)

Μέσω της προώθησης δράσεων που ενθαρρύνουν τα κράτη µέλη και τις
περιφέρειες της ΕΕ να αναπτύξουν, να θεσπίσουν ή να εφαρµόσουν την
ολοκληρωµένη θαλάσσια διαχείριση,

ii)

Μέσω της προώθησης του διαλόγου και της συνεργασίας µε τα κράτη µέλη και
µεταξύ αυτών και των ενδιαφεροµένων κύκλων συµφερόντων για θέµατα που
αφορούν τη ναυτιλία και τη θάλασσα, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες,

iii)

Μέσω της προώθησης πλατφόρµων και δικτύων διατοµεακής συνεργασίας,
όπου θα δραστηριοποιούνται αντιπρόσωποι των δηµοσίων αρχών, της
βιοµηχανίας, του τουριστικού τοµέα, των ενδιαφεροµένων κύκλων
συµφερόντων στον τοµέα της έρευνας, των πολιτών, των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων·

iv)

Μέσω της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και του διαλόγου
σε διεθνές επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του διαλόγου µε τρίτες χώρες σε
διµερές επίπεδο µε την επιφύλαξη άλλων συµφωνιών ή ρυθµίσεων που µπορεί
να υφίστανται µεταξύ της ΕΕ και των οικείων τρίτων χωρών·
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v)

β)

Μέσω της ενίσχυσης της προβολής της ολοκληρωµένης προσέγγισης για τα
θαλάσσια θέµατα και της περαιτέρω ευαισθητοποίησης των δηµοσίων αρχών,
του ιδιωτικού τοµέα και του κοινού.

Θα συµβάλει στην κατάρτιση διατοµεακών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ωφελήσουν
αµοιβαία τους διάφορους τοµείς της θαλάσσιας πολιτικής και/ή τις τοµεακές
πολιτικές, λαµβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τους υφιστάµενους µηχανισµούς
και πρωτοβουλίες, κυρίως τους εξής:
i)

την ολοκληρωµένη θαλάσσια επιτήρηση µε στόχο την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας µέσω της ανταλλαγής
πληροφοριών σε διατοµεακό και διασυνοριακό επίπεδο λαµβάνοντας
ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τα υφιστάµενα και τα µελλοντικά συστήµατα·

ii)

τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό και την ολοκληρωµένη διαχείριση των
παράκτιων περιοχών·

iii)

τη σταδιακή δηµιουργία µιας υψηλής ποιότητας περιεκτικής και προσβάσιµης
για το κοινό βάσης γνώσεων για τη θάλασσα, η οποία θα διευκολύνει την
κοινοχρησία, την εκ νέου χρήση και τη διάδοση των δεδοµένων και των
γνώσεων αυτών µεταξύ διαφόρων οµάδων χρηστών.

γ)

Μέσω της υποστήριξης της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της
καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών στους αναδυόµενους και µελλοντικούς
θαλάσσιους τοµείς στις παράκτιες περιοχές, συµπληρωµατικά µε τις καθιερωµένες
τοµεακές και εθνικές δραστηριότητες.

δ)

Μέσω της προώθησης της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα
της βιοποικιλότητάς του καθώς και µέσω της προστασίας θαλάσσιων
προστατευόµενων περιοχών όπως είναι οι περιοχές Natura 2000, της βιώσιµης
χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και του περαιτέρω καθορισµού των
ορίων της βιωσιµότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το
θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.
Άρθρο 82
Επιλέξιµες ενέργειες

1.
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Το ΕΤΘΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει πράξεις σύµφωνα µε τους στόχους που
καθορίζονται στο άρθρο 81, όπως:
α)

µελέτες·

β)

προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων δοκιµών και
συνεργασίας·

γ)

ενηµέρωση του κοινού και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εκστρατείες
ευαισθητοποίησης και σχετικές δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης,
όπως διαφηµιστικές εκστρατείες, εκδηλώσεις, δηµιουργία και συντήρηση
διαδικτυακών τόπων, πλατφόρµες ενδιαφεροµένων κύκλων συµφερόντων στις
οποίες θα περιλαµβάνονται δραστηριότητες επικοινωνίας των πολιτικών
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προτεραιοτήτων της Ένωσης εφόσον συνδέονται µε τους γενικούς στόχους του
παρόντος κανονισµού·

2.

EL

δ)

συνέδρια, σεµινάρια και εργαστήρια,

ε)

ανταλλαγή
βέλτιστων
πρακτικών,
δραστηριότητες
συντονισµού,
συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και
µηχανισµών καθοδήγησης για τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες,

στ)

ανάπτυξη, χρήση και διατήρηση υπολογιστικών συστηµάτων και δικτύων, τα
οποία καθιστούν δυνατή την συλλογή, διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση και
ανταλλαγή σχετικών µε την αλιεία δεδοµένων, την ανάπτυξη σχετικών
µεθόδων δειγµατοληψίας, καθώς επίσης και την διασύνδεση µε τα διατοµεακά
συστήµατα ανταλλαγής δεδοµένων·

Για την επίτευξη του ειδικού στόχου της ανάπτυξης των διατοµεακών πράξεων που
καθορίζονται στο άρθρο 81 στοιχείο β), το ΕΤΘΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει τα
εξής:
α)

την ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνικών µέσων για την ολοκληρωµένη θαλάσσια
εποπτεία, ιδίως για τη στήριξη, την ανάπτυξη, τη χρήση και διατήρηση
αποκεντρωµένου συστήµατος για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της
θάλασσας (CISE), συγκεκριµένα µέσω της διασύνδεσης υφιστάµενων ή
µελλοντικών συστηµάτων·

β)

δραστηριότητες συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για
την ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού και της
ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων
των δαπανών που αφορούν συστήµατα και πρακτικές κοινοχρησίας δεδοµένων
και παρακολούθησης, δραστηριότητες αξιολόγησης, τη δηµιουργία και
λειτουργία δικτύων εµπειρογνωµόνων και τη δηµιουργία ενός προγράµµατος
για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των κρατών µελών σε σχέση µε την
υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού,

γ)

τα τεχνικά µέσα για τη δηµιουργία και λειτουργία ενός λειτουργικού
ευρωπαϊκού δικτύου θαλάσσιας παρατήρησης και δεδοµένων µε στόχο τη
διευκόλυνση της συλλογής, της συγκέντρωσης, του ποιοτικού ελέγχου, της
επαναχρησιµοποίησης και της διανοµής των σχετικών µε τη θάλασσα µέσω
της συνεργασίας µεταξύ των φορέων των κρατών µελών που συµµετέχουν στο
δίκτυο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Συνοδευτικά µέτρα για την κοινή αλιευτική πολιτική και την
ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στο πλαίσιο της άµεσης
διαχείρισης
Άρθρο 83
Γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού, το παρόν κεφάλαιο
εφαρµόζεται επίσης σε δράσεις που πραγµατοποιούνται εκτός της επικράτειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 84
Ειδικοί στόχοι
Τα µέτρα δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου διευκολύνουν την υλοποίηση της ΚΑλΠ και της
ΟΘΠ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εξής:
α)

επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΑλΠ,

β)

ειδικά µέτρα ελέγχου και επιβολής στο πλαίσιο της ΚΑλΠ,

γ)

εθελοντικές συνεισφορές σε διεθνείς οργανισµούς,

δ)

Γνωµοδοτικά συµβούλια,

ε)

κανόνες σχετικά µε τη γνώση της αγοράς,

στ)

επικοινωνιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής.
Άρθρο 85
Επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις και γνώσεις

EL

1.

Το ΕΤΘΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει την παροχή επιστηµονικών παραδοτέων,
ιδιαίτερα έργων εφαρµοσµένης έρευνας άµεσα συνδεδεµένων µε την παροχή
επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων και συµβουλών µε στόχο τη λήψη αποφάσεων για
τη χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση της αλιείας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ.

2.

Ειδικότερα, καθίστανται επιλέξιµα τα ακόλουθα είδη πράξεων:
α)

µελέτες και πιλοτικά προγράµµατα, απαραίτητα για την υλοποίηση και την
ανάπτυξη της ΚΑλΠ, συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων ειδών βιώσιµων
τεχνικών διαχείρισης της αλιείας·

β)

κατάρτιση και παροχή επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων και συµβουλών από
επιστηµονικούς φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών συµβουλευτικών

86

EL

φορέων που είναι επιφορτισµένοι µε την αξιολόγηση των αποθεµάτων, από
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες και από ερευνητικά ιδρύµατα,
γ)

συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων στις συνεδριάσεις σχετικά µε επιστηµονικά
και τεχνικά θέµατα αλιείας και σε οµάδες εµπειρογνωµόνων καθώς και σε
διεθνείς συµβουλευτικούς φορείς και σε συνεδριάσεις όπου απαιτείται η
συµβολή εµπειρογνωµόνων,

δ)

δαπάνες µε τις οποίες επιβαρύνεται η Επιτροπή για υπηρεσίες που αφορούν τη
συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδοµένων, τη διοργάνωση και διαχείριση των
συνεδριάσεων εµπειρογνωµόνων σε θέµατα αλιείας και τη διαχείριση ετησίων
προγραµµάτων εργασίας που αφορούν την επιστηµονική και τεχνική
εµπειρογνωµοσύνη σε θέµατα αλιείας, την επεξεργασία αναγκών δεδοµένων
και συνόλων δεδοµένων και τις προπαρασκευαστικές εργασίες µε στόχο την
παροχή επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων και συµβουλών·

ε)

συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών στο πλαίσιο της συλλογής δεδοµένων,
συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας και λειτουργία περιφερειακών βάσεων
δεδοµένων για την αποθήκευση, διαχείριση και χρήση δεδοµένων που θα
συµβάλουν στην περιφερειακή συνεργασία και θα βελτιώσουν τις
δραστηριότητες συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων, καθώς επίσης και την
επιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη προς όφελος της διαχείρισης της αλιείας.
Άρθρο 86
Έλεγχος και εφαρµογή της νοµοθεσίας

EL

1.

Το ΕΤΘΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει την υλοποίηση ενωσιακού συστήµατος
ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 46 του
[κανονισµού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και στον κανονισµό (ΕΚ) του
Συµβουλίου αριθ. 1224/2009, της 20ής Νοεµβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού
συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2.

Ειδικότερα, καθίστανται επιλέξιµα τα ακόλουθα είδη πράξεων:
α)

από κοινού αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων από
αρκετά κράτη µέλη που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή µε την
προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60% του χρόνου χρήσης τους αφορά τον
έλεγχο της αλιείας·

β)

δαπάνες που αφορούν την αξιολόγηση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
ελέγχου·

γ)

όλες οι λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται µε την επιθεώρηση, από
επιθεωρητές της Επιτροπής, της εφαρµογής της ΚΑλΠ από τα κράτη µέλη, και
ιδιαίτερα οι αποστολές επιθεωρήσεων, ο εξοπλισµός ασφαλείας και η
κατάρτιση των επιθεωρητών, η διοργάνωση συνεδριάσεων και η συµµετοχή σε
αυτές και η µίσθωση ή αγορά από την Επιτροπή µέσων επιθεώρησης κατά τα
οριζόµενα στον τίτλο Χ του κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ.
1224/2009 της 20ής Νοεµβρίου 2009.
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3.

Σε περίπτωση που του µέτρου που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2,
µόνο ένα από τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη χαρακτηρίζεται ως δικαιούχος.
Άρθρο 87
Εθελοντικές συνεισφορές σε διεθνείς οργανισµούς

Το ΕΤΘΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει τους ακόλουθους τύπους πράξεων στον τοµέα των
διεθνών σχέσεων:
α)

εθελοντική χρηµατοδότηση που παρέχεται στις οργανώσεις των Ηνωµένων
Εθνών, καθώς και εθελοντική χρηµατοδότηση σε διεθνείς οργανισµούς που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του δικαίου της θάλασσας·

β)

εθελοντικές χρηµατοδοτικές συνεισφορές στις προκαταρκτικές εργασίες για τη
σύσταση νέων διεθνών οργανισµών ή την κατάρτιση νέων διεθνών συνθηκών
που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση,

γ)

εθελοντικές χρηµατοδοτικές συνεισφορές σε εργασίες ή σε προγράµµατα των
διεθνών οργανισµών που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση,

δ)

χρηµατοδοτικές συνεισφορές για κάθε δραστηριότητα (συµπεριλαµβανοµένων
των συνεδριάσεων εργασίας και άτυπων ή εκτάκτων συνεδριάσεων των
συµβαλλοµένων µερών) που υπερασπίζεται τα συµφέροντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στους διεθνείς οργανισµούς και ενισχύει τη συνεργασία µε τους
εταίρους της στο πλαίσιο των οργανισµών αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, όταν
καθίσταται απαραίτητη η παρουσία αντιπροσώπων τρίτων χωρών στις
διαπραγµατεύσεις και τις συνεδριάσεις σε διεθνή φόρα και διεθνείς
οργανισµούς για την υπεράσπιση των συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το ΕΤΘΑ επιβαρύνεται µε το κόστος της συµµετοχής τους.
Άρθρο 88
Γνωµοδοτικά συµβούλια

1.

Το ΕΤΘΑ µπορεί να αναλάβει το λειτουργικό κόστος των γνωµοδοτικών
συµβουλίων που συγκροτούνται βάσει του άρθρου 52 του [κανονισµού περί Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής].

2.

Τα γνωµοδοτικά συµβούλια µε νοµική προσωπικότητα µπορούν να ζητήσουν
συνδροµή από την Ένωση ως όργανα που επιδιώκουν την επίτευξη ενός σκοπού
γενικότερου ευρωπαϊκού συµφέροντος.
Άρθρο 89
Γνώση της αγοράς

Το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίξει την κατάρτιση και διάδοση κανόνων σχετικά µε τη γνώση της
αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 49 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση
των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].
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Άρθρο 90
∆ραστηριότητες επικοινωνίας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής
Το ΕΤΘΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει:
α)

δαπάνες για δραστηριότητες ενηµέρωσης και πληροφόρησης που συνδέονται
µε την κοινή αλιευτική πολιτική και την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική,
συµπεριλαµβανοµένων των εξής:

β)

δαπάνες για κατάρτιση, µετάφραση και διάδοση έντυπου, οπτικοακουστικού
και ηλεκτρονικού υλικού προσαρµοσµένου στις ειδικές ανάγκες των
διαφορετικών οµάδων στόχων,

γ)

δαπάνες για την προετοιµασία και διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδριάσεων
για την ενηµέρωση ή την συλλογή των απόψεων των διαφόρων µερών που
εµπλέκονται στην κοινή αλιευτική πολιτική και την ολοκληρωµένη θαλάσσια
πολιτική.

δ)

έξοδα ταξιδίου και διαµονής για τους εµπειρογνώµονες και
αντιπροσώπους των ενδιαφεροµένων κύκλων συµφερόντων
προσκαλούνται από την Επιτροπή στις συνεδριάσεις.

ε)

δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επικοινωνίας σχετικές µε τις πολιτικές
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται µε τους
γενικούς στόχους του παρόντος κανονισµού.

τους
που

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Τεχνική βοήθεια
Άρθρο 91
Τεχνική βοήθεια µε πρωτοβουλία της Επιτροπής
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής και µε βάση το ανώτατο όριο 1,1%, το ΕΤΘΑ µπορεί να
χρηµατοδοτήσει:

EL

α)

τα µέτρα τεχνικής συνδροµής που ορίζονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του
[κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων] για την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,

β)

την εφαρµογή των συµφωνιών βιώσιµης αλιείας και τη συµµετοχή της Ένωσης στις
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας,

γ)

τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού δικτύου οµάδων τοπικής δράσης στον τοµέα της
αλιείας (ΟΤ∆Α), το οποίο θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των δυνατοτήτων, τη
διάδοση των πληροφοριών, την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών και
θα υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ των τοπικών συµπράξεων. Το εν λόγω δίκτυο
συνεργάζεται µε τους φορείς δικτύωσης και τεχνικής υποστήριξης για την τοπική
ανάπτυξη που συστήνονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΕΓΤΑΑ σχετικά µε τις

89

EL

δραστηριότητές τους για την τοπική ανάπτυξη και την συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Άρθρο 92
Τεχνική βοήθεια κατόπιν πρωτοβουλίας των κρατών µελών
1.

EL

Με πρωτοβουλία ενός κράτους µέλους και µε βάση το ανώτατο όριο της τάξης του
5% επί του συνολικού ποσού του επιχειρησιακού προγράµµατος, το ΕΤΘΑ µπορεί
να χρηµατοδοτήσει:
α)

τα µέτρα τεχνικής συνδροµής που ορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του
[κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων],

β)

τη δηµιουργία εθνικών δικτύων για την διάδοση των πληροφοριών, την
ανάπτυξη δυνατοτήτων, την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και την
υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ των ΟΤ∆Α στην επικράτειά τους.

2.

Κατ’ εξαίρεση και σε δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, υπάρχει δυνατότητα
υπέρβασης του ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.

Οι δαπάνες του φορέα πιστοποίησης δεν είναι επιλέξιµες βάσει της παραγράφου 1.

4.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 150 σχετικά µε τον καθορισµό των δραστηριοτήτων των εθνικών δικτύων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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ΤΙΤΛΟΣ VII
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 93
Πεδίο εφαρµογής
Ο παρών τίτλος εφαρµόζεται στα µέτρα που χρηµατοδοτούνται βάσει επιµερισµένης
διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στον τίτλο V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Μηχανισµός υλοποίησης
ΤΜΗΜΑ 1
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ

Άρθρο 94
Καθορισµός των ποσοστών συγχρηµατοδότησης
1.

Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση του επιχειρησιακού
προγράµµατος καθορίζει τη µέγιστη συνεισφορά του ΕΤΘΑ στο εν λόγω
πρόγραµµα.

2.

Η συνεισφορά του ΕΤΘΑ υπολογίζεται βάσει του ποσού των επιλέξιµων δηµόσιων
δαπανών.
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα καθορίζει το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΤΘΑ που
ισχύει για καθέναν από τους στόχους που καθορίζονται βάσει των προτεραιοτήτων
της Ένωσης για το ΕΤΘΑ σύµφωνα µε το άρθρο 6. Το ποσοστό της µέγιστης
συνεισφοράς του ΕΤΘΑ ανέρχεται στο 75% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών.
Το ποσοστό της ελάχιστης συνεισφοράς του ΕΤΘΑ ανέρχεται στο 20%.

3.

EL

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η συνεισφορά του ΕΤΘΑ ανέρχεται:
α)

στο 100% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών για στήριξη βάσει της ενίσχυσης
αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 70,

β)

στο 100% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών για το καθεστώς αντιστάθµισης
που αναφέρεται στο άρθρο 73,
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γ)

στο 50 % των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται
στο άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε),

δ)

στο 80 % των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται
στο άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως ι),

ε)

στο 65 % των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται
στο άρθρο 79.
Άρθρο 95
Ένταση των κρατικών ενισχύσεων

1.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν για τις κρατικές ενισχύσεις µέγιστη ένταση κατά 50%
επί του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών της πράξης.

2.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν κρατικές
ενισχύσεις έντασης κατά 100% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών της πράξης,
όπου:

3.

EL

α)

ο δικαιούχος είναι οργανισµός δηµοσίου δικαίου·

β)

η πράξη σχετίζεται µε την ενίσχυση αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο
άρθρο 70·

γ)

η πράξη σχετίζεται µε το καθεστώς αντιστάθµισης που αναφέρεται στο άρθρο
73·

δ)

η πράξη σχετίζεται µε τη συλλογή δεδοµένων που αναφέρεται στο άρθρο 79·

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόσουν
κρατικές ενισχύσεις έντασης από 50% έως 100% κατά το µέγιστο επί του συνόλου
των επιλέξιµων δαπανών, στην περίπτωση που η πράξη υλοποιείται βάσει του
κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V και πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α)

συλλογικό συµφέρον,

β)

συλλογικός δικαιούχος,

γ)

πρόσβαση στα αποτελέσµατα της πράξης για το κοινό,

δ)

καινοτόµα χαρακτηριστικά του έργου σε τοπικό επίπεδο.

4.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εφαρµόζονται επιπλέον ποσοστιαίες
µονάδες έντασης των κρατικών ενισχύσεων κατά τα οριζόµενα στο παράρτηµα Ι.

5.

Η ελάχιστη ένταση των κρατικών ενισχύσεων ανέρχεται στο 20 % επί του συνόλου
των επιλέξιµων δαπανών της πράξης.

6.

Η Επιτροπή καθορίζει, µέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδει σύµφωνα µε τη
διαδικασία ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 151 παράγραφος 3, τον τρόπο
εφαρµογής των διαφορετικών ποσοστιαίων µονάδων της έντασης των κρατικών
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ενισχύσεων σε περίπτωση που πληρούνται αρκετές προϋποθέσεις του παραρτήµατος
Ι.

ΤΜΗΜΑ 2
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Άρθρο 96
Ρυθµίσεις προχρηµατοδότησης
1.

Εκτός από τους γενικούς κανόνες του άρθρου 72 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για
τον καθορισµό των κοινών διατάξεων], και βάσει της απόφασης της Επιτροπής
σχετικά µε την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος, η Επιτροπή καταβάλλει
ένα αρχικό ποσό προχρηµατοδότησης για το σύνολο της περιόδου
προγραµµατισµού. Αυτό αντιπροσωπεύει το 4 % της συνεισφοράς του
προϋπολογισµού της Ένωσης στο εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραµµα. Μπορεί να
κατανεµηθεί σε δυο δόσεις ανάλογα µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

2.

Οι τόκοι που προκύπτουν από την προχρηµατοδότηση αποστέλλονται στο οικείο
επιχειρησιακό πρόγραµµα και αφαιρούνται από το ποσό των δηµόσιων δαπανών που
αναφέρονται στην τελική δήλωση δαπανών.
Άρθρο 97
Λογιστική χρήση

Η λογιστική χρήση καλύπτει τις καταβληθείσες δαπάνες και τα ληφθέντα εισοδήµατα, τα
οποία εγγράφονται στους λογαριασµούς του προϋπολογισµού του ΕΤΘΑ από τον οργανισµό
πληρωµών για το έτος «Ν» από την 16η Οκτωβρίου του έτους «Ν-1» µέχρι την 15η
Οκτωβρίου του έτους «Ν».
Άρθρο 98
Ενδιάµεσες πληρωµές
1.

Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα πραγµατοποιούνται ενδιάµεσες πληρωµές. Οι εν
λόγω πληρωµές υπολογίζονται εφαρµόζοντας το ποσοστό συγχρηµατοδότησης για
κάθε προτεραιότητα της Ένωσης στις σχετικές πιστοποιηµένες δηµόσιες δαπάνες.

2.

Η Επιτροπή πραγµατοποιεί τις ενδιάµεσες πληρωµές µε την επιφύλαξη των
διαθέσιµων πιστώσεων του προϋπολογισµού, προκειµένου να επιστρέψει τις
δαπάνες των διαπιστευµένων οργανισµών πληρωµών για την εκτέλεση των
προγραµµάτων.

3.

Κάθε ενδιάµεση πληρωµή εκτελείται από την Επιτροπή εφόσον τηρηθούν οι εξής
υποχρεώσεις:
α)

EL

διαβίβαση στην Επιτροπή δήλωσης δαπανών υπογεγραµµένης από τον
διαπιστευµένο οργανισµό πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 124 παράγραφος 1
στοιχείο γ)·
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β)

µη υπέρβαση των συνολικής συνεισφοράς του ΕΤΘΑ σε κάθε προτεραιότητα
της Ένωσης για ολόκληρη την περίοδο που καλύπτει το συγκεκριµένο
πρόγραµµα·

γ)

διαβίβαση στην Επιτροπή της τελευταίας ετήσιας έκθεσης προόδου σχετικά µε
την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος.

4.

Εάν δεν πληρούται κάποιος από τους όρους της παραγράφου 3, η Επιτροπή
ενηµερώνει αµελλητί τον διαπιστευµένο οργανισµό πληρωµών. Σε περίπτωση µη
ικανοποίησης µιας από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3 στοιχεία
α) ή γ), η δήλωση δαπανών θεωρείται απαράδεκτη.

5.

Η Επιτροπή εκτελεί την ενδιάµεση πληρωµή εντός 45 ηµερών από την καταχώριση
δήλωσης δαπανών, η οποία πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην
παράγραφο 3, µε την επιφύλαξη των άρθρων 123 και 127.

6.

Οι διαπιστευµένοι οργανισµοί πληρωµών καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην
Επιτροπή ενδιάµεσες δηλώσεις δαπανών που αφορούν επιχειρησιακά προγράµµατα
εντός των προθεσµιών που καθορίζει η Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις που
εκδίδονται σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
151 παράγραφος 2.
Οι δηλώσεις ενδιάµεσων δαπανών για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τις
16 Οκτωβρίου και µετά καταλογίζονται στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους.
Άρθρο 99
Καταβολή του υπολοίπου και περάτωση του προγράµµατος

EL

1.

Το υπόλοιπο εξοφλείται από την Επιτροπή µετά την παραλαβή της τελευταίας
έκθεσης προόδου σχετικά µε την εφαρµογή ενός επιχειρησιακού προγράµµατος, µε
την επιφύλαξη των διαθέσιµων πόρων, µε βάση το ισχύον σχέδιο χρηµατοδότησης,
τους ετήσιους λογαριασµούς του τελευταίου έτους εφαρµογής του εξεταζόµενου
επιχειρησιακού προγράµµατος και την αντίστοιχη απόφαση εκκαθάρισης
λογαριασµών πιστώσεων του προϋπολογισµού και την αντίστοιχη απόφαση
εκκαθάρισης. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο έξι µήνες
µετά την τελική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας των δαπανών και καλύπτουν τις
δαπάνες που πραγµατοποιεί ο οργανισµός πληρωµών µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία επιλεξιµότητας των δαπανών.

2.

Το υπόλοιπο εξοφλείται το αργότερο έξι µήνες µετά την παραλαβή από την
Επιτροπή των στοιχείων και εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου και την εκκαθάριση του τελευταίου ετήσιου λογαριασµού. Με την
επιφύλαξη του άρθρου 100, τα ποσά που εξακολουθούν να αποτελούν το
αντικείµενο δηµοσιονοµικής δέσµευσης µετά την εξόφληση του υπολοίπου
αποδεσµεύονται από την Επιτροπή εντός έξι µηνών.

3.

Η παράλειψη διαβίβασης στην Επιτροπή, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται
στην παράγραφο 1, της τελευταίας ετήσιας έκθεσης προόδου και των εγγράφων που
απαιτούνται για την εκκαθάριση των λογαριασµών του τελευταίου έτους εφαρµογής
του προγράµµατος, συνεπάγεται την αυτόµατη αποδέσµευση του υπολοίπου
σύµφωνα µε το άρθρο100.
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Άρθρο 100
Αποδέσµευση
Η Επιτροπή αποδεσµεύει αυτόµατα το τµήµα της δηµοσιονοµικής δέσµευσης για
επιχειρησιακό πρόγραµµα, το οποίο δεν χρησιµοποιήθηκε για την προχρηµατοδότηση ή για
ενδιάµεσες πληρωµές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή δήλωση δαπανών η
οποία πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 98 παράγραφος 3 για δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν έως τις 31 ∆εκεµβρίου του µεθεπόµενου έτους από εκείνο της
δηµοσιονοµικής δέσµευσης.
Άρθρο 101
Χρήση του ευρώ
1.

Τα ποσά που εµφαίνονται στα επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλουν τα
κράτη µέλη, τις πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών, τις αιτήσεις πληρωµής και τις
δαπάνες που αναφέρονται στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης εκφράζονται
σε ευρώ.

2.

Τα κράτη µέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως νόµισµά τους κατά την
ηµεροµηνία της αίτησης πληρωµής, µετατρέπουν σε ευρώ τα ποσά των δαπανών που
πραγµατοποιήθηκαν σε εθνικό νόµισµα.
Τα ποσά αυτά µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση το µηνιαίο λογιστικό επιτόκιο της
Επιτροπής για το µήνα κατά τον οποίο καταγράφηκαν οι δαπάνες στους
λογαριασµούς του οργανισµού πληρωµών του συγκεκριµένου επιχειρησιακού
προγράµµατος. Η Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε µήνα ηλεκτρονικώς αυτή την ισοτιµία.

3.

Τα ποσά που ανακτούν σε εθνικό νόµισµα τα κράτη µέλη που δεν έχουν
προσχωρήσει στο ευρώ κατά την ηµεροµηνία της είσπραξης µετατρέπονται σε ευρώ
µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.

Μόλις το κράτος µέλος υιοθετήσει το ευρώ, η διαδικασία µετατροπής που
καθορίζεται στην παράγραφο 3 εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε όλες τις δαπάνες
που καταγράφηκαν στους λογαριασµούς από τον οργανισµό πληρωµών πριν την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σταθερής ισοτιµίας µεταξύ του εθνικού νοµίσµατος
και του ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 3
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 102
Επιλέξιµες δαπάνες
1.

EL

Εκτός από τους γενικούς κανόνες του άρθρου 55 παράγραφος 1 του [κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων], οι πληρωµές από τους
δικαιούχους τεκµηριώνονται από τιµολόγια και έγγραφα που αποδεικνύουν την
πληρωµή.
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2.

Μόνο οι έµµεσες δαπάνες βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V είναι επιλέξιµες για
χρηµατοδότηση από το ΕΤΘΑ.

3.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 55 παράγραφος 7 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...]
για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων], οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιµες
λόγω τροποποίησης του προγράµµατος δυνάµει του άρθρου 22 παράγραφος 2 είναι
επιλέξιµες µόνο από την 1η Ιανουαρίου και µετά του έτους που ακολουθεί την
υποβολή της τροποποίησης.
Άρθρο 103
Υπολογισµός του απλουστευµένου κόστους, του επιπλέον κόστους ή του διαφυγόντος
εισοδήµατος

Στις περιπτώσεις που χορηγείται ενίσχυση βάσει απλουστευµένου κόστους, επιπλέον κόστους
ή διαφυγόντος εισοδήµατος, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισµοί είναι
κατάλληλοι, ακριβείς και πραγµατοποιούνται εκ των προτέρων µε βάση µια δίκαιη, ισότιµη
και επαληθεύσιµη µέθοδο.
Άρθρο 104
Προκαταβολές
1.

Η πληρωµή προκαταβολών υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή
ισοδύναµης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100 % του ποσού της προκαταβολής.

2.

Όσον αφορά τους δικαιούχους του δηµοσίου, η προκαταβολή καταβάλλεται στους
δήµους, στις περιφερειακές αρχές και στις ενώσεις τους, καθώς και στους
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.

3.

Η διευκόλυνση που παρέχεται ως εγγύηση από δηµόσια αρχή θεωρείται ισοδύναµη
µε την εγγύηση που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, υπό τον όρο ότι η αρχή
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το καλυπτόµενο από την εγγύηση ποσό
σε περίπτωση που δεν θεµελιώνεται δικαίωµα στην καταβληθείσα προκαταβολή.

4.

Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµευτεί όταν ο αρµόδιος οργανισµός πληρωµών
εξακριβώσει ότι το ποσό της πραγµατικής δαπάνης που αντιστοιχεί στη δηµόσια
συνεισφορά που σχετίζεται µε τη δράση υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής.
Άρθρο 105
Βιωσιµότητα των κριτηρίων για το παραδεκτό της πράξης

EL

1.

Ο δικαιούχος συνεχίζει να συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις για το παραδεκτό
της πράξης που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, µετά την υποβολή της
αίτησης και καθόλη τη διάρκεια της εφαρµογής της πράξης και, για ορισµένα είδη
πράξεων, για µια καθορισµένη περίοδο µετά την τελευταία πληρωµή.

2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 150 της Συνθήκης, σχετικά µε τον καθορισµό:
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α)

των ειδών πράξεων για τις οποίες πρέπει να υπάρχει συµµόρφωση µε τις
προϋποθέσεις για το παραδεκτό της πράξης µετά την τελευταία πληρωµή και

β)

της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Η Επιτροπή εφαρµόζει την εξουσιοδότησή της τηρώντας πλήρως την αρχή της
αναλογικότητας και λαµβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο ότι η µη συµµόρφωση µε τους
αντίστοιχους κανόνες της ΚΑλΠ συνιστά σοβαρή απειλή για τη βιώσιµη
εκµετάλλευση των έµβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και
διατηρεί τους πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που
µπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, τη βιωσιµότητα των σχετικών αποθεµάτων ή τη
διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου
Άρθρο 106
Ευθύνες των κρατών µελών
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι έχει θεσπιστεί σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου για το
επιχειρησιακό πρόγραµµα εξασφαλίζοντας τη σαφή κατανοµή και το διαχωρισµό των
καθηκόντων µεταξύ της διαχειριστικής αρχής, του οργανισµού πληρωµών και του
οργανισµού πιστοποίησης. Τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν να διασφαλίσουν την
αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος καθόλη τη διάρκεια της προγραµµατικής
περιόδου.
Άρθρο 107
Αρµόδιες αρχές
1.

2.

EL

Τα κράτη µέλη ορίζουν τις ακόλουθες αρχές για το επιχειρησιακό πρόγραµµα:
α)

τη διαχειριστική αρχή, η οποία µπορεί να είναι φορέας δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου που δραστηριοποιείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή το ίδιο το
κράτος µέλος όταν αναλαµβάνει να εκτελέσει αυτό το καθήκον, η οποία είναι
επιφορτισµένη µε την διαχείριση του συγκεκριµένου προγράµµατος·

β)

τον διαπιστευµένο οργανισµό πληρωµών κατά την έννοια του άρθρου 109·

γ)

το φορέα πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 112.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν σαφώς τα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής, του
οργανισµού πληρωµών και, στο πλαίσιο της βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης, των
οµάδων τοπικής δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 62 αναφορικά µε την εφαρµογή
των κριτηρίων επιλογής, καθώς και τη διαδικασία επιλογής έργων.
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Άρθρο 108
∆ιαχειριστική αρχή
1.

EL

Η διαχειριστική αρχή είναι αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή του
προγράµµατος µε αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο, και ιδίως για τα
ακόλουθα:
α)

να διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστηµα
για την καταγραφή, τήρηση, διαχείριση και υποβολή στατιστικών στοιχείων
για το πρόγραµµα και την εφαρµογή του, τα οποία απαιτούνται για τους
σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, ιδίως, στοιχείων που
απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου προς τους καθορισµένους
στόχους και προτεραιότητες της Ένωσης·

β)

να διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε τριµηνιαία βάση, τα σχετικά δεδοµένα
σχετικά µε τις πράξεις που επελέγησαν για χρηµατοδότηση,
συµπεριλαµβανοµένων των κύριων χαρακτηριστικών του δικαιούχου, καθώς
και του έργου·

γ)

να διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί φορείς που εµπλέκονται στην
υλοποίηση των πράξεων:
i)

ενηµερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη
χορηγούµενη ενίσχυση και τηρούν χωριστό λογιστικό σύστηµα ή
κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται µε
τη δράση·

ii)

είναι ενήµεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων
στη διαχειριστική αρχή και την καταγραφή εκροών και αποτελεσµάτων·

δ)

να διασφαλίζει ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο
48 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων]
είναι σύµφωνη µε το σύστηµα αξιολόγησης και παρακολούθησης που
αναφέρεται στο άρθρο 131, την αποδέχεται και την υποβάλλει στην Επιτροπή·

ε)

να διασφαλίζει ότι το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 49 του
[κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων] έχει
εκπονηθεί, ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 140
διενεργείται εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, να
διασφαλίζει ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις συµµορφώνονται προς το σύστηµα
παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 131, και να τις
υποβάλλει στην επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 136 και
στην Επιτροπή·

στ)

να παρέχει στην επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 136 τα
αναγκαία στοιχεία και έγγραφα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του
προγράµµατος µε γνώµονα τους ειδικούς στόχους και προτεραιότητές του·

ζ)

να συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου που αναφέρεται στο άρθρο 138
συµπεριλαµβάνοντας συγκεντρωτικούς πίνακες παρακολούθησης και, µετά
την έγκριση από την επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο
136, να την υποβάλλει στην Επιτροπή·
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η)

να διασφαλίζει ότι ο οργανισµός πληρωµών λαµβάνει όλα τα αναγκαία
στοιχεία, ιδίως σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται και τους ελέγχους
που διενεργούνται σε σχέση µε τις δράσεις που έχουν επιλεγεί για
χρηµατοδότηση, πριν από την έγκριση των πληρωµών·

θ)

να εξασφαλίζει δηµοσιότητα στο πρόγραµµα ενηµερώνοντας τους δυνητικούς
δικαιούχους, τις επαγγελµατικές οργανώσεις, τους οικονοµικούς και
κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς που ασχολούνται µε την προώθηση της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, και τις εµπλεκόµενες µη κυβερνητικές
οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, για
τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα και τους κανόνες πρόσβασης στη
χρηµατοδότηση του προγράµµατος, καθώς και ενηµερώνοντας τους
δικαιούχους για τη συνεισφορά της Ένωσης και το ευρύ κοινό για το ρόλο που
διαδραµατίζει η Ένωση στο πρόγραµµα.

2.

Το κράτος µέλος ή η διαχειριστική αρχή µπορούν να ορίζουν έναν ή περισσότερους
ενδιάµεσους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών ή των µη
κυβερνητικών οργανώσεων, για να πραγµατοποιήσουν τη διαχείριση και την
υλοποίηση των πράξεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος.

3.

Όταν µέρος των καθηκόντων της ανατίθεται σε άλλο φορέα, η διαχειριστική αρχή
διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την ορθότητα της διαχείρισης
και εκτέλεσης των εν λόγω καθηκόντων. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν
θεσπιστεί οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον άλλο φορέα να λαµβάνει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.
Άρθρο 109
∆ιαπίστευση και ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισµού πληρωµών

EL

1.

Οι οργανισµοί πληρωµών είναι ειδικευµένες υπηρεσίες ή φορείς των κρατών µελών
που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών. Με εξαίρεση τις
πληρωµές, η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών µπορεί να γίνει κατ’ εξουσιοδότηση.

2.

Τα κράτη µέλη διαπιστεύουν ως οργανισµούς πληρωµών τις υπηρεσίες ή τους
φορείς που πληρούν τα κριτήρια διαπίστευσης που καθορίζονται από την Επιτροπή
σύµφωνα µε το άρθρο 111 παράγραφος 2).

3.

Το αρµόδιο άτοµο του διαπιστευµένου οργανισµού πληρωµών καταρτίζει τις
πληροφορίες του άρθρου 75 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του [κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].

4.

Όταν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια διαπίστευσης της παραγράφου 2 δεν
πληρούνται ή παύουν να πληρούνται από διαπιστευµένο οργανισµό πληρωµών, το
κράτος µέλος ανακαλεί τη διαπίστευση, εκτός εάν ο οργανισµός πληρωµών προβεί
στις απαιτούµενες προσαρµογές εντός προθεσµίας που καθορίζεται ανάλογα µε τη
σοβαρότητα του προβλήµατος.

5.

Οι οργανισµοί πληρωµών διαχειρίζονται και εξασφαλίζουν τον έλεγχο των πράξεων
που συνδέονται µε τη δηµόσια παρέµβαση για τις οποίες είναι υπεύθυνοι και
διατηρούν τη συνολική ευθύνη στο τοµέα αυτό.
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Άρθρο 110
Πληρωµή των δικαιούχων στο ακέραιο
Πλην αντίθετων διατάξεων της ενωσιακής νοµοθεσίας, οι πληρωµές που αντιστοιχούν στη
χρηµατοδότηση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό καταβάλλονται στο ακέραιο
στους δικαιούχους.
Άρθρο 111
Εξουσίες της Επιτροπής
Για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήµατος που θεσπίζεται στο άρθρο 106,
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε
το άρθρο 150 σχετικά µε τα εξής:
α)

τους ελάχιστους όρους για τη διαπίστευση των οργανισµών πληρωµών όσον αφορά
το εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες ελέγχου, την πληροφόρηση και
ενηµέρωση και την παρακολούθηση, καθώς και κανόνες σχετικά µε τη διαδικασία
χορήγησης και ανάκλησης της διαπίστευσης·

β)

τους κανόνες σχετικά µε την εποπτεία και τη διαδικασία επανεξέτασης της
διαπίστευσης των οργανισµών πληρωµών·

γ)

τις υποχρεώσεις των οργανισµών πληρωµών όσον αφορά το περιεχόµενο των
αρµοδιοτήτων διαχείρισης και ελέγχου.
Άρθρο 112
Οργανισµοί πιστοποίησης

1.

Ο οργανισµός πιστοποίησης είναι δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός ελέγχου που
ορίζει το κράτος µέλος, ο οποίος γνωµοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική δήλωση
αξιοπιστίας σχετικά µε την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των ετήσιων
λογαριασµών του οργανισµού πληρωµών, την ορθή λειτουργία του εσωτερικού του
συστήµατος ελέγχου, τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων,
καθώς και την τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον σχετικό οργανισµό πληρωµών, από τη διαχειριστική
αρχή και από την αρχή η οποία έχει διαπιστεύσει τον εν λόγω οργανισµό πληρωµών.

2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
σύµφωνα µε το άρθρο 150 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε τον
χαρακτήρα
των
οργανισµών
πιστοποίησης,
τα
ειδικά
καθήκοντα,
συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων τους οποίους πρέπει να διενεργούν, καθώς και
τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να
καταρτιστούν από τους οργανισµούς αυτούς.
Άρθρο 113
Παραδεκτό των πληρωµών που πραγµατοποιούν οι οργανισµοί πληρωµών

Οι δαπάνες βάσει επιµερισµένης διαχείρισης που αναφέρονται στο τίτλο V και βάσει τεχνικής
συνδροµής που αναφέρονται στο άρθρο 92 µπορούν να καλυφθούν από ενωσιακή
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χρηµατοδότηση µόνον εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί από τους διαπιστευµένους
οργανισµούς πληρωµών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Έλεγχος από τα κράτη µέλη
Άρθρο 114
Ευθύνες των κρατών µελών
1.

EL

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ όλες τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις και λαµβάνουν τυχόν άλλα απαραίτητα µέτρα προκειµένου
να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
της Ένωσης και ιδίως για:
α)

την εξακρίβωση της νοµιµότητας και της κανονικότητας των πράξεων που
χρηµατοδοτούνται καθώς και την επαλήθευση της παράδοσης των
συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγµατικής
καταβολής των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι και ότι οι δαπάνες αυτές
είναι σύµφωνες µε το εφαρµοστέο δίκαιο της Ένωσης και του κράτους µέλους,
το επιχειρησιακό πρόγραµµα και τους όρους για την υποστήριξη της πράξης·

β)

τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι που εµπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων
χρηµατοδοτούµενων βάσει επιλέξιµων δαπανών που όντως έχουν γίνει τηρούν
είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες
τις συναλλαγές που αφορούν µια πράξη·

γ)

την καθιέρωση διαδικασιών που διασφαλίζουν την τήρηση όλων των
εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη
διασφάλιση επαρκούς διαδροµής του ελέγχου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 62 στοιχείο ζ) του [κανονισµού (EΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών
διατάξεων]·

δ)

την εξασφάλιση πραγµατικής πρόληψης κατά της απάτης ιδίως όσον αφορά τις
περιοχές µε υψηλό επίπεδο κινδύνου, που θα ενεργεί αποτρεπτικά
λαµβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη καθώς και την αναλογικότητα
των µέτρων·

ε)

την πρόληψη, τον εντοπισµό και τη διόρθωση παρατυπιών και περιπτώσεων
απάτης·

στ)

την επιβολή αποτελεσµατικών, αποτρεπτικών και αναλογικών απαιτούµενων
δηµοσιονοµικών διορθώσεων σύµφωνα µε την ενωσιακή ή την εθνική
νοµοθεσία·

ζ)

την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωµών µε τους τόκους και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την κίνηση νοµικών διαδικασιών προς τον σκοπό
αυτό.
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2.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν αποτελεσµατικά συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου για
να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό.

3.

Για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), τα
συστήµατα που θεσπίζουν τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν:
α)

διοικητικούς ελέγχους για κάθε αίτηση επιστροφής από τους δικαιούχους·

β)

επιτόπου ελέγχους πράξεων.

Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, η αρµόδια αρχή επιλέγει το δείγµα ελέγχου
από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο περιλαµβάνει, ενδεχοµένως, εν µέρει τυχαίο
δείγµα και εν µέρει δείγµα µε βάση ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλµατος, στοχεύοντας παράλληλα σε σοβαρότερα
σφάλµατα.
4.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις µεµονωµένων πράξεων εφαρµογής δυνάµει της
παραγράφου 3 στοιχείο β) µπορούν να διενεργούνται σε δειγµατοληπτική βάση.

5.

Εάν η διαχειριστική αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
προγράµµατος, οι ρυθµίσεις για τις επαληθεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 στοιχείο α) εξασφαλίζουν τον επαρκή διαχωρισµό καθηκόντων.

6.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις που θέσπισαν και τα
µέτρα που έλαβαν κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 5. Κάθε όρος που
καθορίζεται από τα κράτη µέλη για τη συµπλήρωση των όρων που καθορίζονται
στον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να είναι δυνατόν να εξακριβωθεί.

7.

Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει, µε εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για την
εξασφάλιση της οµοιόµορφης εφαρµογής των παραγράφων 1, 2, 3 και 4. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που
αναφέρεται στο άρθρο 151 παράγραφος 3.

8.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 150, για τον
καθορισµό κανόνων όσον αφορά τις ρυθµίσεις για την εξακρίβωση της διαδροµής
ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).
Άρθρο 115
Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

EL

1.

Στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο ζ) του άρθρου 114, τα κράτη µέλη
ανακτούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συν τυχόν τόκους για εκπρόθεσµες
πληρωµές. Κοινοποιούν αυτές τις περιπτώσεις στην Επιτροπή και την ενηµερώνουν
συνεχώς για την πρόοδο των σχετικών διοικητικών και νοµικών διαδικασιών.

2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 150 σχετικά µε τον καθορισµό των κανόνων για τις υποχρεώσεις των κρατών
µελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο 116
Παρατυπίες
1.

Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα πληρωµή ως επακόλουθο παρατυπίας ή για
άλλες περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, τα κράτη µέλη ζητούν ανάκτηση από τον
δικαιούχο εντός ενός έτους από την πρώτη ένδειξη ότι πραγµατοποιήθηκε παρατυπία
και καταγράφουν τα αντίστοιχα ποσά στο βιβλίο οφειλετών του οργανισµού
πληρωµών.

2.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγµατοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των
εθνικών δικαστηρίων, οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της µη ανάκτησης βαρύνουν το
οικείο κράτος µέλος, µε την επιφύλαξη της απαίτησης ότι το οικείο κράτος µέλος
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες ανάκτησης σύµφωνα µε το άρθρο 115.
Εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκτησης, διαπιστωθεί µε οριστική διοικητική ή
δικαστική πράξη ότι δεν έχει διαπραχθεί παρατυπία, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
δηλώνει στο εν λόγω ταµείο ως δαπάνη τη δηµοσιονοµική επιβάρυνσή του δυνάµει
του πρώτου εδαφίου.

3.

Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν
να µη συνεχίσουν τη διαδικασία ανάκτησης. Η απόφαση αυτή µπορεί να ληφθεί
µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

εάν το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων και των προβλεπόµενων εξόδων
ανάκτησης υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό ή

β)

εάν η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των
προσώπων που φέρουν τη νοµική ευθύνη για την παρατυπία, η οποία
αφερεγγυότητα έχει διαπιστωθεί και αναγνωριστεί σύµφωνα µε το εθνικό
δίκαιο του σχετικού κράτους µέλους.

Σε περίπτωση που η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου ληφθεί πριν το οφειλόµενο ποσό αποτελέσει αντικείµενο των κανόνων
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι οικονοµικές επιπτώσεις της µη ανάκτησης
βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Ένωσης.
4.

Το κράτος µέλος εγγράφει τις οικονοµικές συνέπειες που το βαρύνουν κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 2 στους ετήσιους λογαριασµούς που υποχρεούται να
διαβιβάζει στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 125 στοιχείο γ) σηµείο iii). Η
Επιτροπή εξακριβώνει και, εάν χρειαστεί, αποφασίζει να τροποποιήσει τους
ετήσιους λογαριασµούς µέσω εκτελεστικής πράξης.

5.

Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, µε εκτελεστικές πράξεις, να αποκλείσει από την
ενωσιακή χρηµατοδότηση τα ποσά που βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Ένωσης
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

EL

εάν το κράτος µέλος δεν τήρησε τις προθεσµίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1·
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6.

β)

εάν θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται η απόφαση για τη µη συνέχιση της
διαδικασίας ανάκτησης που έχει ληφθεί από το κράτος µέλος σύµφωνα µε την
παράγραφο 3·

γ)

εάν θεωρεί ότι η παρατυπία ή η µη ανάκτηση δεν είναι αποτέλεσµα
παρατυπίας ή αµέλειας που µπορεί να καταλογιστεί στις διοικητικές αρχές ή σε
άλλο επίσηµο φορέα του κράτους µέλους.

Πριν από την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο, εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 129 παράγραφος 6.
Άρθρο 117
∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις από τα κράτη µέλη

EL

1.

Τα κράτη µέλη φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση των παρατυπιών ή
άλλων περιπτώσεων µη συµµόρφωσης επιβάλλοντας τις αναγκαίες δηµοσιονοµικές
διορθώσεις και επιδιώκοντας την ανάκτηση των σχετικών ποσών. Σε περίπτωση
συστηµικής παρατυπίας, το κράτος µέλος επεκτείνει την έρευνά του για να
καλυφθούν όλες οι πράξεις που έχουν ενδεχοµένως επηρεαστεί.

2.

Το κράτος µέλος προβαίνει στις απαιτούµενες δηµοσιονοµικές διορθώσεις όσον
αφορά τις µεµονωµένες ή συστηµικές παρατυπίες ή άλλες περιπτώσεις µη
συµµόρφωσης που διαπιστώνονται σε πράξεις ή στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Οι
διορθώσεις που πραγµατοποιούνται από το κράτος µέλος συνίστανται σε ολική ή
µερική κατάργηση µιας πράξης ή του επιχειρησιακού προγράµµατος. Το κράτος
µέλος λαµβάνει υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα των παρατυπιών και την
οικονοµική απώλεια του ΕΤΘΑ και εφαρµόζει αναλογική διόρθωση. Οι
δηµοσιονοµικές διορθώσεις εγγράφονται στους ετήσιους λογαριασµούς από τον
οργανισµό πληρωµών για τη λογιστική χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας
αποφασίζεται η ακύρωση.

3.

Για τις περιπτώσεις δηµοσιονοµικών διορθώσεων που επιβάλλονται στις δαπάνες
που συνδέονται άµεσα µε τη µη συµµόρφωση µε το άρθρο 105, τα κράτη µέλη
αποφασίζουν το ποσό διόρθωσης λαµβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της µη
συµµόρφωσης από τον δικαιούχο µε τους κανόνες της ΚΑλΠ, το οικονοµικό
πλεονέκτηµα που προκύπτει από τη µη συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΚΑλΠ ή
τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην οικονοµική δραστηριότητα του
δικαιούχου.

4.

Το ποσό της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ που ακυρώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί στο εσωτερικό του επιχειρησιακού προγράµµατος
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.

5.

Η συνεισφορά που ακυρώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 δεν επιτρέπεται να
επαναχρησιµοποιηθεί για καµία πράξη που αποτέλεσε αντικείµενο διόρθωσης ούτε,
στην περίπτωση που η δηµοσιονοµική διόρθωση πραγµατοποιείται λόγω συστηµικής
παρατυπίας ή άλλες περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, για πράξη που επηρεάστηκε από
τη συστηµική παρατυπία ή άλλες περιπτώσεις µη συµµόρφωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Έλεγχοι της Επιτροπής
ΤΜΗΜΑ 1
∆ΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Άρθρο 118
∆ιακοπή της προθεσµίας πληρωµής
Εκτός από τα στοιχεία που επιτρέπουν τη διακοπή τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 74
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισµό των
κοινών διατάξεων], ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια του [δηµοσιονοµικός κανονισµός],
µπορεί να διακόπτει την προθεσµία πληρωµής για µια αίτηση ενδιάµεσης πληρωµής για
ανώτατη περίοδο εννέα µηνών, εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση µέσω εκτελεστικής
πράξης αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν την ύπαρξη
περίπτωσης µη συµµόρφωσης ενός κράτους µέλους µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την κοινή αλιευτική πολιτική, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τις δαπάνες που
περιλαµβάνονται σε πιστοποιηµένη δήλωση δαπανών για τις οποίες ζητείται ενδιάµεση
πληρωµή·
Άρθρο 119
Αναστολή πληρωµών
1.

EL

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·

ε)

η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση µέσω εκτελεστικής πράξης αναγνωρίζοντας
ότι 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·
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στ)

πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 17
παράγραφος 5 και στο άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισµού [περί κοινών
διατάξεων].

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.

3.

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 το άρθρο 128 και σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 129.
Άρθρο 120
Εξουσίες της Επιτροπής

1.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 150 σχετικά µε τον καθορισµό των περιπτώσεων µη συµµόρφωσης που
αναφέρονται στο άρθρο 118 και στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο ε),
συµπεριλαµβανοµένης της παράθεσης των σχετικών διατάξεων της ΚΑλΠ που είναι
απαραίτητες για τη διαφύλαξη των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

2.

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτοµερείς κανόνες
για τη διαδικασία διακοπής και αναστολής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 151
παράγραφος 3.

ΤΜΗΜΑ 2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Άρθρο 121
Επιτόπιοι έλεγχοι της Επιτροπής
1.

EL

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:
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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 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.

3.

Οι αρµοδιότητες διενέργειας επιτόπιων ελέγχων δεν θίγουν την εφαρµογή εθνικών
διατάξεων που επιφυλάσσουν ορισµένες πράξεις σε υπαλλήλους ειδικώς ορισθέντες
από την εθνική νοµοθεσία. Οι εξουσιοδοτηµένοι από την Επιτροπή δεν
συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, στις κατ’ οίκον επισκέψεις ή στις επίσηµες ανακρίσεις
ατόµων µε βάση τη νοµοθεσία του σχετικού κράτους µέλους. Ωστόσο, έχουν
πρόσβαση στις πληροφορίες που αποκτώνται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

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.
Άρθρο 122
Πρόσβαση στην πληροφόρηση

1.

EL

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.
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2.

Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αίτησης, τις νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, τις οποίες θεσπίζουν για την εφαρµογή των
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 ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων
πληρωµών σε σχέση µε τις εν λόγω παρατυπίες και απάτες σύµφωνα µε το άρθρο
116.
Άρθρο 123
Πρόσβαση σε έγγραφα

Οι διαπιστευµένοι οργανισµοί πληρωµών διατηρούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των
πραγµατοποιούµενων πληρωµών και τα έγγραφα σχετικά µε τη διεξαγωγή των διοικητικών
και φυσικών ελέγχων που επιβάλλει η ενωσιακή νοµοθεσία και θέτουν τα εν λόγω έγγραφα
και στοιχεία στη διάθεση της Επιτροπής.
Όταν τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται από αρχή εξουσιοδοτηµένη από οργανισµό
πληρωµών, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την έγκριση των δαπανών, η τελευταία αυτή
διαβιβάζει στον διαπιστευµένο οργανισµό πληρωµών εκθέσεις σχετικές µε τον αριθµό και το
αντικείµενο των διενεργηθέντων ελέγχων και µε τα µέτρα που ελήφθησαν µε βάση τα
πορίσµατά τους.
Άρθρο 124
Εκκαθάριση λογαριασµών
1.

Πριν από τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται του σχετικού οικονοµικού έτους και
µε βάση τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 125 στοιχείο γ), η
Επιτροπή αποφασίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, για την εκκαθάριση λογαριασµών
των διαπιστευµένων οργανισµών πληρωµών.

2.

Η απόφαση για την εκκαθάριση λογαριασµών που αναφέρεται στην παράγραφο 1
αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των υποβαλλόµενων
ετήσιων λογαριασµών. Η απόφαση εκδίδεται µε την επιφύλαξη των αποφάσεων που
εκδίδονται µεταγενέστερα βάσει του άρθρου 128.
Άρθρο 125
Κοινοποίηση στοιχείων

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία, δηλώσεις και έγγραφα:
α)

EL

όσον αφορά τους διαπιστευµένους οργανισµούς πληρωµών:
i)

την πράξη διαπίστευσής τους,

ii)

την ιδιότητά τους,
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iii)
β)

γ)

ενδεχοµένως, την ανάκληση της διαπίστευσής τους·

όσον αφορά του οργανισµούς πιστοποίησης:
i)

όνοµα·

ii)

τα στοιχεία διεύθυνσής τους·

όσον αφορά τα µέτρα σχετικά µε τις χρηµατοδοτούµενες πράξεις:
i)

τις δηλώσεις δαπανών, που ισχύουν επίσης ως αιτήσεις πληρωµών,
υπογεγραµµένες από τον διαπιστευµένο οργανισµό πληρωµών και
συνοδευόµενες από τα απαιτούµενα στοιχεία,

ii)

επικαιροποίηση των προβλέψεων για τις δηλώσεις δαπανών που πρόκειται να
υποβληθούν στη διάρκεια του έτους και τις προβλέψεις για τις δηλώσεις
δαπανών για το επόµενο οικονοµικό έτος,

iii)

τη διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας και τους ετήσιους λογαριασµούς των
διαπιστευµένων οργανισµών πληρωµών,

iv)

σύνοψη των αποτελεσµάτων όλων των διαθέσιµων λογιστικών ελέγχων και
των ελέγχων που διενεργήθηκαν.
Άρθρο 126
Εµπιστευτικότητα

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν τον
εµπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που γνωστοποιούνται ή λαµβάνονται στο πλαίσιο
των ενεργειών ελέγχου και εκκαθάρισης των λογαριασµών κατ’ εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.
Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισµού του Συµβουλίου (Ευρατόµ, ΕΚ)
αριθ.2185/96, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους επιτόπου ελέγχους και
εξακριβώσεις που διεξάγει η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες36 ισχύουν για
τα στοιχεία αυτά.
Άρθρο 127
Εξουσίες της Επιτροπής
Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες όσον αφορά:
α)

36
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τη µορφή, το περιεχόµενο, τη συχνότητα, τις προθεσµίες και τους λεπτοµερείς
κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους διαβιβάζονται ή τίθενται στη διάθεση της
Επιτροπής:

ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2
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i)

οι δηλώσεις δαπανών και οι καταστάσεις προβλεπόµενων δαπανών καθώς και
η επικαιροποίησή τους, συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων ειδικού
προορισµού,

ii)

η διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας και οι ετήσιοι λογαριασµοί των
οργανισµών πληρωµών, καθώς και τα αποτελέσµατα όλων των διαθέσιµων
λογιστικών ελέγχων και των ελέγχων που διενεργήθηκαν,

iii)

οι εκθέσεις πιστοποίησης των λογαριασµών,

iv)

τα στοιχεία ταυτότητας των διαπιστευµένων οργανισµών πληρωµών, των
διαπιστευµένων οργανισµών συντονισµού και των οργανισµών πιστοποίησης,

v)

οι λεπτοµερείς κανόνες συνυπολογισµού και πληρωµής των δαπανών που
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ,

vi)

οι κοινοποιήσεις των δηµοσιονοµικών αναπροσαρµογών στις οποίες
προβαίνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των πράξεων ή επιχειρησιακών
προγραµµάτων, και των συνοπτικών εκθέσεων των διαδικασιών ανάκτησης τις
οποίες κινούν τα κράτη µέλη λόγω διαπίστωσης παρατυπιών,

vii) τα στοιχεία σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων της Επιτροπής
β)

τις λεπτοµέρειες που διέπουν τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές πληροφοριών και
εγγράφων µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών και την υλοποίηση
συστηµάτων πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένου του είδους, της µορφής και του
περιεχοµένου των δεδοµένων που θα υφίστανται επεξεργασία από αυτά τα
συστήµατα και των κανόνων διατήρησής τους·

γ)

την κοινοποίηση στην Επιτροπή, από τα κράτη µέλη, των πληροφοριών, των
εγγράφων, των στατιστικών και των εκθέσεων, καθώς και τις προθεσµίες και τους
τρόπους κοινοποίησης των στοιχείων αυτών.

δ)

τις υποχρεώσεις συνεργασίας των κρατών µελών για την εφαρµογή των άρθρων 121
και 122·

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που
αναφέρεται στο άρθρο 151 παράγραφος 3.
Άρθρο 128
∆ηµοσιονοµική διόρθωση από την Επιτροπή και κριτήρια των δηµοσιονοµικών
διορθώσεων
1.

EL

Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 και στο άρθρο
77 του κανονισµού [περί κοινών διατάξεων], η Επιτροπή επιβάλλει, µέσω
εκτελεστικών πράξεων, δηµοσιονοµικές διορθώσεις µε την κατάργηση όλης ή
µέρους της συνεισφορά της Ένωσης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, όπου µετά τη
διενέργεια της απαραίτητης εξέτασης, συµπεραίνει ότι:
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α)

υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του
επιχειρησιακού προγράµµατος, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ήδη
καταβληθείσα στο επιχειρησιακό πρόγραµµα συνεισφορά της Ένωσης·

β)

δαπάνη που περιλαµβάνεται σε πιστοποιηµένη δήλωση δαπανών έχει σχέση µε
σοβαρή παρατυπία ή άλλη περίπτωση µη συµµόρφωσης και δεν έχει διορθωθεί
από το κράτος µέλος πριν την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης βάσει της
παρούσας παραγράφου·

γ)

το κράτος µέλος δεν έχει συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το
άρθρο 117 πριν από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης δυνάµει της
παρούσας παραγράφου.

δ)

δαπάνη που περιλαµβάνεται σε πιστοποιηµένη δήλωση δαπανών έχει σχέση µε
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης των κρατών µελών µε τους κανόνες της ΚΑλΠ,
που είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη διαφύλαξη των θαλάσσιων βιολογικών
πόρων·

2.

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), η
Επιτροπή βασίζεται για την κατάρτιση των δηµοσιονοµικών διορθώσεων σε
µεµονωµένες περιπτώσεις παρατυπίας ή άλλες µεµονωµένες περιπτώσεις µη
συµµόρφωσης που έχουν εντοπιστεί και λαµβάνει υπόψη το κατά πόσον η
παρατυπία ή η µη συµµόρφωση έχει συστηµικό χαρακτήρα. Όταν δεν είναι εφικτός ο
ακριβής προσδιορισµός του ποσού της παράτυπης δαπάνης µε την οποία
επιβαρύνθηκε το ΕΤΘΑ, η Επιτροπή εφαρµόζει κατ’ αποκοπήν διόρθωση ή
διόρθωση κατά παρέκταση.

3.

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης µε το άρθρο 105 και παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή
βασίζει τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις µόνο στις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε
τη µη συµµόρφωση των κανόνων της ΚΑλΠ. Η Επιτροπή αποφασίζει για το ποσό
διόρθωσης λαµβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της µη συµµόρφωσης από τον
δικαιούχο µε τους κανόνες της ΚΑλΠ, το οικονοµικό πλεονέκτηµα που προκύπτει
από τη µη συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΚΑλΠ ή τη σπουδαιότητα της
συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην οικονοµική δραστηριότητα του δικαιούχου.

4.

Όταν δεν είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισµός του ποσού της δαπάνης που
σχετίζεται σε µη συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΚΑλΠ, η Επιτροπή εφαρµόζει
κατ’ αποκοπήν διόρθωση ή διόρθωση κατά παρέκταση σύµφωνα µε την παράγραφο
6 στοιχείο α).

5.

Όταν η Επιτροπή στηρίζει τη θέση της στα γεγονότα που διαπιστώθηκαν από
ελεγκτές, εκτός των δικών της ελεγκτών, συνάγει τα συµπεράσµατά της σχετικά µε
τις δηµοσιονοµικές τους συνέπειες αφού εξετάσει τα µέτρα που έλαβε το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δυνάµει του άρθρου 117, τις πληροφορίες που
υποβλήθηκαν δυνάµει του άρθρου 125 στοιχείο γ), καθώς και τις απαντήσεις που
ελήφθησαν από το κράτος µέλος.

6.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 150 στις οποίες:
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α)

θεσπίζει τα κριτήρια για τον προσδιορισµό του ποσού της δηµοσιονοµικής
διόρθωσης που θα εφαρµοστεί στην περίπτωση κατ’ αποκοπήν διόρθωσης ή
διόρθωσης κατά παρέκταση·

β)

παραθέτει τους σχετικούς κανόνες της ΚΑλΠ που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο δ) που είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη διαφύλαξη
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.
Άρθρο 129
∆ιαδικασία

EL

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.

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 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.
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Άρθρο 130
Υποχρεώσεις των κρατών µελών
Η επιβολή δηµοσιονοµικής διόρθωσης από τη Επιτροπή δεν θίγει την υποχρέωση των κρατών
µελών να επιδιώξουν ανακτήσεις βάσει του άρθρου 117 παράγραφος 2 και να ανακτήσουν
κρατική ενίσχυση σύµφωνα µε το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και βάσει του
άρθρου 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου37.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Παρακολούθηση, αξιολόγηση, πληροφόρηση και επικοινωνία
ΤΜΗΜΑ 1
∆ΗΜΙΟΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 131
Σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης
1.

∆ηµιουργείται κοινό σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις πράξεις του
ΕΤΘΑ βάσει επιµερισµένης διαχείρισης µε στόχο τον υπολογισµό των επιδόσεων
του ΕΤΘΑ. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική µέτρηση της απόδοσης, ανατίθεται
στην Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε
το άρθρο 150 σχετικά µε το περιεχόµενο και τη δηµιουργία του πλαισίου.

2.

Ο αντίκτυπος του ΕΤΘΑ υπολογίζεται σε σχέση µε τις προτεραιότητες της Ένωσης
που αναφέρονται στο άρθρο 6.
Η Επιτροπή θεσπίζει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, το σύνολο των δεικτών που
αφορούν ειδικά τις εν λόγω προτεραιότητες της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο
151 παράγραφος 3.

3.

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών µέτρων. Η Επιτροπή λαµβάνει
υπόψη τις ανάγκες σε δεδοµένα και τις συνέργειες µεταξύ δυνητικών πηγών
δεδοµένων, και ιδίως τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς όταν ενδείκνυται. Η
Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες
που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη µέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδοµένα και
τις συνέργειες µεταξύ δυνητικών πηγών δεδοµένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο
151 παράγραφος 3.

