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Τροπολογία 77
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο τομέας της αλιείας έχει τεράστια 
στρατηγική σημασία για την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, καθώς 
και για τον εφοδιασμό του κοινού με 
προϊόντα αλιείας και την ισορροπία του 
ισοζυγίου ειδών διατροφής στα διάφορα 
κράτη μέλη και στην ίδια την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ), συμβάλλοντας επίσης 
σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική 
ευεξία των παράκτιων κοινοτήτων, την 
τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση, και 
στη διατήρηση και δημιουργία 
οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων 
εργασίας στους συναφείς τομείς, τον 
εφοδιασμό με φρέσκα ψάρια και τη 
διατήρηση των τοπικών πολιτιστικών 
παραδόσεων.

Or. pt

Τροπολογία 78
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΚΑλΠ 
η οποία εκτείνεται στη διατήρηση, 
διαχείριση και εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων, των έμβιων πόρων που 
ζουν σε γλυκά ύδατα και την 
υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη 
μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι 

(2) Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΚΑλΠ 
η οποία εκτείνεται στη διατήρηση, 
διαχείριση και εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων, των έμβιων πόρων που 
ζουν σε γλυκά ύδατα και την 
υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη 
μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και στις 
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δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην
επικράτεια των κρατών μελών ή σε 
κοινοτικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που ασκούνται από αλιευτικά 
σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τρίτων 
χωρών και είναι νηολογημένα σε τρίτες 
χώρες ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή 
από υπηκόους των κρατών μελών, με την 
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του 
κράτους σημαίας και τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας.

οικονομικές δραστηριότητες στις 
παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται 
περισσότερο από την αλιεία, εφόσον οι 
δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην 
επικράτεια των κρατών μελών ή σε 
κοινοτικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που ασκούνται από αλιευτικά 
σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τρίτων 
χωρών και είναι νηολογημένα σε τρίτες 
χώρες ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή 
από υπηκόους των κρατών μελών, με την 
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του 
κράτους σημαίας και τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας.

Or. pt

Τροπολογία 79
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το μελλοντικό ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τα προβλήματα 
και τις ειδικές ανάγκες της αλιείας 
μικρής κλίμακας, συνεκτιμώντας το 
γεγονός ότι πρόκειται για το είδος στόλου 
που απασχολεί στην ΕΕ μεγαλύτερο όγκο 
εργατικού δυναμικού ανά μονάδα 
αλιεύματος. 

Or. pt

Τροπολογία 80
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποδοχή της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής (ΚΑλΠ) από τους αλιείς και να 
προωθηθεί, με τον τρόπο αυτό, η ορθή 
εφαρμογή και η συνολική επιτυχία της, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να υποστηρίξει τη 
σύμπραξη, τη συνεργασία και το διάλογο 
μεταξύ επιστημόνων και αλιέων. 

Or. en

Τροπολογία 81
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΟΘΠ η 
οποία εκτείνεται στην ανάπτυξη και την 
εφαρμογή συντονισμένων πράξεων και τη 
λήψη αποφάσεων σε σχέση με τους 
ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες 
περιφέρειες και θαλάσσιους τομείς που 
συμπληρώνουν τις διάφορες πολιτικές της 
ΕΕ που θίγουν αυτά τα θέματα, κυρίως η 
κοινή αλιευτική πολιτική, οι μεταφορές, η 
βιομηχανία, η εδαφική συνοχή, το 
περιβάλλον, η ενέργεια και ο τουρισμός.
Πρέπει να διασφαλίζεται συνέπεια και 
ενοποιημένη προσέγγιση κατά τη 
διαχείριση διαφορετικών τομεακών 
πολιτικών στη Βαλτική Θάλασσα, στη 
Βόρεια Θάλασσα, στην Κελτική Θάλασσα, 
στον Βισκαϊκό Κόλπο και στις ιβηρικές 
ακτές, καθώς και στις θαλάσσιες λεκάνες 
της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.

