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Τροπολογία 1
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι είναι απολύτως 
απαραίτητη σήμερα μια ριζική
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑλΠ), εξαιτίας της 
αδυναμίας να επιτύχει τους στόχους της, 
σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, κατά 
τη διάρκεια των 30 ετών που είναι σε ισχύ·

1. υπενθυμίζει ότι είναι απολύτως 
απαραίτητη σήμερα μια μεταρρύθμιση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), λόγω 
του ότι δεν ήταν πάντοτε σε θέση να 
επιτύχει τους στόχους της, σε εσωτερικό 
και εξωτερικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια 
των 30 ετών που είναι σε ισχύ·

Or. fr

Τροπολογία 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι είναι απολύτως
απαραίτητη σήμερα μια ριζική
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑλΠ), εξαιτίας της αδυναμίας 
να επιτύχει τους στόχους της, σε 
εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, κατά τη 
διάρκεια των 30 ετών που είναι σε ισχύ·

1. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη μια εκ 
βάθρων μεταρρύθμιση της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), εξαιτίας της 
αδυναμίας να επιτύχει εξ ολοκλήρου τους 
στόχους της, σε εσωτερικό και εξωτερικό 
επίπεδο, κατά τη διάρκεια των ετών που 
είναι σε ισχύ·

Or. es

Τροπολογία 3
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ 
βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά 
την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
στους οποίους περιλαμβάνεται πιο 
συγκεκριμένα η κοινή αλιευτική πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει την υποχρέωση που 
περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας για διασφάλιση της συνοχής 
των πολιτικών της Ένωσης, γεγονός που 
αφορά και τη μεταρρύθμιση της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής·

Or. es

Τροπολογία 5
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση και η 
διατήρηση βιώσιμων αλιευτικών 
αποθεμάτων σε υψηλότερα επίπεδα από 
τα ικανά για μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα 

2. υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση και η 
διατήρηση βιώσιμων αλιευτικών 
αποθεμάτων σε επίπεδα ικανά για μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση, θα επιφέρει τεράστια 



AM\898865EL.doc 5/16 PE487.720v01-00

EL

επιφέρει τεράστια περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς το 
περιβάλλον θα υποβαθμίζεται σε 
μικρότερο βαθμό, οι αλιευτικές κοινότητες 
θα εξασφαλίσουν ένα σίγουρο μέλλον, ενώ 
ο τομέας της αλιείας θα είναι κερδοφόρος 
χωρίς να εξαρτάται από δημόσιες 
ενισχύσεις για την επιβίωσή του·

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη, καθώς το περιβάλλον θα 
υποβαθμίζεται σε μικρότερο βαθμό και οι 
αλιευτικές κοινότητες θα εξασφαλίσουν 
ένα σίγουρο μέλλον·

Or. fr

Τροπολογία 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση και
η διατήρηση βιώσιμων αλιευτικών 
αποθεμάτων σε υψηλότερα επίπεδα από
τα ικανά για μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα 
επιφέρει τεράστια περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς το 
περιβάλλον θα υποβαθμίζεται σε
μικρότερο βαθμό, οι αλιευτικές κοινότητες 
θα εξασφαλίσουν ένα σίγουρο μέλλον, ενώ 
ο τομέας της αλιείας θα είναι κερδοφόρος 
χωρίς να εξαρτάται από δημόσιες 
ενισχύσεις για την επιβίωσή του·

2. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση βιώσιμων 
αλιευτικών αποθεμάτων σε επίπεδα ικανά 
για μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα επιφέρει 
τεράστια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη, καθώς το περιβάλλον 
δεν θα υποβαθμίζεται, οι αλιευτικές 
κοινότητες θα εξασφαλίσουν ένα σίγουρο 
μέλλον, ενώ ο τομέας της αλιείας θα είναι 
κερδοφόρος χωρίς δημόσιες ενισχύσεις·

