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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Considérant 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) xx/xx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [κανονισμός περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων] («κανονισμός περί 
κοινών διατάξεων»)3 έχει εγκριθεί 
προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός 
και να εναρμονισθεί η υλοποίηση της 
στήριξης που παρέχεται στα Ταμεία υπό 
επιμερισμένη διαχείριση (τα «Ταμεία»), με 
κύριο στόχο την απλούστευση της 
υλοποίησης των πολιτικών με συνεκτικό 
τρόπο. Αυτές οι κοινές διατάξεις ισχύουν 
για το μέρος του ΕΤΘΑ υπό επιμερισμένη 
διαχείριση. Τα Ταμεία επιδιώκουν 
συμπληρωματικούς στόχους και 
εφαρμόζουν τον ίδιο τρόπο διαχείρισης. Ως 
εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων] καθορίζει μια σειρά κοινών 
γενικών στόχων και γενικών αρχών, όπως 
η σύμπραξη και η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση. Περιλαμβάνει επίσης τα 
κοινά στοιχεία του στρατηγικού 
σχεδιασμού και προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά 
με τη συμφωνία σύμπραξης που θα 
συναφθεί με κάθε κράτος μέλος, και 
καθορίζει κοινή προσέγγιση όσον αφορά 
τον προσανατολισμό των επιδόσεων των 
Ταμείων. Συνεπώς, περιλαμβάνει 
ευνοϊκούς όρους, αναθεώρηση επιδόσεων 
και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. 
Επίσης, καθορίζονται κοινές διατάξεις 
όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας 
και προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα 
χρηματοοικονομικά μέσα, τη χρήση του 
InvestEU, την τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και 
τη δημοσιονομική διαχείριση. Ορισμένες 
ρυθμίσεις διαχείρισης και ελέγχου είναι 
επίσης κοινές σε όλα τα Ταμεία Η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του 
ΕΤΘΑ, και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων, θα πρέπει να περιγράφεται 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) xx/xx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [κανονισμός περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων] («κανονισμός περί 
κοινών διατάξεων»)3 έχει εγκριθεί 
προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός 
και να εναρμονισθεί η υλοποίηση της 
στήριξης που παρέχεται στα Ταμεία υπό 
επιμερισμένη διαχείριση (τα «Ταμεία»), με 
κύριο στόχο την απλούστευση της 
υλοποίησης των πολιτικών με συνεκτικό 
τρόπο. Αυτές οι κοινές διατάξεις ισχύουν 
για το μέρος του ΕΤΘΑ υπό επιμερισμένη 
διαχείριση. Τα Ταμεία επιδιώκουν 
συμπληρωματικούς στόχους και 
εφαρμόζουν τον ίδιο τρόπο διαχείρισης. Ως 
εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων] καθορίζει μια σειρά κοινών 
γενικών στόχων και γενικών αρχών, όπως 
η σύμπραξη και η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση. Περιλαμβάνει επίσης τα 
κοινά στοιχεία του στρατηγικού 
σχεδιασμού και προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά 
με τη συμφωνία σύμπραξης που θα 
συναφθεί με κάθε κράτος μέλος, και 
καθορίζει κοινή προσέγγιση όσον αφορά 
τον προσανατολισμό των επιδόσεων των 
Ταμείων. Συνεπώς, περιλαμβάνει 
ευνοϊκούς όρους, αναθεώρηση επιδόσεων 
και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. 
Επίσης, καθορίζονται κοινές διατάξεις 
όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας 
και προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα 
χρηματοοικονομικά μέσα, την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων και τη δημοσιονομική 
διαχείριση. Ορισμένες ρυθμίσεις 
διαχείρισης και ελέγχου είναι επίσης 
κοινές σε όλα τα Ταμεία Η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του 
ΕΤΘΑ, και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων, θα πρέπει να περιγράφεται 
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στη συμφωνία σύμπραξης, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

στη συμφωνία σύμπραξης, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

_________________ _________________

3 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 3 ΕΕ C […] της […], σ. […].

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
αναπτύξει συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά 
Ταμεία και προγράμματα της Ένωσης. Θα 
πρέπει επίσης να επιτρέπει τη 
χρηματοδότηση υπό μορφή 
χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των 
συνδυαστικών πράξεων που υλοποιούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [κανονισμός για το InvestEU].

(5) Στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
αναπτύξει συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά 
Ταμεία και προγράμματα της Ένωσης.

__________________ __________________

5 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 5 ΕΕ C […] της […], σ. […].

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο που καθορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) xx/xx6 προβλέπει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 
συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και 
θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός 
του ΕΤΘΑ πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με της 
περιόδου 2014-2020. Οι πόροι του ΕΤΘΑ 
πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της 
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της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. 
Θα πρέπει να κατανεμηθούν 5 311 000 
000 EUR για τη στήριξη υπό 
επιμερισμένη διαχείριση και 829 000 000 
EUR για τη στήριξη υπό άμεση και 
έμμεση διαχείριση. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα, ιδίως όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, 
ο ορισμός των εθνικών κονδυλίων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση για την περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να 
βασίζεται στην κατανομή του ΕΤΘΑ για 
την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα 
πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την 
επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία 
δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας 
και για επιστημονικούς σκοπούς, ενώ τα 
ποσά για οριστική παύση και έκτακτη 
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο 
όριο.

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

__________________ __________________

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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Ο ναυτιλιακός τομέας της Ευρώπης 
δημιουργεί πάνω από 5 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας που αποφέρουν σχεδόν 
500 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, με 
δυνατότητα δημιουργίας πολλών 
περισσότερων θέσεων εργασίας. Η 
παραγωγή της παγκόσμιας οικονομίας των 
ωκεανών εκτιμάται σήμερα σε 1,3 
τρισεκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο θα 
μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το 
2030. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι 
της συμφωνίας του Παρισιού για τις 
εκπομπές CO2 απαιτεί να χρησιμοποιηθεί 
τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού 
της ΕΕ για δράσεις που σχετίζονται με 
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σημαντική κινητήρια δύναμη για 
καινοτομία σε άλλους τομείς, όπως ο 
ναυτικός εξοπλισμός, η ναυπηγική 
βιομηχανία, η παρατήρηση των ωκεανών, 
η βυθοκόρηση, η παράκτια προστασία και 
η ναυπηγική. Οι επενδύσεις στη θαλάσσια 
οικονομία παρέχονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία της Ένωσης, ιδίως από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΤΘΑ. Πρέπει
να χρησιμοποιηθούν νέα επενδυτικά 
εργαλεία, όπως το InvestEU, για την 
κάλυψη του αναπτυξιακού δυναμικού του 
τομέα.

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

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΤΘΑ μετά το 2020 θα πρέπει 
να βασίζεται σε μια απλοποιημένη δομή 
χωρίς προκαθορισμό μέτρων και 
λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε 
επίπεδο Ένωσης με υπερβολικά 
περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει 
να περιγράφονται ευρείς τομείς στήριξης 
σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το 
πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό 
τα καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων. Ποικίλα μέτρα που 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα εν 
λόγω προγράμματα ενδέχεται να 
στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων], υπό 
την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τους 
τομείς στήριξης που προσδιορίζονται στον 

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

παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου 
μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να 
αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις όσον 
αφορά τη διατήρηση της αλιείας, για 
παράδειγμα, γενική απαγόρευση των 
επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική 
ικανότητα ή των πρακτικών αλιείας που 
βλάπτουν τους ωκεανούς. Επιπλέον, οι 
επενδύσεις και οι αποζημιώσεις για τον 
στόλο πρέπει να εξαρτώνται αυστηρά από 
τη συνοχή τους με τους στόχους 
διατήρησης της ΚΑΠ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να 
συμβάλει στην υλοποίηση  άλλων στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ. 
Συγκεκριμένα, ο παρών κανονισμός 
τονίζει τους ακόλουθους στόχους:

α) ΣΒΑ. 1 Εξάλειψη της φτώχειας: το 
ΕΤΘΑ συμβάλλει στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των πλέον 
ευάλωτων παράκτιων κοινοτήτων, ιδίως 
εκείνων που εξαρτώνται από ένα 
συγκεκριμένο αλιευτικό απόθεμα που 
απειλείται λόγω της υπεραλίευσης, των 
αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο και 
προβλημάτων περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα.

β) ΣΒΑ. 3 Καλή υγεία και ευημερία: το 
ΕΤΘΑ συμβάλλει στην καταπολέμηση 
της ρύπανσης των παράκτιων υδάτινων 
συστημάτων, η οποία ευθύνεται για 
ενδημικές νόσους, και στη διασφάλιση 
της καλής ποιότητας των τροφίμων που 
προέρχονται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια.

γ) ΣΒΑ. 7 Καθαρή και φθηνή ενέργεια: 
χρηματοδοτώντας τη γαλάζια οικονομία, 
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το ΕΤΘΑ στηρίζει την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων θαλάσσιων ενεργειακών 
πόρων και διασφαλίζει ότι η εξέλιξη αυτή 
συνάδει με την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και τη διατήρηση των 
αλιευτικών πόρων.

δ) ΣΒΑ. 8 Αξιοπρεπής εργασία και 
οικονομική ανάπτυξη: το ΕΤΘΑ 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της γαλάζιας 
οικονομίας ως παράγοντα οικονομικής 
ανάπτυξης. Φροντίζει επίσης να αποτελεί 
η οικονομική ανάπτυξη πηγή 
αξιοπρεπούς απασχόλησης για τις 
παράκτιες κοινότητες. Επιπλέον, το 
ΕΤΘΑ συμβάλλει στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των αλιέων.

ε) ΣΒΑ. 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και 
παραγωγή: το ΕΤΘΑ συμβάλλει στην 
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων 
και περιορίζει τη σπατάλη των φυσικών 
πόρων και πηγών ενέργειας.

στ) ΣΒΑ. 13 Καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής: το ΕΤΘΑ αφιερώνει 
30% του προϋπολογισμού του στην 
προσπάθεια καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής.

