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Τροπολογία 1
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα χρηματοδοτικά μέτρα για τη 
διασφάλιση ενός βιώσιμου αλιευτικού 
τομέα, επισημαίνει δε ότι οι στόχοι της 
ΚΑλΠ μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν 
υπάρχει επαρκής προϋπολογισμός· 
επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός αυτός 
συγκεντρώνεται στο τμήμα ΙΙΙ και τίτλο 
11, «Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία»· 
υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) μαζί με τις 
υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές 
οργανώσεις διαχείρισης αλιείας και τις 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας απαρτίζουν το 
κυριότερο μέρος του προϋπολογισμού·

1. υπενθυμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα χρηματοδοτικά μέτρα για τη 
διασφάλιση ενός βιώσιμου αλιευτικού 
τομέα, επισημαίνει δε ότι οι στόχοι της 
ΚΑΠ μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν 
υπάρχει επαρκής προϋπολογισμός· 
επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός αυτός 
συγκεντρώνεται στο τμήμα ΙΙΙ και τίτλο 
11, «Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία»· 
υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) μαζί με τις 
υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές 
οργανώσεις διαχείρισης αλιείας και τις 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας απαρτίζουν 
δικαίως το κυριότερο μέρος του 
προϋπολογισμού·

Or. it

Τροπολογία 2
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών 
προτεραιοτήτων και της 
κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας, 
προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη 
γαλάζια οικονομία, ιδίως όσον αφορά τις 
κοινότητες που εξαρτώνται από την 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας·

Or. it
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Τροπολογία 3
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. Τονίζει ότι οι κύριοι στόχοι της 
ΚΑλΠ θα πρέπει να εξισορροπούν τη 
βιωσιμότητα ενός τομέα στρατηγικής 
σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
την ανάγκη διατήρησης των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων χάρη στην ανάπτυξη 
βιώσιμης, από οικονομική και 
περιβαλλοντική άποψη, αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 4
Catherine Chabaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς 
οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η εκτίμηση της 
κατάστασης των αποθεμάτων·

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς 
οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η εκτίμηση της 
κατάστασης των αποθεμάτων· να 
ενισχυθούν οι γνώσεις σχετικά με το 
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θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως μέσω της 
μελέτης των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και της ρύπανσης στους 
αλιευτικούς πόρους· γενικότερα, θεωρεί 
ότι οι αλιείς πρέπει να ενθαρρύνονται να 
συμβάλλουν στην συγκέντρωση γνώσεων 
σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως 
μέσω της χρηματοδότησης για τον 
εξοπλισμό των σκαφών με όργανα 
μέτρησης.

Or. fr

Τροπολογία 5
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους 
διεθνείς οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας όσο και για τους οργανισμούς 
επιστημονικής έρευνας των κρατών 
μελών, προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η εκτίμηση της κατάστασης 
των αποθεμάτων·

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους και ότι, παρά το γεγονός ότι οι 
γνώσεις έχουν βελτιωθεί, οι πιστώσεις του 
προϋπολογισμού στο τμήμα ΙΙΙ, Τίτλο 11 
θα πρέπει να διατηρηθούν στο ίδιο 
επίπεδο για τον σκοπό αυτό·

Or. it

Τροπολογία 6
Pierre Karleskind



PE639.923v02-00 6/35 AM\1187668EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς 
οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η εκτίμηση της 
κατάστασης των αποθεμάτων·

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς 
οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθεί η εκτίμηση της κατάστασης 
των αποθεμάτων καθώς και οι γνώσεις 
σχετικά με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την εξέλιξή τους·

Or. fr

Τροπολογία 7
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς 

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς 
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οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η εκτίμηση της 
κατάστασης των αποθεμάτων·

οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιώσουν περαιτέρω την εκτίμηση 
της κατάστασης των αποθεμάτων και να 
συμβάλουν στη βιώσιμη αλιεία·

Or. hr

Τροπολογία 8
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς 
οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η εκτίμηση της 
κατάστασης των αποθεμάτων·

