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Τροπολογία 1
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 31 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013 σχετικά με την κοινή αλιευτική 
πολιτική,

Or. en

Τροπολογία 2
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης 
Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών διατάξεων με στόχο την εφαρμογή 
της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών 
αλιείας (2015/2091(INI)),

Or. en

Τροπολογία 3
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη μελέτη εκ των 
υστέρων και εκ των προτέρων 
αξιολόγησης, του Φεβρουαρίου του 2018, 
σχετικά με τη συμφωνία αλιευτικής 
σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης 
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αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Δημοκρατίας του Πράσινου 
Ακρωτηρίου,

Or. en

Τροπολογία 4
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εκφράζονται ανησυχίες από τις 
οργανώσεις του Πράσινου Ακρωτηρίου 
σχετικά με τη δυνατότητα που παρέχεται 
στους πλοιοκτήτες δυνάμει της παρούσας 
συμφωνίας, να υπερβαίνουν με τις 
πληρωμές το περιθώριο αναφοράς έως 
και περισσότερο από το διπλάσιο, κάτι το 
οποίο δεν συνάδει με τα πρότυπα 
βιώσιμης αλιείας·

Or. pt

Τροπολογία 5
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20% 
των αλιευμάτων αποτελείται από 
καρχαρίες, για τους οποίους υπάρχει 
έλλειψη επιστημονικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 6
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ 
ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου θα πρέπει να 
προαγάγει μια αποτελεσματικότερη 
βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών 
κοινοτήτων του Πράσινου Ακρωτηρίου και 
των συναφών κλάδων και 
δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η στήριξη που θα παρέχεται στο πλαίσιο 
του πρωτοκόλλου πρέπει να συνάδει με τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο 
δράσης για τη γαλάζια ανάπτυξη, που 
εκπονήθηκε από κοινού με τα Ηνωμένα 
Έθνη για την ενίσχυση της παραγωγής και 
της επαγγελματοποίησης του τομέα 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
πληθυσμού σε τρόφιμα και απασχόληση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ 
ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου θα πρέπει να 
προαγάγει μια αποτελεσματικότερη 
βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών 
κοινοτήτων του Πράσινου Ακρωτηρίου και 
των συναφών κλάδων και 
δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η στήριξη που θα παρέχεται στο πλαίσιο 
του πρωτοκόλλου πρέπει να συνάδει με τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο 
δράσης για τη γαλάζια ανάπτυξη μέσα στα 
οικολογικά όρια, που εκπονήθηκε από 
κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη για την 
ενίσχυση της παραγωγής και της 
επαγγελματοποίησης του τομέα 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
πληθυσμού σε τρόφιμα και απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 7
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ 
ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου θα πρέπει να 
προαγάγει μια αποτελεσματικότερη 
βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών 
κοινοτήτων του Πράσινου Ακρωτηρίου και 
των συναφών κλάδων και 
δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η στήριξη που θα παρέχεται στο πλαίσιο 
του πρωτοκόλλου πρέπει να συνάδει με τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο 
δράσης για τη γαλάζια ανάπτυξη, που 
εκπονήθηκε από κοινού με τα Ηνωμένα 
Έθνη για την ενίσχυση της παραγωγής και 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ 
ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου θα πρέπει να 
προαγάγει μια αποτελεσματικότερη 
βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών 
κοινοτήτων του Πράσινου Ακρωτηρίου και 
των συναφών κλάδων και 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 
της επιστήμης για την αλιεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη που θα 
παρέχεται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 
πρέπει να συνάδει με τα εθνικά σχέδια 
ανάπτυξης και το σχέδιο δράσης για τη 
γαλάζια ανάπτυξη, που εκπονήθηκε από 
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της επαγγελματοποίησης του τομέα 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
πληθυσμού σε τρόφιμα και απασχόληση·

κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη για την 
ενίσχυση της παραγωγής και της 
επαγγελματοποίησης του τομέα 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
τοπικού πληθυσμού σε τρόφιμα και 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 8
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ με 
διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει επίσης να 
υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
συμφωνιών αυτών, ιδίως στο πλαίσιο των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, ιδίως του ΣΒΑ 14, και 
ότι όλες οι δράσεις της ΕΕ, όπως η 
παρούσα ΣΣΒΑ, πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των εν λόγω στόχων·

Or. en

Τροπολογία 9
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία θα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα αύξησης των αλιευμάτων για 
το Πράσινο Ακρωτήριο, της 
προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από 
την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων 
της Γουινέας Μπισάου στην ΑΟΖ της, 
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δεδομένου ότι σήμερα το μεγαλύτερο 
μέρος αυτής της προστιθέμενης αξίας δεν 
παραμένει στη χώρα·

