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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 12 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε τη νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-2027. Το εν λόγω 
ταμείο έχει ως στόχο να διαθέσει χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη 
στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και 
των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών, ιδίως 
στο πλαίσιο του Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, δεδομένου ότι παρείχε μια καλή βάση, επί της οποίας οι συννομοθέτες 
είμαστε σε θέση να εργαστούμε και ιδανικά να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ειδικότερα, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης του 
ταμείου, που επικεντρώνεται στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και 
αναμένεται να χορηγήσει το 30 % του προϋπολογισμού του για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Επίσης, θεωρώ ότι το νέο ταμείο θα είναι αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο, μέσω της 
απλούστευσης, της επικουρικότητας, της ευθυγράμμισης με τα άλλα ταμεία και της 
καλύτερης στόχευσης της στήριξης για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. 
Ωστόσο, η Ένωση εισάγει σήμερα πάνω από το 60 % των αλιευτικών προϊόντων που 
καταναλώνει και, ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τρίτες χώρες. Η πιο 
σημαντική πρόκληση είναι να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να καταναλώνουν ψάρια από την 
Ένωση, με υψηλά πρότυπα ποιότητας και λογικές τιμές. Στο πλαίσιο αυτό, η 
υδατοκαλλιέργεια πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα και την κρίσιμη μάζα 
της, δεδομένου ότι τα ψάρια που προκύπτουν από αυτήν τη δραστηριότητα αντιπροσωπεύουν 
σήμερα μόνον το 20 % του συνόλου που διατίθεται στις αγορές της ΕΕ. 

Σκέφτηκα, παράλληλα, ότι είναι σημαντικό να συμπληρωθεί η έκθεση με μια σειρά 
τροπολογιών προκειμένου να προσαρμοστεί και να καταστεί πιο ευέλικτη, με στόχο την 
αποφυγή υπερβολικών ζημιών στον αλιευτικό στόλο, δεδομένης της πολυμορφίας του στην 
Ένωση. 

Θεώρησα σημαντικό να συμπεριληφθεί το στοιχείο της συνδιαχείρισης, που αποτελεί έναν 
μηχανισμό οργάνωσης των δραστηριοτήτων της επαγγελματικής αλιείας, της ερασιτεχνικής 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο του οποίου οι κυβερνήσεις ασκούν την 
εξουσία τους από κοινού με την τοπική κοινότητα χρηστών, κατανέμοντας σε κάθε μέρος 
συγκεκριμένες ευθύνες και δικαιώματα σε σχέση με την πληροφόρηση και τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά τη διαχείριση της δραστηριότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι 
πρώτοι που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση των ιχθυοτόπων και των ιχθυαποθεμάτων είναι 
οι ίδιοι οι αλιείς, δεδομένου ότι χωρίς ψάρια δεν υπάρχει δραστηριότητα και χωρίς 
δραστηριότητα δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Για τον λόγο αυτόν, επιδίωξα, με τις 
υποβληθείσες τροπολογίες, να διαφυλάξω στο έπακρο την ισορροπία της περιβαλλοντικής, 
οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. 
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Τέλος, πιστεύω ότι η απλούστευση και η διευκρίνιση για τα κράτη μέλη όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα διευκολύνουν τη 
διαχείριση, θα μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και, τελικά, θα συνδράμουν σημαντικά τον 
τομέα της θαλάσσιας αλιείας στην Ένωση, προωθώντας παράλληλα τους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί 
ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-
2027. Το εν λόγω Ταμείο θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη χορήγηση χρηματοδότησης 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη 
στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ), της θαλάσσιας πολιτικής της 
Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων της 
Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης 
των ωκεανών. Η χρηματοδότηση αυτή 
αποτελεί βασικό παράγοντα για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση και διατήρηση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για την 
επισιτιστική ασφάλεια μέσω της 
προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για 
την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας και για υγιείς, ασφαλείς, 
προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και 
ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη 
διαχείριση.

(1) Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί 
ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-
2027. Το εν λόγω Ταμείο θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη χορήγηση χρηματοδότησης 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη 
στήριξη της πλήρους και έγκαιρης 
εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ), της οδηγίας-πλαισίου 
για τη θαλάσσια στρατηγική (MSFD), της 
θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και των 
διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον 
τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών. Η 
χρηματοδότηση αυτή, σε συνδυασμό με 
υπεύθυνες αλιευτικές πολιτικές, αποτελεί 
έναν από τους βασικούς παράγοντες για 
τη βιώσιμη εκμετάλλευση και διατήρηση 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για την 
επισιτιστική ασφάλεια μέσω της 
προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για 
την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας εντός οικολογικών ορίων και 
για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, 
καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που 
υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2



PE627.712v02-00 6/52 AD\1169823EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως παγκόσμιος παράγοντας όσον 
αφορά τους ωκεανούς και πέμπτος 
μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών, η 
Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την 
προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη 
χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. 
Η διατήρηση των θαλασσών και των 
ωκεανών είναι πράγματι ζωτικής σημασίας 
για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό. Έχει επίσης 
κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για την 
Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία 
ενισχύει τις επενδύσεις, την απασχόληση 
και την ανάπτυξη, προωθεί την καινοτομία 
μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, 
και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια 
μέσω της ενέργειας των ωκεανών. 
Επιπλέον, η ασφάλεια και η προστασία 
των θαλασσών και των ωκεανών 
αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για έναν 
αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και την 
παγκόσμια καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας στη θάλασσα, 
αντιμετωπίζοντας έτσι τις ανησυχίες των 
πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια.

(2) Ως παγκόσμιος παράγοντας όσον 
αφορά τους ωκεανούς και πέμπτος 
μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών, η 
Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την 
προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη 
χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. 
Η διατήρηση των θαλασσών και των 
ωκεανών είναι πράγματι ζωτικής σημασίας 
για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό. Έχει επίσης 
κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για την 
Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία 
που αναπτύσσεται εντός οικολογικών 
ορίων, ενισχύει τις επενδύσεις, την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, προωθεί 
την έρευνα και την καινοτομία, και 
συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια 
μέσω της ενέργειας των ωκεανών. 
Επιπλέον, η ασφάλεια και η προστασία 
των θαλασσών και των ωκεανών 
αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για έναν 
αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και την 
παγκόσμια καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας στη θάλασσα, 
αντιμετωπίζοντας έτσι τις ανησυχίες των 
πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο που καθορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) xx/xx6 προβλέπει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 
συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και 
θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός 
του ΕΤΘΑ πρέπει να ανέρχεται, σε 
τρέχουσες τιμές, σε 6 140 000 000 EUR. 
Οι πόροι του ΕΤΘΑ πρέπει να 
κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης, 
της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. 
Θα πρέπει να κατανεμηθούν 5 311 000 000 

(8) Το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο που καθορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) xx/xx6 προβλέπει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 
συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και 
θαλάσσιες πολιτικές. Ο πολυετής 
προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ πρέπει να 
ανέρχεται, σε τρέχουσες τιμές, σε 6 140 
000 000 EUR. Οι πόροι του ΕΤΘΑ πρέπει 
να κατανέμονται μεταξύ της 
επιμερισμένης, της άμεσης και της 
έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να 
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EUR για τη στήριξη υπό επιμερισμένη 
διαχείριση και 829 000 000 EUR για τη 
στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός 
των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη 
διαχείριση για την περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να 
βασίζεται στην κατανομή του ΕΤΘΑ για 
την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα 
πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την 
επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία 
δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας 
και για επιστημονικούς σκοπούς, ενώ τα 
ποσά για οριστική παύση και έκτακτη 
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο 
όριο.

κατανεμηθούν 5 311 000 000 EUR για τη 
στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση και 
829 000 000 EUR για τη στήριξη υπό 
άμεση και έμμεση διαχείριση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός 
των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη 
διαχείριση για την περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να 
βασίζεται στην κατανομή του ΕΤΘΑ για 
την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα 
πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την 
επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία 
δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας 
και για επιστημονικούς σκοπούς, ενώ τα 
ποσά για οριστική παύση και έκτακτη 
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο 
όριο.

_________________ _________________

6 ΕΕ C […], […], σ. […]. 6 ΕΕ C […], […], σ. […].

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο ναυτιλιακός τομέας της Ευρώπης 
δημιουργεί πάνω από 5 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας που αποφέρουν σχεδόν 
500 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, με 
δυνατότητα δημιουργίας πολλών 
περισσότερων θέσεων εργασίας. Η 
παραγωγή της παγκόσμιας οικονομίας των 
ωκεανών εκτιμάται σήμερα σε 1,3 
τρισεκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο θα 
μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το 
2030. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι 
για τις εκπομπές CO2, να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των πόρων και να μειωθεί 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
γαλάζιας οικονομίας, αποτέλεσε 
σημαντική κινητήρια δύναμη για 

(9) Ο ναυτιλιακός τομέας της Ευρώπης 
δημιουργεί πάνω από 5 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας που αποφέρουν σχεδόν 
500 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, με 
δυνατότητα δημιουργίας πολλών 
περισσότερων θέσεων εργασίας, ωστόσο 
πρέπει να συνεχιστούν η παρακολούθηση 
των αποθεμάτων ειδών ιχθύων και ο 
έλεγχος της υπεραλίευσης με τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων. Η παραγωγή της 
παγκόσμιας οικονομίας των ωκεανών 
εκτιμάται σήμερα σε 1,3 τρισεκατομμύρια 
EUR, ποσό το οποίο θα μπορούσε να 
υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Η ανάγκη 
να επιτευχθούν οι στόχοι για τις εκπομπές 
CO2, να αυξηθεί η αποδοτικότητα των 
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καινοτομία σε άλλους τομείς, όπως ο 
ναυτικός εξοπλισμός, η ναυπηγική 
βιομηχανία, η παρατήρηση των ωκεανών, 
η βυθοκόρηση, η παράκτια προστασία και 
η ναυπηγική. Οι επενδύσεις στη θαλάσσια 
οικονομία παρέχονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία της Ένωσης, ιδίως από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΤΘΑ. Πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν νέα επενδυτικά 
εργαλεία, όπως το InvestEU, για την 
κάλυψη του αναπτυξιακού δυναμικού του 
τομέα.