ζ) ΣΒΑ.14 Διατήρηση και αειφόρος 
χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και 
των θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της 
βιώσιμης ανάπτυξης

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ατζέντας του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχει δεσμευθεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των 
17 στόχων του (ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με ημερομηνία 22 
Νοεμβρίου 2016 (COM (2016)739).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17



AD\1172852EL.docx 11/70 PE628.643v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να 
στηρίξει την καινοτομία και τις επενδύσεις 
σε αλιευτικά σκάφη προκειμένου να 
βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια και οι 
συνθήκες εργασίας, η ενεργειακή απόδοση 
και η ποιότητα των αλιευμάτων. Ωστόσο, η 
στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
αύξηση της αλιευτικής ικανότητας ή της 
δυνατότητας εξεύρεσης ιχθύων και δεν θα 
πρέπει να χορηγείται απλώς για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που είναι 
υποχρεωτικές βάσει της ενωσιακής ή της 
εθνικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της 

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

εθνικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της 
διάρθρωσης χωρίς περιοριστικά μέτρα, θα 
πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίσουν τους ακριβείς κανόνες 
επιλεξιμότητας για αυτές τις επενδύσεις. 
Όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και 
τις συνθήκες εργασίας επί των αλιευτικών 
σκαφών, θα πρέπει να χορηγηθεί 
υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 
από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η επιτυχία της ΚΑΠ εξαρτάται από 
τη διαθεσιμότητα επιστημονικών 
συμβουλών για τη διαχείριση της αλιείας 
και, συνεπώς, από τη διαθεσιμότητα 
δεδομένων για την αλιεία. Υπό το πρίσμα 
των προκλήσεων και των δαπανών για την 
απόκτηση αξιόπιστων και πλήρων 
στοιχείων, είναι απαραίτητο να στηριχθούν 
οι δράσεις των κρατών μελών για τη 
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου («κανονισμός για το 
πλαίσιο συλλογής δεδομένων»)9 και να 
υπάρξει συνεισφορά στις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές. Η 
στήριξη αυτή θα πρέπει να επιτρέπει 
συνέργειες με τη συλλογή και επεξεργασία
άλλων τύπων θαλάσσιων δεδομένων.

(24) Η επιτυχία της ΚΑΠ εξαρτάται από 
τη διαθεσιμότητα επιστημονικών 
συμβουλών για τη διαχείριση της αλιείας 
και, συνεπώς, από τη διαθεσιμότητα 
δεδομένων για την αλιεία. Υπό το πρίσμα 
των προκλήσεων και των δαπανών για την 
απόκτηση αξιόπιστων και πλήρων 
στοιχείων, είναι απαραίτητο να στηριχθούν 
οι δράσεις των κρατών μελών για τη 
συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή
δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 2017/1004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«κανονισμός για το πλαίσιο συλλογής 
δεδομένων»)9 και να υπάρξει συνεισφορά 
στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
συμβουλές. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να 
επιτρέπει συνέργειες με τη συλλογή, 
επεξεργασία και ανταλλαγή άλλων τύπων 
θαλάσσιων δεδομένων.

_________________ _________________

9 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τη 
θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για τη 
συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση 
δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη 
στήριξη επιστημονικών συμβουλών 
σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική 

9 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τη 
θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για τη 
συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση 
δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη 
στήριξη επιστημονικών συμβουλών 
σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική 
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και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 157 της 20.6.2017, σ. 1).

και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 157 της 20.6.2017, σ. 1).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Δεδομένων των προκλήσεων για 
την επίτευξη των στόχων διατήρησης της 
ΚΑΠ, θα πρέπει να είναι δυνατόν το 
ΕΤΘΑ να στηρίζει δράσεις για τη 
διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών 
στόλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη της 
προσαρμογής του στόλου εξακολουθεί 
ενίοτε να είναι αναγκαία όσον αφορά 
ορισμένα τμήματα του στόλου και 
θαλάσσιες λεκάνες. Η στήριξη αυτή θα 
πρέπει να επικεντρώνεται αυστηρά στη 
διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και να 
στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει το ΕΤΘΑ να μπορεί 
να στηρίζει την οριστική παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε τμήματα 
του στόλου όπου δεν υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Η 
εν λόγω στήριξη θα πρέπει να αποτελέσει 
εργαλείο για τα σχέδια δράσης για την 
προσαρμογή των τμημάτων του στόλου με 
εντοπισμένο διαρθρωτικό πλεόνασμα, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013, και θα πρέπει να υλοποιηθεί 
είτε μέσω της διάλυσης του αλιευτικού 
σκάφους ή μέσω του παροπλισμού και της 
μετασκευής του για άλλες δραστηριότητες. 
Αν η μετασκευή οδηγήσει σε αυξημένη 
πίεση της ερασιτεχνικής αλιείας στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα, η στήριξη θα 
πρέπει να χορηγείται μόνον εάν είναι 
σύμφωνη με την ΚΑΠ και τους στόχους 

(26) Δεδομένων των προκλήσεων για 
την επίτευξη των στόχων διατήρησης της 
ΚΑΠ, θα πρέπει να είναι δυνατόν το 
ΕΤΘΑ να στηρίζει δράσεις για τη 
διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών 
στόλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη της 
προσαρμογής του στόλου εξακολουθεί 
ενίοτε να είναι αναγκαία όσον αφορά 
ορισμένα τμήματα του στόλου και 
θαλάσσιες λεκάνες. Η στήριξη αυτή θα 
πρέπει να επικεντρώνεται αυστηρά στη 
διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και να 
στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών πόρων. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει το ΕΤΘΑ να μπορεί να 
στηρίζει την οριστική παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε τμήματα 
του στόλου όπου δεν υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και 
διαθέσιμων αλιευτικών πόρων. Η εν λόγω 
στήριξη θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο 
για τα σχέδια δράσης για την προσαρμογή 
των τμημάτων του στόλου με εντοπισμένο 
διαρθρωτικό πλεόνασμα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και 
θα πρέπει να υλοποιηθεί είτε μέσω της 
διάλυσης του αλιευτικού σκάφους ή μέσω 
του παροπλισμού και της μετασκευής του 
για άλλες δραστηριότητες. Αν η μετασκευή 
οδηγήσει σε αυξημένη πίεση της 
ερασιτεχνικής αλιείας στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα, η στήριξη θα πρέπει να 
χορηγείται μόνον εάν είναι σύμφωνη με 
την ΚΑΠ και τους στόχους των σχετικών 
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των σχετικών πολυετών σχεδίων. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή 
της διαρθρωτικής προσαρμογής του 
στόλου με τους στόχους διατήρησης, η 
στήριξη της οριστικής παύσης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια 
και να συνδέεται με την επίτευξη 
αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να εφαρμοστεί μόνο με χρηματοδότηση 
που δεν συνδέεται με το κόστος που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων]. Στο πλαίσιο αυτού του 
μηχανισμού, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 
να ενισχύονται οικονομικά από την 
Επιτροπή για οριστική παύση με βάση τις 
πραγματικές δαπάνες, αλλά με βάση την 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων και την 
επίτευξη αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τέτοιες 
προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να 
συνδέονται με την επίτευξη των στόχων 
διατήρησης της ΚΑΠ.

πολυετών σχεδίων. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η συνοχή της διαρθρωτικής 
προσαρμογής του στόλου με τους στόχους 
διατήρησης, η στήριξη της οριστικής 
παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απόλυτη 
διαφάνεια και να συνδέεται με την 
επίτευξη αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί μόνο με 
χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με το 
κόστος που προβλέπεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων]. Στο πλαίσιο αυτού του 
μηχανισμού, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 
να ενισχύονται οικονομικά από την 
Επιτροπή για οριστική παύση με βάση τις 
πραγματικές δαπάνες, αλλά με βάση την 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων και την 
επίτευξη αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τέτοιες 
προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να 
συνδέονται με την επίτευξη των στόχων 
διατήρησης της ΚΑΠ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Λόγω του υψηλού επιπέδου 
απρόβλεπτων αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
οι έκτακτες περιστάσεις ενδέχεται να 
προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες στους αλιείς. Προκειμένου να 
μετριαστούν οι εν λόγω συνέπειες, θα 
πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ να 
στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για 
την έκτακτη παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων που προκαλείται από την 
εφαρμογή ορισμένων μέτρων διατήρησης 
π.χ. πολυετή σχέδια, στόχοι για τη 
διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αποθεμάτων, μέτρα για την προσαρμογή 
της αλιευτικής ικανότητας αλιευτικών 

(27) Λόγω του υψηλού επιπέδου 
απρόβλεπτων αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
οι έκτακτες περιστάσεις ενδέχεται να 
προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες στους αλιείς. Προκειμένου να 
μετριαστούν οι εν λόγω συνέπειες, θα 
πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ να 
στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για 
την έκτακτη παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων που προκαλείται από την 
εφαρμογή ορισμένων μέτρων διατήρησης 
π.χ. πολυετή σχέδια, στόχοι για τη 
διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αποθεμάτων, μέτρα για την προσαρμογή 
της αλιευτικής ικανότητας αλιευτικών 
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σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές 
δυνατότητες και τεχνικά μέτρα, καθώς και 
από την εφαρμογή μέτρων έκτακτης 
ανάγκης, από τη διακοπή, για λόγους 
ανωτέρας βίας, της εφαρμογής συμφωνίας 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική 
καταστροφή ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν. Η στήριξη θα πρέπει να 
χορηγείται μόνον εάν οι οικονομικές 
επιπτώσεις στους αλιείς είναι σημαντικές, 
δηλαδή εάν οι εμπορικές δραστηριότητες 
του συγκεκριμένου σκάφους έχουν 
σταματήσει κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 
90 διαδοχικών ημερών και εάν οι 
οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από 
την παύση υπερβαίνουν το 30% της μέσης 
ετήσιας παραγωγής της σχετικής 
επιχείρησης για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Οι ιδιαιτερότητες της αλιείας 
χελιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω 
στήριξης.

σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές 
δυνατότητες και τεχνικά μέτρα, καθώς και 
από την εφαρμογή μέτρων έκτακτης 
ανάγκης, από τη διακοπή, για λόγους 
ανωτέρας βίας, της εφαρμογής συμφωνίας 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική 
καταστροφή ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν. [Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]
Οι ιδιαιτερότητες της αλιείας χελιών θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις 
προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω 
στήριξης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 
καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 
μέτρων και δεν χρησιμοποιεί συρόμενο 
αλιευτικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν το 75 % όλων των αλιευτικών 
σκαφών που είναι νηολογημένα στην 
Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των 
απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται 
ιδιαίτερα από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα 
οποία αποτελούν την κύρια πηγή 
εισοδήματός τους. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να τους παρέχει προτιμησιακή 
μεταχείριση μέσω ποσοστού έντασης 
ενίσχυσης 100 %, συμπεριλαμβανομένων 
των δράσεων που σχετίζονται με τον 
έλεγχο και την επιβολή, με σκοπό την 

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

ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών 
πρακτικών. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς 
στήριξης θα πρέπει να προορίζονται για 
την αλιεία μικρής κλίμακας στο τμήμα του 
στόλου όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι 
στήριξη για την απόκτηση σκάφους, την 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό της 
μηχανής, την ανακαίνιση και την 
αποκατάσταση παλαιών υποδομών ή για 
νέες υποδομές, όπως ιχθυόσκαλες ή 
λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους ένα 
σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, το οποίο θα πρέπει να 
παρακολουθείται με βάση δείκτες για τους 
οποίους πρέπει να καθοριστούν ορόσημα 
και στόχοι.