Or. pt

Τροπολογία 10
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία θα πρέπει να συμβάλει στην 
προώθηση της ανάπτυξης του αλιευτικού 
τομέα του Πράσινου Ακρωτηρίου και ότι 
είναι αναγκαία η κατασκευή/ανανέωση 
βασικής υποδομής, και ειδικότερα 
λιμένων, σημείων εκφόρτωσης και 
υποδομών αποθήκευσης και μεταποίησης 
ιχθύων·

Or. pt

Τροπολογία 11
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται 
αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια 
των διαδικασιών που αφορούν το 
πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του·

Or. pt

Τροπολογία 12
João Ferreira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινο 
Ακρωτήριο θα πρέπει να επιδιώξει δύο 
στόχους ίσης σπουδαιότητας: 1) να παρέχει 
αλιευτικές δυνατότητες για τα σκάφη της 
ΕΕ στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών συμβουλών και χωρίς να 
παρεμβαίνει στα μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης που λαμβάνονται από τις 
περιφερειακές οργανώσεις στις οποίες 
ανήκει το Πράσινο Ακρωτήριο —ιδίως δε 
από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση 
των Θυννοειδών του Ατλαντικού 
(ICCAT)— ή να υπερβαίνει το διαθέσιμο 
πλεόνασμα· και (2) να προωθήσει 
περαιτέρω την οικονομική, χρηματοδοτική, 
τεχνική και επιστημονική συνεργασία 
μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου 
Ακρωτηρίου στον τομέα της βιώσιμης 
αλιείας και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης 
των αλιευτικών πόρων στην ΑΟΖ του 
Πράσινου Ακρωτηρίου, και ταυτόχρονα να 
μην υπονομεύει τις κυρίαρχες επιλογές και 
τις στρατηγικές του Πράσινου Ακρωτηρίου 
σχετικά με την εν λόγω ανάπτυξη·

1. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινο 
Ακρωτήριο θα πρέπει να επιδιώξει δύο 
στόχους ίσης σπουδαιότητας: 1) να παρέχει 
αλιευτικές δυνατότητες για τα σκάφη της 
ΕΕ στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών συμβουλών και χωρίς να 
παρεμβαίνει στα μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης που λαμβάνονται από τις 
περιφερειακές οργανώσεις στις οποίες 
ανήκει το Πράσινο Ακρωτήριο —ιδίως δε 
από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση 
των Θυννοειδών του Ατλαντικού 
(ICCAT)— ή να υπερβαίνει το διαθέσιμο 
πλεόνασμα· και (2) να προωθήσει 
περαιτέρω την οικονομική, χρηματοδοτική, 
τεχνική και επιστημονική συνεργασία 
μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου 
Ακρωτηρίου στον τομέα της βιώσιμης 
αλιείας και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης 
των αλιευτικών πόρων στην ΑΟΖ του 
Πράσινου Ακρωτηρίου, και ταυτόχρονα να 
μην υπονομεύει τις κυρίαρχες επιλογές και 
τις στρατηγικές του Πράσινου Ακρωτηρίου 
σχετικά με την εν λόγω ανάπτυξη· θεωρεί, 
ταυτόχρονα, ότι η συμφωνία θα πρέπει να 
διασφαλίζει πως όταν 
δραστηριοποιούνται ευρωπαϊκά σκάφη 
στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου θα 
εφαρμόζονται μέτρα μετριασμού των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, δεδομένης 
της μεγάλης αξίας της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας στα ύδατα της χώρας·

Or. pt

Τροπολογία 13
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινο 
Ακρωτήριο θα πρέπει να επιδιώξει δύο 
στόχους ίσης σπουδαιότητας: 1) να παρέχει 
αλιευτικές δυνατότητες για τα σκάφη της 
ΕΕ στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών συμβουλών και χωρίς να 
παρεμβαίνει στα μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης που λαμβάνονται από τις 
περιφερειακές οργανώσεις στις οποίες 
ανήκει το Πράσινο Ακρωτήριο —ιδίως δε 
από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση 
των Θυννοειδών του Ατλαντικού 
(ICCAT)— ή να υπερβαίνει το διαθέσιμο 
πλεόνασμα· και (2) να προωθήσει 
περαιτέρω την οικονομική, χρηματοδοτική, 
τεχνική και επιστημονική συνεργασία 
μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου 
Ακρωτηρίου στον τομέα της βιώσιμης 
αλιείας και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης 
των αλιευτικών πόρων στην ΑΟΖ του 
Πράσινου Ακρωτηρίου, και ταυτόχρονα να 
μην υπονομεύει τις κυρίαρχες επιλογές και 
τις στρατηγικές του Πράσινου Ακρωτηρίου 
σχετικά με την εν λόγω ανάπτυξη·

1. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινο 
Ακρωτήριο θα πρέπει να επιδιώξει δύο 
στόχους ίσης σπουδαιότητας: 1) να παρέχει 
αλιευτικές δυνατότητες για τα σκάφη της 
ΕΕ στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών γνώσεων και συμβουλών 
και χωρίς να παρεμβαίνει στα μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης που 
λαμβάνονται από τις περιφερειακές 
οργανώσεις στις οποίες ανήκει το Πράσινο 
Ακρωτήριο —ιδίως δε από τη Διεθνή 
Επιτροπή για τη Διατήρηση των 
Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT)— ή 
να υπερβαίνει το διαθέσιμο πλεόνασμα· 
και (2) να προωθήσει περαιτέρω την 
οικονομική, χρηματοδοτική, τεχνική και 
επιστημονική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ 
και του Πράσινου Ακρωτηρίου στον τομέα 
της βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων 
στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου, και 
ταυτόχρονα να μην υπονομεύει τις 
κυρίαρχες επιλογές και τις στρατηγικές του 
Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την 
ανάπτυξή του·

Or. en

Τροπολογία 14
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί πως δεν θα 
υπάρξει υπέρβαση του βάρους αναφοράς 
στη συμφωνία·

Or. pt
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Τροπολογία 15
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στα ευρήματα 
της αναδρομικής αξιολόγησης και της 
αξιολόγησης προοπτικών του 
Πρωτοκόλλου της ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου 
Ακρωτηρίου 2014-2018, του Μαΐου 2018, 
τα οποία αναφέρουν ότι το Πρωτόκολλο 
απέδειξε συνολικά την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και την καταλληλότητά του έναντι των 
εμπλεκόμενων συμφερόντων, την 
συμβατότητά του ως προς την τομεακή 
πολιτική του Πράσινου Ακρωτηρίου και 
τον υψηλό βαθμό αποδοχής του από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και καταλήγουν σε 
θετική εισήγηση υπέρ της σύναψης νέου 
Πρωτοκόλλου·

2. εφιστά την προσοχή στα ευρήματα 
της αναδρομικής αξιολόγησης και της 
αξιολόγησης προοπτικών του 
Πρωτοκόλλου της ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου 
Ακρωτηρίου 2014-2018, του Μαΐου 2018, 
τα οποία αναφέρουν ότι το Πρωτόκολλο 
απέδειξε συνολικά την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και την καταλληλότητά του έναντι των 
εμπλεκόμενων συμφερόντων, την 
συμβατότητά του ως προς την τομεακή 
πολιτική του Πράσινου Ακρωτηρίου και 
τον υψηλό βαθμό αποδοχής του από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και καταλήγουν σε 
θετική εισήγηση υπέρ της σύναψης νέου 
Πρωτοκόλλου· υπογραμμίζει ότι 
υπάρχουν περιθώρια για μια πιο 
αποτελεσματική πρόοδο όσον αφορά τη 
συνεργασία στον τομέα της αλιείας 
μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου 
Ακρωτηρίου, και θεωρεί ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να επιτευχθούν ακόμα 
περισσότερα από ό,τι στα προηγούμενα 
πρωτόκολλα εφαρμογής της συμφωνίας 
αυτής, ιδίως όσον αφορά τη στήριξη για 
την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας του 
Πράσινου Ακρωτηρίου·

Or. pt

Τροπολογία 16
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. υποστηρίζει την ανάγκη για 
σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη του 



AM\1197713EL.docx 11/28 PE646.968v01-00

EL

αλιευτικού τομέα του Πράσινου 
Ακρωτηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 
αλιευτικού κλάδου και των συναφών 
δραστηριοτήτων, και καλεί την Επιτροπή 
να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής 
αναθεώρησης και της ενίσχυσης της 
συνιστώσας της τομεακής στήριξης της 
συμφωνίας, σε συνδυασμό με τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για την 
αύξηση του ποσοστού απορρόφησης της 
εν λόγω στήριξης·

Or. pt

Τροπολογία 17
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 β. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου 
Ακρωτηρίου δεν θα επιτύχει τους στόχους 
της εάν δεν συμβάλλει στην αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας στο Πράσινο 
Ακρωτήριο ως αποτέλεσμα της 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων 
του·