4.

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε 4 έτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
έκθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί το
αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017.
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ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
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Άρθρο 132
Στόχος
Οι στόχοι του συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι:
α)

να καταδεικνύει την πρόοδο και τα επιτεύγµατα της θαλάσσιας και αλιευτικής
πολιτικής και να εκτιµά τον αντίκτυπο, την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα
και τη συνάφεια των πράξεων του ΕΤΘΑ·

β)

να συµβάλλει στην καλύτερα στοχευµένη στήριξη της θαλάσσιας και αλιευτικής
πολιτικής·

γ)

να υποστηρίζει µια κοινή διαδικασία εκµάθησης σχετικά µε την παρακολούθηση και
την αξιολόγηση·

δ)

να παράσχει ισχυρές και τεκµηριωµένες αξιολογήσεις των πράξεων του ΕΤΘΑ που
θα τροφοδοτήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΤΜΗΜΑ 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 133
Κοινοί δείκτες
1.

Ένας κατάλογος κοινών δεικτών που σχετίζονται µε την αρχική κατάσταση καθώς
και τη δηµοσιονοµική εκτέλεση, τις εκροές, τα αποτελέσµατα και τον αντίκτυπο του
προγράµµατος, ο οποίος εφαρµόζεται σε κάθε πρόγραµµα, καθορίζεται στο σύστηµα
παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 131 ώστε να
καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση δεδοµένων σε επίπεδο Ένωσης.

2.

Οι κοινοί δείκτες συνδέονται µε τη δοµή και τους στόχους που καθορίζονται στα
επιχειρησιακά προγράµµατα σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της Ένωσης που
αναφέρονται στο άρθρο 6. Οι κοινοί αυτοί δείκτες χρησιµοποιούνται για το πλαίσιο
επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του [κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. [...] για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων] και επιτρέπουν την αξιολόγηση
της προόδου, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής της
πολιτικής µε γνώµονα τους σκοπούς και τους στόχους σε ενωσιακό, εθνικό επίπεδο
και σε επίπεδο προγράµµατος.
Άρθρο 134
Ηλεκτρονικό σύστηµα πληροφοριών

1.

EL

Τα κύρια στοιχεία σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος, για κάθε δράση
που επιλέγεται για χρηµατοδότηση, καθώς και για δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί,
τα οποία απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση, καθώς και τα βασικά
χαρακτηριστικά του δικαιούχου και του έργου, καταγράφονται και τηρούνται σε
ηλεκτρονική µορφή.
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2.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι διατίθεται ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό
σύστηµα για την καταγραφή, τήρηση και διαχείριση των κυριότερων πληροφοριών
και υποβολής εκθέσεων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.
Άρθρο 135
Παροχή πληροφοριών

Οι δικαιούχοι της στήριξης βάσει του ΕΤΘΑ, συµπεριλαµβανοµένων των οµάδων τοπικής
δράσης, αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν στη διαχειριστική αρχή ή/και στους
διορισµένους αξιολογητές ή άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν
καθήκοντα για λογαριασµό της, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος, ιδίως σε σχέση µε την επίτευξη
καθορισµένων στόχων και προτεραιοτήτων.

ΤΜΗΜΑ 3
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 136
∆ιαδικασίες παρακολούθησης
1.

Η διαχειριστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 108 και η επιτροπή
παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...]
για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων] παρακολουθούν την ποιότητα της
υλοποίησης του προγράµµατος.

2.

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης παρακολουθούν κάθε
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης µέσω οικονοµικών δεικτών, δεικτών εκροών και
δεικτών που αφορούν τους στόχους.
Άρθρο 137
Αρµοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης

Εκτός από τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 43 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...]
για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], η επιτροπή παρακολούθησης βεβαιώνεται για τις
επιδόσεις του επιχειρησιακού προγράµµατος και την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής
του. Προς τούτο, η επιτροπή παρακολούθησης:

EL

α)

γνωµοδοτεί και εκδίδει γνώµη εντός τεσσάρων µηνών από την απόφαση έγκρισης
του προγράµµατος, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις χρηµατοδοτούµενες
δράσεις. Τα κριτήρια επιλογής αναθεωρούνται ανάλογα µε τις ανάγκες του
προγραµµατισµού·

β)

εξετάζει τις δραστηριότητες και τις εκροές που σχετίζονται µε το σχέδιο
αξιολόγησης του προγράµµατος·

γ)

εξετάζει τις δράσεις του προγράµµατος σχετικά µε την τήρηση των εκ των προτέρων
καθορισµένων όρων·
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δ)

εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης, πριν αυτές διαβιβαστούν στην
Επιτροπή·

ε)

εξετάζει δράσεις για την προώθηση της ισότητας των δύο φίλων, τις ίσες ευκαιρίες
και την απαγόρευση των διακρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας
των ατόµων µε αναπηρία·

στ)

δεν εκφράζει την άποψή της για το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας για τη συλλογή
δεδοµένων που αναφέρεται στο άρθρο 23.
Άρθρο 138
Ετήσια έκθεση υλοποίησης

EL

1.

Έως την 31η Μαΐου 2016 και έως την 31η Μαΐου κάθε επόµενου έτους µέχρι και το
2023, το κράτος µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση υλοποίησης σχετικά
µε την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος κατά το προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2016 θα καλύπτει τα
ηµερολογιακά έτη 2014 και 2015.

2.

Εκτός από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον
καθορισµό των κοινών διατάξεων], οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης περιλαµβάνουν:
α)

πληροφορίες για τις οικονοµικές δεσµεύσεις και δαπάνες ανά µέτρο·

β)

περίληψη των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται σε σχέση µε το σχέδιο
αξιολόγησης·

γ)

πληροφορίες σχετικά µε τη µη τήρηση των όρων βιωσιµότητας που
καθορίζονται στο άρθρο 105 και των διορθωτικών µέτρων που λαµβάνουν τα
κράτη µέλη συµπεριλαµβανοµένων, εάν χρειαστούν, των απαραίτητων
δηµοσιονοµικών διορθώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 117 παράγραφος 2.

3.

Εκτός από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον
καθορισµό των κοινών διατάξεων], οι ετήσιες εκθέσεις εφαρµογής που
υποβάλλονται το 2017 και το 2019 καλύπτουν επίσης την αξιολόγηση της
σηµειωθείσας προόδου σχετικά µε την εξασφάλιση της χρήσης του ΕΤΘΑ και
άλλων χρηµατοδοτικών µηχανισµών της ΕΕ µε ολοκληρωµένη προσέγγιση µε στόχο
τη στήριξη της εδαφικής ανάπτυξης, µεταξύ άλλων µέσω των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης, και περιλαµβάνουν τα πορίσµατα σχετικά µε την επίτευξη των στόχων
κάθε προτεραιότητας που περιλαµβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα.

4.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τη µορφή και την
παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 151
παράγραφος 3.
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ΤΜΗΜΑ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 139
Γενικές διατάξεις
1.

Η Επιτροπή προβλέπει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, τα στοιχεία που θα
περιλαµβάνουν οι εκ των προτέρων και οι εκ των υστέρων εκθέσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 48 και 50 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον
καθορισµό των κοινών διατάξεων] και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το
σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 49 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...]
για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων]. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 151
παράγραφος 3.

2.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αξιολογήσεις συνάδουν µε την κοινή προσέγγιση
της αξιολόγησης η οποία έχει συµφωνηθεί βάσει του άρθρου 131, οργανώνουν την
παραγωγή και τη συγκέντρωση των απαιτούµενων στοιχείων και διαβιβάζουν τις
διάφορες πληροφορίες που παρέχει το σύστηµα παρακολούθησης στους
αξιολογητές.

3.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης διατίθενται από τα κράτη µέλη στο ∆ιαδίκτυο και από την
Επιτροπή στον ιστότοπο της Ένωσης.
Άρθρο 140
Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο εκ των προτέρων αξιολογητής εµπλέκεται ήδη από ένα
πρώιµο στάδιο στη διαδικασία εκπόνησης του προγράµµατος ΕΤΘΑ, όπου
συµπεριλαµβάνονται η εκπόνηση της ανάλυσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1
στοιχείο β), ο σχεδιασµός της λογικής παρέµβασης του προγράµµατος και ο καθορισµός των
στόχων του προγράµµατος.
Άρθρο 141
Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 50 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισµό των κοινών
διατάξεων] τα κράτη µέλη καταρτίζουν έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης για το
επιχειρησιακό πρόγραµµα. Η έκθεση αυτή θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι
τις 31 ∆εκεµβρίου 2023.
Άρθρο 142
Σύνθεση αξιολογήσεων
Η σύνθεση σε επίπεδο Ένωσης των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκθέσεων
αξιολόγησης πραγµατοποιείται υπό την ευθύνη της Επιτροπής. Η σύνθεση των εκθέσεων
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αξιολόγησης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που έπεται της
υποβολής των σχετικών αξιολογήσεων.

ΤΜΗΜΑ 5
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρθρο 143
Ενηµέρωση και δηµοσιότητα
1.

2.

Ο οργανισµός πληρωµών, σε συνεργασία µε την αρχή διαχείρισης, είναι αρµόδιος
σύµφωνα µε το άρθρο 108 παράγραφος 1 σηµείο (i) 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·

β)

για την ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά µε τις ευκαιρίες
χρηµατοδότησης βάσει των επιχειρησιακών προγραµµάτων·

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.

Για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχει το
ΕΤΘΑ, τα κράτη µέλη τηρούν κατάλογο των πράξεων σε µορφότυπο CSV ή XML, ο
οποίος είναι προσβάσιµος µέσω του ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή της ενιαίας
διαδικτυακής πύλης, που παρέχει µια κατάσταση και συνοπτική παρουσίαση του
επιχειρησιακού προγράµµατος.
Ο κατάλογος των πράξεων επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε τρεις µήνες.
Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στον κατάλογο των πράξεων,
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών στοιχείων σχετικά µε τις πράξεις βάσει των
άρθρων 28, 37, 45, 54 και 56, ορίζονται στο παράρτηµα ΙV.
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3.

Οι λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τα µέτρα ενηµέρωσης και δηµοσιότητας του
κοινού και των µέτρων ενηµέρωσης για τους αιτούντες και τους δικαιούχους
ορίζονται στο παράρτηµα IV.

4.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µέτρων ενηµέρωσης και δηµοσιότητας για την κάθε
πράξη και οι οδηγίες για τη δηµιουργία εµβλήµατος και ο καθορισµός των
τυποποιηµένων χρωµάτων εγκρίνονται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις,
σύµφωνα µε την αναφερόµενη στο άρθρο 151 παράγραφος 2 συµβουλευτική
διαδικασία.
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ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΕΙ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 144
Πεδίο εφαρµογής
Ο παρών τίτλος εφαρµόζεται στα µέτρα που χρηµατοδοτούνται βάσει άµεσης διαχείρισης
κατά τα οριζόµενα στον τίτλο VΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Έλεγχος
Άρθρο 145
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης
1.

Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος
κανονισµού, η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, µε την εφαρµογή
προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης
δραστηριότητας, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την ανάκτηση,
σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιµο, µε την επιβολή αποτελεσµατικών,
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

2.

Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία του
λογιστικού ελέγχου, βάσει δικαιολογητικών και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται
σε όλους τους δικαιούχους, αντισυµβαλλοµένους και υπεργολάβους, που έλαβαν
χρηµατοδότηση από την Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονοµικούς παράγοντες που έχουν
σχέση, άµεσα ή έµµεσα, µε τη χρηµατοδότηση αυτή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που καθορίζονται στον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, µε στόχο τη
διαπίστωση τυχόν απάτης, δωροδοκίας ή οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας
εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε
συµφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή µε σύµβαση που αφορά χρηµατοδότηση από
µέρους της Ένωσης.
Με την επιφύλαξη των προηγούµενων εδαφίων, οι αποφάσεις, οι συµφωνίες
συνεργασίας µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς και οι συµφωνίες και
αποφάσεις επιχορήγησης, καθώς επίσης και οι συµβάσεις που απορρέουν από την

EL

119

EL

εφαρµογή του παρόντος κανονισµού πρέπει να εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή,
την OLAF, και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν τέτοιους λογιστικούς ελέγχους,
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Άρθρο 146
Έλεγχοι
1.

Υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εξουσιοδοτηµένοι
αντιπρόσωποί τους µπορούν να πραγµατοποιούν επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους
στις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από τον παρόντα κανονισµό οποτεδήποτε, µε
προειδοποίηση τουλάχιστον δέκα εργάσιµων ηµερών, εκτός από επείγουσες
περιπτώσεις, και για περίοδο έως και τριών ετών µετά την τελική πληρωµή από την
Επιτροπή.

2.

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή οι αντιπρόσωποί τους,
οι οποίοι είναι δεόντως εξουσιοδοτηµένοι για τη διεξαγωγή επιτόπιων λογιστικών
ελέγχων, έχουν πρόσβαση στα µητρώα και λοιπά έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων
των εγγράφων και των µεταδεδοµένων που καταρτίζονται ή λαµβάνονται και
καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία αφορούν δαπάνες
χρηµατοδοτούµενες από τον παρόντα κανονισµό.

3.

Οι αρµοδιότητες διενέργειας λογιστικών ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο
2 δεν θίγουν την εφαρµογή εθνικών διατάξεων που επιφυλάσσουν ορισµένες πράξεις
σε υπαλλήλους ειδικώς ορισθέντες από την εθνική νοµοθεσία. Μεταξύ άλλων, οι
υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή οι αντιπρόσωποί τους,
δεν συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, σε κατ’ οίκον επισκέψεις ή στις επίσηµες
ανακρίσεις ατόµων στα πλαίσια της εθνικής νοµοθεσίας του ενδιαφερόµενου
κράτους µέλους. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αποκτώνται
κατ’ αυτόν τον τρόπο.

4.

Στην περίπτωση που ενωσιακή κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη, η οποία
χορηγήθηκε βάσει του παρόντος κανονισµού, χορηγείται στη συνέχεια σε τρίτο
µέρος ως τελικό δικαιούχο, ο αρχικός δικαιούχος, ως λήπτης της ενωσιακής
χρηµατοδοτικής στήριξης, παρέχει στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες
σχετικά µε την ταυτότητα του εν λόγω τελικού δικαιούχου.

5.

Για το σκοπό αυτόν, όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιµα εκ µέρους των
δικαιούχων για διάστηµα έως τριών ετών µετά την τελική πληρωµή.
Άρθρο 147
Αναστολή των πληρωµών, µείωση και κατάργηση της χρηµατοδοτικής συνδροµής
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1.

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κονδύλια της Ένωσης δεν έχουν χρησιµοποιηθεί
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό ή σε
οποιαδήποτε άλλη εφαρµοστέα ενωσιακή νοµοθετική πράξη, ειδοποιεί τους
δικαιούχους, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ένα µήνα από την ηµεροµηνία της εν
λόγω ειδοποίησης για να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή.

2.

Εάν οι δικαιούχοι δεν απαντήσουν εντός της περιόδου αυτής ή εάν οι παρατηρήσεις
τους δεν ικανοποιήσουν την Επιτροπή, η Επιτροπή µειώνει ή ακυρώνει τη
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χορηγούµενη χρηµατοδοτική συνεισφορά ή αναστέλλει τις πληρωµές. Οποιοδήποτε
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τόκος προστίθεται σε
όλα τα ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως υπό τους όρους που καθορίζονται στον
[δηµοσιονοµικό κανονισµό].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων
Άρθρο 148
Αξιολόγηση
1.

Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, ελέγχονται
τακτικά για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

2.

Η Επιτροπή διασφαλίζει την τακτική, ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των
χρηµατοδοτούµενων δράσεων.
Άρθρο 149
Εκθέσεις

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο:
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α)

ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα και τις
ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της υλοποίησης των δράσεων που χρηµατοδοτούνται
δυνάµει του παρόντος κανονισµού το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2017·

β)

ανακοίνωση για τη συνέχιση των δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του
παρόντος κανονισµού το αργότερο στις 30 Αυγούστου 2018·

γ)

έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021, το αργότερο.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 150
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρµοδιοτήτων
1.

Η αρµοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.

Οι εξουσίες που αναφέρονται στα άρθρα 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92,
105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131 και 153, ανατίθενται για απροσδιόριστο
χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2014.

3.

Οι εξουσίες που αναφέρονται στα άρθρα 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92,
105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131 και 153 µπορεί να ανακληθούν ανά πάσα
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης
περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται
σε ισχύ την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευση της απόφασης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται
σε αυτήν. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν
ήδη τεθεί σε ισχύ.

4.

Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

5.

Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 33, 37,
38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131 και 153
τίθενται σε ισχύ µόνο εφόσον δεν προβληθεί καµία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είτε από το Συµβούλιο, εντός προθεσµίας δύο µηνών από την
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή
εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν
ενστάσεις. Η εν λόγω προθεσµία παρατείνεται κατά 2 µήνες µε πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.
Άρθρο 151
∆ιαδικασία επιτροπής
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1.

Κατά την εφαρµογή των κανόνων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας,
η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή του ΕΤΘΑ. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί
επιτροπή κατά τη έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.

Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/011.

3.

Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/011.
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ΤΙΤΛΟΣ Χ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 152
Καταργούµενες διατάξεις
1.

Οι κανονισµοί (EΚ) αριθ. 1198/2006, (EΚ) αριθ. 861/2006, (EΚ) [αριθ. /2011 για τη
θέσπιση προγράµµατος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής], (EΚ) αριθ. 791/2007, (EΚ) αριθ. 2328/2003 και το άρθρο 103
του κανονισµού 1224/2009 καταργούνται µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2.

Οι παραποµπές στους καταργηθέντες κανονισµούς θεωρούνται ως παραποµπές στον
παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 153
Μεταβατικές διατάξεις

1.

Για τη διευκόλυνση της µετάβασης από τα συστήµατα που θεσπίζονται από τους
κανονισµούς (EΚ) αριθ. 1198/2006, (EΚ) αριθ. 861/2006, (EΚ) [αριθ. /2011 για τη
θέσπιση προγράµµατος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής] και (EΚ) αριθ. 791/2007 στο σύστηµα που θεσπίζεται µε τον
παρόντα κανονισµό η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 150 σχετικά µε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η
στήριξη που εγκρίνεται από την Επιτροπή βάσει των κανονισµών αυτών µπορεί να
ενσωµατωθεί στη στήριξη που παρέχεται βάσει του παρόντος κανονισµού,
συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής συνδροµής και των εκ των υστέρων
αξιολογήσεων.

2.

Ο παρών κανονισµός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση,
συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους ή της µερικής ακύρωσης, των σχετικών έργων
µέχρι το κλείσιµό τους ή της συνδροµής που έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει των
κανονισµών (EΚ) αριθ. 1198/2006, (EΚ) αριθ. 861/2006, (EΚ) [αριθ. /2011 για τη
θέσπιση προγράµµατος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής], (EΚ) αριθ. 791/2007 και του άρθρου 103 του κανονισµού
1224/2009 ή οποιασδήποτε άλλης νοµοθετικής πράξης που διέπει τη συνδροµή αυτή
στις 31 ∆εκεµβρίου 2013.

3.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του
Συµβουλίου παραµένουν σε ισχύ.
Άρθρο 154
Έναρξη ισχύος και εφαρµογή

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της ηµέρας δηµοσίευσής του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και εφαρµόζεται άµεσα σε
κάθε κράτος µέλος
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ένταση ειδικής ενίσχυσης
Τύπος πράξης

Ποσοστιαίες µονάδες

Σχετική µε την παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας, µπορεί να λάβει
αύξηση κατά

25

Στα αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά, µπορεί να λάβει αύξηση κατά

35

Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, µπορεί να λάβει αύξηση κατά

35

Υλοποιείται από οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς
δικαιούχους που δεν εµπίπτουν στο κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου V,
µπορεί να λάβει αύξηση κατά

10

Υλοποιείται από οργάνωση παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων
παραγωγών, µπορεί να λάβει αύξηση κατά

20

Βάσει του άρθρου 78 περί ελέγχου και επιβολής, µπορεί να λάβει
αύξηση κατά

30

Βάσει του άρθρου 78 περί ελέγχου και επιβολής και αφορά την
παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας, µπορεί να λάβει αύξηση κατά

40

Υλοποιείται από επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στον ορισµό των
ΜΜΕ, υφίσταται µείωση κατά

20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
[Ετήσια κατανοµή των πιστώσεων υποχρεώσεων για την περίοδο 2014-2020]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Γενικοί εκ των προτέρων καθορισµένοι όροι
Περιοχή

Εκ των προτέρων όρος

1. Καταπολέµηση
των διακρίσεων

2. Ισότητα
φύλων

3. Αναπηρία

38
39

EL

των

Κριτήρια συµµόρφωσης

Η ύπαρξη ενός µηχανισµού που εξασφαλίζει
την αποτελεσµατική υλοποίηση και εφαρµογή
της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της
27ης Νοεµβρίου 2000 για τη διαµόρφωση
γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην
απασχόληση και την εργασία38 και της οδηγίας
2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου
2000 περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή
εθνοτικής τους καταγωγής39

–

Η ύπαρξη στρατηγικής για την προώθηση της
ισότητας των φύλων και µηχανισµού που
διασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή της

–

Η ύπαρξη µηχανισµού που διασφαλίζει την
αποτελεσµατική εφαρµογή της σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των

–

Η αποτελεσµατική υλοποίηση και εφαρµογή των οδηγιών 2000/78/ΕΚ και 2000/43/EΚ του
Συµβουλίου εξασφαλίζεται µέσω:
–

θεσµικών ρυθµίσεων για την υλοποίηση, εφαρµογή και εποπτεία των ως άνω
οδηγιών,

–

στρατηγικής για την κατάρτιση και την ενηµέρωση του προσωπικού που ασχολείται
µε τη διαχείριση των κονδυλίων·

–

µέτρων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση, εφαρµογή και
εποπτεία των ως άνω οδηγιών.