Αιτιολόγηση

Παραμελημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταλελειμμένα μικρά χωριά μπορεί να 
διαθέτουν υποδομές που μπορεί να καταστούν φιλικοί προς το περιβάλλον πόλοι έλξης 
επιχειρήσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αλιείας (όπως γραφεία τουριστικών 
πληροφοριών, εστιατόρια, λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό 
εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα καθώς και για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο 
«Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική 
εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της ΕΕ» αντιμετωπίζουν 

(29) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο 
«Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική 
εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της ΕΕ»10 αντιμετωπίζουν 
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συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται 
με την απομάκρυνση, την τοπογραφία και 
το κλίμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 
της Συνθήκης, και έχουν επίσης 
συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για την 
ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας. Ως εκ τούτου, για κάθε εξόχως 
απόκεντρη περιοχή θα πρέπει να 
επισυναφθεί στο πρόγραμμα των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών σχέδιο 
δράσης για την ανάπτυξη της βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, και θα πρέπει να 
διατεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για τη 
στήριξη της εφαρμογής αυτών των 
σχεδίων δράσης. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
μπορεί επίσης να στηρίζει την 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους με 
το οποίο επιβαρύνονται οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές λόγω της θέσης και 
του νησιωτικού τους χαρακτήρα. Η 
στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
ένα ανώτατο όριο ως ποσοστό της εν λόγω 
συνολικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης. 
Επιπλέον, στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές θα πρέπει να εφαρμόζεται 
υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 
από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις.

συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται 
με την απομάκρυνση, την τοπογραφία και 
το κλίμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 
της Συνθήκης, και έχουν επίσης 
συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για την 
ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας. Το ΕΤΘΑ πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη τους 
συγκεκριμένους περιορισμούς που 
αναγνωρίζονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, για 
κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή θα πρέπει
επίσης να επισυναφθεί στο πρόγραμμα των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών σχέδιο 
δράσης για την ανάπτυξη της βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, και θα πρέπει να 
διατεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για τη 
στήριξη της εφαρμογής αυτών των 
σχεδίων δράσης. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
μπορεί επίσης να στηρίζει την 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους με 
το οποίο επιβαρύνονται οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές λόγω της θέσης και 
του νησιωτικού τους χαρακτήρα. Η
στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
ένα ανώτατο όριο ως ποσοστό της εν λόγω 
συνολικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης. 
Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 
και ποσοστό χρηματοδότησης από το 
ΕΤΘΑ από το νυν εφαρμοζόμενο στις
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(29α) Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με την ειδική κατάσταση των νησιών 
(2015/3014(RSP)) και τη γνωμοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ειδικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
νησιά» (1229/2011), η γεωργία, η 
κτηνοτροφία και η αλιεία συνιστούν 
σημαντικό στοιχείο των τοπικών 
νησιωτικών οικονομιών. Οι ευρωπαϊκές 
νησιωτικές περιοχές πάσχουν από 
έλλειψη προσβασιμότητας, ιδίως για τις 
ΜΜΕ, και χαμηλό επίπεδο 
διαφοροποίησης των προϊόντων. 
Χρειάζονται μια στρατηγική που θα τους 
επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν όλες τις 
πιθανές συνέργειες μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων και άλλων μέσων 
της Ένωσης με σκοπό την αντιστάθμιση 
των μειονεκτημάτων των νησιών και την 
αύξηση της οικονομικής τους ισχύος, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Αν και το άρθρο 174 
ΣΛΕΕ αναγνωρίζει τα μόνιμα φυσικά και 
γεωγραφικά προβλήματα που 
χαρακτηρίζουν ιδίως την κατάσταση των 
νησιών, η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
ένα «Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα 
νησιά», προκειμένου να συνδέσει τα μέσα 
που μπορούν να έχουν σημαντικό εδαφικό 
αντίκτυπο.

Αιτιολόγηση

Κατά την εξέταση του νέου πλαισίου για το ΕΤΘΑ του 2021 θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο 
υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των ευρωπαϊκών νησιών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
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ανταγωνιστικότητα ορισμένων 
αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας από τις απόκεντρες 
περιφέρειες της Ένωσης σε σχέση με την 
ανταγωνιστικότητα παρόμοιων 
προϊόντων από άλλες περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση θέσπισε 
μέτρα το 1992 για να αντισταθμίσει το 
σχετικό πρόσθετο κόστος στον κλάδο της 
αλιείας. Τα μέτρα αυτά 
προγραμματίστηκαν για την περίοδο 
2007-2013 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
791/2007 και συνεχίζονται με τον 
κανονισμό 508/2014 που ισχύει για την 
περίοδο 2014-2020. Είναι απαραίτητο να 
συνεχιστεί η παροχή στήριξης για την 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους για 
την αλίευση, καλλιέργεια, μεταποίηση και 
εμπορία ορισμένων αλιευτικών 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
από τις απόκεντρες περιφέρειες της
Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
ώστε η αντιστάθμιση να συμβάλλει στη 
διατήρηση της οικονομικής 
βιωσιμότητας των παραγόντων του τομέα 
στις εν λόγω περιφέρειες.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) Για την άμβλυνση των ανωτέρω 
ειδικών περιορισμών στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και βάσει του 
άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να είναι 
δυνατή η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 
λειτουργίας, με απλουστευμένη 
διαδικασία.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) Λόγω των διαφορετικών 
συνθηκών εμπορίας στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες και των 
διακυμάνσεων των αλιευμάτων, των 
αποθεμάτων και της ζητήσεως στην 
αγορά, θα πρέπει να επαφίεται στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να 
καθορίζουν τα αλιευτικά προϊόντα που 
είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση, τις 
αντίστοιχες μέγιστες ποσότητές τους και 
τα ποσά αντιστάθμισης στο πλαίσιο της 
συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29γ) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να διαφοροποιήσουν τον κατάλογο 
και τις ποσότητες των εν λόγω 
αλιευτικών προϊόντων και το ύψος της 
αντιστάθμισης στο πλαίσιο της συνολικής 
κατανομής ανά κράτος μέλος. Πρέπει 
επίσης να τους επιτραπεί να 
προσαρμόσουν τα σχετικά προγράμματα 
αντιστάθμισης εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από την αλλαγή των 
συνθηκών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29δ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καθορίζουν το αντισταθμιστικό ποσό 
σε επίπεδο που να επιτρέπει την ορθή 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους 
που προκύπτει από τα ιδιαίτερα 
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μειονεκτήματα των απόκεντρων 
περιφερειών. Προς αποφυγή της παροχής 
υπερβολικής αντιστάθμισης, το ποσό θα 
πρέπει να είναι ανάλογο προς το 
πρόσθετο κόστος το οποίο αντισταθμίζει 
η ενίσχυση. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει 
να λαμβάνονται επίσης υπόψη άλλοι 
τύποι δημόσιας παρέμβασης που 
επιδρούν στο επίπεδο του επιπλέον 
κόστους.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει την προστασία και την 
αποκατάσταση της θαλάσσιας και 
παράκτιας βιοποικιλότητας και των 
θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να διατίθεται στήριξη για την 
παροχή αποζημίωσης για τη συλλογή από 
τους αλιείς απολεσθέντος αλιευτικού 
εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων 
και για τη στήριξη των επενδύσεων σε 
λιμένες ώστε να διατίθενται κατάλληλες 
εγκαταστάσεις υποδοχής για τον 
απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα 
θαλάσσια απορρίμματα. Θα πρέπει επίσης 
να παρέχεται στήριξη για δράσεις με 
σκοπό την επίτευξη ή τη διατήρηση της 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου («οδηγία-πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική»)11, με σκοπό την 
εφαρμογή των μέτρων προστασίας του 
θαλάσσιου χώρου που θεσπίστηκαν 
δυνάμει της εν λόγω οδηγίας και, σύμφωνα 
με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα 
που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου («οδηγία για 

(30) Στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, το 25% του ΕΤΘΑ πρέπει να 
στηρίζει την προστασία και την 
αποκατάσταση της θαλάσσιας και 
παράκτιας βιοποικιλότητας και των 
θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να διατίθεται στήριξη για την 
παροχή αποζημίωσης για τη συλλογή από 
τους αλιείς απολεσθέντος αλιευτικού 
εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων 
και για τη στήριξη των επενδύσεων σε 
λιμένες ώστε να διατίθενται κατάλληλες 
εγκαταστάσεις υποδοχής για τον 
απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα 
θαλάσσια απορρίμματα. Θα πρέπει επίσης 
να παρέχεται στήριξη για δράσεις με 
σκοπό την επίτευξη ή τη διατήρηση της 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου («οδηγία-πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική»)11, με σκοπό την 
εφαρμογή των μέτρων προστασίας του 
θαλάσσιου χώρου που θεσπίστηκαν 
δυνάμει της εν λόγω οδηγίας και, σύμφωνα 
με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα 
που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου («οδηγία για 
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τα ενδιαιτήματα»)12, για τη διαχείριση, 
αποκατάσταση και παρακολούθηση των 
τόπων του NATURA 2000, καθώς και για 
την προστασία των ειδών βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τα πτηνά»)13. Στο πλαίσιο της 
άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει στην προώθηση καθαρών και 
υγιών θαλασσών και την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές 
ύλες σε μια κυκλική οικονομία που 
αναπτύχθηκε στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 16ης Ιανουαρίου 201614, 
σε συνάφεια με τον στόχο επίτευξης ή 
διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.

τα ενδιαιτήματα»)12, για τη διαχείριση, 
αποκατάσταση και παρακολούθηση των 
τόπων του NATURA 2000, καθώς και για 
την προστασία των ειδών βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τα πτηνά»)13. Στο πλαίσιο της 
άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει στην προώθηση καθαρών και 
υγιών θαλασσών και την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές 
ύλες σε μια κυκλική οικονομία που 
αναπτύχθηκε στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 16ης Ιανουαρίου 201614, 
σε συνάφεια με τον στόχο επίτευξης ή 
διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.

__________________ __________________

11 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, για τη δημιουργία 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

11 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, για τη δημιουργία 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

12 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικότοπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7).