Or. pt

Τροπολογία 18
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-
Πράσινου Ακρωτηρίου και το πρωτόκολλό 
της πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο για 
τη γαλάζια ανάπτυξη, με στόχο την 

3. υποστηρίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-
Πράσινου Ακρωτηρίου και το πρωτόκολλό 
της πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο για 
τη γαλάζια ανάπτυξη, με στόχο την 
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ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα του 
Πράσινου Ακρωτηρίου, και συγκεκριμένα 
θα πρέπει:

ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα του 
Πράσινου Ακρωτηρίου, και επισημαίνει 
ως τομείς προτεραιότητας που πρέπει να 
υποστηριχθούν από την ΕΕ 
κινητοποιώντας την απαραίτητη τεχνική 
και χρηματοδοτική βοήθεια:

Or. pt

Τροπολογία 19
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-
Πράσινου Ακρωτηρίου και το πρωτόκολλό 
της πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο για 
τη γαλάζια ανάπτυξη, με στόχο την 
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα του 
Πράσινου Ακρωτηρίου, και συγκεκριμένα 
θα πρέπει:

3. υποστηρίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-
Πράσινου Ακρωτηρίου και το πρωτόκολλό 
της πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο για 
τη γαλάζια ανάπτυξη μέσα στα οικολογικά 
όρια, με στόχο την ανάπτυξη του 
αλιευτικού τομέα του Πράσινου 
Ακρωτηρίου, και συγκεκριμένα θα πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 20
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να βελτιωθεί η διακυβέρνηση: να 
καταρτιστεί και να επικυρωθεί η 
νομοθεσία και να αξιοποιηθούν τα σχέδια 
διαχείρισης·

- να βελτιωθεί η διακυβέρνηση: να 
καταρτιστεί και να επικυρωθεί η 
νομοθεσία και να αξιοποιηθούν τα σχέδια 
διαχείρισης, όπως επίσης να υποστηριχτεί 
η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και 
των σχεδίων διαχείρισης·

Or. en
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Τροπολογία 21
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να βελτιωθεί η διακυβέρνηση: να 
καταρτιστεί και να επικυρωθεί η 
νομοθεσία και να αξιοποιηθούν τα σχέδια 
διαχείρισης·

- η βελτίωση της διακυβέρνησης, να 
καταρτιστεί και να επικυρωθεί η 
νομοθεσία και να αξιοποιηθούν τα σχέδια 
διαχείρισης με βελτίωση της συλλογής 
δεδομένων·

Or. es

Τροπολογία 22
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να βελτιωθεί η διακυβέρνηση: να 
καταρτιστεί και να επικυρωθεί η 
νομοθεσία και να αξιοποιηθούν τα σχέδια 
διαχείρισης·

- δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων 
και βελτίωση της διακυβέρνησης: μέσω 
της εκπόνησης νομοθεσίας και μέσω της 
περαιτέρω αξιοποίησης των σχεδίων 
διαχείρισης·

Or. pt

Τροπολογία 23
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να εφαρμοστεί αυστηρότερος 
έλεγχος και επιτήρηση στην ΑΟΖ του 
Πράσινου Ακρωτηρίου·

- να εφαρμοστεί αυστηρότερη 
παρακολούθηση, έλεγχος και επιτήρηση 
στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου και 
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στις παρακείμενες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 24
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να εφαρμοστεί αυστηρότερος 
έλεγχος και επιτήρηση στην ΑΟΖ του 
Πράσινου Ακρωτηρίου·

- να εφαρμοστεί αυστηρότερη, 
παρακολούθηση, έλεγχος και επιτήρηση 
στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου·

Or. en

Τροπολογία 25
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να ενισχυθούν τα μέτρα 
καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης 
και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ), μεταξύ 
άλλων και στα εσωτερικά ύδατα·

- να ενισχυθούν τα μέτρα 
καταπολέμησης των δραστηριοτήτων 
παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης 
αλιείας (ΠΑΑ), μεταξύ άλλων και στα 
εσωτερικά ύδατα·

Or. en

Τροπολογία 26
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 4α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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- να στηρίξουν τη δημιουργία και τη 
βελτίωση ενός προγράμματος συλλογής 
δεδομένων που θα επιτρέπει στις αρχές 
του Πράσινου Ακρωτηρίου να γνωρίζουν 
και να υποστηρίζουν την επιστημονική 
αξιολόγηση των πόρων που επιτρέπει τη 
λήψη αποφάσεων με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις·