Or. es

Τροπολογία 7
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση και η 2. υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση και η 
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διατήρηση βιώσιμων αλιευτικών 
αποθεμάτων σε υψηλότερα επίπεδα από τα 
ικανά για μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα 
επιφέρει τεράστια περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς το 
περιβάλλον θα υποβαθμίζεται σε 
μικρότερο βαθμό, οι αλιευτικές κοινότητες 
θα εξασφαλίσουν ένα σίγουρο μέλλον, ενώ 
ο τομέας της αλιείας θα είναι κερδοφόρος 
χωρίς να εξαρτάται από δημόσιες 
ενισχύσεις για την επιβίωσή του·

διατήρηση βιώσιμων αλιευτικών 
αποθεμάτων σε υψηλότερα επίπεδα από τα 
ικανά για μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα 
αποφέρει τεράστια περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς το 
περιβάλλον θα υποβαθμίζεται σε 
μικρότερο βαθμό, οι αλιευτικές κοινότητες 
θα εξασφαλίσουν ένα σίγουρο μέλλον, ενώ 
ο τομέας της αλιείας θα είναι κερδοφόρος 
χωρίς να εξαρτάται από δημόσιες 
ενισχύσεις για την επιβίωσή του· τονίζει 
ότι η εφαρμογή της προληπτικής
προσέγγισης βάσει του οικοσυστήματος 
για τη διαχείριση της αλιείας και η 
διασφάλιση ότι η ΚΑλΠ συμβάλλει στην 
επίτευξη μιας καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος έως το 2020, σύμφωνα με 
την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική, είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
περιβαλλοντικής, οικονομικής και 
κοινωνικής βιωσιμότητας του 
ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 8
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση και η 
διατήρηση βιώσιμων αλιευτικών 
αποθεμάτων σε υψηλότερα επίπεδα από τα 
ικανά για μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα 
επιφέρει τεράστια περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς το 
περιβάλλον θα υποβαθμίζεται σε 
μικρότερο βαθμό, οι αλιευτικές κοινότητες 
θα εξασφαλίσουν ένα σίγουρο μέλλον, ενώ 
ο τομέας της αλιείας θα είναι κερδοφόρος 
χωρίς να εξαρτάται από δημόσιες 

2. υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση και η 
διατήρηση βιώσιμων αλιευτικών 
αποθεμάτων σε υψηλότερα επίπεδα από τα 
ικανά για μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα 
αποφέρει τεράστια περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς το 
περιβάλλον θα υποβαθμίζεται σε 
μικρότερο βαθμό, οι αλιευτικές κοινότητες 
δύνανται να εξασφαλίσουν ένα σίγουρο 
μέλλον, ενώ ο τομέας της αλιείας δύναται 
να είναι κερδοφόρος χωρίς να εξαρτάται 
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ενισχύσεις για την επιβίωσή του· από δημόσιες ενισχύσεις για την επιβίωσή 
του·

Or. en

Τροπολογία 9
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι οι ωκεανοί δεν 
προσφέρουν απλώς τροφή, επισιτιστική 
ασφάλεια και πόρους διαβίωσης σε 500 
εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο 
και τουλάχιστον το 50% της ζωικής 
πρωτεΐνης σε 400 εκατομμύρια άτομα στις 
φτωχότερες χώρες μέσω της αλιείας, αλλά
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,
επιτρέπουν τη μετακίνηση και φιλοξενούν 
περίπου το 90% των οικοτόπων του 
πλανήτη·

3. υπενθυμίζει ότι οι ωκεανοί δεν 
προσφέρουν απλώς τροφή, επισιτιστική 
ασφάλεια και πόρους διαβίωσης σε 500 
εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο 
και τουλάχιστον το 50% της ζωικής 
πρωτεΐνης σε 400 εκατομμύρια άτομα στις 
φτωχότερες χώρες μέσω της αλιείας, αλλά, 
επίσης, επιτρέπουν τη μετακίνηση και 
φιλοξενούν περίπου το 90% των 
οικοτόπων του πλανήτη·