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν για τους οργανισμούς 
επιστημονικής έρευνας των κρατών μελών 
προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η 
εκτίμηση της κατάστασης των 
αποθεμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 9
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς 
οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η εκτίμηση της 
κατάστασης των αποθεμάτων·

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να συνάδουν με τους εν λόγω 
στόχους τόσο για τους διεθνείς 
οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η εκτίμηση της 
κατάστασης των αποθεμάτων·

Or. en

Τροπολογία 10
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς 
οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η εκτίμηση της 
κατάστασης των αποθεμάτων·

2. θεωρεί ότι, έως τώρα, έχουν 
καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για 
την αύξηση των άρτιων επιστημονικών 
γνώσεων σχετικά με τους θαλάσσιους 
βιολογικούς πόρους· παρά το γεγονός ότι 
οι γνώσεις έχουν βελτιωθεί, 
εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από το 
βέλτιστο επίπεδο γνώσεων προκειμένου να 
είναι δυνατή μια κατάλληλη εκτίμηση· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα κονδύλια της 
Ένωσης πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους 
διεθνείς οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας όσο και για τους οργανισμούς 
επιστημονικής έρευνας των κρατών μελών, 
προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η 
εκτίμηση της κατάστασης των 
αποθεμάτων·
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Or. it

Τροπολογία 11
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς 
οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο 
και για τους οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η εκτίμηση της 
κατάστασης των αποθεμάτων·

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση 
των άρτιων επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς 
πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 
έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να 
απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο 
γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια 
κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης 
πρέπει να είναι επαρκή τόσο για τους 
διεθνείς οργανισμούς επιστημονικής 
έρευνας όσο και για τους οργανισμούς 
επιστημονικής έρευνας των κρατών μελών, 
προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η 
εκτίμηση της κατάστασης των 
αποθεμάτων·

Or. hr

Τροπολογία 12
Francisco José Millán Mon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι περισσότερο από το 
ήμισυ της προσφοράς αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση προέρχεται από 
διεθνή ύδατα και από τις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών· θεωρεί 
ότι, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2020, 

3. επισημαίνει ότι περισσότερο από το 
ήμισυ της προσφοράς αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση προέρχεται από 
διεθνή ύδατα και από τις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών· τονίζει 
ότι η προώθηση, από την ΕΕ, της 
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πρέπει να υπολογιστούν επαρκείς και 
αξιόπιστες δημοσιονομικές διατάξεις 
προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από διεθνείς αλιευτικές 
συμφωνίες και να αναπτυχθεί η 
συμμετοχή της Ένωσης σε περιφερειακές 
οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας·

βιώσιμης αλιείας στα ύδατα τρίτων 
χωρών είναι ουσιαστικής σημασίας για 
τον στόλο της ΕΕ και για την ευημερία 
των παράκτιων κοινοτήτων της ΕΕ και 
των τρίτων χωρών, για τη διατήρηση των 
αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των 
τοπικών βιομηχανιών, την απασχόληση 
που προκύπτει από την αλιεία, τη 
μεταποίηση και το εμπόριο, καθώς και 
για τη συμβολή της αλιείας στην 
επισιτιστική ασφάλεια· υπενθυμίζει τη 
στρατηγική σημασία των συμφωνιών 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και, 
γενικότερα, την εξωτερική διάσταση της 
ΚΑλΠ· θεωρεί ότι, στον ετήσιο 
προϋπολογισμό του 2020, πρέπει να 
υπολογιστούν επαρκείς και αξιόπιστες 
δημοσιονομικές διατάξεις και να μην 
υπάρξουν περικοπές προκειμένου να 
τηρηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες και να 
διασφαλιστεί η συμμετοχή της Ένωσης σε 
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της 
αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 13
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι περισσότερο από το 
ήμισυ της προσφοράς αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση προέρχεται από 
διεθνή ύδατα και από τις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών· θεωρεί 
ότι, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2020, 
πρέπει να υπολογιστούν επαρκείς και 
αξιόπιστες δημοσιονομικές διατάξεις 
προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από διεθνείς αλιευτικές 