Or. en

Τροπολογία 27
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής 
και/ή ανακαίνισης λιμενικών και άλλων 
υποδομών εκφόρτωσης, για παράδειγμα 
στο λιμάνι του Mindelo (νήσος São 
Vicente)·

- να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής 
και/ή ανακαίνισης υποδομών για την 
αλιεία και τις συναφείς δραστηριότητες, 
όπως λιμενικών και άλλων 
εγκαταστάσεων εκφόρτωσης (τόσο για 
σκάφη βιομηχανικής αλιείας όσο και για 
σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας), για 
παράδειγμα στο λιμάνι του Mindelo (νήσος 
São Vicente), εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης και μεταποίησης ιχθύων, 
αγορών, δομών διανομής και εμπορίας, 
εργαστηρίων ανάλυσης ποιότητας·

Or. pt

Τροπολογία 28
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να δοθεί η δυνατότητα 
κατασκευής και/ή ανακαίνισης λιμενικών 
και άλλων υποδομών εκφόρτωσης, για 

- να καταστήσει δυνατή την 
κατασκευή και/ή την ανακαίνιση των 
αποβαθρών και των λιμένων εκφόρτωσης, 
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παράδειγμα στο λιμάνι του Mindelo 
(νήσος São Vicente)·

συμπεριλαμβανομένων υποδομών 
υποστήριξης, στις κύριες παράκτιες 
κοινότητες,ιδίως στις παράκτιες 
κοινότητες, και ιδίως στο λιμάνι του 
Mindelo (νήσος Σάο Vicente)·

Or. en

Τροπολογία 29
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής 
και/ή ανακαίνισης λιμενικών και άλλων 
υποδομών εκφόρτωσης, για παράδειγμα 
στο λιμάνι του Mindelo (νήσος São 
Vicente)·

- να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής 
και/ή ανακαίνισης λιμενικών και άλλων 
υποδομών εκφόρτωσης, ιδίως για την 
τοπική αλιεία, για παράδειγμα στο λιμάνι 
του Mindelo (νήσος São Vicente)·

Or. en

Τροπολογία 30
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής 
και/ή ανακαίνισης λιμενικών και άλλων 
υποδομών εκφόρτωσης, για παράδειγμα 
στο λιμάνι του Mindelo (νήσος São 
Vicente)·

- να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής 
και/ή ανακαίνισης των αναγκαίων 
λιμενικών και άλλων υποδομών 
εκφόρτωσης, για παράδειγμα στο λιμάνι 
του Mindelo (νήσος São Vicente)·

Or. hr

Τροπολογία 31
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να στηριχθεί η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες·

- να στηριχθούν και να βελτιωθούν 
οι συνθήκες εργασίας για όλους τους 
εργαζομένους, ιδίως για τις γυναίκες σε 
όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την αλιεία, συμπεριλαμβανομένων 
τόσο της εμπορικής εκμετάλλευσης όσο 
και της μεταποίησης, της διαχείρισης της 
αλιείας, και της επιστήμης για την αλιεία·

Or. en

Τροπολογία 32
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να στηριχθεί η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες·

- να στηριχθούν η αναγνώριση και η 
βελτίωση του ρόλου των γυναικών στην 
αλιεία και των συνθηκών εργασίας τους, 
παράλληλα με την ενίσχυση της 
οργάνωσής τους·

Or. pt

Τροπολογία 33
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 6α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- με τη στήριξη της γαλάζιας 
οικονομίας και την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας·

Or. hr
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Τροπολογία 34
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να θεσπιστούν προστατευόμενες 
θαλάσσιες περιοχές·

- να υποστηριχτούν οι 
επιστημονικές γνώσεις που είναι 
αναγκαίες για τον καθορισμό 
προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής, 
της παρακολούθησης και του ελέγχου 
τους·

Or. en

Τροπολογία 35
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να περιοριστούν τα 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων 
ειδών όπως οι θαλάσσιες χελώνες,

Or. en

Τροπολογία 36
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να δημιουργηθούν συνθήκες που θα 
επιτρέψουν την ενίσχυση ενώσεων οι 
οποίες εκπροσωπούν άνδρες και γυναίκες 

- να δημιουργηθούν συνθήκες που θα 
επιτρέψουν την ενίσχυση ενώσεων οι 
οποίες εκπροσωπούν άνδρες και γυναίκες 
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που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό 
κλάδο, ιδίως όταν ασχολούνται με την 
παραδοσιακή αλιεία μικρής κλίμακας, και 
να προωθηθεί έτσι η ενίσχυση των 
τεχνικών, διαχειριστικών και 
διαπραγματευτικών ικανοτήτων·