Or. de

Τροπολογία 10
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι οι ωκεανοί δεν 
προσφέρουν απλώς τροφή, επισιτιστική 
ασφάλεια και πόρους διαβίωσης σε 500 
εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο 
και τουλάχιστον το 50% της ζωικής 
πρωτεΐνης σε 400 εκατομμύρια άτομα στις 
φτωχότερες χώρες μέσω της αλιείας, αλλά 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
επιτρέπουν τη μετακίνηση και φιλοξενούν 

3. υπενθυμίζει ότι οι ωκεανοί δεν 
προσφέρουν απλώς τροφή, επισιτιστική 
ασφάλεια και πόρους διαβίωσης σε 500 
εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο 
και τουλάχιστον το 50% της ζωικής 
πρωτεΐνης σε 400 εκατομμύρια άτομα στις 
φτωχότερες χώρες μέσω της αλιείας, αλλά 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
δεδομένου ότι οι «γαλάζιες δεξαμενές 
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περίπου το 90% των οικοτόπων του 
πλανήτη·

άνθρακα» αντιπροσωπεύουν τη 
μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη δεξαμενή 
άνθρακα, επιτρέπουν τη μετακίνηση και 
φιλοξενούν περίπου το 90% των 
οικοτόπων του πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 11
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει ανησυχίες για τη μεγάλη 
εξάρτηση των αγορών της ΕΕ από τις
εισαγωγές προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς το 60% του 
συνόλου των προϊόντων αλιείας που 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται 
κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει 
ότι την καλύτερη επιλογή για τον 
περιορισμό της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές αποτελούν η αποκατάσταση και 
η διατήρηση των ευρωπαϊκών αλιευτικών 
αποθεμάτων σε επίπεδα σημαντικά 
υψηλότερα από τα ικανά για μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση·

4. εκφράζει ανησυχίες για τη μεγάλη 
εξάρτηση των αγορών της ΕΕ από τις 
εισαγωγές προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς περισσότερο 
από το 60% του συνόλου των προϊόντων 
αλιείας που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ 
εισάγονται κυρίως από αναπτυσσόμενες 
χώρες, εκ των οποίων το 10% είναι χώρες 
ΑΚΕ· τονίζει ότι την καλύτερη επιλογή για 
τον περιορισμό της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές αποτελούν η αποκατάσταση και 
η διατήρηση των ευρωπαϊκών αλιευτικών 
αποθεμάτων σε επίπεδα ικανά για μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση·

Or. fr

Τροπολογία 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει ανησυχίες για τη μεγάλη 
εξάρτηση των αγορών της ΕΕ από τις 
εισαγωγές προϊόντων αλιείας και 

4. εκφράζει ανησυχίες για τη μεγάλη
εξάρτηση των αγορών της ΕΕ από τις 
εισαγωγές προϊόντων αλιείας και 
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υδατοκαλλιέργειας, καθώς το 60% του 
συνόλου των προϊόντων αλιείας που 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται 
κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει 
ότι την καλύτερη επιλογή για τον 
περιορισμό της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές αποτελούν η αποκατάσταση και 
η διατήρηση των ευρωπαϊκών αλιευτικών 
αποθεμάτων σε επίπεδα σημαντικά 
υψηλότερα από τα ικανά για μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση·

υδατοκαλλιέργειας, καθώς το 60% του 
συνόλου των προϊόντων αλιείας που 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται 
κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει 
ότι την καλύτερη επιλογή για τον 
περιορισμό της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές αποτελούν η αποκατάσταση και 
η διατήρηση των ευρωπαϊκών αλιευτικών 
αποθεμάτων σε επίπεδα ικανά για μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση·

Or. es

Τροπολογία 13
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει ανησυχίες για τη μεγάλη 
εξάρτηση των αγορών της ΕΕ από τις 
εισαγωγές προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς το 60% του 
συνόλου των προϊόντων αλιείας που 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται 
κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες· 
τονίζει ότι την καλύτερη επιλογή για τον 
περιορισμό της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές αποτελούν η αποκατάσταση και 
η διατήρηση των ευρωπαϊκών αλιευτικών 
αποθεμάτων σε επίπεδα σημαντικά 
υψηλότερα από τα ικανά για μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση·

