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Τροπολογία 1
Κρίτων Αρσένης, Thijs Berman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(aa) πρέπει να ενθαρρύνονται οι βιώσιμες 
αλιευτικές πρακτικές με το να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι αλιευτικές 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στη 
Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης 
συμμορφώνονται με τα ίδια κριτήρια 
βιωσιμότητας που ισχύουν για τις 
αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Κρίτων Αρσένης, Thijs Berman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – στοιχείο β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(β) η πρόσβαση των σκαφών της ΕΕ στους 
πλεονάζοντες αλιευτικούς πόρους πρέπει 
να περιοριστεί σύμφωνα με την μέγιστη 
διαρκή απόδοση αφού καλυφθούν οι 
διατροφικές ανάγκες των τοπικών 
πληθυσμών·

(β) η πρόσβαση των σκαφών της ΕΕ στους 
πλεονάζοντες αλιευτικούς πόρους πρέπει 
να περιοριστεί σύμφωνα με την μέγιστη 
διαρκή απόδοση αφού διασφαλιστεί η 
επισιτιστική ασφάλεια και αφού 
καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες των 
τοπικών πληθυσμών· η Επιτροπή 
καλείται, με τούτη την επιδίωξη κατά 
νου, να διασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά 
σκάφη αλιεύουν μόνο εκείνους τους 
πλεονάζοντες αλιευτικούς πόρους που δεν 
έχουν την δυνατότητα να αλιεύσουν οι 
αλιείς της Μοζαμβίκης·

Or. en



PE483.654v01-00 4/5 AM\893236EL.doc

EL

Τροπολογία 3
Κρίτων Αρσένης, Thijs Berman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(δ) πρέπει να ενισχυθεί η λογοδοσία της 
τοπικής κυβέρνησης, η οποία πρέπει να 
εξασφαλίσει τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των τοπικών αλιέων, την 
ανάπτυξη βιώσιμης τοπικής αλιείας μικρής 
κλίμακας καθώς και των σχετικών 
μεταποιητικών βιομηχανιών και την 
τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων·

(δ) πρέπει να ενισχυθεί η λογοδοσία της 
τοπικής κυβέρνησης, η οποία πρέπει να 
εξασφαλίσει τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των τοπικών αλιέων, την 
ανάπτυξη βιώσιμης τοπικής αλιείας μικρής 
κλίμακας καθώς και των σχετικών 
μεταποιητικών βιομηχανιών και την 
τήρηση των περιβαλλοντικών και 
υγειονομικών προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 4
Κρίτων Αρσένης, Thijs Berman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ε) πρέπει να συντάσσονται και να 
διαβιβάζονται σε ετήσια βάση στο 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας -
και ιδιαίτερα του πολυετούς τομεακού 
προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 
3 του Πρωτοκόλλου- προκειμένου να 
ευνοείται η διαφάνεια και προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που 
προορίζονται για τη στήριξη της τομεακής 
πολιτικής αλιείας χρησιμοποιούνται 
πράγματι για το σκοπό αυτό·

(ε) πρέπει να συντάσσονται και να 
διαβιβάζονται σε ετήσια βάση στο 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, καθώς 
επίσης και να δημοσιοποιούνται εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας -
και ιδιαίτερα του πολυετούς τομεακού 
προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 
3 του Πρωτοκόλλου- προκειμένου να 
ευνοείται η διαφάνεια και προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που 
προορίζονται για τη στήριξη της τομεακής 
πολιτικής αλιείας χρησιμοποιούνται 
πράγματι για το σκοπό αυτό, καθώς 
επίσης και για να διασφαλίσουν την 
συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής·

Or. en
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Τροπολογία 5
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ζ) πρέπει να ληφθούν απτά μέτρα 
προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των 
ελλιμενισμών σκαφών της ΕΕ σε λιμένες 
της Μοζαμβίκης, με στόχο την αύξηση των 
θέσεων εργασίας για τους ντόπιους και των 
επιχειρηματικών ευκαιριών.

(ζ) πρέπει να ληφθούν απτά μέτρα 
προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των 
ελλιμενισμών που πραγματοποιούν σκάφη
της ΕΕ σε λιμένες της Μοζαμβίκης, με 
στόχο την αύξηση των θέσεων εργασίας 
για τους ντόπιους και των επιχειρηματικών 
ευκαιριών. πρέπει συγκεκριμένα να 
καταβληθούν προσπάθειες υποστήριξης 
της μεταποιητικής βιομηχανίας και της 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου 
προκειμένου να βοηθηθεί η Μοζαμβίκη 
στην προσπάθεια να αξιοποιεί η ίδια την 
αλιευτική ζώνη της·

Or. en

Τροπολογία 6
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ζα) η συμπερίληψη των παραγαδιάρικων 
επιφανείας στο Πρωτόκολλο πρέπει να 
επανεξεταστεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την 
έννοια της υπεύθυνης αλιείας και 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη 
βιώσιμης εξόντωσης μη στοχευόμενων 
ειδών όπως είναι οι πληθυσμοί των 
καρχαριών, των θαλασσίων πτηνών και 
των χελωνών· 

Or. en