που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό 
κλάδο, ιδίως όταν ασχολούνται με μικρής 
κλίμακας παραδοσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες, και να προωθηθεί έτσι η 
ενίσχυση των τεχνικών, διαχειριστικών και 
διαπραγματευτικών ικανοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 37
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να δημιουργηθούν και/ή να 
ανακαινιστούν κέντρα βασικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης, και να 
αναβαθμιστεί έτσι το επίπεδο ικανοτήτων 
αλιέων και ναυτικών·

- να δημιουργηθούν και/ή να 
ανακαινιστούν κέντρα βασικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης, και να 
αναβαθμιστεί έτσι το επίπεδο ικανοτήτων 
αλιέων και ναυτικών και των 
απασχολούμενων σε άλλες συναφείς 
δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 38
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να δημιουργηθούν και/ή να 
ανακαινιστούν κέντρα βασικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης, και να 
αναβαθμιστεί έτσι το επίπεδο ικανοτήτων 
αλιέων και ναυτικών·

- η κινητοποίηση για τη δημιουργία 
και/ή την ανακαίνιση πόλων βασικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης, γεγονός που 
θα αναβαθμίσει τα επίπεδα ικανοτήτων 
αλιέων και ναυτικών και την κατάρτιση 
των νέων επαγγελματιών·

Or. pt
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Τροπολογία 39
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να δημιουργηθούν και/ή να 
ανακαινιστούν κέντρα βασικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης, και να 
αναβαθμιστεί έτσι το επίπεδο ικανοτήτων 
αλιέων και ναυτικών·

- η κινητοποίηση για τη δημιουργία 
και/ή την ανακαίνιση πόλων βασικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης, γεγονός που 
θα αναβαθμίσει τα επίπεδα ικανοτήτων 
αλιέων, ναυτικών και γυναικών στον 
τομέα της αλιείας·

Or. es

Τροπολογία 40
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 9α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- ενίσχυση των μέτρων για την 
ενθάρρυνση των νέων να ασχοληθούν με 
την αλιεία

Or. hr

Τροπολογία 41
Manuel Pizarro, Nicolás González Casares, Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – περίπτωση 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να ενισχυθούν οι δυνατότητες 
επιστημονικής έρευνας και η ικανότητα 
παρακολούθησης των αλιευτικών πόρων·

- να ενισχυθούν οι δυνατότητες 
επιστημονικής έρευνας και η ικανότητα 
παρακολούθησης των αλιευτικών πόρων 
και του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία 42
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. εκφράζει ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι η συμφωνία δεν αφορά μικρά 
πελαγικά είδη που έχουν μεγάλη σημασία 
για τον τοπικό πληθυσμό και για τα οποία 
δεν υπάρχει πλεόνασμα·

Or. en

Τροπολογία 43
Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 β. εκφράζει την ανησυχία του για την 
πιθανότητα δυσμενών συνεπειών των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στον 
πληθυσμό των καρχαριών στην ΑΟΖ του 
Πράσινου Ακρωτηρίου·

Or. en

Τροπολογία 44
Manuel Pizarro, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. κρίνει σκόπιμη την ενίσχυση του 
όγκου και της αξιοπιστίας των δεδομένων 
σχετικά με όλα τα αλιεύματα 
(στοχευόμενα και παρεμπίπτοντα) και 
σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των 

5. κρίνει σκόπιμη την ενίσχυση του 
όγκου και της αξιοπιστίας των δεδομένων 
σχετικά με όλα τα αλιεύματα 
(στοχευόμενα και παρεμπίπτοντα) και 
σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των 
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ιχθυαποθεμάτων, και κρίνει επίσης 
σκόπιμη την καλύτερη εκτέλεση της 
χρηματοδότησης από την τομεακή στήριξη 
για να είναι δυνατή η πιο ακριβής 
αξιολόγηση του αντικτύπου της συμφωνίας 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τις 
αλιευτικές κοινότητες·

ιχθυαποθεμάτων, αλλά και για τον 
αντίκτυπο της αλιευτικής 
δραστηριότητας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, και κρίνει επίσης σκόπιμη την 
καλύτερη εκτέλεση της χρηματοδότησης 
από την τομεακή στήριξη για να είναι 
δυνατή η πιο ακριβής αξιολόγηση του 
αντικτύπου της συμφωνίας στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα και και τους αλιευτικούς 
πόρους, αλλά και στις τοπικές κοινότητες, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
και οικονομικού αντικτύπου της 
συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 45
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. κρίνει σκόπιμη την ενίσχυση του 
όγκου και της αξιοπιστίας των δεδομένων 
σχετικά με όλα τα αλιεύματα 
(στοχευόμενα και παρεμπίπτοντα) και 
σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των 
ιχθυαποθεμάτων, και κρίνει επίσης 
σκόπιμη την καλύτερη εκτέλεση της 
χρηματοδότησης από την τομεακή στήριξη 
για να είναι δυνατή η πιο ακριβής 
αξιολόγηση του αντικτύπου της συμφωνίας 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τις 
αλιευτικές κοινότητες·