3. επισημαίνει ότι περισσότερο από το 
ήμισυ της προσφοράς αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση προέρχεται από 
διεθνή ύδατα και από τις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών· θεωρεί 
ότι είναι ουσιώδες, στον ετήσιο 
προϋπολογισμό του 2020, να υπολογιστούν 
επαρκείς και αξιόπιστες δημοσιονομικές 
διατάξεις προκειμένου να τηρηθούν οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς 
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συμφωνίες και να αναπτυχθεί η συμμετοχή 
της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας·

αλιευτικές συμφωνίες και να αναπτυχθεί η 
συμμετοχή της Ένωσης σε περιφερειακές 
οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας·

Or. it

Τροπολογία 14
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι περισσότερο από το 
ήμισυ της προσφοράς αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση προέρχεται από 
διεθνή ύδατα και από τις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών· θεωρεί 
ότι, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2020, 
πρέπει να υπολογιστούν επαρκείς και 
αξιόπιστες δημοσιονομικές διατάξεις 
προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από διεθνείς αλιευτικές 
συμφωνίες και να αναπτυχθεί η συμμετοχή 
της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας·

3. επισημαίνει ότι περισσότερο από το 
ήμισυ της προσφοράς αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση προέρχεται από 
διεθνή ύδατα ή/και από τις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών· θεωρεί 
ότι, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2020, 
πρέπει να υπολογιστούν επαρκείς και 
αξιόπιστες δημοσιονομικές διατάξεις 
προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από διεθνείς αλιευτικές 
συμφωνίες και να αναπτυχθεί η συμμετοχή 
της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας·

Or. it

Τροπολογία 15
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι περισσότερο από το 
ήμισυ της προσφοράς αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση προέρχεται από 
διεθνή ύδατα και από τις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών· θεωρεί 
ότι, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2020, 

3. επισημαίνει ότι περισσότερο από το 
ήμισυ της προσφοράς αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση προέρχεται από 
διεθνή ύδατα ή/και από τις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών· θεωρεί 
ότι, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2020, 
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πρέπει να υπολογιστούν επαρκείς και 
αξιόπιστες δημοσιονομικές διατάξεις 
προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από διεθνείς αλιευτικές 
συμφωνίες και να αναπτυχθεί η συμμετοχή 
της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας·

πρέπει να υπολογιστούν επαρκείς και 
αξιόπιστες δημοσιονομικές διατάξεις 
προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από διεθνείς αλιευτικές 
συμφωνίες και να αναπτυχθεί η συμμετοχή 
της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας·

Or. it

Τροπολογία 16
Catherine Chabaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ συμμετέχει 
σε διεθνείς συμφωνίες όπως η Συμφωνία 
του Παρισιού και οι στόχοι βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών — 
ιδίως στον στόχο 14 για τη διατήρηση και 
βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των 
θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη — και ότι πρέπει 
να τηρεί τις δεσμεύσεις της κατά την 
ανάπτυξη των πολιτικών της, ιδίως της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία 17
Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης κατανάλωσης αλιευτικών 

4. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της ΚΑλΠ είναι να συμβάλει στη 
διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας 
στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι σημαντικό 
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προϊόντων στην Ένωση· μερίδιο των αλιευτικών προϊόντων που 
καταναλώνονται στην ΕΕ εισάγεται· 
επισημαίνει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου και για τη 
μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις 
εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 18
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην 
Ένωση·

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην 
Ένωση και ότι η περαιτέρω ανάπτυξή της 
μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη 
εναλλακτική στην αλιεία, δεδομένου ότι η 
υδατοκαλλιέργεια απασχολεί ήδη 85.000 
άτομα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 19
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην 

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην 
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Ένωση· Ένωση· θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να 
διαθέσει περισσότερα κονδύλια, καθώς η 
υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν 
καινοτόμο οικονομικό τομέα και την 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα 
παραγωγής τροφίμων·

Or. hr

Τροπολογία 20
Balázs Hidvéghi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην 
Ένωση·