πόρων και να μειωθεί το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα της γαλάζιας οικονομίας, 
αποτέλεσε σημαντική κινητήρια δύναμη 
για καινοτομία σε άλλους τομείς, όπως ο 
ναυτικός εξοπλισμός, η ναυπηγική 
βιομηχανία, η παρατήρηση των ωκεανών, 
η βυθοκόρηση, η παράκτια προστασία και 
η ναυπηγική. Οι επενδύσεις στη θαλάσσια 
οικονομία παρέχονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία της Ένωσης, ιδίως από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΤΘΑ. Πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν νέα επενδυτικά 
εργαλεία, όπως το InvestEU, για την 
κάλυψη του αναπτυξιακού δυναμικού του 
τομέα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βασίζεται 
σε τέσσερις προτεραιότητες: προώθηση 
της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· 
συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην 
Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών 
και βιώσιμων αγορών· ενίσχυση της 
ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας και προώθηση των
ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων· 
ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των 
ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, 
προστατευόμενων και καθαρών θαλασσών 
και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη 
διαχείριση. Αυτές οι προτεραιότητες θα 
πρέπει να επιδιωχθούν μέσω 
επιμερισμένης, άμεσης και έμμεσης 
διαχείρισης.

(10) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βασίζεται 
σε τέσσερις προτεραιότητες που συνάδουν 
πλήρως με τους στόχους της ΚΑΠ: 
προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της 
διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων· συμβολή στην επισιτιστική 
ασφάλεια στην Ένωση μέσω 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών 
και βιώσιμων αγορών· ενίσχυση μιας 
βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που 
αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων 
και προάγει τη δημιουργία ευημερουσών 
παράκτιων κοινοτήτων· ενίσχυση της 
διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και 
καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων 
και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που 
υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Αυτές 
οι προτεραιότητες θα πρέπει να 
επιδιωχθούν μέσω επιμερισμένης, άμεσης 
και έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία 6
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΤΘΑ μετά το 2020 θα πρέπει 
να βασίζεται σε μια απλοποιημένη δομή 
χωρίς προκαθορισμό μέτρων και 
λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε 
επίπεδο Ένωσης με υπερβολικά 
περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει 
να περιγράφονται ευρείς τομείς στήριξης 
σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το 
πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό 
τα καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων. Ποικίλα μέτρα που 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα εν 
λόγω προγράμματα ενδέχεται να 
στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων], υπό 
την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τους 
τομείς στήριξης που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου 
μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να 
αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις όσον 
αφορά τη διατήρηση της αλιείας, για 
παράδειγμα, γενική απαγόρευση των 
επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική 
ικανότητα. Επιπλέον, οι επενδύσεις και οι 
αποζημιώσεις για τον στόλο πρέπει να 
εξαρτώνται αυστηρά από τη συνοχή τους 
με τους στόχους διατήρησης της ΚΑΠ.

(11) Το ΕΤΘΑ μετά το 2020 θα πρέπει 
να βασίζεται σε μια απλοποιημένη δομή 
χωρίς προκαθορισμό μέτρων και 
λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε 
επίπεδο Ένωσης με υπερβολικά 
περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει 
να περιγράφονται ευρείς τομείς στήριξης 
σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το 
πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό 
τα καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων. Ποικίλα μέτρα που 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα εν 
λόγω προγράμματα ενδέχεται να 
στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων], υπό 
την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τους 
τομείς στήριξης που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου 
μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να 
αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις όσον
αφορά τη διατήρηση της αλιείας και την 
υποβάθμιση του οικοσυστήματος, για 
παράδειγμα, γενική απαγόρευση των 
επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική 
ικανότητα. Επιπλέον, οι επενδύσεις και οι 
αποζημιώσεις για τον στόλο πρέπει να 
εξαρτώνται αυστηρά από τη συνοχή τους 
με τους στόχους διατήρησης της ΚΑΠ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

(13) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
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Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην 
ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, 
καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 
στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 
25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 
της Ένωσης στη στήριξη των στόχων που 
αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού αναμένεται να 
διασφαλίσουν τη συμβολή του 30 % του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
ΕΤΘΑ σε κλιματικούς σκοπούς. Οι 
σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης του ΕΤΘΑ, και θα 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
επανεξέτασης.

Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην 
ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, 
καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 
στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 
25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 
της Ένωσης στη στήριξη των στόχων που 
αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού αναμένεται να 
διασφαλίσουν τη συμβολή του 30 % του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
ΕΤΘΑ σε κλιματικούς σκοπούς. Οι 
σχετικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των έργων που αποσκοπούν στην 
προστασία και την αποκατάσταση 
υποθαλάσσιων λιβαδιών και παράκτιων 
υγροτόπων που λειτουργούν ως 
σημαντικές καταβόθρες διοξειδίου του 
άνθρακα, θα προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης του ΕΤΘΑ, και θα 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
επανεξέτασης.

Αιτιολόγηση

Η τελευταία έκθεση της IPCC τονίζει ότι πρέπει να εξεταστεί όχι μόνο η μείωση των εκπομπών 
CO2, αλλά και η απομάκρυνση του CO2 από την ατμόσφαιρα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης. Η 
συμβολή αυτή θα πρέπει να 
παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής 
περιβαλλοντικών δεικτών της Ένωσης και 
να αναφέρεται τακτικά στο πλαίσιο των 
αξιολογήσεων και των ετήσιων εκθέσεων 

(14) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης, στο 
πλαίσιο της ΚΑΠ και της οδηγίας 
2008/56/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Η 
συμβολή αυτή θα πρέπει να 
παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής 
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επιδόσεων. περιβαλλοντικών δεικτών της Ένωσης και 
να αναφέρεται τακτικά στο πλαίσιο των 
αξιολογήσεων και των ετήσιων εκθέσεων 
επιδόσεων.

_________________

1α Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 
19).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σύμφωνα με το άρθρο 42 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου («Κανονισμός για την 
ΚΑΠ»)7, η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να εξαρτάται από την τήρηση των κανόνων 
της ΚΑΠ. Οι αιτήσεις των δικαιούχων που 
δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες 
κανόνες της ΚΑΠ δεν πρέπει να είναι 
παραδεκτές.

(15) Σύμφωνα με το άρθρο 42 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου («Κανονισμός για την 
ΚΑΠ»)7, η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των 
κανόνων της ΚΑΠ και της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η 
οικονομική βοήθεια της Ένωσης θα 
πρέπει να χορηγείται μόνο στους φορείς 
εκμετάλλευσης και στα κράτη μέλη που 
συμμορφώνονται πλήρως με τις 
αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις τους. Οι 
αιτήσεις των δικαιούχων που δεν 
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες 
κανόνες της ΚΑΠ δεν πρέπει να είναι 
παραδεκτές.

_________________ _________________

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή αλιευτική πολιτική, για την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή αλιευτική πολιτική, για την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 
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(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση 
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 
και της απόφασης του Συμβουλίου 
2004/585/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 
22).

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση 
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 
και της απόφασης του Συμβουλίου 
2004/585/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 
22).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι ειδικοί όροι της ΚΑΠ που αναφέρονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και 
να ενισχυθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της ΚΑΠ, πρέπει να θεσπιστούν 
πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τους 
κανόνες διακοπής, αναστολής και 
δημοσιονομικών διορθώσεων όπως 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος ή ένας 
δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του 
βάσει της ΚΑΠ ή όταν η Επιτροπή 
διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που 
υποδηλώνουν τέτοια έλλειψη 
συμμόρφωσης, πρέπει να επιτρέπεται στην 
Επιτροπή, ως προληπτικό μέτρο, να 
διακόψει τις προθεσμίες πληρωμής. Εκτός 
από τη δυνατότητα διακοπής της 
προθεσμίας πληρωμής και προκειμένου να 
αποφευχθεί ο προφανής κίνδυνος 
καταβολής μη επιλέξιμων δαπανών, θα 
πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να 
αναστείλει τις πληρωμές και να επιβάλει 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε 
περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης με 
τους κανόνες της ΚΑΠ από κάποιο κράτος 
μέλος.