(4) Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΟΘΠ η 
οποία εκτείνεται στην ανάπτυξη και την 
εφαρμογή συντονισμένων πράξεων και τη 
λήψη αποφάσεων σε σχέση με τους 
ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες 
περιφέρειες και θαλάσσιους τομείς που 
συμπληρώνουν τις διάφορες πολιτικές της 
ΕΕ που θίγουν αυτά τα θέματα, κυρίως η 
κοινή αλιευτική πολιτική, οι μεταφορές, η 
βιομηχανία, η εδαφική συνοχή, το 
περιβάλλον, η ενέργεια, ο τουρισμός και η 
δημιουργία σταθερής απασχόλησης με 
δικαιώματα. Πρέπει να διασφαλίζεται 
συνέπεια και ενοποιημένη προσέγγιση 
κατά τη διαχείριση διαφορετικών 
τομεακών πολιτικών στη Βαλτική 
Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, στην 
Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό Κόλπο 
και στις ιβηρικές ακτές, καθώς και στις 
θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και του 
Εύξεινου Πόντου.

Or. pt
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Τροπολογία 82
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010, όπου εγκρίθηκε η στρατηγική
«Ευρώπη 2020», η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την 
υλοποίηση έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, 
προωθώντας παράλληλα την αρμονική 
ανάπτυξη της Ένωσης.17ή πολιτική, οι 
μεταφορές, η βιομηχανία, η εδαφική 
συνοχή, το περιβάλλον, η ενέργεια και ο 
τουρισμός. Ειδικότερα, οι πόροι πρέπει να 
συγκεντρωθούν για την επίτευξη των 
γενικών και ειδικών στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα με 
μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Η 
συμπερίληψη της ΟΘΠ στο νέο ΕΤΘΑ 
συμβάλλει επίσης στους κύριους στόχους 
πολιτικής που ορίζονται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010
«Ευρώπη 2020» - Στρατηγική για μια 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη («Στρατηγική 
Ευρώπη 2020») και είναι σύμφωνη με τους 
γενικούς στόχους για την αύξηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στη Συνθήκη.

(5) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010, όπου εγκρίθηκε η στρατηγική
«Ευρώπη 2020», η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την 
υλοποίηση έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, 
προωθώντας παράλληλα την αρμονική 
ανάπτυξη της Ένωσης.17ή πολιτική, οι 
μεταφορές, η βιομηχανία, η εδαφική 
συνοχή, το περιβάλλον, η ενέργεια και ο 
τουρισμός. Ειδικότερα, οι πόροι πρέπει να 
συγκεντρωθούν για την επίτευξη των 
γενικών και ειδικών στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με ιδιαίτερη 
έμφαση στους στόχους που συνδέονται με 
την απασχόληση και την καταπολέμηση 
της φτώχειας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της αλλαγής του 
κλίματος και πρέπει να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα με μεγαλύτερη 
έμφαση στα αποτελέσματα Η 
συμπερίληψη της ΟΘΠ στο νέο ΕΤΘΑ 
συμβάλλει επίσης στους κύριους στόχους 
πολιτικής που ορίζονται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010
«Ευρώπη 2020» - Στρατηγική για μια 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη («Στρατηγική 
Ευρώπη 2020») και είναι σύμφωνη με τους 
γενικούς στόχους για την αύξηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στη Συνθήκη.

Or. en
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Τροπολογία 83
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και
την αύξηση της απασχόλησης και της
εδαφικής συνοχής, μέσω της 
αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας των 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών 
κοινοτήτων και της προώθησης της 
διαφοροποίησης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της 
θαλάσσιας οικονομίας.

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
με την προώθηση της βιώσιμης και 
αποδοτικής ως προς τους πόρους  αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, με την ενίσχυση 
της καινοτομίας και της βασιζόμενης στη
γνώση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
τη διασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης 
και οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, μέσω της αποδέσμευσης του 
δυναμικού ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας των παράκτιων και 
εσωτερικών αλιευτικών κοινοτήτων και 
της προώθησης της διαφοροποίησης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους
βιώσιμους κλάδους της θαλάσσιας 
οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 84
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
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με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
την αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής, μέσω της 
αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας των 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών 
κοινοτήτων και της προώθησης της 
διαφοροποίησης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της 
θαλάσσιας οικονομίας.