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
σε θαλάσσια και γλυκά ύδατα καθίσταται 
σημαντική συνιστώσα του στόχου για την 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην 
Ένωση ενώ συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου της βιώσιμης και οικολογικής 
αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 21
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην 
Ένωση·

4. υπενθυμίζει ότι, και από 
περιβαλλοντική άποψη, η βιώσιμη 
υδατοκαλλιέργεια καθίσταται σημαντική 
συνιστώσα του στόχου για αντιμετώπιση 
της αυξανόμενης κατανάλωσης αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση·

Or. it
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Τροπολογία 22
Catherine Chabaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην 
Ένωση·

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για την αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης κατανάλωσης αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση και πρέπει να 
υπάρξει μια βιώσιμη προσέγγιση σε αυτή·

Or. fr

Τροπολογία 23
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην 
Ένωση·

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια 
καθίσταται σημαντική συνιστώσα του 
στόχου για την αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης κατανάλωσης αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση και τη διατήρηση 
των αλιευτικών πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 24
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στον 5. υπογραμμίζει ότι στον 
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προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους 
χρηματοδοτικούς πόρους που προορίζονται 
να βοηθήσουν τον στόλο να εφαρμόσει 
ομαλά τα συστήματα υποχρέωσης 
εκφόρτωσης·

προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους 
χρηματοδοτικούς πόρους που προορίζονται 
για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα κατά 
την εφαρμογή των συστημάτων 
υποχρέωσης εκφόρτωσης·

Or. en

Τροπολογία 25
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στον 
προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους 
χρηματοδοτικούς πόρους που προορίζονται 
να βοηθήσουν τον στόλο να εφαρμόσει 
ομαλά τα συστήματα υποχρέωσης 
εκφόρτωσης·

5. υπογραμμίζει ότι στον 
προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους 
χρηματοδοτικούς πόρους που προορίζονται 
να βοηθήσουν τον στόλο να εκπληρώνει 
ορθά και με μεγαλύτερη ευκολία την 
υποχρέωση εκφόρτωσης, η οποία 
εφαρμόζεται πλέον πλήρως·

Or. it

Τροπολογία 26
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στον 
προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους 
χρηματοδοτικούς πόρους που προορίζονται 
να βοηθήσουν τον στόλο να εφαρμόσει 
ομαλά τα συστήματα υποχρέωσης 
εκφόρτωσης·

5. υπογραμμίζει ότι στον 
προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους 
χρηματοδοτικούς πόρους που προορίζονται 
να βοηθήσουν τον στόλο να εφαρμόσει 
ομαλά τα συστήματα υποχρέωσης 
εκφόρτωσης, ιδιαίτερα μέσω ειδικής 
στήριξης για τους φορείς εκμετάλλευσης 
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παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·

Or. it

Τροπολογία 27
Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους·

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους· υπενθυμίζει 
ότι οι στόλοι των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών είναι κυρίως μικρής κλίμακας 
και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
γεωγραφικών χαρακτηριστικών των εν 
λόγω περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 28
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
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σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν 
την κύρια πηγή εισοδήματός τους·

σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας·

Or. it

Τροπολογία 29
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν 
την κύρια πηγή εισοδήματός τους·

6. επαναλαμβάνει ότι είναι 
σημαντική η χρηματοδότηση του 
βιοτεχνικού αλιευτικού στόλου μικρής 
κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν 
το 75 % του συνόλου των αλιευτικών 
σκαφών που είναι νηολογημένα στην 
Ένωση και απασχολεί σχεδόν το ήμισυ 
των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας, 
και ζητεί αύξηση των πόρων που 
προορίζονται για τον εν λόγω κλάδο·

Or. it

Τροπολογία 30
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 6. επαναλαμβάνει ότι είναι 
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παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν 
την κύρια πηγή εισοδήματός τους·

σημαντική η χρηματοδότηση του 
βιοτεχνικού αλιευτικού στόλου μικρής 
κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν 
το 75 % του συνόλου των αλιευτικών 
σκαφών που είναι νηολογημένα στην 
Ένωση και απασχολεί σχεδόν το ήμισυ 
των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας, 
και ζητεί αύξηση των πόρων που 
προορίζονται για τον εν λόγω κλάδο·