5. κρίνει σκόπιμη την ενίσχυση του 
όγκου και της αξιοπιστίας των δεδομένων 
σχετικά με όλα τα αλιεύματα 
(στοχευόμενα και παρεμπίπτοντα) και 
σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των 
ιχθυαποθεμάτων, όπως επίσης την 
εξασφάλιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων για τα αλιεύματα, και κρίνει 
επίσης σκόπιμη την καλύτερη εκτέλεση 
της χρηματοδότησης από την τομεακή 
στήριξη για να είναι δυνατή η πιο ακριβής 
αξιολόγηση του αντικτύπου της συμφωνίας 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τις 
αλιευτικές κοινότητες·

Or. hr

Τροπολογία 46
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. θεωρεί ότι, ενόψει ενδεχόμενης 
απαγόρευσης της αλιείας ή καθορισμού 
περιορισμών στην αλιεία, θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν πρώτα οι τοπικές 
αλιευτικές ανάγκες ώστε να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα των πόρων, με βάση 
αξιόπιστες επιστημονικές συμβουλές·

Or. pt

Τροπολογία 47
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. καλεί την Επιτροπή και τις αρχές 
του Πράσινου Ακρωτηρίου να 
βελτιώσουν την παρακολούθηση και τη 
συλλογή δεδομένων για τα αποθέματα 
στο πλαίσιο της υπεραλίευσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους καρχαρίες

Or. en

Τροπολογία 48
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών 
συνεργασίας και επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας με αποδέκτη το Πράσινο 
Ακρωτήριο, να έχουν υπόψη τους ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και η 
τομεακή στήριξη που προβλέπεται σε 
αυτήν τη ΣΣΒΑ θα πρέπει να 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών 
συνεργασίας και επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας με αποδέκτη το Πράσινο 
Ακρωτήριο, να έχουν υπόψη τους ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και η 
τομεακή στήριξη που προβλέπεται σε 
αυτήν τη ΣΣΒΑ θα πρέπει να 
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αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
συμβολή στην ενίσχυση των τοπικών 
αλιευτικών κοινοτήτων·

αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό τη 
συμβολή στην ενίσχυση του αλιευτικού 
τομέα και προκειμένου η χώρα να 
διατηρήσει την πλήρη κυριαρχία στους 
πόρους της· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει, μέσω του ΕΤΑ και άλλων 
σχετικών μέσων, τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για την παροχή υποδομών οι 
οποίες, λόγω της κλίμακας και του 
κόστους τους, δεν μπορούν να 
κατασκευαστούν αποκλειστικά μέσω 
τομεακής στήριξης στο πλαίσιο της 
ΣΣΒΑ, όπως είναι για παράδειγμα οι 
αλιευτικοί λιμένες (τόσο για σκάφη 
βιομηχανικής αλιείας όσο και για σκάφη 
ερασιτεχνικής αλιείας)·

Or. pt

Τροπολογία 49
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών 
συνεργασίας και επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας με αποδέκτη το Πράσινο 
Ακρωτήριο, να έχουν υπόψη τους ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και η 
τομεακή στήριξη που προβλέπεται σε 
αυτήν τη ΣΣΒΑ θα πρέπει να 
αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
συμβολή στην ενίσχυση των τοπικών 
αλιευτικών κοινοτήτων·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών 
συνεργασίας και επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας με αποδέκτη το Πράσινο 
Ακρωτήριο, να έχουν υπόψη τους ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και η 
τομεακή στήριξη που προβλέπεται σε 
αυτήν τη ΣΣΒΑ θα πρέπει να έχουν 
συνοχή με σκοπό την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη συμβολή στην 
ενίσχυση των τοπικών αλιευτικών 
κοινοτήτων·