12 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικότοπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7).

13 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Νοεμβρίου 2009 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7).

13 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Νοεμβρίου 2009 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7).

14 COM(2018)0028. 14 COM(2018)0028.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, για 
την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για 
την παραγωγή τροφίμων και άλλων 
πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια 
πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και 
επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που 
δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την 
εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των 
εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη 
πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή 
εθνικά στρατηγικά σχέδια για την 
υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας, των παραγωγικών 
επενδύσεων, της καινοτομίας, της 
απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, 
της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, 
της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για 
την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών 
διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα 
πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα 
προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων 
υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 
Ωστόσο, στην περίπτωση των 
παραγωγικών επενδύσεων, η στήριξη θα 
πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του 
InvestEU, τα οποία προσφέρουν 
υψηλότερη μόχλευση στις αγορές και 
είναι, κατά συνέπεια, καταλληλότερα από 
τις επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων χρηματοδότησης του 
τομέα.

(32) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, για 
την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για 
την παραγωγή τροφίμων και άλλων 
πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη
εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια 
πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και 
επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που 
δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την 
εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των 
εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη 
πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή 
εθνικά στρατηγικά σχέδια για την 
υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, των παραγωγικών 
επενδύσεων, της καινοτομίας, της 
απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, 
της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, 
της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για 
την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών 
διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα 
πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα 
προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων 
υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 
Αυτές οι σύνθετες και επαχθείς 
διαδικασίες θα πρέπει να εξεταστούν και 
να απλοποιηθούν, με την επιφύλαξη των 
προτύπων που απαιτούνται για τέτοιου 
είδους εκμεταλλεύσεις.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η μεταποιητική βιομηχανία παίζει 
επίσης ρόλο στη διαθεσιμότητα και την 
ποιότητα των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να μπορεί να στηρίζει στοχευμένες 
επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, με την 
προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ). Η στήριξη 
αυτή θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του 
InvestEU και όχι μέσω επιχορηγήσεων.

(34) Η μεταποιητική βιομηχανία παίζει 
επίσης ρόλο στη διαθεσιμότητα και την 
ποιότητα των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να μπορεί να στηρίζει στοχευμένες 
επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, με την 
προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ).

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν 
μέτρα για τη διευκόλυνση του κοινωνικού 
διαλόγου και για την αξιοποίηση του 
ΕΤΘΑ έτσι ώστε να συμβάλει στην 
εκπαίδευση ειδικευμένων επαγγελματιών 
για τον τομέα της ναυτιλίας και της 
αλιείας. Η σημασία του εκσυγχρονισμού 
των τομέων της ναυτιλίας και της αλιείας 
και ο ρόλος που διαδραματίζει η 
καινοτομία σε αυτόν καθιστά αναγκαία 
την επανεκτίμηση της χρηματοδότησης 
για την επαγγελματική κατάρτιση στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή υπενθυμίζει τα άρθρα 25 και 27 της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας 
2017/2052 (INI) σχετικά με την ανάγκη να διατεθούν κεφάλαια στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ειδικά 
για την κατάρτιση των σημερινών και των μελλοντικών εργαζόμενων στους σχετικούς τομείς, 
χωρίς περιορισμό ηλικίας αλλά με ειδικό στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 28
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35β) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας 
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της οικονομικής απόδοσης της 
αλιείας και των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να στηρίζει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, τη συνεργασία μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων, την 
επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου 
μάθηση και θα πρέπει να τονώσει τη 
διάδοση της γνώσης, να συμβάλλει στη 
βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και 
της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρηματιών καθώς και στην 
προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. 
Προκειμένου να αναγνωριστεί ο ρόλος 
τους στις αλιευτικές κοινότητες, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, οι σύζυγοι και 
σύντροφοι συμβίωσης 
αυτοαπασχολούμενων αλιέων θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν στήριξη για 
επαγγελματική κατάρτιση, διά βίου
μάθηση, διάδοση γνώσεων και δικτύωση 
που συμβάλλει στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Επανάληψη της αιτιολογικής σκέψης 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, που αφορά την προώθηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Ιδίως όσον αφορά τις παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από τις 
αλιευτικές δραστηριότητες, έχει καίρια σημασία να μπορούν να προωθήσουν την ένταξη νέων 
ειδικευμένων εργαζομένων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(38) Στο πλαίσιο της άμεσης και 
έμμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να επικεντρωθεί στις προϋποθέσεις που 
επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία 
μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης 
διακυβέρνησης και διαχείρισης της 
θαλάσσιας πολιτικής, της ενίσχυσης της 
μεταφοράς και της αξιοποίησης της 
έρευνας, της καινοτομίας και της 
μεταφοράς τεχνολογίας στη βιώσιμη 
γαλάζια οικονομία, της βελτίωσης των 
θαλάσσιων δεξιοτήτων, του 
ωκεανογραφικού γραμματισμού και της 
ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών 
δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια 
οικονομία, της προώθησης μιας βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής 
στην κλιματική αλλαγή και της 
δημιουργίας δεξαμενών έργων και 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. 
Πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η 
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών σε σχέση με τους 
προαναφερθέντες τομείς.

(38) Στο πλαίσιο της άμεσης και 
έμμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να επικεντρωθεί στις προϋποθέσεις που 
επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία 
μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης 
διακυβέρνησης και διαχείρισης της 
θαλάσσιας πολιτικής, της ενίσχυσης της 
μεταφοράς και της αξιοποίησης της 
έρευνας, της καινοτομίας και της 
μεταφοράς τεχνολογίας στη βιώσιμη 
γαλάζια οικονομία, της βελτίωσης των 
θαλάσσιων δεξιοτήτων, των γνώσεων 
όσον αφορά τις θάλασσες και τους 
ωκεανούς και της ανταλλαγής 
κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά 
με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της 
προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής 
στην κλιματική αλλαγή και της 
δημιουργίας δεξαμενών έργων και 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. 
Πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η 
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών σε σχέση με τους 
προαναφερθέντες τομείς.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Οι στόχοι και οι δράσεις του 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να είναι συνεπείς με τις 
διεθνείς και περιφερειακές διαδικασίες 
της Ένωσης για τη διακυβέρνηση των 
θαλασσών, όπως η Συμφωνία για την 
ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας 
για τη Μεσόγειο («συμφωνία ΓΕΑΜ»). 
Με τη συμφωνία αυτή παρέχεται ένα 
κατάλληλο πλαίσιο πολυμερούς 
συνεργασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης, της διατήρησης, της 
ορθολογικής διαχείρισης και της 
βέλτιστης χρησιμοποίησης των έμβιων 
θαλάσσιων πόρων στη Μεσόγειο και στον 
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Εύξεινο Πόντο σε επίπεδα που 
θεωρούνται βιώσιμα και με χαμηλό 
κίνδυνο εξάντλησης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη την ισχύουσα πρόταση της Επιτροπής που έχει σκοπό να 
μεταφερθεί στο δίκαιο της Ένωσης σειρά μέτρων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Επιτροπή 
Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) κατά τις ετήσιες συνελεύσεις της του 2015, του 2016 και του 
2017.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

_________________ _________________

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

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

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Προώθηση της βιώσιμης αλιείας, 
της προστασίας, της αποκατάστασης και 
της διατήρησης των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 2



AD\1172852EL.docx 31/70 PE628.643v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια 
στην Ένωση μέσω φιλικής στο περιβάλλον
υδατοκαλλιέργειας και βιώσιμων και 
κοινωνικά υπεύθυνων αγορών, 
λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων που 
άπτονται της προστασίας του 
περιβάλλοντος·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) ενίσχυση της ανάπτυξης μιας 
βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και 
προώθηση της ευημερίας και της 
διατήρησης των παράκτιων κοινοτήτων, 
ιδίως των εξόχως απόκεντρων, 
λαμβανομένων υπόψη των 
κοινωνικοοικονομικών πτυχών και σε 
πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης 
των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, 
προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και 
ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη 
διαχείριση.

(4) ενίσχυση της διεθνούς 
διακυβέρνησης των ωκεανών και των 
περιφερειακών διαδικασιών της Ένωσης 
για τη διακυβέρνηση των θαλασσών με 
σκοπό την καθιέρωση ασφαλών, 
προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και 
ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη 
διαχείριση. 
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για τον μετριασμό της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτή. Η συμβολή αυτή 
παρακολουθείται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται στο 
παράρτημα ΙV.

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ 
συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για τον μετριασμό της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτή. Η συμβολή αυτή 
παρακολουθείται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται στο 
παράρτημα ΙV.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες

Όλες οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τους ειδικούς περιορισμούς που 
αναγνωρίζονται από το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του ΕΤΘΑ για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 6 867 000 
000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 7 
739 176 524 EUR σε τρέχουσες τιμές).
Τουλάχιστον το 25 % αυτού του 
κονδυλίου διατίθεται στην προτεραιότητα 



AD\1172852EL.docx 33/70 PE628.643v02-00

EL

1, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 1 του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το τμήμα του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου υπό επιμερισμένη διαχείριση, 
όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, ανέρχεται σε 5
311 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, 
σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που 
ορίζεται στο παράρτημα V.

1. Το τμήμα του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου υπό επιμερισμένη διαχείριση, 
όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, ανέρχεται σε 5
939 794 375 EUR σε σταθερές τιμές 2018 
(δηλαδή 6 694 261 648 EUR σε τρέχουσες 
τιμές), σύμφωνα με την ετήσια κατανομή 
που ορίζεται στο παράρτημα V.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός του προηγούμενου ταμείου, καθώς και το ίδιο 
μερίδιο για τη στήριξη υπό επιμερισμένη και υπό άμεση διαχείριση. Ο υπολογισμός λαμβάνει 
υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις δράσει που βρίσκονται 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, 
κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
κατανέμει, στο πλαίσιο της 
χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης 
που ορίζεται στο παράρτημα V, 
τουλάχιστον:

διαγράφεται

α) 102 000 000 EUR για τις Αζόρες και τη 
Μαδέρα·

β) 82 000 000 EUR για τις Καναρίους 
Νήσους·

γ) 131 000 000 EUR για τη Γουαδελούπη, 
τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη 
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Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο.

Αιτιολόγηση

Όλες οι σχετικές με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές διατάξεις έχουν ομαδοποιηθεί στο νέο 
κεφάλαιο 5α.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αποζημίωση που αναφέρεται 
στο άρθρο 21 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
50 % για καθένα από τα διατιθέμενα 
ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) 
και γ) της παραγράφου 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλες οι σχετικές με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές διατάξεις έχουν ομαδοποιηθεί στο νέο 
κεφάλαιο 5α.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το τμήμα του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου που υπάγεται στην άμεση και 
έμμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στον 
τίτλο III, ανέρχεται σε 829 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές.