Or. it

Τροπολογία 31
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους·

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους· θεωρεί, 
συνεπώς, ότι η Ένωση πρέπει να διαθέσει 
περισσότερα κονδύλια για την εν λόγω 
κατηγορία αλιείας·

Or. hr

Τροπολογία 32
Pietro Bartolo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους·

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας, αποτελώντας, κατά 
συνέπεια σημαντικό παράγοντα σε 
πολυάριθμες παράκτιες κοινότητες, όχι 
μόνο οικονομικού αλλά και κοινωνικού 
χαρακτήρα· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους·

Or. fr

Τροπολογία 33
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους·

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας, ιδίως στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές· σημειώνει ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας 
μικρής κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους·

Or. fr
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Τροπολογία 34
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους·

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου, νησιωτικού και μικρού 
αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας, ο 
οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 75 % 
του συνόλου των αλιευτικών σκαφών που 
είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν 
το ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης 
στον τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας 
μικρής κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους·

Or. hr

Τροπολογία 35
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75 % του συνόλου των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας εξαρτώνται από τα βιώσιμα 
αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την 



PE639.923v02-00 22/35 AM\1187668EL.docx

EL

κύρια πηγή εισοδήματός τους· κύρια πηγή εισοδήματός τους·

Or. en

Τροπολογία 36
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε 
άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο 
τουρισμός, και να τις βοηθήσουν να 
αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων τους·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε 
άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο 
τουρισμός, η διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, η συλλογή δεδομένων και 
η έρευνα, και να τις βοηθήσουν να 
αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 37
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε 
άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο 
τουρισμός, και να τις βοηθήσουν να 
αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων τους·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους με 
στροφή σε άλλες θαλάσσιες 
δραστηριότητες, αναπτύσσοντας για 
παράδειγμα τον τουρισμό, ή να αυξήσουν 
την αξία των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
τους, για παράδειγμα, παρέχοντας 
κίνητρα για τις δραστηριότητες του 
τομέα·
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Or. it

Τροπολογία 38
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε 
άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο 
τουρισμός, και να τις βοηθήσουν να 
αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων τους·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν οικονομικά τις 
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία 
προκειμένου να διαφοροποιήσουν τις 
οικονομίες τους με στροφή σε άλλες 
θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο 
τουρισμός, και να τις βοηθήσουν να 
αυξήσουν την αξία των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων τους·

Or. it

Τροπολογία 39
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε 
άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο 
τουρισμός, και να τις βοηθήσουν να 
αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων τους·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους με 
τη στροφή σε άλλες συμπληρωματικές 
δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, και να 
τις βοηθήσουν να αυξήσουν την 
προστιθέμενη αξία των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων τους·

Or. hr



PE639.923v02-00 24/35 AM\1187668EL.docx

EL

Τροπολογία 40
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε 
άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο 
τουρισμός, και να τις βοηθήσουν να 
αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων τους·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να 
διαφοροποιήσουν τις πηγές των 
εισοδημάτων τους σε άλλους τομείς της 
γαλάζιας οικονομίας όπως ο τουρισμός, 
και να τις βοηθήσουν να αυξήσουν την 
προστιθέμενη αξία των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 41
Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε 
άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο 
τουρισμός, και να τις βοηθήσουν να 
αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων τους·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία να αυξήσουν 
την αξία των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
τους και, εάν χρειαστεί, να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε 
άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο 
τουρισμός·

Or. fr

Τροπολογία 42
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης



AM\1187668EL.docx 25/35 PE639.923v02-00

EL

Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι η έγκριση των 
υφιστάμενων πολυετών σχεδίων και η 
εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων που 
επιτρέπουν την επίτευξη αλιείας σε 
βιώσιμα επίπεδα απαιτούν ισχυρή πολιτική 
ελέγχου που θα υποστηρίζεται από επαρκή 
κονδύλια·