4. εκφράζει ανησυχίες για τη μεγάλη 
εξάρτηση των αγορών της ΕΕ από τις 
εισαγωγές προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς το 60% του 
συνόλου των προϊόντων αλιείας που 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται σε 
σημαντικό βαθμό από αναπτυσσόμενες 
χώρες· τονίζει ότι την καλύτερη επιλογή 
για τον περιορισμό της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές αποτελούν η αποκατάσταση και 
η διατήρηση των ευρωπαϊκών αλιευτικών 
αποθεμάτων σε επίπεδα σημαντικά 
υψηλότερα από τα ικανά για μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 14
Maurice Ponga
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
ακολουθούν τα ίδια περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πρότυπα με την εσωτερική 
ευρωπαϊκή παραγωγή ενώ είναι της 
άποψης ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα 
χρειαστούν οικονομική και τεχνική 
στήριξη προκειμένου να επιτύχουν τα ίδια 
πρότυπα·

5. τονίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
ακολουθούν τα ίδια περιβαλλοντικά, 
υγειονομικά και κοινωνικά πρότυπα με την 
εσωτερική ευρωπαϊκή παραγωγή ενώ είναι 
της άποψης ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 
θα χρειαστούν οικονομική και τεχνική 
στήριξη προκειμένου να επιτύχουν τα ίδια 
πρότυπα αλλά και για να καταπολεμήσουν 
αποτελεσματικά την παράνομη, λαθραία 
και άναρχη αλιεία·

Or. fr

Τροπολογία 15
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
ακολουθούν τα ίδια περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πρότυπα με την εσωτερική 
ευρωπαϊκή παραγωγή ενώ είναι της 
άποψης ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα 
χρειαστούν οικονομική και τεχνική 
στήριξη προκειμένου να επιτύχουν τα ίδια 
πρότυπα·

5. τονίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
ακολουθούν τα ίδια περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πρότυπα καθώς και τα ίδια 
πρότυπα επισιτιστικής ασφάλειας με την 
εσωτερική ευρωπαϊκή παραγωγή ενώ είναι 
της άποψης ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 
θα χρειαστούν οικονομική και τεχνική 
στήριξη προκειμένου να επιτύχουν τα ίδια 
πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία16
Rolandas Paksas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
ακολουθούν τα ίδια περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πρότυπα με την εσωτερική 
ευρωπαϊκή παραγωγή ενώ είναι της 
άποψης ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα 
χρειαστούν οικονομική και τεχνική 
στήριξη προκειμένου να επιτύχουν τα ίδια 
πρότυπα·

5. τονίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
ακολουθούν τα ίδια περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πρότυπα με την εσωτερική 
ευρωπαϊκή παραγωγή,
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
παρακολούθησης από το στάδιο αλίευσης 
έως την κατανάλωση, ενώ είναι της 
άποψης ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα 
χρειαστούν οικονομική και τεχνική 
στήριξη προκειμένου να επιτύχουν τα ίδια 
πρότυπα·

Or. lt

Τροπολογία 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. διαφωνεί με την υιοθέτηση των 
προγραμμάτων «μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων αλιευμάτων» στις ΠΟΔΑ 
και σε διεθνή ύδατα, καθώς κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά αυτή 
τη στιγμή τις μελλοντικές φιλοδοξίες των 
αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύξουν 
τον δικό τους αλιευτικό τομέα·

6. διαφωνεί με την υιοθέτηση των 
προγραμμάτων «μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων αλιευμάτων» στις ΠΟΔΑ 
και σε διεθνή ύδατα, όταν αυτά 
περιορίζουν τις δυνατότητες των 
αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύξουν 
τον δικό τους αλιευτικό τομέα·

Or. es

Τροπολογία 18
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. διαφωνεί με την υιοθέτηση των 
προγραμμάτων «μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων αλιευμάτων» στις ΠΟΔΑ 
και σε διεθνή ύδατα, καθώς κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά αυτή τη 
στιγμή τις μελλοντικές φιλοδοξίες των 
αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύξουν 
τον δικό τους αλιευτικό τομέα·