1. Το τμήμα του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου που υπάγεται στην άμεση και 
έμμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στον 
τίτλο ΙΙΙ, ανέρχεται σε 927 149 225 EUR
σε σταθερές τιμές 2018 (1 044 914 
876 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός του προηγούμενου ταμείου, καθώς και το ίδιο 
μερίδιο για τη στήριξη υπό επιμερισμένη και υπό άμεση διαχείριση. Ο υπολογισμός λαμβάνει 
υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την προετοιμασία, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση συμφωνιών σύμπραξης 
βιώσιμης αλιείας και τη συμμετοχή της 
Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας·

β) την προετοιμασία, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της συμμετοχής της 
Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων], κάθε 
κράτος μέλος προετοιμάζει ενιαίο 
πρόγραμμα για την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων], κάθε 
κράτος μέλος προετοιμάζει ενιαίο εθνικό 
πρόγραμμα και/ή περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα για την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενδεχομένως, τα σχέδια δράσης για 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

γ) ενδεχομένως, τα σχέδια δράσης για 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29γ.

Αιτιολόγηση

Όλες οι σχετικές με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες διατάξεις έχουν ομαδοποιηθεί στο νέο 
κεφάλαιο 5α.
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ενδεχομένως, το περιφερειακό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα για τις αρχές 
σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού που 
είναι υπεύθυνες για την αλιεία και τη 
ναυτιλία.

Αιτιολόγηση

Το να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αναπτύξουν περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράμματα, όπου το επιθυμούν, στο πλαίσιο του εθνικού προγραμματισμού για τις σχετικές 
περιφέρειες στο πεδίο θα καταστήσει εφικτές τις εξυπνότερες δαπάνες και τις στρατηγικές 
περιφερειακής εξειδίκευσης στο πλαίσιο του κονδυλίου για το ΕΤΘΑ.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα 
καταρτίσουν, στο πλαίσιο του 
προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για 
καθεμία από τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειές τους που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2, το οποίο θα 
περιλαμβάνει:

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα 
καταρτίσουν, στο πλαίσιο του 
προγράμματός τους, από κοινού με τις 
αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στις επικράτειές τους, σχέδιο 
δράσης για καθεμία από τις περιφέρειές 
τους, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
το οποίο θα περιλαμβάνει:

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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α) μια στρατηγική για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση της αλιείας και την 
ανάπτυξη των βιώσιμων τομέων της 
γαλάζιας οικονομίας·

α) μια στρατηγική για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση της αλιείας και την 
ανάπτυξη των βιώσιμων τομέων της 
γαλάζιας οικονομίας, με παράλληλη 
καταπολέμηση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων και με ενθάρρυνση της 
τοπικής συμμετοχικής ανάπτυξης και 
των ομάδων τοπικής δράσης για την 
αλιεία (ΟΤΔΑ)·

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχική τοπική ανάπτυξη και οι ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ) θα 
πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα και να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν αυξημένη 
χρηματοδότησή, δεδομένου ότι βοηθούν τις τοπικές αλιευτικές κοινότητες στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων σε επίπεδο βάσης και στην αξιοποίηση των γνώσεων των τοπικών 
παραγόντων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν 
δημόσια χρηματοδότηση πέραν των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

3. Οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν 
δημόσια χρηματοδότηση πέραν των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
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σχετικά με τις πληρωμές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, αντιμετωπίζονται στο 
σύνολό τους βάσει της παραγράφου 1.

σχετικά με τις πληρωμές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, αντιμετωπίζονται στο 
σύνολό τους βάσει της παραγράφου 1, 
εκτός αν ορίζεται άλλως στον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η κατασκευή νέων λιμένων, νέων 
τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών·

η) η κατασκευή νέων λιμένων, νέων 
τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών, 
εκτός αν ορίζεται άλλως στον παρόντα 
κανονισμό·

Τροπολογία 53

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) αλιεία με τράτα βυθού σε βάθος 
άνω των 200 μέτρων ή οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα προκαλεί καταστροφή 
διαρκείας στο θαλάσσιο και παράκτιο 
οικοσύστημα.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 55

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
πιστώσεις, σε ασφαλιστικά και 
χρηματοπιστωτικά μέσα, χωρίς να 
αποκλείεται η ανάγκη ενισχύσεων·

Αιτιολόγηση

Εισάγονται περαιτέρω πλαίσια που θεωρούνται θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της 
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προκειμένου να μειωθεί η 
διοικητική επιβάρυνση για τους 
παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας, το 
σχέδιο δράσης λαμβάνει υπόψη το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός 
απλοποιημένου ενιαίου εντύπου αίτησης 
για μέτρα μέσω του ΕΤΘΑ ή της εκ των 
προτέρων ύπαρξης ενός απλοποιημένου 
ενιαίου εντύπου σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Αντίθετα από τις εταιρείες αλιείας, οι αλιείς μικρής κλίμακας είναι συνήθως άτομα που δεν 
διαθέτουν τη διαχειριστική ικανότητα να διεκπεραιώνουν διοικητικά καθήκοντα εγκαίρως. Ένα 
απλοποιημένο ενιαίο έντυπο αίτησης θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές τους να 
έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρώτη απόκτηση αλιευτικού 
σκάφους από νέους αλιείς, οι οποίοι κατά 
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης είναι 
κάτω των 40 ετών και έχουν εργαστεί 
τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιείς ή έχουν 
αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα·

α) την πρώτη απόκτηση αλιευτικού 
σκάφους από νέους αλιείς, οι οποίοι κατά 
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης είναι 
κάτω των 40 ετών και έχουν εργαστεί 
τουλάχιστον τρία έτη ως αλιείς ή έχουν 
αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) νέες φιλικές προς το περιβάλλον 
και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, 
όπως νέες ιχθυόσκαλες ή λιμενικές 
εγκαταστάσεις υποδοχής·

Αιτιολόγηση

Οι νέες βιώσιμες υποδομές μπορεί να καταστούν φιλικοί προς το περιβάλλον πόλοι έλξης 
επιχειρήσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αλιείας (όπως γραφεία τουριστικών 
πληροφοριών, εστιατόρια, λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό 
εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα καθώς και για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα).

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) προκειμένου να βελτιωθεί η 
περιβαλλοντική τους βιωσιμότητα και η 
ενεργειακή τους απόδοση, φιλική προς το 
περιβάλλον ανακαίνιση και 
αποκατάσταση παλαιών κτηρίων και 



AD\1172852EL.docx 41/70 PE628.643v02-00

EL

υποδομών, εφόσον η δραστηριότητα αυτή 
συνδέεται απευθείας με την αλιευτική 
δραστηριότητα·

Αιτιολόγηση

Εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταλελειμμένα μικρά χωριά μπορεί να 
διαθέτουν υποδομές που μπορεί να καταστούν φιλικοί προς το περιβάλλον πόλοι έλξης 
επιχειρήσεων σχετικών με τις δραστηριότητες αλιείας (όπως γραφεία τουριστικών 
πληροφοριών, εστιατόρια, λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό 
εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα καθώς και για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα).

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σκάφη που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να είναι εξοπλισμένα 
για θαλάσσια αλιεία και να έχουν 
παλαιότητα μεταξύ 5 και 30 ετών.

2. Τα σκάφη που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να είναι εξοπλισμένα 
για θαλάσσια αλιεία και να έχουν 
παλαιότητα μικρότερη των 30 ετών.

Αιτιολόγηση

Η παροχή βοήθειας για την απόκτηση νέων σκαφών θα καταστήσει εφικτή την ανανέωση των 
στόλων με περισσότερο εργονομικά και ασφαλέστερα σκάφη με χαμηλότερη κατανάλωση 
καυσίμων, χωρίς αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
παρέχεται μόνον εάν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι οι νέες υποδομές θα 
βελτιώσουν την αξιοποίηση και την 
ποιότητα των προϊόντων, καθώς και τη 
βιωσιμότητα όλων των στόλων, χωρίς 
αύξηση της αλιευτικής ικανότητας και 
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σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑΠ.

Αιτιολόγηση

Αυτό δεν θα αυξήσει την αλιευτική ικανότητα, σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑΠ. Έχει όμως 
καίρια σημασία να υποστηριχθεί ο εξοπλισμός των νέων αλιέων, να ενισχυθούν οι προσπάθειες 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, να βελτιωθεί η ασφάλεια επί του σκάφους και να 
εξεταστούν οι ανάγκες ανανέωσης του στόλου.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
παρέχεται μόνον εάν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι οι παλαιές υποδομές θα 
ανανεωθούν ή θα αποκατασταθούν 
προκειμένου να προαχθεί η 
διαφοροποίηση του εισοδήματος 
δεδομένου ότι η εν λόγω δραστηριότητα 
συνδέεται άμεσα με την αλιευτική 
δραστηριότητα.

Αιτιολόγηση

Εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταλελειμμένα μικρά χωριά μπορεί να 
διαθέτουν υποδομές που μπορεί να καταστούν φιλικοί προς το περιβάλλον πόλοι έλξης 
επιχειρήσεων σχετικών με τις δραστηριότητες αλιείας (όπως γραφεία τουριστικών 
πληροφοριών, εστιατόρια, λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό 
εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα καθώς και για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα).