8. επισημαίνει ότι η έγκριση των 
υφιστάμενων πολυετών σχεδίων και η 
εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων που 
επιτρέπουν την επίτευξη αλιείας σε 
βιώσιμα επίπεδα απαιτούν ισχυρή πολιτική 
ελέγχου που θα υποστηρίζεται από επαρκή 
κονδύλια· θεωρεί, συνεπώς, ότι η Ένωση 
πρέπει να διαθέσει περισσότερα κονδύλια 
για την κατάρτιση και εφαρμογή 
πολυετών σχεδίων·

Or. hr

Τροπολογία 43
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι η έγκριση των 
υφιστάμενων πολυετών σχεδίων και η 
εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων που 
επιτρέπουν την επίτευξη αλιείας σε 
βιώσιμα επίπεδα απαιτούν ισχυρή 
πολιτική ελέγχου που θα υποστηρίζεται 
από επαρκή κονδύλια·

8. υπογραμμίζει με έμφαση ότι η 
έγκριση νέων πολυετών σχεδίων (ΠΣ), 
που συνοδεύονται από περιορισμούς για 
την προστασία των αλιευτικών πόρων 
(π.χ. μείωση των ημερών αλιείας, 
γεωγραφικοί και χρονικοί περιορισμοί 
κ.λπ.), απαιτεί σημαντικές ενέσεις 
χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί η 
επιβίωση των επιχειρήσεων και να 
αποφευχθεί η απώλεια θέσεων εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 44
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι η έγκριση των 
υφιστάμενων πολυετών σχεδίων και η 
εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων που 
επιτρέπουν την επίτευξη αλιείας σε 
βιώσιμα επίπεδα απαιτούν ισχυρή πολιτική 
ελέγχου που θα υποστηρίζεται από επαρκή 
κονδύλια·

8. επισημαίνει ότι η έγκριση των 
υφιστάμενων πολυετών σχεδίων και η 
εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων που 
επιτρέπουν την επίτευξη αλιείας σε 
βιώσιμα επίπεδα απαιτούν μια αναλογική 
πολιτική ελέγχου που θα υποστηρίζεται 
από επαρκή κονδύλια, ιδιαίτερα για τη 
στήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας·

Or. it

Τροπολογία 45
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι η έγκριση των 
υφιστάμενων πολυετών σχεδίων και η 
εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων που 
επιτρέπουν την επίτευξη αλιείας σε 
βιώσιμα επίπεδα απαιτούν ισχυρή πολιτική 
ελέγχου που θα υποστηρίζεται από επαρκή 
κονδύλια·

8. επισημαίνει ότι η έγκριση των 
υφιστάμενων πολυετών σχεδίων και η 
εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων που 
επιτρέπουν την επίτευξη αλιείας σε 
βιώσιμα επίπεδα απαιτούν την κατάλληλη 
πολιτική ελέγχου που θα υποστηρίζεται 
από επαρκή κονδύλια·

Or. en

Τροπολογία 46
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό 
και αναγκαίο να ληφθούν 
κοινωνικοοικονομικά μέτρα που θα 
συνοδεύουν τις αποφάσεις διαχείρισης για 
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τον περιορισμό της αλιευτικής 
προσπάθειας, ώστε να διατηρούνται 
κατάλληλα επίπεδα βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων·

Or. it

Τροπολογία 47
Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑλΠ· 
επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της·

9. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑλΠ· 
επισημαίνει ότι πρέπει να έχει στη διάθεσή 
τον κατάλληλο προϋπολογισμό, στο 
πλαίσιο της λειτουργίας της ως 
ευρωπαϊκή ακτοφυλακή σε συνεργασία με 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
(Frontex) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)·

Or. fr

Τροπολογία 48
Catherine Chabaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑλΠ· 
επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της·

9. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑλΠ· 
όπως και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ασφάλεια στη Θάλασσα(EMSA) όσον 
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αφορά την πρόληψη της ρύπανσης και 
την ασφάλεια στη θάλασσα· επισημαίνει 
ότι αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται στον 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμού 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 49
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑλΠ· 
επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της·

9. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑΠ 
και ότι, συνεπώς, η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να διατηρηθεί στα τρέχοντα 
επίπεδα·