(16) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι ειδικοί όροι της ΚΑΠ που αναφέρονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και 
να ενισχυθεί η πλήρης συμμόρφωση με 
τους κανόνες της ΚΑΠ, πρέπει να 
θεσπιστούν πρόσθετες διατάξεις σχετικά 
με τους κανόνες διακοπής, αναστολής και 
δημοσιονομικών διορθώσεων όπως 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος ή ένας 
δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του 
βάσει της ΚΑΠ ή όταν η Επιτροπή 
διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που 
υποδηλώνουν τέτοια έλλειψη 
συμμόρφωσης, πρέπει να επιτρέπεται στην 
Επιτροπή, ως προληπτικό μέτρο, να 
διακόψει τις προθεσμίες πληρωμής. Εκτός 
από τη δυνατότητα διακοπής της 
προθεσμίας πληρωμής και προκειμένου να 
αποφευχθεί ο προφανής κίνδυνος 
καταβολής μη επιλέξιμων δαπανών, θα 
πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να 
αναστείλει τις πληρωμές και να επιβάλει 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε 
περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης με 
τους κανόνες της ΚΑΠ από κάποιο κράτος 
μέλος.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Πολλά έχουν επιτευχθεί τα 
τελευταία χρόνια από την ΚΑΠ όσον 
αφορά την επαναφορά των αλιευτικών 
αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα, την αύξηση 
της κερδοφορίας του αλιευτικού κλάδου 
της Ένωσης και τη διατήρηση των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις για την επίτευξη των 
κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της ΚΑΠ. Αυτό 
απαιτεί συνεχή στήριξη μετά το 2020, 
ιδίως σε θαλάσσιες λεκάνες όπου η 
πρόοδος ήταν βραδύτερη.

(17) Έχουν ληφθεί μέτρα τα τελευταία 
χρόνια από την ΚΑΠ με στόχο την 
επαναφορά των αλιευτικών αποθεμάτων σε 
υγιή επίπεδα, την αύξηση της κερδοφορίας 
του αλιευτικού κλάδου της Ένωσης και τη 
διατήρηση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν 
να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για 
την πλήρη επίτευξη των 
κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της ΚΑΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου 
υποχρέωσης για αποκατάσταση και 
διατήρηση όλων των πληθυσμών 
ιχθυαποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα 
βιομάζας που είναι ικανά να 
εξασφαλίσουν την παραγωγή της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Αυτό 
απαιτεί συνεχή στήριξη μετά το 2020, 
ιδίως σε θαλάσσιες λεκάνες όπου η 
πρόοδος ήταν βραδύτερη.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας 
για τη διαβίωση και την πολιτιστική 
κληρονομιά πολλών παράκτιων 
κοινοτήτων στην Ένωση, ιδίως όπου η 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Δεδομένου 
ότι η μέση ηλικία σε πολλές αλιευτικές 
κοινότητες είναι άνω των 50 ετών, η 
ανανέωση των γενεών και η 
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 
εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

(18) Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας 
για τη διαβίωση και την πολιτιστική 
κληρονομιά πολλών παράκτιων και 
νησιωτικών κοινοτήτων στην Ένωση, 
ιδίως όπου η παράκτια αλιεία μικρής 
κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. 
Δεδομένου ότι η μέση ηλικία σε πολλές 
αλιευτικές κοινότητες είναι άνω των 50 
ετών, η ανανέωση των γενεών και η 
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 
εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η εφαρμογή μηχανισμών 
συνδιαχείρισης στον τομέα της 
επαγγελματικής και ερασιτεχνικής 
αλιευτικής δραστηριότητας και 
υδατοκαλλιέργειας, με άμεση συμμετοχή 
εμπλεκόμενων παραγόντων, όπως η 
διοίκηση, ο τομέας της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, η επιστημονική 
κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών, 
που στηρίζει τη λειτουργικότητά της στη 
δίκαιη κατανομή των ευθυνών κατά τη 
λήψη αποφάσεων, καθώς και στην 
ευέλικτη διαχείριση βάσει γνώσεων, 
πληροφοριών και αμεσότητας, ευνοεί την 
επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των 
εν λόγω μηχανισμών σε τοπικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Το μοντέλο συνδιαχείρισης αναπτύσσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του στο πλαίσιο μιας 
βιοοικονομικής διαχείρισης που σέβεται το οικοσύστημα και τις προληπτικές προσεγγίσεις. Το 
μοντέλο αυτό θα πρέπει να παρέχει τα εργαλεία που επιτρέπουν την ανταπόκριση σε πραγματικό 
χρόνο στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα της ευέλικτης διαχείρισης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το ΕΤΘΑ πρέπει να στοχεύει στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των 
στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013. Η ΚΑΠ διασφαλίζει ότι 
οι δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά
βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι 

(19) Το ΕΤΘΑ πρέπει να συμβάλλει
στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των 
στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013. Η ΚΑΠ διασφαλίζει ότι 
οι δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι 
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υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που 
είναι συμβατός με τον στόχο της 
επίτευξης οικονομικών, κοινωνικών 
οφελών και οφελών για την απασχόληση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη 
διαθεσιμότητα επισιτιστικού εφοδιασμού.

υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που 
είναι συμβατός με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι 
οποίοι πρόκειται να διευκολύνουν την 
επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών 
οφελών και οφελών για την απασχόληση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη 
διαθεσιμότητα επισιτιστικού εφοδιασμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η στήριξη από το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να αποσκοπεί στην επίτευξη και 
διατήρηση της βιώσιμης αλιείας με βάση 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) και 
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα. Η στήριξη αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει καινοτομία και επενδύσεις 
σε πρακτικές και τεχνικές αλιείας χαμηλού 
αντίκτυπου που είναι ανθεκτικές στο κλίμα 
και έχουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα.

(20) Η στήριξη από το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να συμβάλλει στην έγκαιρη εκπλήρωση 
της εκ του νόμου υποχρέωσης για 
αποκατάσταση και διατήρηση των 
πληθυσμών όλων των ιχθυαποθεμάτων 
πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που είναι 
ικανά να εξασφαλίσουν την παραγωγή 
της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, και την 
ελαχιστοποίηση ή, όπου είναι δυνατόν, 
την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα. Η στήριξη αυτή 
πρέπει να περιλαμβάνει καινοτομία και 
επενδύσεις σε πρακτικές και τεχνικές 
αλιείας χαμηλού αντίκτυπου που είναι 
ανθεκτικές στο κλίμα και έχουν χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ θα 
πρέπει να αποκλείεται οποιαδήποτε 
επένδυση σε αλιευτικές μεθόδους με 
ηλεκτρικούς παλμούς.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η υποχρέωση εκφόρτωσης 
αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις

(21) Η υποχρέωση εκφόρτωσης 
αποτελεί νομική υποχρέωση και έναν από 
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της ΚΑΠ. Συνεπάγεται σημαντικές 
αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές του 
τομέα, ορισμένες φορές με σημαντικό 
οικονομικό κόστος. Συνεπώς, θα πρέπει να 
είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ θα στηρίζει την 
καινοτομία και τις επενδύσεις που 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης, με υψηλότερο 
ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το 
εφαρμοζόμενο για άλλες δράσεις, όπως 
επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία, στη βελτίωση των λιμενικών 
υποδομών και στην εμπορία ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων. Πρέπει επίσης να χορηγήσει 
ένα ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 
100% στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση διαφανών συστημάτων για την 
ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών («ανταλλαγή 
ποσοστώσεων»), προκειμένου να 
μετριαστεί το φαινόμενο αλίευσης ειδών 
με περιοριστική ποσόστωση που 
προκαλείται από την υποχρέωση 
εκφόρτωσης.

τους κύριους στόχους της ΚΑΠ. 
Συνεπάγεται τον τερματισμό της 
περιβαλλοντικά απαράδεκτης πρακτικής 
της απόρριψης, καθώς και σημαντικές 
αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές του 
τομέα, ορισμένες φορές με σημαντικό 
οικονομικό κόστος. Συνεπώς, θα πρέπει τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ΕΤΘΑ 
για να παρέχουν τη μέγιστη στήριξη για
την καινοτομία και τις επενδύσεις που 
συμβάλλουν στην πλήρη και έγκαιρη 
εκπλήρωση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο 
για άλλες δράσεις, όπως επενδύσεις σε 
επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και σε 
μέτρα επιλεκτικότητας όσον αφορά τον 
χρόνο και τον χώρο, στη βελτίωση των 
λιμενικών υποδομών και στην εμπορία 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Πρέπει επίσης 
να χορηγήσει ένα ποσοστό έντασης 
ενίσχυσης ύψους 100% στον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση διαφανών 
συστημάτων για την ανταλλαγή 
αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των 
κρατών μελών («ανταλλαγή 
ποσοστώσεων»), προκειμένου να 
μετριαστεί το φαινόμενο αλίευσης ειδών 
με περιοριστική ποσόστωση που 
προκαλείται από την υποχρέωση 
εκφόρτωσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η υποχρέωση εκφόρτωσης θα 
πρέπει να παρακολουθείται εξίσου σε 
ολόκληρο το φάσμα των αλιευτικών 
σκαφών κάθε κλίμακας, σε όλα τα κράτη 
μέλη της Ένωσης.
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Αιτιολόγηση

Ένα σταθερό και διαρκές παράπονο των αλιέων μικρής κλίμακας στην Ιρλανδία και σε άλλες 
χώρες, όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων, είναι ότι αποτελούν τον πιο εύκολο 
στόχο, δεδομένου ότι πρόκειται, κατά κύριο λόγο, για παράκτιους αλιείς, ενώ η πρόσβαση στα 
μεγαλύτερα σκάφη είναι δυσκολότερη και, για τον λόγο αυτόν, είναι δυσκολότερος και ο έλεγχός 
τους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να 
στηρίξει την καινοτομία και τις επενδύσεις 
σε αλιευτικά σκάφη προκειμένου να 
βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια και οι 
συνθήκες εργασίας, η ενεργειακή απόδοση 
και η ποιότητα των αλιευμάτων. Ωστόσο, η 
στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
αύξηση της αλιευτικής ικανότητας ή της 
δυνατότητας εξεύρεσης ιχθύων και δεν θα 
πρέπει να χορηγείται απλώς για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που είναι 
υποχρεωτικές βάσει της ενωσιακής ή της 
εθνικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της 
διάρθρωσης χωρίς περιοριστικά μέτρα, θα 
πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίσουν τους ακριβείς κανόνες 
επιλεξιμότητας για αυτές τις επενδύσεις. 
Όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και 
τις συνθήκες εργασίας επί των αλιευτικών 
σκαφών, θα πρέπει να χορηγηθεί 
υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 
από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις.