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το αλιευτικό σκάφος είναι 
νηολογημένο ως ενεργό και έχει 
πραγματοποιήσει αλιευτικές 
δραστηριότητες στη θάλασσα για 

γ) το αλιευτικό σκάφος είναι 
νηολογημένο ως ενεργό και έχει 
πραγματοποιήσει αλιευτικές 
δραστηριότητες στη θάλασσα για 
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τουλάχιστον 120 ημέρες σε καθένα από τα 
τρία τελευταία ημερολογιακά έτη που 
προηγούνται του έτους υποβολής της 
αίτησης στήριξης·

τουλάχιστον 90 ημέρες κατά μέσο όρο 
ετησίως κατά τη διάρκεια καθενός από τα 
δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης στήριξης·

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος του μέσου όρου ημερών αντιστοιχεί περισσότερο στα χαρακτηριστικά της 
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
μετεωρολογικές συνθήκες και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (απορρίψεις, κολλώδεις ουσίες 
κ.λπ.). Οι διαφορές μεταξύ των ημερών εργασίας στη θάλασσα από έτος σε έτος μπορεί να είναι 
πολύ σημαντικές.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την 
πρόσβαση των αλιευτικών επιχειρήσεων 
και των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας 
στα μέσα διαχείρισης κινδύνων, όπως τα 
κίνητρα για ασφαλιστήρια συμβόλαια ή 
κεφάλαια αμοιβαιότητας, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ζημίες που οφείλονται σε 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
συμβάντα:

α) φυσικές καταστροφές, σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ορίζονται στο Ταμείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ·

β) σοβαρά δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα·

γ) αιφνίδιες μεταβολές της 
ποιότητας και της ποσότητας των 
υδάτων για τις οποίες δεν ευθύνεται ο 
φορέας εκμετάλλευσης·

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

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

Αιτιολόγηση

Εισάγεται η στήριξη μέσω του ΕΤΘΑ για μέσα διαχείρισης κινδύνων, όπως τα κίνητρα για 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ή αμοιβαία κεφάλαια, όπως ισχύει και για τον τομέα της γεωργίας, 
παράλληλα με τους ειδικούς λόγους που διευκρινίζονται στην ίδια την παράγραφο.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει 
δράσεις που προωθούν τον κοινωνικό 
διάλογο μεταξύ των μερών, ιδίως για τις 
ακόλουθες δράσεις που διεξάγονται από 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
οργανώσεις εργοδοτών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη σε εθνικές 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας:

α) κατάρτιση νέων επιχειρηματιών 
στον αλιευτικό τομέα·

β) επαγγελματική επιμόρφωση και 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων βιώσιμης 
αλιείας·

γ) ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
χρηστές αλιευτικές πρακτικές και 
πρακτικές προστασίας της 
βιοποικιλότητας·

δ) ασφάλεια και προστασία της 
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα·

ε) υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε σκάφη.

Αιτιολόγηση

Ο προγραμματισμός του ΕΤΘΑ θεωρείται ότι πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή στήριξης στην 
κοινωνική διάσταση αυτής της δραστηριότητας.
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την 
πρόσβαση των αλιευτικών επιχειρήσεων 
και των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας 
στα μέσα διαχείρισης κινδύνων, όπως τα 
κίνητρα για ασφαλιστήρια συμβόλαια ή 
κεφάλαια αμοιβαιότητας, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ζημίες που οφείλονται σε 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
συμβάντα:

α) φυσικές καταστροφές·

β) δυσμενή καιρικά φαινόμενα·

γ) αιφνίδιες μεταβολές της 
ποιότητας και της ποσότητας των 
υδάτων για τις οποίες δεν ευθύνεται η 
επιχείρηση·

δ) ασθένειες στον τομέα 
υδατοκαλλιέργειας, βλάβη ή καταστροφή 
των εγκαταστάσεων παραγωγής για τις 
οποίες δεν ευθύνεται ο φορέας 
εκμετάλλευσης·

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

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει στον γεωργικό τομέα, εισάγεται η στήριξη του ΕΤΘΑ σε εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων, όπως τα κίνητρα για ασφαλιστήρια συμβόλαια ή κεφάλαια αμοιβαιότητας, για τις 
περιπτώσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ε).

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) οι εμπορικές και αλιευτικές 
δραστηριότητες του συγκεκριμένου 
σκάφους διακόπτονται τουλάχιστον επί 30
συνεχείς ημέρες· 

Αιτιολόγηση

Ένα σκάφος που τίθεται εκτός λειτουργίας επί 90 συνεχείς ημέρες και χάνει ποσοστό 30% του 
κύκλου εργασιών του δεν θα μπορούσε να ανακάμψει οικονομικά από ένα τέτοιο συμβάν.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι οικονομικές ζημίες που 
προκύπτουν από την παύση υπερβαίνουν 
το 30 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της 
οικείας επιχείρησης, υπολογιζόμενες βάσει 
του μέσου κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης αυτής κατά τα τρία 
προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

β) οι οικονομικές ζημίες που 
προκύπτουν από την παύση υπερβαίνουν 
το 30 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της 
οικείας επιχείρησης, υπολογιζόμενες βάσει 
του μέσου κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης αυτής κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος.

Αιτιολόγηση

Οι όροι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των σκαφών ή των ναυτικών κατά τη διάρκεια 
των τριών προηγούμενων ετών είναι απαράδεκτοι. Αποκλείουν σκάφη και ναυτικούς που 
ξεκινούν τη δραστηριότητά τους και, επομένως, εταιρείες με την πλέον ευάλωτη οικονομική 
ισορροπία.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στους ιδιοκτήτες των αλιευτικών 
σκαφών που είναι νηολογημένα ως ενεργά 
και έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές 
δραστηριότητες στη θάλασσα για 

α) στους ιδιοκτήτες των αλιευτικών 
σκαφών που είναι νηολογημένα ως ενεργά 
και έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές 
δραστηριότητες στη θάλασσα για 
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τουλάχιστον 120 ημέρες σε καθένα από τα 
τρία τελευταία ημερολογιακά έτη που 
προηγούνται του έτους υποβολής της 
αίτησης στήριξης· ή

τουλάχιστον 90 ημέρες κατά μέσο όρο σε 
καθένα από τα δύο τελευταία 
ημερολογιακά έτη που προηγούνται του 
έτους υποβολής της αίτησης στήριξης· ή

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε αλιείς που έχουν εργαστεί στη 
θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες σε 
καθένα από τα τρία τελευταία 
ημερολογιακά έτη που προηγούνται του 
έτους υποβολής της αίτησης στήριξης επί 
αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο 
αφορά η έκτακτη διακοπή.

β) σε αλιείς που έχουν εργαστεί στη 
θάλασσα για τουλάχιστον 90 ημέρες σε 
καθένα από τα δύο τελευταία 
ημερολογιακά έτη που προηγούνται του 
έτους υποβολής της αίτησης στήριξης επί 
αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο 
αφορά η έκτακτη διακοπή.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 

και του κοινωνικού διαλόγου

1. Προκειμένου να προωθηθεί το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, η δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και ο κοινωνικός 
διάλογος, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

α) την επαγγελματική κατάρτιση, τη 
διά βίου μάθηση, κοινά έργα, τη διάδοση 
της γνώσης οικονομικού, τεχνικού, 
κανονιστικού ή επιστημονικού 
χαρακτήρα και των καινοτόμων 
πρακτικών και την απόκτηση νέων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων, που 
συνδέονται κυρίως με τη βιώσιμη 
διαχείριση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, την υγιεινή, την υγεία, 
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την ασφάλεια, δραστηριότητες στον 
τομέα της θάλασσας, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα·

β) τη δικτύωση και την ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ ενδιαφερομένων στους οποίους 
περιλαμβάνονται οργανώσεις που 
προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, την προαγωγή του 
ρόλου των γυναικών στις αλιευτικές 
κοινότητες και την προώθηση των 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων που 
ασχολούνται με τη μικρής κλίμακας 
παράκτια αλιεία ή την αλιεία από την 
ακτή·

γ) τον κοινωνικό διάλογο σε 
ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο με τη συμμετοχή αλιέων, 
κοινωνικών εταίρων και άλλων 
ενδιαφερομένων.

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να παρέχεται επίσης 
σε συζύγους των αυτοαπασχολούμενων 
αλιέων ή, όταν και στον βαθμό που 
αναγνωρίζονται από την εθνική 
νομοθεσία, σε συντρόφους συμβίωσης 
των αυτοαπασχολούμενων αλιέων, υπό 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 
2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ).

3. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορεί να 
χορηγηθεί, για μέγιστη περίοδο δύο ετών, 
για την εκπαίδευση ατόμων ηλικίας κάτω 
των 40 ετών, αναγνωρισμένων ως 
ανέργων από το κράτος μέλος 
(«εκπαιδευόμενοι»). Η στήριξη αυτή 
περιορίζεται στην εκπαίδευση σε 
αλιευτικό σκάφος παράκτιας αλιείας 
μικρής κλίμακας, ιδιοκτησίας 
επαγγελματία αλιέα, η οποία 
επισημοποιείται μέσω συμβολαίου μεταξύ 
του εκπαιδευόμενου και του ιδιοκτήτη 
του σκάφους, εφόσον αυτό αναγνωρίζεται 
από το οικείο κράτος μέλος, και για 
μαθήματα σχετικά με βιώσιμες πρακτικές 
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αλιείας και με τη διατήρηση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων όπως 
ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013.

4. Η στήριξη που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 διατίθεται σε επαγγελματίες 
αλιείς για να καλύψουν τον μισθό του 
εκπαιδευομένου και τις σχετικές 
επιβαρύνσεις και υπολογίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 67 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 
κατάσταση και το βιοτικό επίπεδο στο 
οικείο κράτος μέλος. Η εν λόγω στήριξη 
δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 
40 000 EUR για κάθε δικαιούχο στην 
περίοδο προγραμματισμού.

Αιτιολόγηση

Επανάληψη της αιτιολογικής σκέψης 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 που αφορά την προώθηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Ιδίως όσον αφορά τις παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από τις 
αλιευτικές δραστηριότητες, έχει καίρια σημασία να μπορούν να προωθήσουν την ένταξη νέων 
ειδικευμένων εργαζομένων.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για 
τη διαχείριση της αλιείας και για 
επιστημονικούς σκοπούς

Συλλογή, επεξεργασία και διάδοση των
δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας 
και για επιστημονικούς σκοπούς

Αιτιολόγηση

Η διάδοση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι επιτρέπει σε τοπικούς φορείς και 
εργαζόμενους στον κλάδο της αλιείας να συμμετάσχουν στη διαδικασία υλοποίησης του ΕΤΘΑ.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η διάδοση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι επιτρέπει σε τοπικούς φορείς και 
εργαζόμενους στον κλάδο της αλιείας να συμμετάσχουν στη διαδικασία υλοποίησης του ΕΤΘΑ.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται

Αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους 
που επιβαρύνει τους δικαιούχους στον 
τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας ορισμένων 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που είναι εγκατεστημένοι στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

2. Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
καθορίζει, σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, 
για τις περιοχές που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1, τον κατάλογο των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
και την ποσότητα των προϊόντων που 
είναι επιλέξιμα για αποζημίωση.

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

4. Δεν χορηγείται αποζημίωση για 
αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας τα οποία:

α) αλιεύονται από σκάφη τρίτων χωρών, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών σκαφών 
που φέρουν τη σημαία της Βενεζουέλας 
και αλιεύουν στα ύδατα της Ένωσης, 
σύμφωνα με την απόφαση 2015/1565 του 
Συμβουλίου31·

β) αλιεύονται από ενωσιακά σκάφη που 
δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μίας από 
τις περιοχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·

γ) εισάγονται από τρίτες χώρες.