Or. it

Τροπολογία 50
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑλΠ· 
επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της·

9. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑΠ 
και ότι, συνεπώς, η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να διατηρηθεί στα τρέχοντα 
επίπεδα·

Or. it
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Τροπολογία 51
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑλΠ· 
επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της·

9. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑλΠ· 
επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της·

Or. fr

Τροπολογία 52
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. επισημαίνει το πρόβλημα των 
πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες και ότι θα πρέπει 
να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για να 
διασφαλίζεται η εφαρμογή των σχετικών 
κανόνων για τη μείωση του αντικτύπου 
των πλαστικών προϊόντων στη θάλασσα·

Or. hr

Τροπολογία 53
Francisco José Millán Mon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο 
στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι το 
Brexit σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ύψιστη σημασία στη θέσπιση ενός νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027· θεωρεί ότι απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση·

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο 
στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020·  επισημαίνει ότι το 
Brexit σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ύψιστη σημασία στη θέσπιση ενός νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027· θεωρεί ότι απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση· 
παρατηρεί ότι σε καμία περίπτωση το 
Brexit δεν συνεπάγεται μείωση των 
κονδυλίων σε σχέση με το τρέχον ΕΤΘΑ 
(2014-2027)· αντιθέτως, ζητεί να αυξηθεί 
ο προϋπολογισμός 2021-2027 ώστε οι 
φορείς εκμετάλλευσης να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν τις σοβαρές συνέπειες 
του Brexit.

Or. en

Τροπολογία 54
Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο 
στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι το 
Brexit σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ύψιστη σημασία στη θέσπιση ενός νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027· θεωρεί ότι απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση·

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο 
στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι το 
Brexit σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ύψιστη σημασία στη θέσπιση ενός νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027· θεωρεί ότι απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση· 
εκτιμά ότι το «Brexit» δεν πρέπει να 
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χρησιμοποιείται ως ευκαιρία για 
περικοπές στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 55
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο 
στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι το 
Brexit σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ύψιστη σημασία στη θέσπιση ενός νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027· θεωρεί ότι απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα 
κατάσταση·

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την Ένωση, η οποία θα έχει κάποιο 
αντίκτυπο στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για 
την περίοδο 2014-2020· θεωρεί ότι, 
συνεπώς, θα απαιτηθεί μεγαλύτερη 
ευελιξία του προϋπολογισμού της Ένωσης 
και η πρόβλεψη κατάλληλων μέτρων 
στήριξης για την αντιστάθμιση του 
αρνητικού αντικτύπου του Brexit στον 
κλάδο της αλιείας·

Or. it

Τροπολογία 56
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο 
στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι το 
Brexit σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την Ένωση, η οποία θα έχει κάποιο 
αντίκτυπο στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για 
την περίοδο 2014-2020· θεωρεί ότι, 
συνεπώς, θα απαιτηθεί μεγαλύτερη 
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ύψιστη σημασία στη θέσπιση ενός νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027· θεωρεί ότι απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα 
κατάσταση·

ευελιξία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης, και η πρόβλεψη κατάλληλων 
μέτρων στήριξης για την αντιστάθμιση 
του αρνητικού αντικτύπου του Brexit 
στον κλάδο της αλιείας·

Or. it

Τροπολογία 57
Richard Corbett

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο 
στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι το 
Brexit σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ύψιστη σημασία στη θέσπιση ενός νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027· θεωρεί ότι απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση·

10. εφιστά την προσοχή στην πρόθεση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο 
στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι σε 
περίπτωση υλοποίησης ενός Brexit θα 
πρέπει να δοθεί ύψιστη σημασία στη 
θέσπιση ενός νέου δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2021-2027· 
θεωρεί ότι απαιτείται υψηλότερος βαθμός 
ευελιξίας του προϋπολογισμού της Ένωσης 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια τέτοια 
κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 58
Diane Dodds

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
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από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο 
στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι το 
Brexit σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ύψιστη σημασία στη θέσπιση ενός νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027· θεωρεί ότι απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση·