Η αποτελεσµατική εφαρµογή µιας σαφούς στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας των
φύλων διασφαλίζεται µέσω:
–

συστήµατος συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων και δεικτών ανά φύλο και την
χάραξη τεκµηριωµένων πολιτικών για την ισότητα των φύλων·

–

σχεδίου και εκ των προτέρων κριτηρίων για την επίτευξη των στόχων της ισότητας
των φύλων µέσω προτύπων και κατευθυντήριων γραµµών·

–

µηχανισµών υλοποίησης που περιλαµβάνουν τη συµµετοχή ενός φορέα για την
ισότητα των φύλων και σχετική πραγµατογνωµοσύνη για το σχεδιασµό, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων.

Η αποτελεσµατική εφαρµογή της σύµβασης των ΗΕ για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία διασφαλίζεται µέσω:

ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
EE L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
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ατόµων µε αναπηρία.

4.. ∆ηµόσιες
συµβάσεις

5.
Κρατικές
ενισχύσεις

Η ύπαρξη µηχανισµού που εξασφαλίζει την
αποτελεσµατική υλοποίηση και εφαρµογή της
Οδηγίας
2004/18/ΕΚ
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της
Οδηγίας
2004/17/ΕΚ
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης
Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς
του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και
των ταχυδροµικών υπηρεσιών40, καθώς και της
αποτελεσµατικής
παρακολούθησης
και
εποπτείας τους.

Η ύπαρξη µηχανισµού που διασφαλίζει την
αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας της
ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

–

–

–

της εφαρµογής µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 9 της σύµβασης των ΗΕ για την
πρόληψη, τον εντοπισµό και την εξάλειψη των εµποδίων και των φραγµών όσον
αφορά την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία·

–

θεσµικών ρυθµίσεων για την εφαρµογή και επίβλεψη της σύµβασης των ΗΕ,
σύµφωνα µε το άρθρο 33 της σύµβασης·

–

σχεδίου κατάρτισης και ενηµέρωσης του προσωπικού που ασχολείται µε τη
διαχείριση των κονδυλίων·

–

µέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την εφαρµογή της σύµβασης
των ΗΕ που περιλαµβάνουν τις απαραίτητες ρυθµίσεις για την παρακολούθηση της
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις για τη δυνατότητα πρόσβασης.

Η αποτελεσµατική εφαρµογή των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ εξασφαλίζεται
µέσω:
–

της πλήρους µεταφοράς των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ·

–

θεσµικών ρυθµίσεων για την εκτέλεση, την εφαρµογή και την παρακολούθηση της
νοµοθεσίας της ΕΕ περί δηµοσίων συµβάσεων·

–

µέτρων τα οποία εξασφαλίζουν την ικανοποιητική επίβλεψη και επιτήρηση διαφανών
διαδικασιών ανάθεσης των συµβάσεων και ικανοποιητικής σχετικής πληροφόρησης·

–

στρατηγικής για την κατάρτιση και την ενηµέρωση του προσωπικού που ασχολείται
µε τη διαχείριση των κονδυλίων·

–

µέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την εφαρµογή της
νοµοθεσίας της ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις.

Η αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων
διασφαλίζεται µέσω:
–

40

EL

θεσµικών ρυθµίσεων για την εφαρµογή και επίβλεψη της εφαρµογής της νοµοθεσίας

ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1
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της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων·

6. Περιβαλλοντική
νοµοθεσία σχετικά
µε την εκτίµηση
περιβαλλοντικού
αντικτύπου (ΕΠΑ)
και την στρατηγική
περιβαλλοντική
εκτίµηση (ΣΠΕ)

7. Στατιστικά
συστήµατα και
δείκτες
αποτελεσµάτων

Η ύπαρξη µηχανισµού που εξασφαλίζει την
αποτελεσµατική υλοποίηση και εφαρµογή της
ενωσιακής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας περί
ΕΠΕ και ΣΠΕ σύµφωνα µε την οδηγία του
Συµβουλίου (85/337/ΕΟΚ) της 27ης Ιουνίου
1985, για την εκτίµηση των επιπτώσεων
ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών
έργων στο περιβάλλον41 και µε την οδηγία
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001,
σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
ορισµένων
σχεδίων
και
προγραµµάτων42.

–

Η ύπαρξη του αναγκαίου στατιστικού
συστήµατος για την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας και του αντικτύπου των
προγραµµάτων.

–

Η ύπαρξη αποτελεσµατικού συστήµατος
δεικτών αποτελεσµάτων το οποίο είναι
αναγκαίο για την παρακολούθηση της προόδου

41
42
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–

στρατηγικής για την κατάρτιση και την ενηµέρωση του προσωπικού που ασχολείται
µε τη διαχείριση των κονδυλίων·

–

µέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την εφαρµογή των κανόνων
της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Η αποτελεσµατική εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ διασφαλίζεται µέσω:
–

της πλήρους και σωστής µεταφοράς των οδηγιών για την ΕΠΑ και την ΣΠΕ·

–

θεσµικών ρυθµίσεων για την εφαρµογή και επίβλεψη των οδηγιών για την ΕΠΑ και
την ΣΠΕ·

–

στρατηγικής για την κατάρτιση και την ενηµέρωση του προσωπικού που ασχολείται
µε την εφαρµογή των οδηγιών για την ΕΠΑ και την ΣΠΕ·

–

µέτρων για τη διασφάλιση της επάρκειας της διοικητικής ικανότητας.

Εφαρµόζεται πολυετές σχέδιο για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των δεδοµένων,
το οποίο περιλαµβάνει:

–

τον προσδιορισµό των πόρων και των µηχανισµών που διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση·

–

ρυθµίσεις για τη δηµοσίευση και τη δηµόσια διάθεση·

–

αποτελεσµατικό σύστηµα δεικτών αποτελεσµάτων που περιλαµβάνει:

–

επιλογή δεικτών αποτελεσµάτων για κάθε πρόγραµµα, παρέχοντας πληροφορίες
σχετικά µε την ευεξία και την πρόοδο των ανθρώπων που αποτελούν κίνητρα για τα

ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40
ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30
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και
την
αντικτύπου.

πραγµατοποίησης

εκτίµησης

µέτρα πολιτικής που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα·
–

θέσπιση στόχων γι’ αυτούς τους δείκτες·

–

τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική
επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερµηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική,
έγκαιρη συλλογή και δηµοσιοποίηση δεδοµένων·

επαρκείς διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα
περιλαµβάνουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα δεικτών.

Ειδικοί εκ των προτέρων καθορισµένοι όροι
1. ΟΡΟΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Προτεραιότητα ΕΕ για ΕΤΘΑ/
Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Κοινού
Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ)
Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:
2. Ενίσχυση της καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης
στη γνώση αλιείας
3. Ενίσχυση της καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

Εκ των προτέρων όροι

Κριτήρια συµµόρφωσης

Σύσταση επιχείρησης: Έχουν υλοποιηθεί ειδικές δράσεις για
την αποτελεσµατική εφαρµογή του Νόµου για τις µικρές
επιχειρήσεις (Small Business Act - SBA) και της αναθεώρησής
του της 23ης Φεβρουαρίου 2011, συµπεριλαµβανοµένης της
αρχής «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις».

ΘΣ 3: ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων

EL
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Οι ειδικές δράσεις περιλαµβάνουν:

–

µέτρα για τη µείωση του χρόνου σύστασης επιχειρήσεων σε
3 εργάσιµες ηµέρες και µε κόστος 100 ευρώ·

–

µέτρα για τη µείωση σε 3 µήνες του χρόνου που απαιτείται
για την έκδοση πάσης φύσεων αδειών για την έναρξη και
εκτέλεση συγκεκριµένης δραστηριότητας µιας επιχείρησης·

–

µηχανισµό για τη συστηµατική αξιολόγηση του αντίκτυπου
της νοµοθεσίας στις ΜΜΕ χρησιµοποιώντας µια
«δοκιµασία για τις ΜΜΕ», λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη
τις διαφορές ως προς το µέγεθος των επιχειρήσεων, όπου
κρίνεται σκόπιµο

EL

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:
3. Ενίσχυση της καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

∆ηµιουργία πολυετούς εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την
υδατοκαλλιέργεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 του
[κανονισµού για την κοινή αλιευτική πολιτική] µέχρι το 2014.

5. Προώθηση της βιώσιµης και
αποδοτικής ως προς τους πόρους
υδατοκαλλιέργειας

–

Το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την
υδατοκαλλιέργεια διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο
κατά την ηµέρα υποβολής του ΕΠ

–

Το ΕΠ περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις
συµπληρωµατικές πτυχές µε το πολυετές εθνικό στρατηγικό
σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια

–

Αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα κατάρτισης και
εφαρµογής πολυετούς προγράµµατος συλλογής δεδοµένων,
το οποίο θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η
Επιτροπή

–

Αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα κατάρτισης και
υλοποίησης ετήσιου προγράµµατος εργασίας για τη
συλλογή των δεδοµένων, το οποίο θα αξιολογήσει η
ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η Επιτροπή

–

Επαρκής ικανότητα κατανοµής ανθρώπινων πόρων για τη
σύναψη διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µε άλλα κράτη
µέλη, σε περίπτωση επιµερισµένης εργασίας για την τήρηση
των υποχρεώσεων περί συλλογής δεδοµένων

ΘΣ
6:
Προστασία
του
περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας ως προς
τους πόρους
Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:
6 Προώθηση της υλοποίησης της
ΚΑλΠ

Αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις περί δεδοµένων µε στόχο τη διαχείριση της αλιείας
που καθορίζονται στο άρθρο 37 του [κανονισµού για την
ΚΑλΠ]

ΘΣ
6:
Προστασία
του
περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας ως προς
τους πόρους
Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:
6 Προώθηση της υλοποίησης της
ΚΑλΠ

Αποδεδειγµένη διοικητική δυνατότητα συµµόρφωσης µε την
εφαρµογή ενωσιακού συστήµατος ελέγχου, επιθεώρησης και
επιβολής όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του [κανονισµού για
την ΚΑλΠ] και διευκρινίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) του
Συµβουλίου αριθ. 1224/2009.

ΘΣ
6:
Προστασία
του
περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας ως προς
τους πόρους
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Οι ειδικές δράσεις περιλαµβάνουν:
–

Αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα κατάρτισης και
εφαρµογής του εθνικού προγράµµατος ελέγχου για την
περίοδο 2014-2020 όπως αναφέρεται στο άρθρο 19
παράγραφος 1

–

Αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα κατάρτισης και
εφαρµογής του εθνικού ελεγκτικού προγράµµατος δράσης
για τα πολυετή προγράµµατα (άρθρο 46 του κανονισµού

EL

περί ελέγχου)
–

Αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα κατάρτισης και
εφαρµογής του κοινού προγράµµατος ελέγχου που µπορούν
να αναπτύξουν περαιτέρω τα κράτη µέλη (άρθρο 94 του
κανονισµού περί ελέγχου)

–

Αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα κατάρτισης και
εφαρµογής των ειδικών προγραµµάτων ελέγχου και
επιθεωρήσεων (άρθρο 95 του κανονισµού περί ελέγχου)

–

Αποδεδειγµένη
διοικητική
ικανότητα
εφαρµογής
συστήµατος
αποτελεσµατικών,
αναλογικών
και
αποτρεπτικών κυρώσεων για τις σοβαρές παραβάσεις
(άρθρο 90 του κανονισµού περί ελέγχου)

–

Αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα εφαρµογής
συστήµατος επιβολής ποινών µε σώρευση µορίων
για τις σοβαρές παραβάσεις (άρθρο 92 του
κανονισµού περί ελέγχου)

Επαρκής ικανότητα κατανοµής ανθρώπινων πόρων για την εφαρµογή
του κανονισµού περί ελέγχου

EL

132

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Πληροφόρηση και ενηµέρωση σχετικά µε τη στήριξη από το ΕΤΘΑ
1.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ο κατάλογος των πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 143 περιλαµβάνει, σε τουλάχιστον µία από
τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους, τα ακόλουθα πεδία δεδοµένων:
–

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

–

Αριθµός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (CFR) για τα αλιευτικά σκάφη που αναφέρονται
στο άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 26/2004, της 30ής ∆εκεµβρίου
200343 (συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση που η πράξη αφορά αλιευτικό σκάφος)

–

Ονοµασία πράξης·

–

Σύνοψη πράξης·

–

Ηµεροµηνία έναρξης της πράξης·

–

Καταληκτική ηµεροµηνία πράξης (αναµενόµενη ηµεροµηνία για τη φυσική ολοκλήρωση
και την πλήρη εκτέλεση της πράξης)·

–

Συνολική επιλέξιµη δαπάνη·

–

Ποσοστό συµβολής της ΕΕ·

–

Ταχυδροµικό κωδικό·

–

Χώρα·

–

Ονοµασία προτεραιότητας της Ένωσης·

–

Ηµεροµηνία τελευταίας επικαιροποίησης του καταλόγου των πράξεων.

Οι τίτλοι των πεδίων δεδοµένων και των ονοµασιών των πράξεων παρέχονται επίσης σε άλλη µία
επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον.
2.
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.

43
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2.

3.

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·

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 στο
κοινό, στις εγκαταστάσεις κάθε διαχειριστικής αρχής·

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·

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.

Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει τη συµµετοχή στις δραστηριότητες ενηµέρωσης και
δηµοσιοποίησης, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και τις πρακτικές, των ακόλουθων
φορέων:
α)

των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον
καθορισµό των κοινών διατάξεων]·

β)

των κέντρων ενηµέρωσης για την Ευρώπη καθώς και των γραφείων των
αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη µέλη·

γ)

των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών ιδρυµάτων.

Οι φορείς αυτοί διαδίδουν σε ευρεία κλίµακα τις πληροφορίες που περιγράφονται στο
άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).
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3.

ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

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 προγράµµατος και των
ευκαιριών χρηµατοδότησης που προσφέρει το ΕΤΘΑ.

2.

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων τουλάχιστον
ως προς τα ακόλουθα:

3.2.

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·

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·

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.

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 143 παράγραφος 2.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆
1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.4. Στόχος(οι)
1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της δράσης
1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης

2.

MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΤΗΣ

3.1. Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που επηρεάζονται
3.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις δαπάνες
3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντικτύπου στις δαπάνες
3.2.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις
3.2.3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως
3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση
3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
4.
4.1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας [για την κατάργηση του κανονισµού του Συµβουλίου (EΚ)
αριθ. 1198/2006, του κανονισµού του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 861/2006 και του κανονισµού
του Συµβουλίου αριθ. XXX/2011 για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική

4.2.

Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆44
Τοµέας πολιτικής 11 «Θαλάσσια πολιτική και αλιεία» που υπάγεται στον τοµέα 2…]
προσδιορισµός των ισχυουσών γραµµών του προϋπολογισµού που συγχωνεύθηκαν σε νέες:
Γραµµές του προϋπολογισµού για την περίοδο µετά το 2013:

4.3.

Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση (για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και
Αλιείας [για την κατάργηση του κανονισµού του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 1198/2006, του
κανονισµού του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 861/2006 και του κανονισµού του Συµβουλίου αριθ.
XXX/2011 για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για την νέα περίοδο χρηµατοδότησης
2014-2020)
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική
δράση45
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση

4.4.
4.4.1.

Στόχος
Ο(οι) πολυετής(είς) στρατηγικός(οί)
πρόταση/πρωτοβουλία

στόχος(οι)

της

Επιτροπής

που

αφορά

η

Ο νέος χρηµατοδοτικός µηχανισµός θα συµβάλει κυρίως στην υλοποίηση 3 εµβληµατικών
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: 1) Αποδοτική χρήση των πόρων, 2) Ένωση
Καινοτοµίας και 3) Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο της

44
45
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∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριότητας.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ο µελλοντικός χρηµατοδοτικός µηχανισµός έχει τους
ακόλουθους στόχους:
- Συµβολή στους στόχους της µεταρρυθµισθείσας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής προωθώντας
τη βιώσιµη και αειφόρο αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
- Συµβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας
πολιτικής
- Συµβολή στην ισορροπηµένη εδαφική ανάπτυξη των ζωνών αλιείας.
4.4.2. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆
Ειδικός στόχος βάσει επιµερισµένης διαχείρισης
Ειδικός στόχος βάσει επιµερισµένης διαχείρισης
∆ιαστάσεις

EL

Ειδικοί στόχοι

Αύξηση
της –
απασχόλησης και
της
εδαφικής
συνοχής·

Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής
ένταξης, της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της στήριξης
της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού στις παράκτιες
και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία
και την υδατοκαλλιέργεια

–

διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους
τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας και ανάπτυξη της
θαλάσσιας οικονοµίας, περιλαµβανοµένης της άµβλυνσης της
κλιµατικής αλλαγής.

Ενίσχυση
της –
καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και
βασιζόµενης στη –
γνώση αλιείας·

στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
καινοτοµίας και της µεταφοράς γνώσης

–

ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και δια βίου
µάθηση

–

βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για αλιευτικά προϊόντα.

Ενίσχυση
της –
καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και
βασιζόµενης στη –
γνώση
υδατοκαλλιέργειας·
–

στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
καινοτοµίας και της µεταφοράς γνώσης·

στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας
της αλιείας, ιδίως της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας και
στη βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως των ΜΜΕ
ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και δια βίου
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µάθηση
–

βελτίωση της οργάνωσης
υδατοκαλλιέργειας

Προώθηση
της –
βιώσιµης
και
αποδοτικής
ως
προς τους πόρους –
αλιείας·

µείωση των
περιβάλλον

επιπτώσεων

της
της

αγοράς
αλιείας

για

προϊόντα

στο

θαλάσσιο

προστασία
και
αποκατάσταση
της
θαλάσσιας
βιοποικιλότητας
και
των
οικοσυστηµάτων,
περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών που παρέχουν

Προώθηση
της –
βιώσιµης
και
αποδοτικής
ως
προς τους πόρους
υδατοκαλλιέργειας –

ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που αφορούν την
υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

Ενίσχυση
εφαρµογής
ΚΑλΠ.

παροχής επιστηµονικής γνώσης και συλλογής δεδοµένων

προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των
ζώων και της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας.

της –
της
–

στήριξης για τον έλεγχο και την επιβολή, ενίσχυσης των
θεσµικών ικανοτήτων και αποτελεσµατικής δηµόσιας
διοίκησης
Ειδικός στόχος βάσει άµεσης διαχείρισης

∆ιαστάσεις

–
Αλιεία
βασιζόµενη
στη γνώση
και
την
καινοτοµία

Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα της αλιείας
(Παρατηρητήριο)

–
Βιώσιµη
και
αποδοτική
ως
προς –
τους
πόρους
αλιεία

Αύξηση της παροχής επιστηµονικών γνώσεων και της συλλογής
δεδοµένων για τη βιώσιµη διαχείριση της αλιείας

Κατάρτιση
και
υλοποίηση
της ΟΘΠ

EL

Ειδικοί στόχοι

Αύξηση της συµµόρφωσης µέσω των ελέγχων

–

Ανάπτυξη διατοµεακών µηχανισµών για βελτίωση της χάραξης των
πολιτικών (θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός, ολοκληρωµένη
θαλάσσια εποπτεία, γνώση της θάλασσας)

–

Προώθηση της ενοποίησης των πολιτικών µε στόχο την βιώσιµη και
διασυνοριακή/βασιζόµενη στα οικοσυστήµατα διαχείριση των
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θαλάσσιων λεκανών της Ευρώπης.
∆ιαχείριση –
της ΚΑλΠ
και
της
–
ΟΘΠ

Προώθηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης της ΚΑλΠ, των
θαλάσσιων και των παράκτιων υποθέσεων

–

Χρηµατοδότηση για την κάλυψη των δαπανών ενηµέρωσης και
επικοινωνίας που συνδέονται µε την ΚΑλΠ και την ΟΘΠ και των
δαπανών των εµπειρογνωµόνων και των εκπροσώπων των
ενδιαφερόµενων κύκλων συµφερόντων που συµµετέχουν σε
συνεδριάσεις τις Επιτροπής για θέµατα που άπτονται της ΚΑλΠ και
της ΟΘΠ

Περαιτέρω ενίσχυση και εξορθολογισµός της συµµετοχής των
ενδιαφερόµενων κύκλων συµφερόντων στη διαχείριση της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας µέσω της παροχής ενωσιακής
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στο Γνωµοδοτικά Συµβούλια

Οικείες δραστηριότητες ∆Β∆/ΠΒ∆
11 01 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ»
11 02 ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
11 03 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (εν µέρει)
11 04 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11 06 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ)
11 07 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΙΩΝ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ
ΠΟΡΩΝ
11 08 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11 09 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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4.4.3.

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις βάσει επιµερισµένης και άµεσης διαχείρισης
Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις)
στοχοθετηµένους(-ες) δικαιούχους/οµάδες.

Η πρόταση για την περίοδο µετά το 2013 αφορά έναν σηµαντικό χρηµατοδοτικό µηχανισµό
για την υλοποίηση της µεταρρυθµισθείσας κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η υλοποίηση αυτή θα
επιτευχθεί µέσω της διακοπής των δαπανηρών και αναποτελεσµατικών επιχορηγήσεων στους
στόλους και τον καθορισµό περιορισµένου αριθµού περιβαλλοντικών, οικονοµικών και
κοινωνικών στόχων της ΚΑλΠ, σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και εστιάζοντας
κυρίως στην προώθηση της βιώσιµης αλιείας, την προαγωγή της πράσινης καινοτοµίας, την
επιτάχυνση της µετάβασης σε νέους τρόπους διαχείρισης της αλιείας. Βασικό ρόλο στη
µετάβαση αυτή θα διαδραµατίσει η δηµιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία.
Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τα επιχειρησιακά
προγράµµατα που θα υποβάλλουν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή. Τα κράτη µέλη θα κληθούν
να καθορίσουν στόχους στα προγράµµατά τους.
Ενδιαφερόµενος

∆ικαιούχοι

Περιγραφή
µέρους

Κλάδος αλίευσης
στην ΕΕ

Τοµέας
υδατοκαλλιέργειας
στην ΕΕ

Κοινότητες
εξαρτώνται
την αλιεία

Τοµέας
µεταποίησης

EL

που
από

–

–

ενδιαφερόµενου

Κάτοχοι, επιχειρήσεις
και
πλήρωµα
αλιευτικών σκαφών
της ΕΚ

Ιδιοκτήτες,
φορείς
εκµετάλλευσης
και
προσωπικό
επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας

Βασικά ενδιαφέροντα/-ές επιπτώσεις

–

Βιωσιµότητα των επιχειρήσεων

–

Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε οικονοµικές
αναταράξεις,
µακροπρόθεσµος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός

–

Νέες δεξιότητες, καλύτερη διάθεση και
προώθηση στην αγορά. Βιώσιµη αλιεία µε
λιγότερες απορρίψεις

–

Βιωσιµότητα των επιχειρήσεων

–

Αύξηση των κινήτρων της αγοράς για
βιώσιµη/εκτεταµένη
υδατοκαλλιέργεια,
συµπεριλαµβανοµένων
των
περιοχών
NATURA 2000.