5. Η παράγραφος 4 στοιχείο β) δεν 
εφαρμόζεται εάν η υφιστάμενη 
δυναμικότητα της βιομηχανίας 
μεταποίησης στην σχετική εξόχως 
απόκεντρη περιοχή υπερβαίνει την 
ποσότητα της παρεχόμενης πρώτης ύλης.

6. Για την αποζημίωση που καταβάλλεται 
στους δικαιούχους που ασκούν τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές ή κατέχουν σκάφη νηολογημένα 
σε λιμένα των εν λόγω περιοχών, 
προκειμένου να αποφευχθεί η 
υπεραντιστάθμιση, λαμβάνεται υπόψη:

α)  για κάθε προϊόν αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας ή κατηγορίας 
προϊόντων, το επιπλέον κόστος που 
προκύπτει από τα ιδιαίτερα 
μειονεκτήματα των συγκεκριμένων 
περιοχών και
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β) κάθε άλλος τύπος δημόσιας 
παρέμβασης που επηρεάζει το ύψος του 
πρόσθετου κόστους.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον 
καθορισμό των κριτηρίων για τον 
υπολογισμό του πρόσθετου κόστους που 
προκύπτει από τα ειδικά μειονεκτήματα 
των σχετικών περιοχών.

_________________

31 Απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 
2015/1565 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 
για την έγκριση, από μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά 
με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων 
στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη 
που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής 
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη στα 
ανοικτά των ακτών της Γαλλικής 
Γουιάνας (ΕΕ L 244 της 14.09.2015, σ. 
55).

Αιτιολόγηση

Όλες οι σχετικές με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές διατάξεις έχουν ομαδοποιηθεί στο νέο 
κεφάλαιο 5α.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) αποζημιώσεις στους αλιείς για τη 
συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού 
εξοπλισμού, θαλάσσιων απορριμμάτων 
καθώς επίσης και για τη συλλογή φυκιών 
από τη Θάλασσα των Σαργασσών στις 
σχετικές εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Τροπολογία 76
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις σε λιμένες για την 
παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων 
υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό 
εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα 
που συλλέγονται από τη θάλασσα·

β) επενδύσεις σε λιμένες για την 
παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων 
υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό 
εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα, 
καθώς και για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, που 
συλλέγονται από τη θάλασσα·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δραστηριότητες απορρύπανσης, 
ιδίως προκειμένου για τα πλαστικά, των 
λιμενικών, παράκτιων και αλιευτικών 
περιοχών της Ένωσης.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την προστασία των ειδών βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ, σύμφωνα με τα πλαίσια 
δράσης κατά προτεραιότητα που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

στ) την προστασία των ειδών βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ, σύμφωνα με τα πλαίσια 
δράσης κατά προτεραιότητα που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και η προστασία 
όλων των ειδών που προστατεύονται από 
την Σύμβαση CITES (Σύμβαση για το 
διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με 
εξαφάνιση) και/ή περιλαμβάνονται στον 
κόκκινο κατάλογο της IUCN (Διεθνής 
Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης).
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια δυνάμει του παρόντος 
άρθρου μπορούν να υποστηριχθούν μόνο 
μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που 
προβλέπονται στο άρθρο 52 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω 
του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του εν λόγω κανονισμού.

3. Οι παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια δυνάμει του παρόντος 
άρθρου μπορούν να υποστηριχθούν μέσω 
επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτικών μέσων 
που προβλέπονται στο άρθρο 52 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω 
του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στην επόμενη παράγραφο που αφορά τις δραστηριότητες εμπορίας.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το ΕΤΘΑ στηρίζει δράσεις 
προώθησης της εμπορίας, της ποιότητας 
και της προστιθέμενης αξίας των 
προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Ειδικότερα, το ΕΤΘΑ 
στηρίζει τις δραστηριότητες προώθησης 
του βιώσιμου αλιευτικού τουρισμού που 
έχουν προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη 
δημιουργία απασχόλησης, τη 
διαφοροποίηση του εισοδήματος και την 
ανάπτυξη του τουρισμού και των 
οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αιτιολόγηση

Το νέο ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την ερασιτεχνική αλιεία για τη σημασία που μπορεί να έχει 
από άποψη δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης για τους αλιείς 
μικρής κλίμακας και τις μικρές παράκτιες κοινότητες.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24β

Δίκτυο στατιστικών πληροφοριών για την 
υδατοκαλλιέργεια

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να παρέχει 
στήριξη για τη συλλογή, τη διαχείριση και 
τη χρήση δεδομένων με σκοπό τη 
διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και ε) και στην παράγραφο 5, 
καθώς και στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013 για τη σύσταση του δικτύου 
στατιστικών πληροφοριών για την 
υδατοκαλλιέργεια (RISA) και τα εθνικά 
σχέδια εργασίας για την υλοποίησή του.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η 
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στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 μπορεί να χορηγηθεί επίσης για πράξεις 
που πραγματοποιούνται εκτός του 
εδάφους της Ένωσης.

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση 
κανόνων που αφορούν τις διαδικασίες, 
τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα 
για τη σύσταση του προβλεπόμενου στην 
παράγραφο 1 δικτύου ASIN-RISA. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις με τις οποίες εγκρίνει ή 
τροποποιεί τα εθνικά σχέδια εργασίας 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που 
προηγείται του έτους από το οποίο
πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 
εργασίας.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
επίσης επενδύσεις στην καινοτομία κατά 
τη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την 
προώθηση της ανάπτυξης εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων 
παραγωγών και των επιστημονικών 
φορέων.

Αιτιολόγηση

Οι ανάγκες καινοτομίας στον τομέα επεξεργασίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας είναι πραγματικές, π.χ. για την ενθάρρυνση του ψηφιακού τουρισμού και του 
αλιευτικού τουρισμού. Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 35 του 
κανονισμού αριθ. 1380/2013.
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Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – υποσημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την αύξηση των διαθέσιμων 
αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τα 
αλιεύματα του τομέα ερασιτεχνικής 
αλιείας.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την έρευνα 
σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τον 
βυθό της θάλασσας, τη χαρτογράφηση 
του θαλάσσιου βυθού και τον 
χαρακτηρισμό των ωκεανών και 
ωκεάνιων πόρων.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 α

Προστασία της φύσης και των ειδών

Το ΕΤΘΑ στηρίζει την υλοποίηση 
δράσεων προστασίας της φύσης 
εντασσόμενο στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Χάρτη για τη Φύση του 
ΟΗΕ, και ιδίως των άρθρων 21, 22, 23 
και 24.

Το ΕΤΘΑ στηρίζει επίσης δράσεις που 
αποσκοπούν στην εθελοντική συνεργασία 
και συντονισμό με διεθνή φόρουμ, 
οργανώσεις, οργανισμούς και ιδρύματα 
και μεταξύ αυτών, για την από κοινού 
αξιοποίηση των μέσων καταπολέμησης 
της ΠΛΑ αλιείας, της λαθραλιείας 
θαλάσσιων ειδών και της σφαγής ειδών 
που θεωρούνται θηρευτές των 
αποθεμάτων ιχθύων.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 β 

Απορρύπανση των ωκεανών
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Το ΕΤΘΑ στηρίζει την υλοποίηση 
δράσεων για την απορρύπανση των 
θαλασσών και ωκεανών από κάθε είδος 
αποβλήτων και κυρίως πλαστικών, των 
«πλαστικών ηπείρων», και επικίνδυνων ή 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 2 – κεφάλαιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V α

Εξόχως απόκεντρες περιοχές

Άρθρο 29α 

Δημοσιονομικοί πόροι

1. Για τις δράσεις στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, κάθε 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατανέμει, 
στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής 
στήριξης της Ένωσης που ορίζεται στο 
παράρτημα V, τουλάχιστον:

α) 114 076 262 EUR σε σταθερές 
τιμές 2018 (δηλ. 128 566 125 EUR σε 
τρέχουσες τιμές) για τις Αζόρες και τη 
Μαδέρα·

β) 91 708 367 EUR σε σταθερές τιμές 
2018 (δηλ. 103 357 081 EUR σε 
τρέχουσες τιμές) για τις Καναρίους 
Νήσους·

γ) 146 509 709 EUR σε σταθερές 
τιμές 2018 (δηλ. 165 119 239 EUR σε 
τρέχουσες τιμές) για τη Γουαδελούπη, τη 
Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη 
Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο.

2. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει το 
τμήμα του προβλεπόμενου στην 
παράγραφο 1 κονδυλίου για τις 
αντισταθμίσεις του άρθρου 29 γ με 
ανώτατο όριο το 70 % επί των ποσών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 
παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού 
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και από το άρθρο 19 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων] και για να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναπροσαρμόζουν ετησίως τον κατάλογο 
και τις ποσότητες των επιλέξιμων 
αλιευτικών προϊόντων και το επίπεδο της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 29γ 
αντιστάθμισης, υπό τον όρο ότι 
τηρούνται τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου ποσά.

Αναπροσαρμογές είναι δυνατές μόνο στον 
βαθμό που συμπληρώνουν τα 
προγράμματα αντιστάθμισης μιας άλλης 
περιφέρειας του ίδιου κράτους μέλους. Το 
κράτος μέλος ενημερώνει εκ των 
προτέρων την Επιτροπή για τις 
αναπροσαρμογές.

Άρθρο 29β

Σχέδιο δράσης

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
καταρτίζουν, στο πλαίσιο του 
προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για 
καθεμιά από τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές τους, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α) μια στρατηγική για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων και 
την ανάπτυξη των τομέων της βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας·

β) περιγραφή των κύριων 
προβλεπόμενων δράσεων και των 
αντίστοιχων χρηματοοικονομικών μέσων, 
και συγκεκριμένα:

i) της διαρθρωτικής στήριξης στους 
τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας βάσει του τίτλου II·

ii) της αντιστάθμισης για τις 
πρόσθετες δαπάνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29γ, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσών των πρόσθετων δαπανών που 
υπολογίζονται από το οικείο κράτος μέλος 
και των ποσών της ενίσχυσης που 
υπολογίζονται ως αντιστάθμιση·
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iii) κάθε άλλης επένδυσης στη 
βιώσιμη γαλάζια οικονομία που είναι 
αναγκαία για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης των ακτών.

Άρθρο 29γ

Αντιστάθμιση πρόσθετου κόστους

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους 
που επιβαρύνει τους δικαιούχους στον 
τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας ορισμένων 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

2. Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
καθορίζει, σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, 
για τις περιοχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τον κατάλογο των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
και την ποσότητα των προϊόντων που 
είναι επιλέξιμα για αποζημίωση.