(22) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να 
στηρίξει την καινοτομία και τις επενδύσεις 
σε αλιευτικά σκάφη προκειμένου να 
βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια και οι 
συνθήκες εργασίας, η ενεργειακή απόδοση 
και η ποιότητα των αλιευμάτων, καθώς 
και να παρέχει στήριξη σε σχέση με 
ειδικά θέματα υγειονομικής περίθαλψης. 
Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αύξηση της αλιευτικής 
ικανότητας ή της δυνατότητας εξεύρεσης 
ιχθύων και δεν θα πρέπει να χορηγείται 
απλώς για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που είναι υποχρεωτικές βάσει 
της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας. 
Στο πλαίσιο της διάρθρωσης χωρίς 
περιοριστικά μέτρα, θα πρέπει να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίσουν τους ακριβείς κανόνες 
επιλεξιμότητας για αυτές τις επενδύσεις
και τη στήριξη. Όσον αφορά την υγεία, 
την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας 
επί των αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να 
χορηγηθεί υψηλότερο ποσοστό έντασης 
ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες 
δράσεις.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 
καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 
μέτρων και δεν χρησιμοποιεί συρόμενο 
αλιευτικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν το 75% όλων των αλιευτικών 
σκαφών που είναι νηολογημένα στην 
Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των 
απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται 
ιδιαίτερα από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα 
οποία αποτελούν την κύρια πηγή 
εισοδήματός τους. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να τους παρέχει προτιμησιακή 
μεταχείριση μέσω ποσοστού έντασης 
ενίσχυσης 100%, συμπεριλαμβανομένων 
των δράσεων που σχετίζονται με τον 
έλεγχο και την επιβολή, με σκοπό την 
ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών 
πρακτικών. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς 
στήριξης θα πρέπει να προορίζονται για 
την αλιεία μικρής κλίμακας στο τμήμα του 
στόλου όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι 
στήριξη για την απόκτηση 
μεταχειρισμένου σκάφους και την 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό της 
μηχανής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει 
να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους 
ένα σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, το οποίο θα πρέπει να 
παρακολουθείται με βάση δείκτες για τους 
οποίους πρέπει να καθοριστούν ορόσημα 
και στόχοι.

(28) Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 
καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 
μέτρων και δεν χρησιμοποιεί συρόμενο 
αλιευτικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν το 75% όλων των αλιευτικών 
σκαφών που είναι νηολογημένα στην 
Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των 
απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται 
ιδιαίτερα από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα 
οποία αποτελούν την κύρια πηγή 
εισοδήματός τους. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να τους παρέχει προτιμησιακή 
μεταχείριση μέσω ποσοστού έντασης 
ενίσχυσης 100%, συμπεριλαμβανομένων 
των δράσεων που σχετίζονται με τον 
έλεγχο και την επιβολή, με σκοπό την 
ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών 
πρακτικών σύμφωνα με τους στόχους της 
ΚΑΠ. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς στήριξης 
θα πρέπει να προορίζονται για την αλιεία 
μικρής κλίμακας στο τμήμα του στόλου 
όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ της 
αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων 
αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι στήριξη για 
την απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους 
και την αντικατάσταση ή τον 
εκσυγχρονισμό της μηχανής, καθώς και 
για νέους σε ηλικία αλιείς. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν στο 
πρόγραμμά τους ένα σχέδιο δράσης για την 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο 
θα πρέπει να παρακολουθείται με βάση 
δείκτες για τους οποίους πρέπει να 
καθοριστούν ορόσημα και στόχοι.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια 
συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια 

(31) Η αλιεία και η βιώσιμη 
υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην 
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και τη διατροφή. Ωστόσο, η Ένωση εισάγει 
σήμερα περισσότερο από το 60% του 
εφοδιασμού της σε αλιευτικά προϊόντα και, 
ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική 
πρόκληση είναι να ενθαρρυνθεί η 
κατανάλωση πρωτεϊνών ιχθύων που 
παράγονται στην Ένωση με υψηλά 
ποιοτικά πρότυπα και διατίθενται στους 
καταναλωτές σε προσιτές τιμές.

επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. 
Ωστόσο, η Ένωση εισάγει σήμερα 
περισσότερο από το 60% του εφοδιασμού 
της σε αλιευτικά προϊόντα και, ως εκ 
τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική πρόκληση 
είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση 
πρωτεϊνών ιχθύων που παράγονται στην 
Ένωση με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και 
διατίθενται στους καταναλωτές σε 
προσιτές τιμές.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, για 
την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για 
την παραγωγή τροφίμων και άλλων 
πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια 
πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και 
επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που 
δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την 
εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των 
εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη 
πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή 
εθνικά στρατηγικά σχέδια για την 
υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, των παραγωγικών 
επενδύσεων, της καινοτομίας, της 
απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, 
της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, 
της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για 
την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών 
διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα 
πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις 

(32) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων και της 
προστασίας της υδατοκαλλιέργειας από 
χωροκατακτητικά είδη και ασθένειες, για 
την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για 
την παραγωγή τροφίμων και άλλων 
πρώτων υλών. Σε ορισμένα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να υφίστανται υπερβολικά 
πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όπως 
εμπόδια πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο 
και επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που 
δυσκολεύουν άσκοπα τον τομέα να 
βελτιώσει την εικόνα και την 
ανταγωνιστικότητα των εκτρεφόμενων 
θαλασσινών. Η στήριξη πρέπει να είναι 
συνεπής με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά 
σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια που 
αναπτύσσονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμη η στήριξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των 
παραγωγικών επενδύσεων, της 
καινοτομίας, της καταπολέμησης 
συγκεκριμένων ασθενειών και 
χωροκατακτητικών ειδών που βλάπτουν 
σοβαρά την υδατοκαλλιέργεια, της 
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στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα 
προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων 
υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 
Ωστόσο, στην περίπτωση των 
παραγωγικών επενδύσεων, η στήριξη θα 
πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του 
InvestEU, τα οποία προσφέρουν 
υψηλότερη μόχλευση στις αγορές και 
είναι, κατά συνέπεια, καταλληλότερα από 
τις επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων χρηματοδότησης του 
τομέα.

απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, 
της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, 
της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για 
την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών 
διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα 
πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα 
προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων 
υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 
Ωστόσο, στην περίπτωση των 
παραγωγικών επενδύσεων, η στήριξη θα 
πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του 
InvestEU, τα οποία προσφέρουν 
υψηλότερη μόχλευση στις αγορές και 
είναι, κατά συνέπεια, καταλληλότερα από 
τις επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων χρηματοδότησης του 
τομέα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018 με τίτλο «Προς 
έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας: τρέχουσα κατάσταση 
και μελλοντικές προκλήσεις» (2017/2118(INI))

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται 
σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες 
αγορές, οι οποίες βελτιώνουν τη 
διαφάνεια, τη σταθερότητα, την ποιότητα 
και την ποικιλομορφία της αλυσίδας 
εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση 
των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την 
εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους 
στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου («κανονισμός 

(33) Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται 
στην προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση 
των ιχθυαποθεμάτων, στην πλήρη 
εφαρμογή της ΚΑΠ, σε αποτελεσματικές 
και καλά οργανωμένες αγορές, οι οποίες 
βελτιώνουν τη διαφάνεια, τη σταθερότητα, 
την ποιότητα και την ποικιλομορφία της 
αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και την 
ενημέρωση των καταναλωτών. Για τον 
σκοπό αυτό, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί 
να στηρίζει την εμπορία προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους 
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ΚΟΑ»)15 . Ειδικότερα, θα πρέπει να 
διατίθεται στήριξη για τη δημιουργία 
οργανώσεων παραγωγών, την εφαρμογή 
σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, την 
προώθηση νέων εμπορικών διεξόδων και 
την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών 
σχετικά με την αγορά.

στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου («κανονισμός 
ΚΟΑ»)15 . Ειδικότερα, θα πρέπει να 
διατίθεται στήριξη για τη δημιουργία 
οργανώσεων παραγωγών, την εφαρμογή 
σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, την 
προώθηση νέων εμπορικών διεξόδων και 
την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών 
σχετικά με την αγορά.