από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο 
στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι το 
Brexit σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ύψιστη σημασία στη θέσπιση ενός νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027· θεωρεί ότι απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση· 
αποφαίνεται ότι το αποτελεσματικότερο 
μέσο για την αποφυγή της διακοπής της 
λειτουργίας του ΕΤΘΑ και της 
μελλοντικής χρηματοδότησης είναι οι 
διαπραγματευτές της ΕΕ να βρουν 
ρεαλιστικές εναλλακτικές ρυθμίσεις έτσι 
ώστε να μην είναι αναγκαία η εφαρμογή 
της λύσης ασφαλείας του σχεδίου 
συμφωνίας αποχώρησης, για το οποίο 
απαιτείται υποστήριξη τόσο από το 
Ευρωπαϊκό όσο και από το βρετανικό 
κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 59
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι, έξι χρόνια μετά 
την έγκριση του τρέχοντος Ταμείου, το 
επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020 είναι πολύ χαμηλό και 
ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει 
να επισπεύσουν τις διαδικασίες 
διαχείρισης και ελέγχου και να 
ελαφρύνουν τον διοικητικό φόρτο, ώστε 
να εξασφαλιστούν κατάλληλα και έγκαιρα 
οφέλη για τον τομέα.

11. σημειώνει ότι, έξι χρόνια μετά την 
έγκριση του τρέχοντος Ταμείου, το επίπεδο 
εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 
2014-2020 εξακολουθεί να είναι πολύ 
χαμηλό και ότι, ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να απλουστευθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερο οι ρυθμίσεις, με 
παράλληλη διατήρηση αποτελεσματικού 
ελέγχου επί των δημόσιων δαπανών ώστε 
να εξασφαλιστούν κατάλληλα και έγκαιρα 
οφέλη για τον τομέα, και να βελτιωθεί η 
εφαρμογή της ΚΑΠ·
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Τροπολογία 60
Rosa D'Amato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι, έξι χρόνια μετά την 
έγκριση του τρέχοντος Ταμείου, το επίπεδο 
εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 
2014-2020 είναι πολύ χαμηλό και ότι η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
επισπεύσουν τις διαδικασίες διαχείρισης 
και ελέγχου και να ελαφρύνουν τον 
διοικητικό φόρτο, ώστε να εξασφαλιστούν 
κατάλληλα και έγκαιρα οφέλη για τον 
τομέα.

11. επισημαίνει ότι, έξι χρόνια μετά την 
έγκριση του τρέχοντος Ταμείου, το επίπεδο 
εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 
2014-2020 εξακολουθεί να είναι πολύ 
χαμηλό και ότι η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη πρέπει να ασκήσουν έλεγχο στους 
εθνικούς οργανισμούς πληρωμών, να 
επισπεύσουν τις διαδικασίες διαχείρισης 
και ελέγχου και να ελαφρύνουν τον 
διοικητικό φόρτο, ώστε να εξασφαλιστούν 
κατάλληλα και έγκαιρα οφέλη για τον 
τομέα.

Or. it

Τροπολογία 61
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι 
των γνωμοδοτικών συμβουλίων, 
δεδομένης της μεγαλύτερης δέσμευσής 
τους, δυνάμει του άρθρου 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για 
πολιτικές περιφερειοποίησης, οι οποίες 
αποκτούν όλο και πιο περίοπτη θέση στα 
πολυετή σχέδια διαχείρισης, καθώς και 
στον νέο κανονισμό για τα «τεχνικά 
μέτρα»·
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Τροπολογία 62
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. υπενθυμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι αλιείς ως «φύλακες 
της θάλασσας» και καλεί την Επιτροπή 
να προβλέψει επαρκείς χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις για μέτρα που προωθούν τον 
συνδυασμό της αλιευτικής 
δραστηριότητας με περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες, όπως η συλλογή πλαστικών 
στη θάλασσα, η δειγματοληψία των 
υδάτων ή η παρουσία ερευνητών επί του 
σκάφους, περιορίζοντας έτσι περαιτέρω 
τον αντίκτυπο στα αποθέματα.

Or. it