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

4. Δεν χορηγείται αποζημίωση για 
αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας τα οποία: 

α) αλιεύονται από σκάφη τρίτων 
χωρών, εξαιρουμένων των αλιευτικών 
σκαφών που φέρουν τη σημαία της 
Βενεζουέλας και αλιεύουν στα ύδατα της 
Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση 
2015/1565 του Συμβουλίου· 

β) αλιεύονται από ενωσιακά σκάφη 
που δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μίας 
από τις περιοχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1· γ) αλιεύονται από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που είναι 
νηολογημένα σε λιμένα μιας από τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, αλλά 
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δεν ασκούν τη δραστηριότητά τους στην 
εν λόγω περιοχή· δ)εισάγονται από τρίτες 
χώρες.

5. Η παράγραφος 4 στοιχείο β) δεν 
εφαρμόζεται εάν η υφιστάμενη 
δυναμικότητα της βιομηχανίας 
μεταποίησης στην σχετική εξόχως 
απόκεντρη περιοχή υπερβαίνει την 
ποσότητα της παρεχόμενης πρώτης ύλης.

6. Για την αποζημίωση που 
καταβάλλεται στους δικαιούχους που 
ασκούν τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές ή κατέχουν 
σκάφη νηολογημένα σε λιμένα των εν 
λόγω περιοχών όπου και 
δραστηριοποιούνται, προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση, 
λαμβάνεται υπόψη:

α) για κάθε προϊόν ή κατηγορία 
προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, 
το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα 
ιδιαίτερα μειονεκτήματα των 
συγκεκριμένων περιοχών και

β) κάθε άλλος τύπος δημόσιας 
παρέμβασης που επηρεάζει το ύψος του 
πρόσθετου κόστους.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον 
καθορισμό των κριτηρίων για τον 
υπολογισμό του πρόσθετου κόστους που 
προκύπτει από τα ειδικά μειονεκτήματα 
των σχετικών περιοχών.

Άρθρο 29 δ 

Ανανέωση των στόλων και συναφή μέτρα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, το 
ΕΤΘΑ μπορεί να χορηγεί στήριξη εντός 
των εξόχως απομακρυσμένων περιοχών, 
κατά τις ακόλουθες επιχειρήσεις, ώστε να 
βελτιωθεί η ασφάλεια των ανθρώπων και 
των συνθηκών εργασίας τους στη 
θάλασσα, να τηρούνται τα ευρωπαϊκά 
υγειονομικά πρότυπα, να καταπολεμηθεί 
η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) 
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αλιεία και να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική 
προστασία.

1. την αγορά σκαφών 
αντικατάστασης ή νέων σκαφών για τα 
οποία ο δικαιούχος οφείλει:

α) να τηρεί τα όρια της 
επιτρεπόμενης αλιευτικής ικανότητας,

β) να διασφαλίζει την κοινωνική, 
οικολογική και οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας και να καθιστά δυνατή την 
επίτευξη του στόχου της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ)·

γ) να δεσμεύεται ότι θα διαβιβάζει 
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη 
σύνθεση των αλιευμάτων και τα 
ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 
στις εποπτικές αρχές και για 
επιστημονικούς σκοπούς. Τούτο μπορεί 
να περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης·

δ) να παραμένει νηολογημένος στην 
εξόχως απόκεντρη περιοχή επί 15 
τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία 
χορήγησης της ενίσχυσης·

ε) να εκφορτώνει το σύνολο των 
αλιευμάτων του σε μια εξόχως απόκεντρη 
περιοχή.

2. την αγορά ή τον εκσυγχρονισμό 
κινητήρα ο οποίος μπορεί να υπερβαίνει 
την ισχύ του υπάρχοντος κινητήρα, εάν 
αιτιολογείται δεόντως για λόγους 
ασφαλείας στη θάλασσα και δεν επιφέρει 
αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας. 

3. την ανακαίνιση των ξύλινων 
καταστρωμάτων ενός αλιευτικού 
σκάφους ηλικίας, όταν είναι αναγκαία για 
τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, 
σύμφωνα με αντικειμενικά τεχνικά 
κριτήρια της ναυπηγικής τέχνης·

4. την κατασκευή και τον 
εκσυγχρονισμό των λιμένων, των 
λιμενικών υποδομών, των τόπων 
εκφόρτωσης, των ιχθυοσκαλών, των 
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ναυπηγείων και των ναυπηγικών και 
επισκευαστικών καταστημάτων που 
βρίσκονται στους αλιευτικούς λιμένες των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, μόνον 
εφόσον συμβάλλουν στη βιώσιμη και 
επιλεκτική αλιεία στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές·

5. τη μελέτη σταθερότητας και τις 
τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τον 
σχεδιασμό των μηχανισμών ράβδων ή 
του εξοπλισμού πρόωσης.

6. των ανάπτυξη συλλογικών 
μηχανισμών συγκέντρωσης ψαριών που 
είναι αγκυροβολημένοι σε εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, μόνον εφόσον 
συμβάλλουν στη βιώσιμη και επιλεκτική 
αλιεία.

Άρθρο 29 ε  

Δίκτυο στατιστικών στοιχείων για τα 
αλιευτικά αποθέματα των  

εξόχως απόκεντρων περιοχών (ORFSN)

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη 
συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση 
δεδομένων για τη διαχείριση των 
αλιευτικών αποθεμάτων στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη 
θέσπιση του δικτύου στατιστικών 
στοιχείων για τα αλιευτικά αποθέματα 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα 
εθνικά σχέδια εργασίας για την 
υλοποίησή του, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της  μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, 
η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί επίσης για δράσεις 
εκτελούμενες εκτός του εδάφους της 
Ένωσης.

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση 
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κανόνων που αφορούν τις διαδικασίες, 
τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα 
για την σύσταση του προβλεπόμενου στην 
παράγραφο 1 δικτύου στατιστικών 
στοιχείων για τα αλιευτικά αποθέματα 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
εγκρίνει ή τροποποιεί τα εθνικά σχέδια 
εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
έτους που προηγείται του έτους από το 
οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί το 
πρόγραμμα εργασίας. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

Άρθρο 29 στ   

Κρατικές ενισχύσεις

1. Όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I ΣΛΕΕ, 
για τα οποία ισχύουν τα άρθρα 107, 108 
και 109 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δύναται να 
επιτρέψει, σύμφωνα με το άρθρο 108 
ΣΛΕΕ, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ 
και στους τομείς της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας των 
προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, ενισχύσεις 
λειτουργίας με σκοπό την άμβλυνση των 
εγγενών δυσχερειών στις εν λόγω 
περιοχές, οι οποίες προκύπτουν από την 
απομόνωση, τον νησιωτικό χαρακτήρα 
και τη μεγάλη απόσταση από τις 
κεντρικές ζώνες.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν πρόσθετη χρηματοδότηση για 
την υλοποίηση των προγραμμάτων 
αντιστάθμισης που αναφέρονται στο 
άρθρο 29γ. Στην περίπτωση αυτή τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
την κρατική ενίσχυση την οποία η 
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Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό ως μέρος των εν 
λόγω προγραμμάτων. Η κρατική 
ενίσχυση που κοινοποιήθηκε έτσι 
θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά την 
έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 3 
πρώτη φράση της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 29 ζ 

Αναθεώρηση - POSEI

Η Επιτροπή υποβάλλει πριν από το τέλος 
του 2023 έκθεση για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και, 
εάν χρειαστεί, υποβάλλει κατάλληλες 
προτάσεις. Η Επιτροπή εξετάζει τη 
δυνατότητα δημιουργίας ενός 
προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω 
απομακρυσμένου και νησιωτικού 
χαρακτήρα (POSEI) για ναυτιλιακά και 
αλιευτικά ζητήματα.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΘΑ υποστηρίζει την ανάπτυξη και 
τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την 
αγορά προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

Το ΕΤΘΑ υποστηρίζει την ανάπτυξη και 
τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την 
αγορά προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013, ιδίως μέσω της 
χρηματοδότησης του δικτύου  ASIN-
RISA και του δικτύου στατιστικών 
στοιχείων για τα αλιευτικά αποθέματα 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
(ORFSN), όπως προβλέπεται στο άρθρο 
29 στοιχείο δ.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της προώθησης μιας 
ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και 
διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, 
μεταξύ άλλων μέσω του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού, των 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, 
και της θαλάσσιας περιφερειακής 
συνεργασίας·

β) της προώθησης μιας 
ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και 
διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, 
μεταξύ άλλων μέσω του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού, των 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, 
της θαλάσσιας περιφερειακής
συνεργασίας, των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών της ΕΕ και της
διασυνοριακής συνεργασίας·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) της στήριξης δράσεων για την 
προστασία και την αποκατάσταση της 
θαλάσσιας και παράκτιας 
βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων με την παροχή 
αποζημίωσης στους αλιείς για τη συλλογή 
του απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού 
και των θαλάσσιων απορριμμάτων από 
τη θάλασσα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45 a

Απορρύπανση των ωκεανών

Το ΕΤΘΑ στηρίζει την υλοποίηση 
δράσεων για την απορρύπανση των 
θαλασσών και ωκεανών από κάθε είδος 
αποβλήτων και κυρίως πλαστικών, των 
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«πλαστικών ηπείρων», και επικίνδυνων ή 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45 β

Προστασία της φύσης και των ειδών

Το ΕΤΘΑ στηρίζει την υλοποίηση 
δράσεων προστασίας της φύσης 
εντασσόμενο στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Χάρτη για τη Φύση του 
ΟΗΕ, και ιδίως των άρθρων 21, 22, 23 
και 24. 

Το ΕΤΘΑ στηρίζει επίσης δράσεις που 
αποσκοπούν στην εθελοντική συνεργασία 
και συντονισμό με διεθνή φόρουμ, 
οργανώσεις, οργανισμούς και ιδρύματα 
και μεταξύ αυτών, για την από κοινού 
αξιοποίηση των μέσων καταπολέμησης 
της ΠΛΑ αλιείας, της λαθραλιείας 
θαλάσσιων ειδών και της σφαγής ειδών 
που θεωρούνται θηρευτές των 
αποθεμάτων ιχθύων.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) νομικές οντότητες εγκατεστημένες 
σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας 
υπό τους όρους που καθορίζονται στις 
παραγράφους 3 και 4·

α) νομικές οντότητες εγκατεστημένες 
σε κράτος μέλος, σε ΥΧΕ ή σε τρίτη χώρα 
που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
εργασίας υπό τους όρους που καθορίζονται 
στις παραγράφους 3 και 4·
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