_________________ _________________

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του 
Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 
354 της 28.12.2013, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του 
Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 
354 της 28.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
στις παράκτιες περιοχές εξαρτάται από την 
τοπική ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας που αναβιώνει τον κοινωνικό 
ιστό των εν λόγω περιφερειών. Οι 
βιομηχανίες και οι υπηρεσίες του ωκεανού 
είναι πιθανό να υπερβούν την ανάπτυξη 
της παγκόσμιας οικονομίας και να 
συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση 
και την ανάπτυξη έως το 2030. Για να είναι 
βιώσιμη, η γαλάζια ανάπτυξη εξαρτάται 
από την καινοτομία και τις επενδύσεις σε 
νέες θαλάσσιες επιχειρήσεις και στη 
βιοοικονομία, συμπεριλαμβανομένων των 
μοντέλων του τουρισμού, της ανανεώσιμης 
ενέργειας με βάση τον ωκεανό, των 
καινοτόμων ναυπηγείων υψηλών 
προδιαγραφών και των νέων λιμενικών 

(35) Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
στις παράκτιες περιοχές και στα νησιά 
συχνά εξαρτάται από την τοπική ανάπτυξη 
μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που 
αναβιώνει τον κοινωνικό ιστό των εν λόγω 
περιφερειών. Οι βιομηχανίες και οι 
υπηρεσίες του ωκεανού είναι πιθανό να 
υπερβούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας 
οικονομίας και να συμβάλουν σημαντικά 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη έως το 
2030. Για να είναι βιώσιμη, η γαλάζια 
ανάπτυξη εξαρτάται από την καινοτομία 
και τις επενδύσεις σε νέες θαλάσσιες 
επιχειρήσεις και στη βιοοικονομία, 
συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του 
τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας με 
βάση τον ωκεανό, των καινοτόμων 
ναυπηγείων υψηλών προδιαγραφών και 
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υπηρεσιών, που μπορούν να 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και 
ταυτόχρονα να ενισχύσουν την τοπική 
ανάπτυξη. Αν και οι δημόσιες επενδύσεις 
στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία πρέπει να 
ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στις 
συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας και στην εξάλειψη 
των σημείων συμφόρησης για τη 
διευκόλυνση των επενδύσεων και την 
ανάπτυξη νέων αγορών και τεχνολογιών ή 
υπηρεσιών. Η στήριξη για την ανάπτυξη 
της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας θα 
πρέπει να παρέχεται μέσω κοινής, άμεσης 
και έμμεσης διαχείρισης.

των νέων λιμενικών υπηρεσιών, που 
μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν 
την τοπική ανάπτυξη. Αν και οι δημόσιες 
επενδύσεις στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία 
πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στις 
συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας και στην εξάλειψη 
των σημείων συμφόρησης για τη 
διευκόλυνση των επενδύσεων και την 
ανάπτυξη νέων αγορών και τεχνολογιών ή 
υπηρεσιών. Η στήριξη για την ανάπτυξη 
της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας θα 
πρέπει να παρέχεται μέσω κοινής, άμεσης 
και έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί 
να στηρίζει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία 
μέσω της συλλογής, διαχείρισης και 
χρήσης δεδομένων για τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η στήριξη αυτή 
θα πρέπει να αποσκοπεί στην εκπλήρωση 
των απαιτήσεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στη στήριξη 
του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, 
στη βελτίωση της ποιότητας και της 
ανταλλαγής δεδομένων μέσω του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων 
Παρατηρήσεων και Δεδομένων.

(37) Στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί 
να στηρίζει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία 
που αναπτύσσεται εντός οικολογικών 
ορίων, μέσω της συλλογής, διαχείρισης και 
χρήσης δεδομένων για τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η στήριξη αυτή 
θα πρέπει να αποσκοπεί στην εκπλήρωση 
των απαιτήσεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στη στήριξη 
του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, 
στη βελτίωση της ποιότητας και της 
ανταλλαγής δεδομένων μέσω του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων 
Παρατηρήσεων και Δεδομένων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Ως παγκόσμιος παράγοντας, η 
Ένωση είναι απόλυτα αποφασισμένη να 
προωθήσει τη διεθνή διακυβέρνηση των 
ωκεανών, σύμφωνα με την κοινή 
ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 10ης 
Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Διεθνής 
διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα 
θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών 
μας»17. Η πολιτική διακυβέρνησης των 
ωκεανών της Ένωσης είναι μια νέα
πολιτική που καλύπτει τους ωκεανούς με 
ολοκληρωμένο τρόπο. Η διεθνής 
διακυβέρνηση των ωκεανών δεν αποτελεί 
μόνο βασικό στοιχείο για την επίτευξη του 
Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, και ειδικότερα του στόχου 
βιώσιμης ανάπτυξης 14 («Διατήρηση και 
βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των 
θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης»), αλλά 
και για την εξασφάλιση ασφαλών, 
προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και 
ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη 
διαχείριση για τις μελλοντικές γενιές. Η
Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις εν 
λόγω διεθνείς δεσμεύσεις της και να 
αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μια 
καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση των 
ωκεανών σε διμερές, περιφερειακό και 
πολυμερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης
της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
αλιείας, της βελτίωσης του διεθνούς 
πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών, της 
μείωσης των πιέσεων στους ωκεανούς και 
τις θάλασσες, της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια 
οικονομία και της ενίσχυσης της διεθνούς 
έρευνας και των δεδομένων για τους 
ωκεανούς.

(40) Ως παγκόσμιος παράγοντας, η 
Ένωση είναι απόλυτα αποφασισμένη να 
προωθήσει τη διεθνή διακυβέρνηση των 
ωκεανών, σύμφωνα με την κοινή 
ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 10ης 
Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Διεθνής 
διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα 
θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών 
μας»17. Η πολιτική διακυβέρνησης των 
ωκεανών της Ένωσης είναι μια νέα 
πολιτική που καλύπτει τους ωκεανούς με 
ολοκληρωμένο τρόπο. Η διεθνής 
διακυβέρνηση των ωκεανών δεν αποτελεί 
μόνο βασικό στοιχείο για την επίτευξη του 
Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, και ειδικότερα του στόχου 
βιώσιμης ανάπτυξης 14 («Διατήρηση και 
βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των 
θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης»), αλλά 
και για την εξασφάλιση ασφαλών, 
προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και 
ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη 
διαχείριση για τις μελλοντικές γενιές. Η 
Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις εν 
λόγω διεθνείς δεσμεύσεις της και να 
αποτελέσει κινητήρια και ηγετική δύναμη 
για μια καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση 
των ωκεανών σε διμερές, περιφερειακό και 
πολυμερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης 
της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
αλιείας, της βελτίωσης του διεθνούς 
πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών, της 
μείωσης των πιέσεων στους ωκεανούς και 
τις θάλασσες, της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια 
οικονομία και της ενίσχυσης της διεθνούς 
έρευνας και των δεδομένων για τους 
ωκεανούς.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Έχει αναφερθεί ότι η διαδικασία 
πληρωμής στο πλαίσιο του τρέχοντος 
ΕΤΘΑ είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι 
μετά από τέσσερα έτη εφαρμογής έχει 
χρησιμοποιηθεί μόνο το 11 %. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να βελτιωθεί 
προκειμένου να επισπευσθούν οι 
πληρωμές προς τους δικαιούχους, ιδίως 
όσον αφορά άτομα ή οικογένειες.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
Αρ. [κανονισμός σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης], τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου20, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου21 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου22, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της 
πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης 
και της διερεύνησης παρατυπιών, 
συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της 
ανάκτησης των απολεσθέντων, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη 
ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, 
ενδεχομένως, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων.  Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 

(47) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης], τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου20, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου21 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου22, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της 
πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης 
και της διερεύνησης παρατυπιών, 
συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της 
ανάκτησης των απολεσθέντων, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη 
ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, 
ενδεχομένως, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
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και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των 
οποίων επιτόπιες έρευνες και 
επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν 
υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία (EPPO) ενδέχεται να διεξάγει 
έρευνες και να διώκει απάτες και άλλες 
εγκληματικές ενέργειες που θίγουν τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 . Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης], κάθε πρόσωπο ή οντότητα 
που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει 
να συνεργάζεται πλήρως για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, να παρέχει πρόσβαση στην 
Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ) και να διασφαλίσει ότι 
τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση των πόρων της Ένωσης 
παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, 
κατά τη διαχείριση και την υλοποίηση του 
ΕΤΘΑ, τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης προστατεύονται, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων].

και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) θα 
πρέπει να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των 
οποίων επιτόπιες έρευνες και 
επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν 
υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία (EPPO) θα πρέπει να διεξάγει 
έρευνες και να διώκει απάτες και άλλες 
εγκληματικές ενέργειες που θίγουν τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης], κάθε πρόσωπο ή οντότητα 
που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει 
να συνεργάζεται πλήρως για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, να παρέχει πρόσβαση στην 
Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ) και να διασφαλίσει ότι 
τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση των πόρων της Ένωσης 
παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, 
κατά τη διαχείριση και την υλοποίηση του 
ΕΤΘΑ, τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης προστατεύονται, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων].

_________________ _________________

19 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 

19 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
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Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.09.2013, σ. 
1).

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.09.2013, σ. 
1).

20 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, 
σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 
23.12.95, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, 
σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 
23.12.95, σ. 1).

21 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 
15.11.1996, σ. 2).

21 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 
15.11.1996, σ. 2).

22 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
για την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
για την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1).

23 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017,σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 
δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
(ΕΕ L 198 της 28.07.2017, σ. 29).

23 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017,σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 
δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
(ΕΕ L 198 της 28.07.2017, σ. 29).

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον 
αφορά τη χρήση των κονδυλίων της 

(48) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον 
αφορά τη χρήση των κονδυλίων της 
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Ένωσης και η δημοσιονομική τους 
διαχείριση, ενισχύοντας ιδίως τον δημόσιο 
έλεγχο των χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, 
ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστότοπο του 
κράτους μέλους σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων]. Όταν ένα 
κράτος μέλος δημοσιεύει στοιχεία για τις 
δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το 
ΕΤΘΑ, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24.