–

Κάλυψη του κόστους των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων.

–

Νέες δεξιότητες, καλύτερη διάθεση και
προώθηση στην αγορά.

–

Κοινότητες
που
εξαρτώνται από την
αλιεία
ή
την
υδατοκαλλιέργεια για
τους βιοτικούς πόρους
τους

–

Βιώσιµες
παράκτιες
κοινότητες
και
κοινότητες της ενδοχώρας, οι οποίες
εξαρτώνται από την αλιεία.

–

Όσοι
µεταποιούν
πρώτες ύλες τόσο
εισαγόµενες όσο και
αλιευόµενες
στα
ύδατα της ΕΕ

–

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
προστιθέµενης αξίας, σταθερότητα του
εφοδιασµού ποιοτικών προϊόντων.
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Τοµέας έρευνας

∆ιοικήσεις
φορείς

Λοιποί
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&

Θαλάσσιοι κλάδοι
της ΕΕ

–

Επιστηµονικοί
ερευνητικοί
φορείς
και
επιστηµονική
κοινότητα
που
παρέχει
δεδοµένα
σχετικά µε την ΚΑλΠ
και τη θάλασσα.

–

Παροχή έγκαιρων, εξαιρετικά ποιοτικών,
ισχυρών και εκτεταµένων δεδοµένων για την
αλιεία τα οποία συµβάλλουν στην πολιτική
µε βάση τη γνώση. Αύξηση της γνώσης για
τη θάλασσα, ενοποίηση των δεδοµένων.

–

Εθνικοί,
περιφερειακοί
και
τοπικοί φορείς που
συµµετέχουν
στη
συλλογή δεδοµένων,
εξασφαλίζουν
την
επιβολή
της
εφαρµογής και τον
έλεγχο της ΚΑλΠ

–

Στήριξη για πιο αποδοτική, αποτελεσµατική
και πρακτική εκτέλεση των καθηκόντων
τους

–

Γνωµοδοτικά
συµβούλια, ΠΟ∆Α

–

Εθνικοί,
περιφερειακοί
και
τοπικοί
φορείς
προστασίας
των
ακτών,
παρακολούθησης του
θαλάσσιου
περιβάλλοντος,
εξασφάλισης
των
µεθοριακών ελέγχων
και της ασφάλειας
στη θάλασσα.

–

Στήριξη για πιο αποδοτική, αποτελεσµατική
και πρακτική εκτέλεση των καθηκόντων
τους.

–

Αύξηση της προβολής των δυσκολιών και
των οικονοµικών αναγκών των παράκτιων
συµπεριλαµβανοµένου
του
περιοχών,
καλύτερου συντονισµού και της πιο
στρατηγικής χρήσης των ταµείων της ΕΕ.

Επιχειρήσεις
µε
παράκτια ή υπεράκτια
οικονοµική
δραστηριότητα
(εµπορικός
στόλος,
τουρισµός,
λιµένες
κ.λπ.)

–

Βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας

–

Μείωση του διοικητικού φόρτου σε
θαλάσσιες περιοχές µέσω σταθερών και
ενοποιηµένων
δοµών
θαλάσσιας
διακυβέρνησης (συµπεριλαµβανοµένου του
χωροταξικού σχεδιασµού).

–

Αύξηση της επικοινωνίας στον τοµέα της
θαλάσσιας
βιοµηχανίας
(συνεργατικοί
σχηµατισµοί στις θαλάσσιες λεκάνες)

–

Καταναλωτές

–

Όσοι καταναλώνουν
προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας

–

∆ιαθεσιµότητα προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας υψηλής ποιότητας µε
υψηλή θρεπτική αξία.

Τρίτες χώρες

–

Αλιευτικός κλάδος σε
ανταγωνισµό µε τους
στόλους της ΕΕ.

–

Πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

–

Ανάπτυξη της τοµεακής ικανότητας µέσω
της πρόσβασης στη στήριξη της ΕΕ.

–

Βιώσιµη διαχείριση των θαλασσών και των
παράκτιων περιοχών, συµπεριλαµβανοµένης
της διαφύλαξης των πληθυσµών των ιχθύων,
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και της
αξίας των ωκεανών, των ποταµών και των
λιµνών ως δηµόσια αγαθά.

–

Παραγωγοί προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας,
εξαγωγείς προς την
ΕΕ.

–

∆ιοίκηση

ΜΚΟ,

–

Περιβαλλοντικές
ΜΚΟ

κοινωνία
των
πολιτών
και
πολίτες της ΕΕ

–

Το ευρύ κοινό
ενδιαφέρεται
σχετίζεται µε
τοµείς
ΟΘΠ
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αλιείας, το θαλάσσιο
περιβάλλον

–

Ανάπτυξη της από κοινού ευθύνης για τη
βιωσιµότητα του περιβάλλοντος µεταξύ των
τοµέων.

4.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και αντίκτυπος βάσει επιµερισµένης διαχείρισης
Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Οι προτάσεις προβλέπουν τη θέσπιση κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης µε
στόχο τον υπολογισµό των επιδόσεων της ΚΑλΠ. Το πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει όλους τους
µηχανισµούς που σχετίζονται µε την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.
Ο αντίκτυπος αυτών των µέτρων της ΚαλΠ µετριέται σε σχέση µε τους ακόλουθους δείκτες
(ενδεικτικά):
–

Αύξηση της µεικτής προστιθέµενης αξίας ανά εργαζόµενο στον αλιευτικό στόλο και
στην υδατοκαλλιέργεια

–

Απόδοση των καυσίµων κατά την αλίευση ιχθύων

–

Ενεργειακό κόστος στην υδατοκαλλιέργεια

–

Αύξηση της αξίας ή του όγκου των προϊόντων που διακινούνται µέσω των οργανισµών
παραγωγών

–

Ποσοστά απόρριψης αλιευτικών ειδών που αποτελούν αντικείµενο εµπορικής
εκµετάλλευσης

–

Βαθµός συµµόρφωσης µε τις ανάγκες δεδοµένων

–

Αριθµός αξιολογηθέντων αποθεµάτων σε σχέση µε το σύνολο των αποτελεσµάτων που
αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης

–

Αριθµός σοβαρών παραβάσεων που εντοπίστηκαν

–

Αριθµός θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν και θέσεων που διατηρήθηκαν µέσω
των τοπικών συµπράξεων

Η Επιτροπή καθορίζει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, το σύνολο των δεικτών που αφορούν
ειδικά τους εν λόγω στόχους.
4.5.
4.5.1.

Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας
Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών
Για την επίτευξη των πολυετών στόχων της ΚΑλΠ και τη συµµόρφωση µε τις σχετικές
απαιτήσεις της Συνθήκης, οι προτάσεις στοχεύουν στον καθορισµό του νοµοθετικού πλαισίου
της ΚΑλΠ για την περίοδο µετά το 2013.

EL

143

EL

4.5.2. Προστιθέµενη αξία της παρέµβασης της ΕΕ
Σύµφωνα µε την ΣΛΕΕ η Ένωση διαθέτει αποκλειστική αρµοδιότητα για τη διαφύλαξη των
θαλάσσιων βιολογικών πόρων και µεικτή αρµοδιότητα για το υπόλοιπο της ΚΑλΠ. Επιπλέον,
η ΚΑλΠ διαχειρίζεται κοινούς για τα κράτη µέλη πόρους, που είναι έντονα διασυνδεδεµένοι
µε τα θαλάσσια οικοσυστήµατα, τα οποία δεν γνωρίζουν σύνορα.
Η ικανότητα της ΕΕ να στραφεί στην βιώσιµη αλιεία – δεδοµένης της περιορισµένης µέχρι
στιγµής επιτυχίας της ΚΑλΠ και της προόδου που έχουν σηµειώσει οι εταίροι της ΕΕ στον
τοµέα αυτό - θα αποτελέσει µια δοκιµή κρίσιµης σηµασίας για την αξιοπιστία της σε ό,τι
αφορά τη διεκδίκηση του ηγετικού ρόλου στο θεµατολόγιο της βιώσιµης ανάπτυξης και ένα
από τα βασικά στοιχεία της εµβληµατικής πρωτοβουλίας περί αποδοτικής χρήσης των πόρων
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
4.5.3. Κυριότερα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος
Με βάση την αξιολόγηση του σηµερινού πλαισίου άσκησης πολιτικής, εκτενείς διαβουλεύσεις
µε τα ενδιαφερόµενα µέρη καθώς και ανάλυση των µελλοντικών προκλήσεων και αναγκών,
πραγµατοποιήθηκε διεξοδική εκτίµηση επιπτώσεων. Περισσότερες λεπτοµέρειες
περιλαµβάνονται στην εκτίµηση επιπτώσεων και στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τις
νοµικές προτάσεις.
4.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα βάσει επιµερισµένης διαχείρισης
Οι νοµοθετικές προτάσεις που αφορά το παρόν δηµοσιονοµικό δελτίο εντάσσονται στο
ευρύτερο πλαίσιο της πρότασης ενός ενιαίου κανονισµού πλαίσιο µε κοινούς κανόνες για τα
ταµεία του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΕΤΘΑ, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής και ΕΓΤΑΑ).
Ο εν λόγω κανονισµός-πλαίσιο θα συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του διοικητικού φόρτου,
στην αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των πόρων της ΕΕ και στην εφαρµογή της
απλούστευσης στην πράξη. Αποτελεί επίσης τη βάση για τις νέες έννοιες του κοινού
στρατηγικού πλαισίου για όλα τα εν λόγω ταµεία, καθώς και για τις επικείµενες συµβάσεις
σύµπραξης που θα καλύπτουν επίσης τα ταµεία αυτά.
Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που θα θεσπιστεί θα µεταφράσει τους στόχους και τις
προτεραιότητες της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 σε προτεραιότητες του ΕΤΘΑ από
κοινού µε το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, πράγµα που θα εξασφαλίσει
την ενοποιηµένη αξιοποίηση των ταµείων µε στόχο την επίτευξη των κοινών στόχων.
Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα δηµιουργήσει επίσης µηχανισµούς συντονισµού µε άλλες
συναφείς πολιτικές και µέσα της Ένωσης.
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4.6.

∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της δράσης
Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας
•

Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την 01/01/2014 µέχρι την
31/12/2020

•

∆ηµοσιονοµική επίπτωση από το 2014 έως το 2023

Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας
• Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,
• και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό.
4.7.

Προβλεπόµενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης46
Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή
Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε:
•

εκτελεστικούς οργανισµούς

•

οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες47

•

εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή
δηµόσιας υπηρεσίας

•

πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων
δυνάµει του τίτλου V της Συνθήκης για την για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του
δηµοσιονοµικού κανονισµού

Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη
Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες
Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιοριστεί)
Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τµήµα «Παρατηρήσεις».

Σχόλια
Επιµερισµένη διαχείριση: Τίτλοι III, IV και V
Απευθείας διαχείριση: Τίτλοι VI και VII
46
47
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Αναλυτικά στοιχεία για τους τρόπους διαχείρισης και παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό µπορείτε να
βρείτε στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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5.
5.1.

MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων βάσει επιµερισµένης διαχείρισης
Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι ένα από τα ταµεία που
εντάσσονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ). Παρόλο που η χορήγηση του κυρίου
όγκου των δαπανών στο πλαίσιο του παρόντος µηχανισµού θα πραγµατοποιηθεί µέσω
επιµερισµένης διαχείρισης, ένα µικρό τµήµα των δαπανών υπόκειται στην άµεση διαχείριση
από την Επιτροπή.
Ι. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Οι επιτροπές παρακολούθησης που συγκροτούνται για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και οι
ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης για το κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα θα βρίσκονται στο
επίκεντρο της προσέγγισης. Οι επιτροπές παρακολούθησης θα συνέρχονται τουλάχιστον µία
φορά το έτος. Οι ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών
µελών συµπληρώνουν το σύστηµα.
Εκτός από τις εκθέσεις υλοποίησης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα, οι εκθέσεις προόδου
που θα υποβάλουν τα κράτη µέλη το 2017 και το 2019 (που θα αφορούν την υλοποίηση των
συµφωνιών σύµπραξης) θα συνοψίζονται στις στρατηγικές εκθέσεις που θα συντάξει και θα
υποβάλει στα όργανα της ΕΕ η Επιτροπή. Το 2018 και το 2020 η Επιτροπή θα συµπεριλάβει
στην ετήσια έκθεση προόδου της που θα υποβάλει στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µια
σύνοψη της στρατηγικής έκθεσης, ιδίως σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην
υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης. Τα κράτη µέλη θα καταρτίσουν µια έκθεση εκ
των υστέρων αξιολόγησης για το πρόγραµµά τους στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Η έκθεση αυτή θα
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2023.
Το σύστηµα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων θα χρησιµοποιεί ποσοτικά και
ποιοτικά στοιχεία. Τα ποσοτικά εργαλεία περιλαµβάνουν τόσο οικονοµικές και φυσικές
πληροφορίες. Οι φυσικές πληροφορίες περιλαµβάνουν δείκτες εκροών και την εξέλιξη των
δεικτών αποτελεσµάτων. Η Επιτροπή έχει ορίσει µια σειρά δεικτών εκροών που θα
χρησιµοποιήσει για τη συγκέντρωση των στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ. Στα κρίσιµα σηµεία της
περιόδου εφαρµογής (2017 και 2019), οι πρόσθετες αναλυτικές απαιτήσεις σχετικά µε την
πρόοδο των προγραµµάτων αποτελούν µέρος των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. Το
σύστηµα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων χρησιµοποιεί πλήρως τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδοµένων.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι προβλέπεται τα µέτρα που προηγουµένως ενέπιπταν στην άµεση
διαχείριση να χρηµατοδοτούνται βάσει επιµερισµένης διαχείρισης:
- µέτρα που αφορούν την εµπορία και τη µεταποίηση, καθώς επίσης και µέτρα που
υποστηρίζουν την οργάνωση των αλιευτικών αγορών και την αντιστάθµιση του επιπλέον
κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα αλιευτικά προϊόντα και
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- µέτρα υποστήριξης του συστήµατος ελέγχου, επιθεωρήσεων και επιβολής, καθώς και µέτρα
υποστήριξης της συλλογής δεδοµένων.
II. ΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Το ΕΤΘΑ θα χρηµατοδοτήσει τις ακόλουθες δαπάνες βάσει άµεσης διαχείρισης:
- µέτρα υποστήριξης της ανάπτυξης και υλοποίησης της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας
Πολιτικής·
- µέτρα υποστήριξης των επιστηµονικών συµβουλών και γνώσεων, των γνωµοδοτικών
συµβουλίων, των προαιρετικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανώσεων, της υποστήριξης
ορισµένων µέτρων που αφορούν το σύστηµα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, καθώς
επίσης τις δραστηριότητες επικοινωνίας, και
- την τεχνική βοήθεια.
Για τα πρώτα δύο συστήµατα η Επιτροπή θα εγκρίνει ετήσια προγράµµατα εργασιών µέσω
εκτελεστικών πράξεων. Η νοµοθεσία για το ΕΤΘΑ καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να
περιλαµβάνουν αυτά τα προγράµµατα σε ό,τι αφορά τις επιχορηγήσεις και τις δηµόσιες
συµβάσεις. Προβλέπεται επίσης τακτική παρακολούθηση και περιοδική υποβολή εκθέσεων,
στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή αναµένεται να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο:
- ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα και τις ποιοτικές
και ποσοτικές πτυχές της υλοποίησης των δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του
παρόντος κανονισµού το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2017·
- ανακοίνωση για τη συνέχιση των δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος
κανονισµού το αργότερο στις 30 Αυγούστου 2018·
- έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2021.
5.2.
5.2.1.

Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου βάσει επιµερισµένης διαχείρισης
Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισηµανθεί
Από το 2008 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κοινοποιήσει στην ετήσια έκθεσή του
ένα εκτιµώµενο ποσοστό σφάλµατος για τον τοµέα πολιτικής «Γεωργία και Φυσικοί Πόροι»
γενικά για κάθε οικονοµικό έτος (Οικονοµικά έτη 2007-2010) βασισµένο σε ένα ανεξάρτητο,
ετήσιο τυχαίο δείγµα συναλλαγών. Η εκτίµηση του Συνεδρίου σχετικά µε το πιθανότερο
ποσοστό σφάλµατος κυµαίνεται µεταξύ 2% και 5% (Οικονοµικά έτη 2007, 2009), ενώ είναι
κάτω από το 2% για το οικονοµικό έτος 2008. Για το 2010 το ποσοστό που κοινοποιήθηκε
ήταν 2.3%. Το συµπέρασµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ότι τα συστήµατα εποπτείας και
ελέγχου είναι εν µέρει αποτελεσµατικά όσον αφορά την εξασφάλιση της κανονικότητας των
πληρωµών.
Το τυχαίο δείγµα συναλλαγών του Συνεδρίου όσον αφορά τον ετήσιο λογιστικό έλεγχο
(∆ήλωση Αξιοπιστίας) είναι συνήθως µικρό (για το οικονοµικό έτος FY 2010, ελέγχθηκαν 12
πληρωµές οι οποίες αφορούσαν το περιβάλλον, τη Θαλάσσια πολιτική και αλιεία και την
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υγεία και προστασία του καταναλωτή). Λίγα σφάλµατα αναφέρθηκαν όσον αφορά την
ΧΜΠΑ και το ΕΤΑ. Η ΧΜΠΑ δεν αποτελούσε µέρος του δείγµατος του Συνεδρίου για τα
οικονοµικά έτη 2006 και 2007.
Στο βαθµό που είναι δυνατή η διάκριση τάσεων στα σφάλµατα, τα πιο συχνά σφάλµατα που
διαπιστώθηκαν την τελευταία τριετία αφορούσαν την µη τήρηση κανόνων δηµοσιότητας
(41% - αλλά σε όλες τις περιπτώσεις δίχως δηµοσιονοµική επίπτωση), και τη χρηµατοδότηση
µη επιλέξιµων κατηγοριών δαπανών (30%), στις οποίες περιλαµβάνονταν, µεταξύ άλλων, µη
επιλέξιµες δαπάνες υπεργολαβίας και ένα πρόγραµµα το οποίο καθυστέρησε πέραν της
περιόδου επιλεξιµότητας. Τα υπόλοιπα σφάλµατα αφορούν άλλα (µη προσδιορίσιµα
ποσοτικά) θέµατα συµµόρφωσης.
Όλα τα ποσοτικά προσδιορίσιµα σφάλµατα αφορούν την επιλεξιµότητα.
I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Προγραµµατική περίοδος 1994-1999 (έχει ολοκληρωθεί)
Το συνολικό ποσοστό σφάλµατος για αυτήν την προγραµµατική περίοδο µπορεί να βασιστεί
στις σωρευτικές δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν µέχρι το τέλος του 2010, όταν
είχαν κλείσει όλα τα προγράµµατα (99 εκατοµµύρια ευρώ ή 3.88% του εκχωρηθέντος ποσού).
2. Προγραµµατική περίοδος 2000-2006 (ΧΜΠΑ)
Η περάτωση των προγραµµάτων βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ το συνολικό ποσοστό σφάλµατος
για αυτήν την προγραµµατική περίοδο εκτιµάται καλύτερα λαµβάνοντας υπόψη τα έτη κατά
τα οποία το πρόγραµµα είχε αναπτύξει κανονικό ρυθµό («ταχύτητα κρουαζιέρας»), δηλαδή
από το 2005 και έπειτα. Με τη βάση αυτή, το ετήσιο ποσοστό λάθους για το ΧΜΠΑ
(υπολογισµένο ως η συγκέντρωση των σφαλµάτων που διαπιστώνονται από τις λεπτοµερείς
δοκιµές των έργων, τον λογιστικό έλεγχο των συστηµάτων και των δυνητικών κατ’ αποκοπήν
διορθώσεων) αντιστοιχούσε συνήθως στο 1% περίπου των πληρωµών που κατεβλήθησαν για
κάθε έτος.
∆εδοµένων όλων των παραπάνω στοιχείων, το συνολικό ποσοστό σφάλµατος για την αυτήν
την προγραµµατική περίοδο υπολογίζεται στο 2% περίπου.
3. Προγραµµατική περίοδος 2007-2013 (ΕΤΑ)
Με βάση όλα τα επί του παρόντος διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τους
λογιστικούς ελέγχους, υπολογίζεται ότι το ποσοστό σφάλµατος είναι κάτω από το 2%. Για το
2009, το µέγιστο διακυβευόµενο ποσοστό από την ανάλυση των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου
(ACRs), των εθνικών εκθέσεων και άλλων εκθέσεων των Γ∆ για τα προγράµµατα που
εµπίπτουν στις κατηγορίες 2β και 3 ανερχόταν στο 1,18% του συνόλου των πληρωµών που
κατεβλήθησαν κατά τη διάρκεια του έτους. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2010 είναι 1,44%.
II. ΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τα ποσοστά σφάλµατος θα πρέπει να εξεταστούν και από την πολυετή πλευρά, καθώς σε ένα
δεδοµένο έτος η Γενική ∆ιεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας διεξάγει λογιστικούς
ελέγχους σε αρκετά χρόνια δηλωµένων και καταβληθεισών δαπανών. Όταν λαµβάνονται
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υπόψη τα ποσοστά λάθους των προηγούµενων ετών που κοινοποιήθηκαν µε τους εκ των
υστέρων ελέγχους των ετών 2006, 2007, 2008 και 2009, τα πολυετή ποσοστά σφάλµατος για
τα δείγµατα των προγραµµάτων συλλογής δεδοµένων και εποπτείας και ελέγχου ανέρχονται
στο 1,89% και 4,33% αντίστοιχα (ποσό µη επιλέξιµων ποσών που εντοπίστηκαν κατά τους εκ
των υστέρων ελέγχους σε σύγκριση µε το ποσό των οικονοµικών συναλλαγών που
ελέγχθηκαν ουσιαστικά εκ των υστέρων).
Για το πρόγραµµα «Αγορές και Εξόχως Απόκεντρες Περιοχές» δεν εντοπίστηκα καµία
επιλέξιµη δαπάνη για το 2010 ή για τα προηγούµενα έτη.
5.2.2. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου
Ι. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Οι µηχανισµοί ελέγχου που υποστηρίζουν το ΕΤΘΑ θα αλλάξουν σε σηµαντικό βαθµό µετά
το 2013. Τα κράτη µέλη θα υποχρεωθούν να ορίσουν τρεις ειδικούς φορείς.
1. ∆ιαχειριστική αρχή (∆Α)
Η ∆Α θα είναι επιφορτισµένη µε την εποπτεία της υλοποίησης του προγράµµατος ενώ το
κράτος µέλος θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο µπορεί να επιτευχθεί εξοικονόµηση µέσω
της χρήσης φορέων που ήδη είναι επιφορτισµένα µε αυτό το ρόλο για το ΕΤΑ ή µέσω της
ανάθεσης καθηκόντων στην ∆Α από άλλο ταµείο. Ανεξάρτητα από τη φύση και το εύρος των
ελέγχων που µπορεί να διεξαγάγει (το κάθε κράτος µέλος είναι το µόνο αρµόδιο για τη
διευθέτηση του θέµατος αυτού), ο ουσιώδης ρόλος της ∆Α είναι να διασφαλίζει ότι ο
οργανισµός πληρωµών (που είναι εν τέλει υπεύθυνος για την πληρωµή) λαµβάνει όλα τα
αναγκαία στοιχεία, ιδίως σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται και τους ελέγχους που
διενεργούνται σε σχέση µε τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηµατοδότηση, πριν από την
έγκριση των πληρωµών.
2. Οργανισµός πληρωµών (ΟΠ)
Ο ΟΠ πρέπει να πληροί ορισµένα κριτήρια διαπίστευσης (το παράρτηµα Ι του κανονισµού της
Επιτροπής αριθ. 885/2006 αναφέρει τα συστατικά στοιχεία ενός αποτελεσµατικού
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου). Εάν δεν συµβαίνει αυτό, θα µπορούσε να επιφέρει την
ανάκληση της διαπίστευσης από το κράτος µέλος και, ως εκ τούτου, της ικανότητάς του να
αιτείται την επιστροφή της ενωσιακής χρηµατοδότησης από την Επιτροπή. ∆ύναται να
αναθέτει τα καθήκοντά του εκτός της πληρωµής, εντούτοις εξακολουθεί να έχει την τελική
ευθύνη για την εκτέλεσή τους.
Για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, ο ΟΠ είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των
πληροφοριών σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς. Στη διαδικασία αυτή περιλαµβάνεται η
δήλωση αξιοπιστίας από τη διοίκηση της ∆Α σχετικά µε την πληρότητα, την ακρίβεια και την
ορθότητα των ετήσιων λογαριασµών, την ορθή λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού
ελέγχου τη νοµιµότητα και κανονικότητα των υποκειµένων πράξεων και την τήρηση της
αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Πρέπει να περιλαµβάνεται επίσης συνοπτική
έκθεση των αποτελεσµάτων όλων των διαθέσιµων δηµοσιονοµικών ελέγχων και ελέγχων που
έχουν διενεργηθεί, καθώς και ανάλυση συστηµατικών ή επαναλαµβανόµενων αδυναµιών και
τα διορθωτικά µέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν.
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3. Φορέας πιστοποίησης (ΦΠ)
Ο ΦΠ πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από τον ΟΠ και την αρχή διαπίστευσης και να
διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές ικανότητες (πρέπει να τηρεί τα διεθνή πρότυπα λογιστικών
ελέγχων). Όπως ισχύει επί του παρόντος για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), θα είναι
υπεύθυνος για τον ετήσιο λογιστικό έλεγχο των λογαριασµών κάθε ΟΠ. Ο ΦΠ είναι
υποχρεωµένος να καταρτίσει έκθεση µε τα πορίσµατά του και να εκδώσει (µέσω
πιστοποίησης) γνωµοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά µε την ορθότητα, την πληρότητα
και την ακρίβεια των λογαριασµών του ΟΠ καθώς και γνωµοδότηση όσον αφορά τη
διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας που καλύπτει τους τοµείς που αναφέρονται στην
προηγούµενη παράγραφο.
Η εισαγωγή της ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασµών αναµένεται να δηµιουργήσει πρόσθετα
κίνητρα για τις εθνικές και περιφερειακές αρχές ώστε να διενεργούν έγκαιρα ποιοτικούς
ελέγχους λόγω της ετήσιας πιστοποίησης των λογαριασµών στην Επιτροπή. Έτσι ενισχύονται
οι παρούσες ρυθµίσεις δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εξασφαλίζεται ο αποκλεισµός των
παράτυπων δαπανών από τους λογαριασµούς σε ετήσια βάση και όχι στο τέλος της περιόδου
προγραµµατισµού.
Παρ’ όλ’ αυτά η συγκεκριµένη εκτίµηση υπόκειται στην ικανότητα της Επιτροπής και των
κρατών µελών να αντιµετωπίσουν τους κυριότερους κινδύνους που περιγράφονται
προηγουµένως.
II. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
∆ιακοπή και αναστολή πληρωµή
Ο διατάκτης µέσω υπεξουσιοδότησης (AOSD) έχει την επιλογή της διακοπής της προθεσµίας
πληρωµής για αξίωση ενδιάµεσης πληρωµής για περίοδο µέγιστης διάρκειας εννέα µηνών σε
περίπτωση που ένα κράτος µέλος δεν συµµορφωθεί µε τους κανόνες της ΕΕ. Οι σοβαρότερες
παραβιάσεις των υποχρεώσεων των κρατών µελών αντιµετωπίζονται µε αναστολή των
πληρωµών, η οποία δεν αίρεται µέχρι να αποδείξει το κράτος µέλος ότι έχει δροµολογήσεις
τις κατάλληλες διορθωτικές δράσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να καταργηθεί η
συνεισφορά της Κοινότητας στο πρόγραµµα.
∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις
Παρόλο που το κράτος µέλος είναι υπεύθυνο σε πρώτο επίπεδο για τον εντοπισµό και την
αποκατάσταση των παρατυπιών και την επιβολή τυχόν δηµοσιονοµικών διορθώσεων, η
Επιτροπή έχει την εξουσία να επιβάλει διορθώσεις είτε επακριβώς καθορισµένες είτε βάσει
κατ' αποκοπήν ποσών. Αναµένεται να λάβει υπόψη το χαρακτήρα και τη σοβαρότητα
οποιασδήποτε παρατυπίας και να αξιολογήσει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο των ελλείψεων.
III. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Όλα τα προγράµµατα ελέγχονται πριν την έγκρισή τους για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωσή
τους µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία και την επιλεξιµότητα των προτεινόµενων δαπανών.
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Όλες οι δηλώσεις δαπανών ελέγχονται από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες µε βάση την
απόφαση χρηµατοδότησης της Επιτροπής και το σχετικό πρόγραµµα επιλεξιµότητας και
συνέπειας.
Πριν την έγκριση των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωµών, διενεργείται εκ των
προτέρων επαλήθευση των συναλλαγών µε βάση και τους ελέγχους των διαβιβασθέντων
δεδοµένων και την απόδειξη πληρωµής για να εξασφαλιστεί η επιλεξιµότητα της απόδοσης
των απαιτήσεων.
Με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών πραγµατοποιούνται αποστολές παρακολούθησης µε
τη µορφή επιτόπιων ελέγχων από την Επιτροπή, ώστε να ελεγχθεί η πραγµατική υλοποίηση
των προγραµµάτων και να επαληθευθεί η επιλεξιµότητα των δαπανών πριν την καταβολή της
πληρωµής.
Εκτός από τους εκ των προτέρων ελέγχων των οικονοµικών συναλλαγών, η Γενική ∆ιεύθυνση
διασφαλίζει επίσης κατά 100% την εκ των προτέρων επαλήθευση των εγγράφων και των
διαδικασιών σε σχέση µε τις συµβάσεις και τις επιχορηγήσεις.
Η διαχείριση των διαδικασιών ανάθεσης και επιχορηγήσεων αποτελεί αντικείµενο
αποκέντρωσης προς τις επιχειρησιακές µονάδες της Γενικής ∆ιεύθυνσης, οι οποίες είναι
υπεύθυνες για την επιχειρησιακή επαλήθευση. Επιπλέον, διενεργείται επιπρόσθετη
ανεξάρτητη επαλήθευση σε κεντρικό επίπεδο από την µονάδα προϋπολογισµού, η οποία
πραγµατοποιεί ελέγχους καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δηλαδή αναθεωρεί τα σχέδια
των προδιαγραφών των συνάψεων συµβάσεων/προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,
προκηρύξεων διαγωνισµών, ανάθεσης συµβάσεων, εκθέσεων αξιολόγησης και ανάθεσης,
αποφάσεων ανάθεσης και συµβάσεων/συµφωνιών. Υπάρχει επίσης µια ανεξάρτητη
συµβουλευτική επιτροπή (Οµάδα Εξέτασης Συµβάσεων), η οποία εξετάζει όλες τις
διαδικασίες προµηθειών που ξεπερνούν το όριο της δηµοσίευσης και παρέχει συµβουλές
στους AOSD σχετικά µε τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των διαδικασιών.
IV. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΤΘΑ
Όλες οι οικονοµικές συναλλαγές της Γενικής ∆ιεύθυνσης υπόκεινται σε εκ των προτέρων
επιχειρησιακή και δηµοσιονοµική επαλήθευση.
Λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης, ο τοµέας εκ των υστέρων λογιστικού ελέγχου
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας διενεργεί λογιστικούς ελέγχους
των συστηµάτων µε ουσιαστικές δοκιµές για να επιβεβαιώσει την αξιοπιστία σχετικά µε την
αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων και απαιτεί από το κράτος µέλος τη διόρθωση
οποιωνδήποτε συστηµικών αδυναµιών και παράτυπων δαπανών διαπιστωθούν. Η Επιτροπή
αξιοποιεί τα αποτελέσµατα των δικών της λογιστικών ελέγχων, καθώς επίσης και εκείνων της
εθνικής αρχής λογιστικού ελέγχου µε στόχο την επαλήθευση της αξιοπιστίας. Οι λογιστικοί
έλεγχοι επιλέγονται µε βάση µια ανάλυση κινδύνου.
V. ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ
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Η Γενική ∆ιεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας αναζήτησε άµεσες και
επικαιροποιηµένες πληροφορίες για αυτό το θέµα επικοινωνώντας µε 15 κράτη µέλη, τα οποία
αντιστοιχούν στο 93% των δαπανών του ΕΤΑ. Ζητήθηκε από τα κράτη µέλη να εκτιµήσουν
το κόστος του ελέγχου των µέτρων που χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΤΑ για το 2010. Το
πρότυπο περιλαµβάνει ένα παράδειγµα του βάθους λεπτοµέρειας των ελέγχων, σύµφωνα µε
την πρόταση της Γ∆ Προϋπολογισµού.
Τη στιγµή της σύνταξης του παρόντος, η ανάλυση των µέχρι στιγµής ληφθεισών
πληροφοριών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ορισµένα κράτη µέλη δεν έχουν απαντήσει ακόµα.
Είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνει κανείς εάν το κόστος των ελέγχων του ΕΤΑ για τα κράτη
µέλη συνάδει µε τα αποτελέσµατα που κοινοποίησε η Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής: «Το
κόστος των καθηκόντων που συνδέονται µε τον έλεγχο (σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες της Επιτροπής) εκτιµάται περίπου στο 2% της συνολικής
χρηµατοδότησης που διεκπεραιώθηκε την περίοδο 2007-201348.»
Γενικά, υπάρχει πιθανότητα τα ποσοστά σφάλµατος και το κόστος των ελέγχων να
διατηρήσουν την ευρεία οµοιότητά τους µε τα αντίστοιχα στοιχεία του ΕΤΑ κατά την επόµενη
προγραµµατική περίοδο. Οι ακόλουθες προτάσεις ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος του
ελέγχου:
- Κατάργηση της διάλυσης και της παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών:
Σχετικά εύκολη ως προς τη διαχείριση και τον έλεγχο ενώ είχε ως συνέπεια µικρή επιβάρυνση
για τους δικαιούχους. ∆εν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη νέα περίοδο προγραµµατισµού· Οι
δαπάνες που προκύπτουν από τον έλεγχο και τα ποσοστά σφάλµατος που οφείλονται στα νέα
µέτρα θα µπορούσαν αρχικά να είναι υψηλότερες καθώς τα κράτη µέλη και οι δικαιούχοι
προσαρµόζονται στους νέους κανόνες.
Τα παρακάτω είναι πιθανόν να µειώσουν τις δαπάνες του ελέγχου:
- Κατ’ αποκοπήν ποσά/απλουστευµένα κόστη: ∆εν υπάρχει υποχρέωση για την προσκόµιση
δικαιολογητικών εγγράφων όσον αφορά τις δαπάνες, συνεπώς:
•

Λιγότερες απαιτήσεις όσον αφορά τους ελέγχους

•
Εξάλειψη των προβληµάτων όσον αφορά την απόδειξη περί επιλεξιµότητας, µε
συνέπεια να µειώνεται το ποσοστό σφάλµατος
•
∆εν υφίσταται ανάγκη για τους δικαιούχους να φέρουν µακροσκελή έγγραφα, οπότε
έχουν µικρότερη επιβάρυνση (πιθανότατα λιγότερους λογιστικούς ελέγχους)·
- Απλουστευµένο ποσοστό συγχρηµατοδότησης και συστήµατα έντασης των ενισχύσεων:
αυτά θα είναι πιο εύκολο να εφαρµοστούν και να επαληθευθούν.
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Μελέτη «Περιφερειακή διακυβέρνηση στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης: επανεξέταση των µηχανισµών
διακυβέρνησης και διοικητικές δαπάνες. ∆ιοικητικός φόρτος εργασίας και κόστος για τις δηµόσιες αρχές των
κρατών µελών για την εφαρµογή του ΕΤΠΑ και του Ταµείου Συνοχής», 2010.
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•
Ένα ποσοστό συγχρηµατοδότησης ποσοστού 75% το οποίο θα ισχύει για όλες τις
περιοχές49; σήµερα χρησιµοποιούνται 3·
•
Μια ένταση της ενίσχυσης καθορισµένη σε ποσοστό 50% της συνολικής επιλέξιµης
δαπάνης50; σήµερα χρησιµοποιούνται 24·
Επιπλέον, εάν τα ΚΜ επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν τους ήδη διαπιστευµένους ΟΠ για τις
πληρωµές του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της ΚΓΠ και τους υφιστάµενους ΦΠ,
αναµένεται να επωφεληθούν από τη µείωση του διοικητικού κόστους του κοινού συστήµατος.
5.3.

Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών βάσει επιµερισµένης διαχείρισης
Να προσδιοριστούν υπάρχοντα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας.

Οι υπηρεσίες των διαρθρωτικών ταµείων µαζί µε την OLAF έχουν θέσει σε εφαρµογή µια
κοινή στρατηγική πρόληψης της απάτης η οποία προβλέπει ένα σύνολο δράσεων που θα
υλοποιηθούν από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη για την πρόληψη της απάτης στις
διαρθρωτικές δράσεις επιµερισµένης διαχείρισης.
Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2011 σχετικά µε τη στρατηγική
καταπολέµησης της απάτης [COM(2011)376 τελικό] χαιρετίζει την υφιστάµενη στρατηγική
ως πρωτοβουλία βέλτιστης πρακτικής και προβλέπει συµπληρωµατικές δράσεις,
σηµαντικότερη από τις οποίες είναι ότι η πρόταση της Επιτροπής για τους κανονισµούς της
περιόδου 2014-2020 ζητεί από τα κράτη µέλη να θέσουν σε εφαρµογή µέτρα πρόληψης της
απάτης που θα είναι αποτελεσµατικά και αναλογικά προς τους εντοπιζόµενους κινδύνους
απάτης.
Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής περιέχει ρητή απαίτηση να τεθούν σε εφαρµογή τα εν
λόγω µέτρα βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 4 στοιχείο γ). Αυτό θα ενισχύσει την
ετοιµότητα όλων των φορέων στα κράτη µέλη οι οποίοι εµπλέκονται στη διαχείριση και τον
έλεγχο των κονδυλίων και, κατά συνέπεια, θα µειώσει τον κίνδυνο απάτης. Ο προτεινόµενος
κανονισµός απαιτεί από τα κράτη µέλη να λάβουν αποτελεσµατικά και αναλογικά µέτρα
καταπολέµησης της απάτης λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί.
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Με εξαίρεση τη συλλογή δεδοµένων και τα µέτρα ελέγχου
Εξαιρέσεις που εντοπίζονται και δικαιολογούνται σαφώς από πλευράς πολιτικής (τύποι αλιείας µικρής κλίµακας,
συλλογικές δράσεις, αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά , απόκεντρες περιφέειες).
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6.
6.1.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΤΗΣ

Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που επηρεάζονται

20.

Υφιστάµενες γραµµές δαπανών του προϋπολογισµού
Σύµφωνα µε τη σειρά των τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και των γραµµών
του προϋπολογισµού.
Βάσει επιµερισµένης διαχείρισης

Τοµέας του
πολυετούς
δηµοσιονο
µικού
πλαισίου

ΤΟΜΕΑ
Σ2
Βιώσιµη
ανάπτυξ
η–
φυσικοί
πόροι

Είδος
Είδος
δαπάνης

Γραµµή προϋπολογισµού

Αριθµός
[Περιγραφή...................................................]

Συνεισφορά

∆Π/Μη-∆Π
(51)

χωρών
ΕΖΕΣ52

υποψήφιων
χωρών53

από
τρίτες
χώρες

κατά την έννοια του
άρθρου 18 παρ. 1
στοιχείο αα) του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

ΕΖΕΣ:

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

11.02: Αλιευτικές αγορές
11.06: Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ)
11.07 01: ∆ιατήρηση, διαχείριση
και
εκµετάλλευση των έµβιων υδρόβιων πόρων,
11.08: Έλεγχος και επιβολή της εφαρµογής της
κοινής αλιευτικής πολιτικής

Βάσει άµεσης διαχείρισης
Τοµέας του
πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

ΤΟΜΕΑ
Σ2
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Είδος
Είδος
δαπάνης

Γραµµή προϋπολογισµού

Αριθµός
[Περιγραφή...................................................]

11.01: ∆ιοικητικές δαπάνες του
«Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία»

τοµέα

Συνεισφορά

∆Π/Μη-∆Π
(54)

χωρών
ΕΖΕΣ55

υποψήφιων
χωρών56

από
τρίτες
χώρες

κατά την έννοια του
άρθρου 18 παρ. 1
στοιχείο αα) του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

ΕΖΕΣ:

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις
ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών
Υποψήφιες χώρες και, ενδεχοµένως, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων.
∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις
ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών
Υποψήφιες χώρες και, ενδεχοµένως, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων.
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Βιώσιµη
ανάπτυξ
η–
φυσικοί
πόροι

11.02: Αλιευτικές αγορές
11.03 03: Προπαρασκευαστικές εργασίες για τις
νέες οργανώσεις αλιείας και άλλες προαιρετικές
συνεισφορές σε διεθνείς οργανισµούς
11.04: ∆ιαχείριση
πολιτικής

της

κοινής

αλιευτικής

11.06 11: Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) –
Τεχνική συνδροµή
11.07 02: ∆ιατήρηση, διαχείριση
και
εκµετάλλευση των έµβιων υδρόβιων πόρων,
11.08: Έλεγχος και επιβολή της εφαρµογής της
κοινής αλιευτικής πολιτικής
11.09: Θαλάσσια πολιτική
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6.2.
6.2.1.

Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες
Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες
εκατοµµύρια ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου:

Αριθµός
2

Γ∆: MARE

Βιώσιµη ανάπτυξη – φυσικοί πόροι

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2019

2021

2022

2023 και
επό-µενα

662.4

607.2

276

114.75

38.75

Σ

y Επιχειρησιακές πιστώσεις
Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού
Επιµερισµένη διαχείριση
Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού
Άµεση διαχείριση

Πιστώσεις
διοικητικής
φύσης
από το κονδύλιο για ειδικά προγράµµατα57
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

Ανάληψη
υποχρεώσεων
Πληρωµές
(ενδεικτικά)
Ανάληψη
υποχρεώσεων
Πληρωµές
(ενδεικτικά)

(1)

732

748

768

787

812

828

845

(2)

220.8

441.6

662.4

662.4

662.4

662.4

662.4

(1α)

115

129

140

142

145

149

155

(2α)

28.75

89.75

128.25

137.75

142.25

145.25

149.5

10

10

10

10

10

11

11

857

887

918

939

967

988

1 011

χρηµατοδοτούµενες

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού
11 01 04 01 - 11 01 04 02 – 11 01 04 03 - 11
01 04 04 - 11 01 04 05 - 11 01 04 06 – 11 01
04 07 - 11 01 04 08 - 11 06 11

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων

57

EL

(3)

Ανάληψη
υποχρεώσεων

=1+1α
+3

Τεχνική και/ή διοικητική συνδροµή και δαπάνη για τη στήριξη της εκτέλεσης προγραµµάτων της ΕΕ και/ή δράσεων (τέως γραµµές «ΒΑ»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα.
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Πληρωµές

y ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

259.55

541.35

800.65

810.15

814.65

818.65

(4)

847

877

908

929

957

977

1000

(5)

249.55

531.35

790.65

800.15

804.65

807.65

811.9

(6)

10

10

10

10

10

11

11

(ενδεικτικά)

+3

Ανάληψη
υποχρεώσεων
Πληρωµές
(ενδεικτικά)

y ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσης που
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο συγκεκριµένων
προγραµµάτων

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
όσον αφορά το ΕΤΘΑ

=2+2α

822.9

777.15

Ανάληψη
υποχρεώσεων

=4+ 6

857

887

918

939

967

988

1011

Πληρωµές
(ενδεικτικά)

=5+ 6

259.99

541.35

800.65

810.15

814.65

818.65

822.9

645.95

276

777.15

645.95

777.15

645.95

276

276

* Εκτός από το ποσό που προβλέπεται για το ΕΤΘΑ, ένα κονδύλιο προβλέπεται να καλύψει συµφωνιών βιώσιµης αλιείας και τη συµµετοχή της
Ένωσης στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας, που διαθέτουν δικές τους µεµονωµένες βασικές πράξεις. Το κονδύλιο και για τις δύο
δράσεις ανέρχεται σε 968 εκατ. Ευρώ, ποσό το οποίο διανέµεται µε τον εξής τρόπο:

EL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

146

141

136

136

136

137

136

968
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου:

«∆ιοικητικές δαπάνες»

5

εκατοµµύρια ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

y Ανθρώπινοι πόροι

11.432

11.432

11.432

11.432

11.432

11.432

11.432

y Άλλες διοικητικές δαπάνες

3.260

3.260

3.260

3.260

3.260

3.260

3.260

14.692

14.692

14.692

14.692

14.692

14.692

14.692

14.692

14.692

14.692

14.692

Έτος
2021

Έτος
2022

2023 και
επό-µενα

Γ∆: MARE

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πιστώσεις.