Or. hr

Τροπολογία 50
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η συνεισφορά της ΣΣΒΑ στη 
δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων 
εργασίας τοπικά, είτε σε σκάφη που 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της 
ΣΣΒΑ είτε σε αλιευτικές δραστηριότητες, 
τόσο προγενέστερου σταδίου όσο και 
μεταγενέστερου· θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να διαδραματίσουν καίριο 
ρόλο και να συμμετέχουν ενεργά στη 
δημιουργία ικανοτήτων και στις 
προσπάθειες κατάρτισης για την επίτευξη 
αυτού του στόχου·

Or. pt

Τροπολογία 51
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τη 
συνεργασία τους με το Πράσινο 
Ακρωτήριο για να αξιολογήσουν τις 
δυνατότητες ενίσχυσης της μελλοντικής 
αναπτυξιακής βοήθειας, κυρίως στο 
πλαίσιο του νέου Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(ΜΓΑΔΣ) που προτάθηκε ως τμήμα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 
2021-2027, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στο 
Πράσινο Ακρωτήριο και το γεγονός ότι η 
πολιτική σταθερότητα της χώρας σε ένα 
σύνθετο γεωπολιτικό πλαίσιο πρέπει να 
υποστηρίζεται και να ανταμείβεται·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τη 
συνεργασία τους με το Πράσινο 
Ακρωτήριο για να αξιολογήσουν τις 
δυνατότητες ενίσχυσης της μελλοντικής 
αναπτυξιακής βοήθειας, κυρίως στο 
πλαίσιο του νέου Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(ΜΓΑΔΣ), ιδίως με τη χρήση όλων των 
δυνατοτήτων αξιοποίησης των κονδυλίων 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την 
περίοδο 2021-2027·

Or. pt
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Τροπολογία 52
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει 
τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου 
να χρησιμοποιήσει την οικονομική 
συνεισφορά που προβλέπεται από το 
πρωτόκολλο για να ενισχύσει τον εθνικό 
αλιευτικό κλάδο σε βάθος χρόνου, και να 
ενθαρρύνει τη ζήτηση για τοπικές 
επενδύσεις και βιομηχανικά σχέδια, 
δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο·

8. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει 
τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου 
να χρησιμοποιήσει την οικονομική 
συνεισφορά που προβλέπεται από το 
πρωτόκολλο για να ενισχύσει τον εθνικό 
αλιευτικό κλάδο σε βάθος χρόνου, και να 
ενθαρρύνει τη ζήτηση για τοπικές 
επενδύσεις και βιομηχανικά σχέδια, 
δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο, ιδίως για να καταστεί η 
δραστηριότητα αυτή ελκυστική για τις 
νέες γενιές·

Or. en

Τροπολογία 53
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει 
τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου 
να χρησιμοποιήσει την οικονομική 
συνεισφορά που προβλέπεται από το 
πρωτόκολλο για να ενισχύσει τον εθνικό 
αλιευτικό κλάδο σε βάθος χρόνου, και να 
ενθαρρύνει τη ζήτηση για τοπικές 
επενδύσεις και βιομηχανικά σχέδια, 
δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο·

8. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει 
τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου 
να χρησιμοποιήσει την οικονομική 
συνεισφορά που προβλέπεται από το 
πρωτόκολλο για να ενισχύσει τον εθνικό 
αλιευτικό κλάδο σε βάθος χρόνου, και να 
ενθαρρύνει τη ζήτηση για τοπικές 
επενδύσεις και βιομηχανικά σχέδια και την 
ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας, δημιουργώντας έτσι θέσεις 
εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

Or. hr
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Τροπολογία 54
Manuel Pizarro, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει 
στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιεί τα 
πρακτικά και τα συμπεράσματα των 
συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας 
και τα πορίσματα των ετήσιων 
αξιολογήσεων· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων 
του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις 
συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αλιευτικών 
κοινοτήτων του Πράσινου Ακρωτηρίου·

9. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει 
στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιεί τα 
πρακτικά και τα συμπεράσματα των 
συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας 
και τα πορίσματα των ετήσιων 
αξιολογήσεων· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων 
του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις 
συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αλιευτικών 
κοινοτήτων του Πράσινου Ακρωτηρίου 
και των συναφών παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 55
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. θεωρεί ότι πρέπει να 
συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με 
τα οφέλη που αποφέρει η εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου στις τοπικές οικονομίες 
(απασχόληση, υποδομές, κοινωνικές 
βελτιώσεις)·

Or. es

Τροπολογία 56
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ενσωματώσει πληρέστερα τις 
συστάσεις που έχουν πλέον διατυπωθεί 
στη ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις αυτές, 
μεταξύ άλλων, στις διαδικασίες για την 
ανανέωση του πρωτοκόλλου·

Or. pt