Ένωσης και η δημοσιονομική τους 
διαχείριση, ενισχύοντας ιδίως τον δημόσιο 
έλεγχο των χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, 
όλα τα στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να δημοσιεύονται σε ιστότοπο του κράτους 
μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος 
δημοσιεύει στοιχεία για τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΘΑ, πρέπει 
να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24.

_________________ _________________

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «παραγωγικές επενδύσεις 
υδατοκαλλιέργειας»: οι επενδύσεις για την 
κατασκευή, την επέκταση, τον 
εκσυγχρονισμό ή τον εξοπλισμό 
εγκαταστάσεων παραγωγής 
υδατοκαλλιέργειας·

(12) «παραγωγικές επενδύσεις 
υδατοκαλλιέργειας»: οι επενδύσεις για την 
κατασκευή, την επέκταση, τον 
εκσυγχρονισμό, την καινοτομία ή τον 
εξοπλισμό εγκαταστάσεων παραγωγής 
υδατοκαλλιέργειας·

Τροπολογία 30
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «βιώσιμη γαλάζια οικονομία»: όλες 
οι τομεακές και διατομεακές οικονομικές 
δραστηριότητες στο σύνολο της ενιαίας 
αγοράς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, 
τις θάλασσες, τις ακτές και τα εσωτερικά 
ύδατα, καλύπτουν τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της Ένωσης και τις μεσόγειες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεμφανιζόμενων τομέων και των μη 
εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της Ένωσης.

(15) «βιώσιμη γαλάζια οικονομία»: όλες 
οι τομεακές και διατομεακές οικονομικές 
δραστηριότητες, εντός οικολογικών ορίων,
στο σύνολο της ενιαίας αγοράς που 
σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες, τις ακτές και τα εσωτερικά 
ύδατα, καλύπτουν τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της Ένωσης και τις μεσόγειες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεμφανιζόμενων τομέων και των μη 
εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αποκατάσταση και τη διατήρηση των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων και για την 
προστασία των ευάλωτων φυσικών 
πόρων, αγαθών και υπηρεσιών·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) «συνδιαχείριση»: ρύθμιση 
εταιρικής σχέσης, στην οποία η 
κυβέρνηση, η κοινότητα χρηστών των 
τοπικών πόρων (αλιείς), εξωτερικοί 
φορείς (μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
ερευνητικά ιδρύματα), και ενίοτε άλλοι 
ενδιαφερόμενοι που σχετίζονται με τη 
χρήση αλιευτικών και παράκτιων πόρων 
(ιδιοκτήτες σκαφών, ιχθυέμποροι, 
πιστωτικά ιδρύματα ή φορείς δανεισμού 
χρημάτων, τουριστικός κλάδος, κλπ.) 
έχουν από κοινού την ευθύνη και την 
αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη διαχείριση μιας αλιευτικής 
δραστηριότητας.
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Αιτιολόγηση

Ορισμός που έχει δοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), 
στην πύλη ορολογίας του FAO. http://www.fao.org/faoterm/en/

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) προώθηση της βιώσιμης αλιείας και 
της διατήρησης των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων·

(1) προώθηση της βιώσιμης αλιείας και 
της διατήρησης των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων, λαμβανομένων υπόψη 
των κοινωνικοοικονομικών πτυχών·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) συμβολή στην επισιτιστική 
ασφάλεια στην Ένωση μέσω 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών 
και βιώσιμων αγορών·

(2) συμβολή στην επισιτιστική 
ασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων 
στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και 
βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και 
ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ανάπτυξης μιας 
βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και 
προώθηση των ευημερουσών παράκτιων 
κοινοτήτων·

(3) ενίσχυση της ανάπτυξης μιας 
βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και 
προώθηση των ευημερουσών παράκτιων 
κοινοτήτων και αλιευτικών περιοχών·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του ΕΤΘΑ για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 6 140 000 000 
EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
πολυετή εφαρμογή του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 6 140 000 
000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τουλάχιστον το 15% της 
χρηματοοικονομικής στήριξης της 
Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος 
μέλος χορηγείται για τη στήριξη που 
αναφέρεται στα άρθρα 19 και 20. Τα 
κράτη μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στα 
ύδατα της Ένωσης μπορούν να 
εφαρμόζουν χαμηλότερο ποσοστό όσον 
αφορά το εύρος των καθηκόντων τους 
σχετικά με τον έλεγχο και τη συλλογή 
δεδομένων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να κατανέμεται με βάση τις προσδιορισθείσες ανάγκες 
κάθε κράτους μέλους. Η όποια πλεονάζουσα παροχή κονδυλίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μη αξιοποιηθέντα κονδύλια ή σε περιττές δαπάνες.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οποιαδήποτε κονδύλια δεν 
δαπανώνται σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 
20 σχετικά με τον έλεγχο και τη συλλογή 
δεδομένων μπορούν να ανακατανέμονται 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
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Αλιείας.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μια στρατηγική για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση της αλιείας και την 
ανάπτυξη των βιώσιμων τομέων της 
γαλάζιας οικονομίας·

α) μια στρατηγική για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση της αλιείας και την 
ανάπτυξη των βιώσιμων τομέων της 
γαλάζιας οικονομίας εντός οικολογικών 
ορίων·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θα εκπονήσει ανάλυση 
κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα 
κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της 
θαλάσσιας λεκάνης όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Όπου ενδείκνυται, 
κατά την εν λόγω ανάλυση λαμβάνονται 
υπόψη οι υφιστάμενες θαλάσσιες λεκάνες 
και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

5. Η Επιτροπή, αφού λάβει τις 
γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων 
γνωμοδοτικών συμβουλίων, θα εκπονήσει 
ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, 
αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και 
τις αδυναμίες της θαλάσσιας λεκάνης όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και την 
επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης, όπως αναφέρεται στην 
οδηγία 2008/56/ΕΚ. Όπου ενδείκνυται, 
κατά την εν λόγω ανάλυση λαμβάνονται 
υπόψη οι υφιστάμενες θαλάσσιες λεκάνες 
και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τη στοχευμένη καταπολέμηση 
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χωροκατακτητικών ξένων ειδών που 
βλάπτουν σοβαρά την παραγωγικότητα 
του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και 
της αλιείας·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τη στήριξη της έρευνας για 
καινοτόμα επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία 
και της χρήσης αυτών σε ολόκληρη την 
Ένωση, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με το 
άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά 
με τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της 
βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και, ιδίως, 
του τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας·

ε) τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά 
με τον βαθμό ισορροπίας ανάμεσα στις 
περιβαλλοντικές προτεραιότητες και τις 
κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της 
βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και, ιδίως, 
του τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τη συμβολή του προγράμματος 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και στην προσαρμογή σε αυτή.

θ) τη συμβολή του προγράμματος 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και στην προσαρμογή σε αυτή, μεταξύ 
άλλων με τη μείωση των εκπομπών CO2

μέσω της εξοικονόμησης καυσίμων.



AD\1169823EL.docx 33/52 PE627.712v02-00

EL

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα άρθρα 107, 108 και 109 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις 
πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης.

2. Ωστόσο, τα άρθρα 107, 108 και 109 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις 
πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου28 ή 
του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1224/2009 του Συμβουλίου ή βάσει άλλης 
νομοθεσίας που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο·

α) έχει διαπράξει παραβάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου28 ή 
το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1224/2009 του Συμβουλίου ή βάσει άλλης 
νομοθεσίας που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο·

_________________ _________________

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του 
Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, 
περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, 
για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 
1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και για 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 
(ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του 
Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, 
περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, 
για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 
1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και για 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 
(ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

Τροπολογία 46
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο δικαιούχος, μετά την υποβολή 
της αίτησης, εξακολουθεί να 
συμμορφώνεται με τους όρους παραδεκτού 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και 
για περίοδο πέντε ετών μετά την τελική 
πληρωμή στον εν λόγω δικαιούχο.

2. Ο δικαιούχος, μετά την υποβολή 
της αίτησης, εξακολουθεί να 
συμμορφώνεται με τους όρους παραδεκτού 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και 
μετά την τελική πληρωμή στον εν λόγω 
δικαιούχο.