6. διαφωνεί με την υιοθέτηση των 
προγραμμάτων «μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων αλιευμάτων» κυρίως στις 
ΠΟΔΑ και σε διεθνή ύδατα, καθώς κάτι 
τέτοιο ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά 
αυτή τη στιγμή τις μελλοντικές φιλοδοξίες 
των αναπτυσσόμενων χωρών να 
αναπτύξουν τον δικό τους αλιευτικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 19
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση των 
θαλάσσιων πόρων· θεωρεί μη αποδεκτή 
την πρόταση για τη δημιουργία μιας 
αγοράς μεταβίβασης των αλιευτικών 
δικαιωμάτων μεταξύ των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι η 
διαχείριση των δικαιωμάτων αλιείας 
πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά 
από τα κράτη μέλη·

Or. lt

Τροπολογία 20
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η πρόσβαση στους 
πλεονάζοντες αλιευτικούς πόρους 
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αναπτυσσόμενων χωρών οι οποίοι δεν 
μπορούν να αλιευτούν από τοπικά 
αλιευτικά σκάφη μπορεί να επιτραπεί 
μόνο αφού καλυφθούν οι διατροφικές 
ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και 
πληρωθούν οι απαιτήσεις των άρθρων 
62, 69 και 70 της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS)·

Or. en

Τροπολογία 21
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των 
άρθρων 69 και 70 της σύμβασης 
UNCLOS σχετικά με το δικαίωμα των 
περίκλειστων κρατών να συμμετέχουν 
στην εξερεύνηση ζώντων θαλάσσιων 
πόρων στην αποκλειστική οικονομική 
ζώνη των παράκτιων κρατών στην ίδια 
περιφέρεια ή υποπεριφέρεια, με σκοπό να 
καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες των 
πληθυσμών τους·

Or. en

Τροπολογία 22
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επαναλαμβάνει ότι η μελλοντική 
ΚΑλΠ πρέπει να πρέπει να διέπεται από 
τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης 
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και, μεταξύ άλλων, της διαφάνειας και 
της πρόσβασης στην ενημέρωση 
σύμφωνα με τη σύμβαση του Ώρχους 
(Aarhus), συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις αξιολογήσεις των 
Συμφωνιών Βιώσιμης Αλιείας (ΣΒΑ)·

Or. en

Τροπολογία 23
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προωθεί τη 
βιώσιμη διαχείριση των πόρων στις 
τρίτες χώρες και, συνεπώς, καλεί την ΕΕ 
να αναλάβει περαιτέρω δράση για την 
καταπολέμηση των παράνομων, 
λαθραίων και άναρχων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και τονίζει ότι οι ΣΒΑ 
πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο 
στην επιστημονική έρευνα και στη 
συλλογή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο 
και την εποπτεία των δεδομένων· προς 
αυτήν την κατεύθυνση, η ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει τις τρίτες χώρες εταίρους 
παρέχοντάς σε αυτές τους απαιτούμενους 
οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 24
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει την αυξανόμενη 
σημασία της ψυχαγωγικής αλιείας για 
τους αλιείς και τις κοινότητες των 
αλιέων· εφιστά την προσοχή στην 
αυξανόμενη σημασία της·

Or. lt

Τροπολογία 25
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. επαναλαμβάνει ότι η ΚΑλΠ πρέπει να 
συνάδει με την αναπτυξιακή και την 
περιβαλλοντική πολιτική, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων· ζητεί, 
συνεπώς, την ανάληψη δράσης με στόχο 
τη βελτίωση και τη διεύρυνση της 
επιστημονικών γνώσεων καθώς και την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη 
διασφάλιση καλύτερων επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 26
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. επαναλαμβάνει ότι όλοι οι υπήκοοι της 
ΕΕ πρέπει να τηρούν τους κανόνες και τις 
ρυθμίσεις των ΣΒΑ οπουδήποτε κι αν 
δραστηριοποιούνται 
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συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
ρυθμίσεων·

Or. en