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

(Σύνολο
υποχρεώσεων
= Σύνολο πληρωµών)

14.692

14.692

14.692

1

εκατοµµύρια ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

EL

Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

Ανάληψη υποχρεώσεων

871,692

901,692

932,692

953,692

981,6
92

1
002,692

1
025,692

Πληρωµές

274.242

556.042

815.342

824.842

829.3
42

833.342

837.592

158

Έτος
2021

Έτος
2022

777.15

645.95

2023
και
επόµενα

Σ

276

E

6.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις
•

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

•

Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:
Παρόλο που οι στρατηγικές προτεραιότητες καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, οι κοινοί δείκτες εκροών θα καθοριστούν σε συνεργασία µε
τα κράτη µέλη. Οι ποσοτικοί στόχοι που συνδέονται µε αυτούς τους δείκτες θα γνωστοποιηθούν µόνο αφού η Επιτροπή εγκρίνει τα
επιχειρησιακά προγράµµατα που θα υποβάλουν τα κράτη µέλη. Εποµένως, δεν υπάρχει δυνατότητα υπόδειξης στόχων για τις εκροές
πριν το 2013/2014.
Ειδικός στόχος βάσει επιµερισµένης διαχείρισης
Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2014

Προσδιορισµός
των στόχων και
των
αποτελεσµάτων

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθ.

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Είδος
υλοποί
ησης58

Μέσο
κόστο
ς
Αριθµ
ός
υλοπο
ιήσεω
ν

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Ø

Έτος
2015

Αριθ.

Συνολικ
ός
αριθµός
υλοποιή
σεων

Σύνολ
ο
κόστος

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ59.…
•

58
59

EL

Ενίσχυση της καινοτοµίας και της µετάδοσης της γνώσης

Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγµα: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ οδών
που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(οι) στόχος (οι)…»
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•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας της αλιείας και ιδιαίτερα της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας

•

Ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων.

•

Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα της αλιείας

•

Ενίσχυση της καινοτοµίας και της µετάδοσης της γνώσης

•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και ιδιαίτερα των ΜΜΕ

•

Ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων.

•

Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

•

Μείωση του αντικτύπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον

•

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων, στο πλαίσιο της βιώσιµης αλιείας

•

Αύξηση της παροχής επιστηµονικών γνώσεων και της συλλογής δεδοµένων για τη βιώσιµη διαχείριση της αλιείας

•

Αύξηση της συµµόρφωσης µέσω των ελέγχων

•

Ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται από την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια

•

Μείωση των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον

•
Προώθηση της οικονοµικής µεγέθυνσης, της κοινωνικής ένταξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε παράκτιες κοινότητες και κοινότητες της ενδοχώρας που
εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια
•

∆ιαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας και ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονοµίας

- Εκροή

731

746

766

785

809

826

843

5 506

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο

731

746

766

785

809

826

843

5 506

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

731

746

766

785

809

826

843

5 506

Να καθοριστεί
σε
µεταγενέστερο
στάδιο

Ειδικοί στόχοι βάσει άµεσης διαχείρισης

EL
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Όργανο χειρισµού
Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός
ελικοπτέρω
ν που
αγόρασαν
από κοινού
τα κράτη
µέλη

Προαγωγή των
κοινών (δηλ.
πολυεθνικών)

Αριθµός
αεροσκαφώ
ν που

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

25

Αρι
θ.

2

12.5

1

12.5

Αρι
θ.

2

12.5

1

12.5

Αρι
θ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Προαγωγή των
κοινών (δηλ.
πολυεθνικών)
σκαφών
ελέγχων σε µια
γεωγραφική
περιοχή

Αρι
θ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθµός
σκαφών
που
αγόρασαν
από κοινού
τα κράτη
µέλη

Αρι
θ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Προαγωγή των
κοινών (δηλ.
πολυεθνικών)
σκαφών
ελέγχων σε µια
γεωγραφική
περιοχή

EL

Έτος
2017

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ61.…

Αρι
θ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Μέσο
κόστος
Αριθµό
ς
υλοποιή
σεων

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Ø

61

Έτος
2016

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Είδος
υλοποίηση
ς60

60

Έτος
2015

Έτος
2014

Προσδιορισµό
ς των στόχων
και των
αποτελεσµάτω
ν

Αρι
θ.

2

12.5

2

12.5

Συνολι
κός
αριθµό
ς
υλοποι
ήσεων

Σύνο
λο
κόστ
ος

18

112.5

3

37.5

2

27

Αύξηση της συµµόρφωσης µέσω των ελέγχων
6.25

4

25

2

12.5

1

12.5

4

(80% του
συνολικο
ύ
κόστους
ύψους
7.812)

12.5
(80% του
συνολικο
ύ
κόστους
ύψους
15.625)

13.5

1

13.5

1

13.5

(80% του

Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγµα: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ οδών
που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(οι) στόχος (οι)…»
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σκαφών
ελέγχων σε µια
γεωγραφική
περιοχή

αγόρασαν
από κοινού
τα κράτη
µέλη

συνολικο
ύ
κόστους
ύψους
16.875)

- Εκροή

Αριθµός
επιθεωρήσε
ων που
διενήργησα
ν από
κοινού τα
κράτη µέλη

Λοιποί

Αποστολές για
τη διασφάλιση
της εφαρµογής
των κανόνων
της ΚΑλΠ

Αριθµός
επιθεωρήσε
ων,
λογιστικών
ελέγχων
και
εξακριβώσ
εων που
διενήργησα
ν οι
επιθεωρητέ
ς της
Επιτροπής

6.667

150

1

150

1

150

1

150

1

150

1

150

1

150

1

1050

7

Συνεδριάσεις
της οµάδας
εµπειρογνωµόν
ων στον τοµέα
της αλιείας για
τη διασφάλιση
της εφαρµογής
των κανόνων
της ΚΑλΠ

Αριθµός
συνεδριάσε
ων της
οµάδας
εµπειρογνω
µόνων στον
τοµέα της
αλιείας

0.017

30

0.5

30

0.5

30

0.5

30

0.5

30

0.5

30

0.5

30

0.5

210

3.5

- Εκροή

Ανάπτυξη
εφαρµογών
πληροφορι
κής για την
υποστήριξη

Λοιποί

EL

1.5

1.5

1.5
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1.5

15

1.5

1.5

10.5

E

των
επιθεωρήσε
ων και των
ελέγχων
Σύνολο για τον ειδικό στόχο

28

28

28

28

28

29

29

198

Αλιευτική αγορά
Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2015

Έτος
2014

Προσδιορισµό
ς των στόχων
και των
αποτελεσµάτω
ν

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ

Αρι
θ.

Αρι
θ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αρι
θ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ
.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ
.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ
.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Ø

Μέσο
κόστος
Αριθµό
ς
υλοποιή
σεων

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Είδος
υλοποίησ
ης62

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Αρι
θ.

Συνολι
κός
αριθµό
ς
υλοποι
ήσεων

Σύνο
λο
κόστ
ος

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Συνδροµή στους παράγοντες της αγοράς ώστε να αναπτύξουν καταλληλότερο προγραµµατισµό και θέση σε εµπορία της παραγωγής και στους δηµόσιους φορείς για την επίτευξη
καλύτερης κατανόησης της κατάστασης της αγοράς και την εφαρµογή σχετικών πολιτικών µέσω της συνεχούς, αξιόπιστης και εύκολα προσβάσιµης πληροφόρησης σχετικά µε τις
αγορές63.
- Εκροή

62
63

EL

Πληροφορί
ες προς
τους
υπεύθυνους

5

5

5

5

5

5

5

5

35

Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγµα: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ οδών
που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(οι) στόχος (οι)…»
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χάραξης
πολιτικής

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο

5

5

5

5

5

5

5

35

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

5

5

5

5

5

5

5

35

Επιστηµονικές συµβουλές
Έτος
2014
Προσδιορισµός
των στόχων και
των
αποτελεσµάτων

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

Σύνολο

Αριθ.

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ
.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Είδος
υλοποί
ησης64

Μέσο
κόστο
ς
Αριθµ
ός
υλοπο
ιήσεω
ν

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Ø

Έτος
2015

Αριθ.

Σύνολο
κόστος

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Παροχή επιστηµονικών και
οικονοµικών συµβουλών ως βάση
για τους προτεινόµενους
κανονισµούς στο πλαίσιο της ΚΑλΠ
και των σχετικών δράσεων των
κρατών µελών

64

EL

Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγµα: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ οδών
που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
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Μελέτες σχετικά
µε την ΚΑλΠ

Έρευν
α και
συµβο
υλευτι
κές

*

1.688

*

1.739

*

1.791

*

1.845

*

1.9

*

1.957

*

2.016

*

12.936

Στήριξη του
ΚΚΕρ στις
συνεδριάσεις της
ΕΤΟΕΑ

Υλικοτ
εχνική
υποστ
ήριξη

27

1.126

27

1.159

27

1.194

27

1.23

27

1.267

27

1.305

27

1.344

189

8.625

Λειτουργία της
ΕΤΟΕΑ

Αποζη
µιώσει
ς για
εµπειρ
ογνώµ
Βάσεις
δεδοµέ
νων
και
εµπειρ
Έργα
µελέτη
ς

*

1.013

*

1.043

*

1.075

*

1.107

*

1.14

*

1.174

*

1.21

*

7.762

*

1.688

*

1.739

*

1.791

*

1.845

*

1.9

*

1.957

*

2.016

*

12.936

*

2.251

*

2.319

*

2.388

*

2.46

*

2.534

*

2.61

*

2.688

*

17.25

Συµβο
υλευτι
κές
εκθέσε
ις

*

1.234

*

5.001

*

4.761

*

6.513

*

6.259

*

5.997

*

6.726

*

36.491

Συµβουλές για
ιχθυοαποθέµατα
και
οικοσυστήµατα
Επιστηµονικές
συµπράξεις
Συµβουλές που
αφορούν το
οικοσύστηµα
και οικονοµικές
συµβουλές

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο

9

13

13

15

15

15

16

96

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

9

13

13

15

15

15

16

96

Συλλογή δεδοµένων, περιφερειακές µελέτες & επιστηµονικές συµβουλές
Προσδιορ
ισµός των

EL

Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

165

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ

E

στόχων
και των
αποτελεσ
µάτων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Μέσο
κόστο
ς
Αριθµ
ός
υλοπο
ιήσεω
ν

Αριθ.

- Εκροή

Περιφερειακ
ές βάσεις
δεδοµένων

0.5

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

14

7

- Εκροή

Έργα
περιφερειακ
ής
συνεργασίας

0.5

2

1

6

3

6

3

6

3

4

2

4

2

8

4

36

18

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο

4

2

8

4

8

4

8

4

6

3

6

3

10

5

50

25

0.5

10

5

10

5

10

5

10

5

12

6

12

6

14

7

78

39

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο

10

5

10

5

10

5

10

5

12

6

12

6

14

7

78

39

Είδος
υλοποίησης
65

Ø

Συνολικ
ός
αριθµός
υλοποιή
σεων

Σύνολ
ο
κόστος

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ66 Περιφερειακή
συνεργασία µε στόχο τη συλλογή
δεδοµένων

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Μελέτες
- Εκροή

µελέτες

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

65
66

EL

7

9

9

9

9

9

12

64

Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγµα: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ οδών
που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(οι) στόχος (οι)…»
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∆ιακυβέρνηση
2014
Προσδιορισµός
των στόχων και
των
αποτελεσµάτων

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Μέσο
κόστο
ς
Αριθµ
ός
υλοπο
ιήσεω
ν

Αριθ.

Υπηρε
σίες

0.33

9

3

9

3

9

3

9

3

9

3

9

3

9

3

9

21

Προϊόν
τα

0.1

40

4

40

4

50

5

50

5

50

5

60

6

60

6

350

35

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο

49

7

49

7

59

8

59

8

59

8

69

9

69

9

359

56

Είδος
υλοποί
ησης67
Ø

Συνολικ
ός
αριθµός
υλοποιή
σεων

Σύνολ
ο
κόστος

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ68 ∆ιαχείριση
της ΚΑλΠ
- Εκροή:
Γνωµοδοτικά
συµβούλια
- Εκροή:
πληροφόρηση,
επικοινωνία και
συνεδριάσεις της
Επιτροπής µε
εµπειρογνώµονε
ς/ενδιαφερόµενα
µέρη

67
68

EL

Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγµα: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ οδών
που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(οι) στόχος (οι)…»
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

49

7

49

7

59

8

59

8

59

8

69

9

69

9

359

56

Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική
Προσδιορ
ισµός των
στόχων
και των
αποτελεσ
µάτων

Έτος

Έτος

Έτος

Έτος

Έτος

Έτος

Έτος

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός
αποτελεσµ
Αριθµός
άτων

Αριθµός
αποτελεσµ
άτων
Αριθµός

Αριθµός
αποτελεσµ
Αριθµός
άτων

Αριθµός
αποτελεσµ
Αριθµός
άτων

Αριθµός
αποτελεσµ
Αριθµός
άτων

Μέσο
κόστος

Αριθµός
αποτελεσµ
Αριθµός
άτων

Είδος
αποτελέσµατος[
1]

Αριθµός
αποτελεσµ
Αριθµός
άτων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Συνολι
κός
αριθµό
ς
υλοποι
ήσεων

Σύνολ
ο
κόστο
ς

Αριθ.

Αριθ.

Αριθ.

Αριθ.

Αριθ.

Αριθ.

Αριθ.

Εκροή: δράσεις για την υποστήριξη των
ολοκληρωµένων
προσεγγίσεων
των
θαλάσσιων υποθέσεων στα κράτη µέλη
και τις θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης

3,01

3,33

3,93

3,93

4,06

4,06

4,25

26,57

Εκροή:
Αριθµός
διµερούς
και
περιφερειακού πλαισίου και συνεδριάσεις
µε τους βασικούς εταίρους για τη
βελτίωση της διεθνούς συνεργασίες στον
τοµέα της θάλασσας

0,16

0,17

0,21

0,21

0,21

0,21

0,22

1,39

3,17

3,50

4,14

4,14

4,27

4,27

4,47

27,96

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1: Προώθηση
της ολοκληρωµένης θαλάσσιας
διαχείρισης σε επίπεδο τοπικό, εθνικό,
θαλάσσιας λεκάνης, ΕΕ και διεθνές.

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 …

EL
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E

Αποτελέσµατα
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2: Ανάπτυξη
διατοµεακών δράσεων που ωφελούν
αµοιβαία τους διάφορους τοµείς της
θαλάσσιας πολιτικής και/ή τις τοµεακές
πολιτικές
Εκροή: ∆ράσεις για την υποστήριξη της
υλοποίησης του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασµού στα κράτη µέλη και τις
θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης

1,76

2,50

3,99

3,99

4,28

4,28

4,73

25,53

11,34

12,50

14,81

14,81

15,28

15,28

15,98

100,00

23,82

26,25

31,11

31,11

32,09

32,09

33,54

210,01

36,92

41,25

49,91

49,91

51,65

51,65

54,25

335,54

Εκροή: Αριθµός επιλεγµένων έργων µε
άµεση στήριξη της καινοτοµίας

2,27

2,51

2,96

2,96

3,05

3,05

3,20

20,00

Εκροή: Αριθµός δράσεων
ευαισθητοποίησης διάδοσης
πληροφοριών σε ενωσιακό, εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο

1,13

1,25

1,48

1,48

1,53

1,53

1,60

10,00

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3 …
Αποτελέσµατα

3,40

3,76

4,44

4,44

4,58

4,58

4,80

30,00

Εκροή: Αριθµός των οµάδων δεδοµένων
σχετικά µε την επιτήρηση που
ανταλλάχθηκαν µεταξύ των τοµέων
Εκροή:
Αριθµός
µεταφορτώσεων
δεδοµένων που συλλέχθηκαν µέσω του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Παρατηρήσεων και
∆εδοµένων της Θάλασσας

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3: Υποστήριξη
της βιώσιµης ανάπτυξης, της
απασχόλησης και της καινοτοµίας στους
θαλάσσιους τοµείς.

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 4: Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
και βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.

EL
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E

Εκροή: ∆ράσεις για τη
στήριξη της εφαρµογής της
οδηγίας πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

38,50

49

54

64

64

66

66

69

432

Περιφερειακή Οργάνωση ∆ιαχείρισης Αλιείας (ΠΟ∆Α) - προαιρετική
Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ

13

18

13

Αρι
θ.

18

13

Αρι
θ.

18

14

Αρι
θ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

18

Αρι
θ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

10

Αρι
θ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αρι
θ.

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Είδος
υλοποίησης69

Μέσο
κόστος
Αριθµό
ς
υλοποιή
σεων

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Ø

Έτος
2015

Έτος
2014

Αριθµός
Αριθµός
αποτελεσµάτων

Προσδιο
ρισµός
των
στόχων
και των
αποτελεσ
µάτων

Αρι
θ.

18

16

18

15

Συνολι
κός
αριθµό
ς
υλοποι
ήσεων

Σύνο
λο
κόστ
ος

126

94

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ70.…
- Εκροή

69
70

EL

Προπαρασκευαστικέ
εργασίες για τις ν
οργανώσεις αλιείας
άλλες
προαιρετ
συνεισφορές σε διεθ
οργανισµούς

18

Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγµα: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ οδών
που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(οι) στόχος (οι)…»
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

EL

18

10

18

13

18

13

171

18

13

18

14

18

16

18

15

126

94

E

6.2.3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως
6.2.3.1. Εκτενής περίληψη
•
•

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν απαιτεί τη χρήση διοικητικών πιστώσεων
Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων διοικητικού
χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

εκατοµµύρια ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου
Ανθρώπινοι πόροι
Άλλες διοικητικές
δαπάνες
Υποσύνολο ΤΟΜΕΑΣ
5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

11.432
3.260

11.432
3.260

11.432
3.260

11.432
3.260

11.432
3.260

11.432
3.260

11.432
3.260

80.024
22.820

14.692

14.692

14.692

14.692

14.692

14.692

14.692

102.844

Ανθρώπινοι πόροι

1.724

1.724

1.724

1.724

1.724

1.724

1.724

12.068

Λοιπές
δαπάνες
διοικητικού
χαρακτήρα

8.276

8.276

8.276

8.276

8.276

9.276

9.276

59.932

10

10

10

10

10

11

11

72

24.692

24.692

24.692

24.692

24.692

25.692

25.692

174.844

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 571
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Μερικό σύνολο
εκτός ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

71

EL

Τεχνική και/ή διοικητική συνδροµή και δαπάνη για τη στήριξη της εκτέλεσης προγραµµάτων της ΕΕ
και/ή δράσεων (τέως γραµµές «ΒΑ»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα.

172

EL

EL

173

EL

Εκτιµώµενες απαιτήσεις ανθρωπίνων πόρων
•

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων πόρων


•

Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρωπίνων πόρων,
όπως εξηγείται κατωτέρω:
Η εκτίµηση πρέπει να εκφραστεί σε ακέραιο αριθµό (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο)
Έ
το
ς
2
0
1
4

Έτος
2015

Έ
τ
ο
ς
Έτος 2016
2
0
1
7

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

y Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων)
11 01 01 01 (Έδρα και γραφεία
αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

8
2

82

82

8
2

82

82

82

XX 01 01 02 (Σε αντιπροσωπεία)

1

1

1

1

1

1

1

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)
10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)
y Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)72
11 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το
«συνολικό κονδύλιο»)

1
2

12

12

1
2

12

12

12

1
6

16

16

1
6

16

16

16

7

7

7

7

7

7

7

1
1

118

118

1
1

118

118

118

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA και SNE
στις αντιπροσωπείες)
- στην έδρα73
11 01 04
- σε
αντιπροσωπείες
XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Έµµεση
έρευνα)
10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Άµεση
έρευνα)
Άλλες γραµµές του προϋπολογισµού (να
προσδιοριστούν)
ΣΥΝΟΛΟ

72

73

EL

ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· INT = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), ΝΕΑ = «Νεαρός
εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία» (Jeune Expert en Délégation), ΤΥ = Τοπικός υπάλληλος, SNE=
Seconded National Expert (αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας)
Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ).
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8

8

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού.
Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη
διατεθεί στη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας Γ∆
και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που µπορεί να
διατεθούν στην αρµόδια για τη διαχείριση της δράσης Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας
διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς.
Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων :
Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι
Εξωτερικό προσωπικό

EL
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6.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
•
•

Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο.
Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται αναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.
Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος αναπρογραµµατισµός, µε προσδιορισµό των σχετικών γραµµών του
προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών. 

•

Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου74.
Να εξηγηθούν οι ανάγκες, µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του προϋπολογισµού, καθώς
και των αντίστοιχων ποσών.

6.2.5. Συνεισφορές τρίτων βάσει επιµερισµένης διαχείρισης
• Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη.
•

Η πρόταση προβλέπει ότι η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση πρέπει να συγχρηµατοδοτηθεί από
τα κράτη µέλη. Το ακριβές ποσό δεν µπορεί να προσδιοριστεί µέχρι την έγκριση των
επιχειρησιακών προγραµµάτων:
Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N

Να
προσδιοριστεί
οργανισµός
συγχρηµατοδότησης

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

… να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να εµφαίνεται
η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σηµείο 1.6)

Σύνολο

ο

ΣΥΝΟΛΟ
συγχρηµατοδοτηµένων
πιστώσεων

74
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Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας.
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6.3.

Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα
•

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα. 

•

Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις ακόλουθες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις:
•

στους ίδιους πόρους

•

στα διάφορα έσοδα
εκατοµµύρια ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας75

Γραµµή
προϋπολογισµού

∆ιαθέσιµες
πιστώσεις για
το τρέχον
οικονοµικό έτος

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

… να εγγραφούν όσες στήλες
απαιτούνται, ώστε να εµφαίνεται η
διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σηµείο
1.6)

Άρθρο ………….

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί.
Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού των επιπτώσεων στα έσοδα.
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Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόµενα ποσά πρέπει να
είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης.
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