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι δικαιούχοι δεν επιτρέπεται σε καμία χρονική στιγμή να 
διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις, να επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία ή να διαπράττουν άλλα 
αδικήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον προσδιορισμό του κατωφλίου 
έναρξης απαραδέκτου και του χρονικού 
διαστήματος απαραδέκτου που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 3, το οποίο είναι 
ανάλογο προς τη φύση, τη σοβαρότητα, τη 
διάρκεια και την επανάληψη των σοβαρών 
παραβάσεων, αδικημάτων ή απάτης, και 
είναι τουλάχιστον διάρκειας ενός έτους·

α) τον προσδιορισμό του κατωφλίου 
έναρξης απαραδέκτου και του χρονικού 
διαστήματος απαραδέκτου που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 3, το οποίο είναι 
ανάλογο προς τη φύση, τη σοβαρότητα, τη 
διάρκεια και την επανάληψη των 
παραβάσεων, αδικημάτων ή απάτης, και 
είναι τουλάχιστον διάρκειας ενός έτους·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η κατασκευή και η απόκτηση 
αλιευτικών σκαφών ή η εισαγωγή 
αλιευτικών σκαφών, εκτός εάν 
προβλέπεται άλλως στον παρόντα 

β) η κατασκευή, η απόκτηση ή ο 
εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών, 
μεταξύ άλλων και μέσω αντικατάστασης 
του κινητήρα, ή η εισαγωγή αλιευτικών 
σκαφών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως 
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κανονισμό· στον παρόντα κανονισμό·

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός και η αντικατάσταση του εξοπλισμού συχνά συνδέονται με μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα και με αύξηση της ικανότητας αλίευσης ιχθύων. Αυτά τα μέτρα εκσυγχρονισμού 
και αντικατάστασης θα υπονόμευαν τον ΣΒΑ 14.6 που απαγορεύει τις επιδοτήσεις που 
αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα. Ακόμα και αν ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση 
παλαιών κινητήρων επιτρεπόταν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς τους θα παραμείνει ίδια 
ή θα μειωθεί, αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα μείωση της αλιευτικής ικανότητας του 
σκάφους. Σύμφωνα με το ΕΕΣ, ακόμα και τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με κινητήρες 
αποδοτικούς από πλευράς καυσίμων, εξακολουθούν να έχουν κίνητρα για την αύξηση της 
αλιευτικής τους δράσης.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) δράσεις που περιλαμβάνουν 
οποιαδήποτε μορφή αλιείας με 
ηλεκτρικούς παλμούς·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η άμεση ανανέωση του 
αποθέματος, εκτός εάν προβλέπεται ρητά 
ως μέτρο διατήρησης από νομική πράξη 
της Ένωσης ή στην περίπτωση 
πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων·

ζ) η άμεση ανανέωση του 
αποθέματος, εκτός εάν προβλέπεται ρητά 
ως μέτρο διατήρησης ή 
επανεγκατάστασης από νομική πράξη της 
Ένωσης ή στην περίπτωση πειραματικού 
εμπλουτισμού αποθεμάτων·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) οι επενδύσεις επί των αλιευτικών 
σκαφών που είναι απαραίτητες για τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της 
Ένωσης στο πλαίσιο των περιφερειακών 
οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν καθίσταται σαφής η λογική της απαγόρευσης της παροχής στήριξης σε επενδύσεις που είναι 
αναγκαίες για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, όπως είναι για παράδειγμα ο νέος 
εξοπλισμός, τα συστήματα ελέγχου ή οι τροποποιήσεις εξοπλισμού.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) οι επενδύσεις επί των αλιευτικών 
σκαφών που έχουν πραγματοποιήσει 
δραστηριότητες στη θάλασσα για 
λιγότερο από 60 ημέρες για καθένα από 
τα δύο ημερολογιακά έτη που 
προηγούνται του έτους υποβολής της 
αίτησης για στήριξη.

διαγράφεται

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) λειτουργικές δαπάνες, όπως είναι 
το κόστος ασφάλισης, τα πάγια έξοδα, τα 
καύσιμα και ο εξοπλισμός λειτουργίας ή 
πλοήγησης των αλιευτικών σκαφών (π.χ. 
σχοινιά), υποχρεωτικές απαιτήσεις 
ασφαλείας και υπηρεσίες συντήρησης.
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των 
στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013.

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των 
στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013, και προωθεί τον 
κοινωνικό διάλογο μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του 
τομέα και προώθηση στρατηγικών 
εμπορίας·

γ) δημιουργία και ενίσχυση της 
αλυσίδας αξίας του τομέα και προώθηση 
στρατηγικών εμπορίας·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
πιστώσεις, ασφαλιστικά προϊόντα και 
χρηματοπιστωτικά μέσα·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ε) βελτίωση της υγείας, της 
ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας επί 
των αλιευτικών σκαφών·

ε) βελτίωση της υγείας, της 
ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας επί 
των αλιευτικών σκαφών με στόχο την 
προσέλκυση περισσότερων νέων και τη 
σημαντική μείωση των αιτίων που 
οδηγούν σε θαλάσσια ατυχήματα·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων στην ευρύτερη βιώσιμη 
γαλάζια οικονομία·

η) διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων σε μια ευρύτερη βιώσιμη 
γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται 
εντός οικολογικών ορίων·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) δημιουργία κατάλληλου 
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη τοπικών 
σχεδίων υπό συνδιαχείριση.

Αιτιολόγηση

Το μοντέλο συνδιαχείρισης αναπτύσσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του στο πλαίσιο μιας 
βιοοικονομικής διαχείρισης που σέβεται το οικοσύστημα και τις προληπτικές προσεγγίσεις. Το 
μοντέλο αυτό θα πρέπει να παρέχει τα εργαλεία που επιτρέπουν την ανταπόκριση σε πραγματικό 
χρόνο στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα της ευέλικτης διαχείρισης.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η στήριξη που αναφέρεται 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η 
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στην παράγραφο 1 χορηγείται μέσω 
αποζημίωσης για την οριστική παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, τηρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 μπορεί να χορηγηθεί μέσω αποζημίωσης 
για την οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παύση προβλέπεται ως εργαλείο 
σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 
22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013·

α) η παύση προβλέπεται ως εργαλείο 
σχεδίου δράσης για τη μείωση της 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η παύση οδηγεί σε απόλυτη 
μείωση της αλιευτικής ικανότητας, 
δεδομένου ότι τα χρηματικά ποσά που 
λαμβάνονται δεν επενδύονται εκ νέου 
στον τομέα·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει τις 
επιχειρήσεις αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας και να τις βοηθήσει να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνου, όπως είναι τα 
κίνητρα σχετικά με ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ή ταμεία αλληλοβοήθειας, 
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προκειμένου να καλύπτονται οι ζημίες 
που οφείλονται σε ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα συμβάντα:

α) φυσικές καταστροφές·

β) δυσμενή καιρικά φαινόμενα·

γ) αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας ή 
της ποσότητας του νερού, για τις οποίες 
δεν ευθύνεται ο φορέας εκμετάλλευσης·

δ) ασθένειες στην υδατοκαλλιέργεια ή 
βλάβη ή καταστροφή των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, για τις 
οποίες δεν ευθύνεται ο φορέας 
εκμετάλλευσης·

ε) κόστος διάσωσης αλιέων ή αλιευτικών 
σκαφών σε περίπτωση θαλάσσιων 
ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της 
αλιευτικής δραστηριότητας.

Αιτιολόγηση

Ακολουθώντας το παράδειγμα του γεωργικού τομέα, προτείνεται η στήριξη του ΕΤΘΑ σε 
εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, όπως είναι τα κίνητρα σχετικά με ασφαλιστήρια συμβόλαια ή 
συμμετοχή σε ταμεία αλληλοβοήθειας, προκειμένου να καλύπτονται τα συμβάντα που ορίζονται 
στα στοιχεία α) έως ε).

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι εμπορικές δραστηριότητες του 
συγκεκριμένου σκάφους διακόπτονται 
τουλάχιστον επί 90 συνεχείς ημέρες· και

α) οι εμπορικές δραστηριότητες του 
συγκεκριμένου σκάφους διακόπτονται·

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες λεκάνες της ΕΕ, οι ετήσιες παύσεις των αλιευτικών στόλων που αποτελούνται από 
γρι-γρι και τράτες κυμαίνονται μεταξύ 30 και 60 ημερών, ανάλογα με διάφορες μεταβλητές, 
όπως το τμήμα αλιείας και η συγκεκριμένη αλιεία. Εξαιτίας αυτού, οι χρονικές παύσεις θα 
πρέπει να καλύπτονται ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους.
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω 
σκάφη και αλιείς αναστέλλονται 
ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
που αφορά η παύση. Η αρμόδια αρχή 
βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο σκάφος 
έχει σταματήσει κάθε αλιευτική 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που αφορά η έκτακτη παύση και 
ότι αποφεύγεται κάθε υπεραντιστάθμιση 
που προκύπτει από τη χρήση του σκάφους 
για άλλους σκοπούς.

5. Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω 
σκάφη και αλιείς αναστέλλονται 
ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
που αφορά η παύση. Η αρμόδια αρχή 
διασφαλίζει ότι το συγκεκριμένο σκάφος 
έχει σταματήσει κάθε αλιευτική 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που αφορά η έκτακτη παύση και 
ότι αποφεύγεται κάθε υπεραντιστάθμιση 
που προκύπτει από τη χρήση του σκάφους 
για άλλους σκοπούς.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α

Προσωρινή παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει μέτρα για 
την προσωρινή παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) περίοδοι βιολογικής ανάπαυσης·

β) αν η προσωρινή παύση προβλέπεται σε 
σχέδιο διαχείρισης που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1967/2006 του Συμβουλίου ή σε πολυετές 
σχέδιο που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013, όπου, βάσει 
επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται 
μείωση της αλιευτικής προσπάθειας
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 2 
παράγραφος 5 στοιχείο α) του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί για 
μέγιστη διάρκεια έξι  μηνών ανά σκάφος 
κατά την περίοδο από το 2021 έως το 
2027.

3. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε:

α) ιδιοκτήτες ή φορείς εκμετάλλευσης 
αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα 
οποία είναι καταχωρισμένα ως ενεργά και 
έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές 
δραστηριότητες στη θάλασσα επί 
τουλάχιστον 90 ημέρες κατά μέσο όρο 
στη διάρκεια των δύο ετών που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης στήριξης· or

β) αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα 
για τουλάχιστον 90 ημέρες κατά μέσο όρο 
στη διάρκεια των δύο ετών που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης στήριξης, επί αλιευτικού 
σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η 
προσωρινή παύση.

4. Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες του 
σχετικού αλιευτικού σκάφους ή των 
σχετικών αλιέων πράγματι 
αναστέλλονται. Η αρμόδια αρχή 
βεβαιώνεται ότι το εν λόγω αλιευτικό 
σκάφος έχει αναστείλει πλήρως κάθε 
αλιευτική δραστηριότητα στη διάρκεια 
της περιόδου την οποία αφορά η 
προσωρινή παύση.

Αιτιολόγηση

Θεωρείται αναγκαία η επαναφορά ενός μέτρου που έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα σε 
κάθε περίοδο προγραμματισμού στην οποία έχει εφαρμοστεί.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη 
συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση 
δεδομένων για επιστημονικούς σκοπούς, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 27 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και 
διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 2017/1004, βάσει των εθνικών 
σχεδίων εργασίας που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2017/1004.

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη 
συλλογή, τη διαχείριση, την επεξεργασία
και τη χρήση δεδομένων για 
επιστημονικούς σκοπούς, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 27 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται 
περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2017/1004, βάσει των εθνικών σχεδίων 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1004.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την κατάρτιση του 
καταλόγου και των ποσοτήτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη όλους τους 
σχετικούς παράγοντες, ιδίως την ανάγκη 
να εξασφαλιστεί ότι η αντιστάθμιση είναι 
συμβατή με τους κανόνες της ΚΑΠ.

3. Κατά την κατάρτιση του 
καταλόγου και των ποσοτήτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη όλους τους 
σχετικούς παράγοντες, ιδίως την ανάγκη 
να εξασφαλιστεί ότι η αντιστάθμιση 
συμμορφώνεται με τους κανόνες της 
ΚΑΠ.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποζημιώσεις στους αλιείς για τη 
συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού 
εξοπλισμού ή θαλάσσιων απορριμμάτων·

α) αποζημιώσεις στους αλιείς για τη 
συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού 
εξοπλισμού ή για την παθητική συλλογή 
θαλάσσιων απορριμμάτων·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υδατοκαλλιέργεια Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την 
προώθηση βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013. Μπορεί επίσης να στηρίζει την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων 
στην υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33.

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την 
προώθηση βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013. Μπορεί επίσης να παρέχει 
στήριξη για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων προβλημάτων στον τομέα 
που προκύπτουν λόγω 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών και για 
την προώθηση της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων στην 
υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33.

_________________ _________________

32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για 
τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για 
την τροποποίηση και κατάργηση 
ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας 
των ζώων («νόμος για την υγεία των 
ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.03. 2016, σελ. 1).

32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για 
τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για 
την τροποποίηση και κατάργηση 
ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας 
των ζώων («νόμος για την υγεία των 
ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.03. 2016, σελ. 1).

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη 
θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη 
διαχείριση των δαπανών που αφορούν, 
αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία 
των ζώων και την καλή μεταχείριση των 
ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών 
και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για 

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη 
θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη 
διαχείριση των δαπανών που αφορούν, 
αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία 
των ζώων και την καλή μεταχείριση των 
ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών 
και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για 
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την τροποποίηση των οδηγιών του 
Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 
2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 
76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 
της 27.06.2014, σ. 1).

την τροποποίηση των οδηγιών του 
Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 
2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 
76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 
της 27.06.2014, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018 με τίτλο «Προς 
έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας: τρέχουσα κατάσταση 
και μελλοντικές προκλήσεις (2017/2118 (2017/2118(INI)), μεταξύ άλλων όσον αφορά το 
(χωροκατακτητικό ξένο είδος) Ocenebra inornata και την ασθένεια του έρπητα των στρειδιών.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της κοινής οργάνωσης των αγορών 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και 
διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013. Μπορεί επίσης να 
στηρίζει δράσεις προώθησης της εμπορίας, 
της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας 
των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της κοινής οργάνωσης των αγορών 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και 
διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013. Μπορεί επίσης να 
στηρίζει δράσεις προώθησης της εμπορίας, 
της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας 
των προϊόντων αλιείας και βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2



PE627.712v02-00 46/52 AD\1169823EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου μπορεί να χορηγηθεί μόνο μέσω 
των χρηματοδοτικών μέσων που 
προβλέπονται στο άρθρο 52 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω 
του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του εν λόγω κανονισμού.

2. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου μπορεί να χορηγηθεί μόνο για 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας μέσω 
των χρηματοδοτικών μέσων που 
προβλέπονται στο άρθρο 52 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω 
του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 2 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση της 
ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας και προώθηση των 
ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση μιας βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας εντός οικολογικών 
ορίων και προώθηση των ευημερουσών 
παράκτιων κοινοτήτων

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, 
τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων για 
τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την 
κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
με σκοπό:

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, 
τη διαχείριση, την ανάλυση, την 
επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων για 
τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την 
κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
με σκοπό:

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων], η 
Επιτροπή μπορεί να διακόψει την 
προθεσμία πληρωμής για το σύνολο ή 
μέρος της αίτησης πληρωμής σε 
περίπτωση απόδειξης της μη 
συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους 
κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της 
ΚΑΠ, εάν η μη συμμόρφωση ενδέχεται να 
επηρεάσει τις δαπάνες που 
περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής 
για την οποία ζητείται η ενδιάμεση 
πληρωμή.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων], η 
Επιτροπή μπορεί να διακόψει την 
προθεσμία πληρωμής για το σύνολο ή 
μέρος της αίτησης πληρωμής σε 
περίπτωση απόδειξης της μη 
συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους 
κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ
ή της συναφούς περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της Ένωσης, εάν η μη 
συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις 
δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια 
αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η 
ενδιάμεση πληρωμή.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 91 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν το 
σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων 
πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος 
σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης 
κράτους μέλους με τους κανόνες που 
ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ, εάν η 
σοβαρή μη συμμόρφωση ενδέχεται να 
επηρεάσει τις δαπάνες που 
περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής για 
την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 91 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν το 
σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων 
πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος 
σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης 
κράτους μέλους με τους κανόνες που 
ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ ή της 
συναφούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της Ένωσης, εάν η σοβαρή μη 
συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις 
δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση 
πληρωμής για την οποία ζητείται η 
ενδιάμεση πληρωμή.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β) οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε 
αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από 
περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης 
του κράτους μέλους με τους κανόνες της 
ΚΑΠ που οδήγησαν στην αναστολή της 
πληρωμής βάσει του άρθρου 34 και το 
οικείο κράτος μέλος εξακολουθεί να μην 
αποδεικνύει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση και την επιβολή των 
εφαρμοστέων κανόνων στο μέλλον.

β) οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε 
αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από 
περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης 
του κράτους μέλους με τους κανόνες της 
ΚΑΠ ή της συναφούς περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της Ένωσης που οδήγησαν 
στην αναστολή της πληρωμής βάσει του 
άρθρου 34 και το οικείο κράτος μέλος 
εξακολουθεί να μην αποδεικνύει ότι έχει 
λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για 
να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και την 
επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων στο 
μέλλον.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αποφασίζει για το 
ποσό της διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και 
την επανάληψη της σοβαρής μη 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους ή του 
δικαιούχου με τους κανόνες της ΚΑΠ και 
τη σημασία της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ 
στην οικονομική δραστηριότητα του 
ενδιαφερομένου δικαιούχου.

2. Η Επιτροπή αποφασίζει για το 
ποσό της διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και 
την επανάληψη της σοβαρής μη 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους ή του 
δικαιούχου με τους κανόνες της ΚΑΠ ή 
της συναφούς περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της Ένωσης και τη σημασία 
της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην 
οικονομική δραστηριότητα του 
ενδιαφερομένου δικαιούχου.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν δεν είναι δυνατόν να 
ποσοτικοποιηθεί επακριβώς το ποσό των 
δαπανών που συνδέονται με τη μη 
συμμόρφωση του κράτους μέλους με τους 
κανόνες της ΚΑΠ, η Επιτροπή εφαρμόζει 
κατ’ αποκοπήν συντελεστή ή 
δημοσιονομική διόρθωση κατά παρέκταση 

3. Όταν δεν είναι δυνατόν να 
ποσοτικοποιηθεί επακριβώς το ποσό των
δαπανών που συνδέονται με τη μη 
συμμόρφωση του κράτους μέλους με τους 
κανόνες της ΚΑΠ ή της συναφούς 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ένωσης, η Επιτροπή εφαρμόζει κατ’ 
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σύμφωνα με την παράγραφο 4. αποκοπήν συντελεστή ή δημοσιονομική 
διόρθωση κατά παρέκταση σύμφωνα με 
την παράγραφο 4.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της προώθησης μιας βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής 
στην κλιματική αλλαγή·

α) της προώθησης μιας βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής 
στην κλιματική αλλαγή, που 
αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων·

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της βελτίωσης των θαλάσσιων 
δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού 
γραμματισμού και της ανταλλαγής 
κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά 
με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία·

δ) της βελτίωσης των θαλάσσιων 
δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού 
γραμματισμού και της ανταλλαγής 
περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά 
με μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία·

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Διαδικασίες πληρωμής που 
σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό 
επισπεύδονται προκειμένου να μειωθούν 
οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τους 
αλιείς. Η Επιτροπή αξιολογεί τις 
τρέχουσες επιδόσεις με στόχο τη 
βελτίωση και την επίσπευση της 
διαδικασίας πληρωμής.
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