με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
την αύξηση της σταθερής απασχόλησης με 
δικαιώματα και της εδαφικής συνοχής, 
μέσω της αποδέσμευσης του δυναμικού 
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 
εργασίας των παράκτιων και εσωτερικών 
αλιευτικών κοινοτήτων και της προώθησης 
της διαφοροποίησης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της 
θαλάσσιας οικονομίας.

Or. pt

Τροπολογία 85
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
την αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής, μέσω της 
αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας των 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών 
κοινοτήτων και της προώθησης της 
διαφοροποίησης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της 
θαλάσσιας οικονομίας.

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
την αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής, μέσω της 
αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας των 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών 
κοινοτήτων και της προώθησης της 
διαφοροποίησης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της 
θαλάσσιας οικονομίας, καθώς και της 
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βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 86
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλίζει 
ότι οι δραστηριότητες της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών συνθηκών, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη.  Πρέπει επίσης να
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και 
στη σταθερότητα των αγορών, καθώς 
επίσης να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 
των πόρων και το ότι οι προμήθειες θα 
φτάνουν στους καταναλωτές σε λογικές 
τιμές.

(8) Ο γενικός στόχος της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλίζει 
ότι οι δραστηριότητες της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών συνθηκών, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη.  Η ΚΑλΠ πρέπει να
προάγει τον εκσυγχρονισμό και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας, 
κατοχυρώνοντας την 
κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητά του 
και τη βιωσιμότητα των αλιευτικών 
πόρων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 
εφοδιασμός του κοινού με αλιεύματα και 
η επισιτιστική κυριαρχία και ασφάλεια, η 
διατήρηση των θέσεων εργασίας και η 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
αλιέων και να διασφαλίζει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών που 
εξαρτώνται περισσότερο από την αλιεία.

Or. pt

Τροπολογία 87
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα 
πρέπει να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, 
μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, 
είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη 
μέλη.  Η επιμερισμένη διαχείριση με τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι 
μόνο σε μέτρα στήριξης της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της τοπικής 
ανάπτυξης υπό την ηγεσία της 
κοινότητας, αλλά και στις κοινές 
οργανώσεις αγορών και την αντιστάθμιση 
για τις απόκεντρες περιφέρειες, τον έλεγχο 
και τις δραστηριότητες συλλογής 
δεδομένων.  Η άμεση διαχείριση θα πρέπει 
να ισχύει για τις επιστημονικές συμβουλές, 
τις εθελοντικές συνεισφορές στις 
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της 
αλιείας, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και τις 
πράξεις για την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.  Θα 
πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικά οι 
τύποι μέτρων που μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ.

(12) Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα 
πρέπει να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, 
μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, 
είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη 
μέλη.  Η επιμερισμένη διαχείριση με τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι 
μόνο σε μέτρα στήριξης της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της τοπικής 
ανάπτυξης των παράκτιων κοινοτήτων 
που εξαρτώνται περισσότερο από την 
αλιεία, αλλά και στις κοινές οργανώσεις 
αγορών και την αντιστάθμιση για τις 
απόκεντρες περιφέρειες, τον έλεγχο και τις 
δραστηριότητες συλλογής δεδομένων.  Η 
άμεση διαχείριση θα πρέπει να ισχύει για 
τις επιστημονικές συμβουλές, τις 
εθελοντικές συνεισφορές στις 
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της 
αλιείας, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και τις 
πράξεις για την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.  Θα 
πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικά οι 
τύποι μέτρων που μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ.

Or. pt

Τροπολογία 88
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του 
[κανονισμού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική] (στο εξής κανονισμός ΚΑλΠ) η 
χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να εξαρτάται

(14) Σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του 
[κανονισμού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική] (στο εξής κανονισμός ΚΑλΠ) η 
χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να εξαρτάται 
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από την τήρηση των κανόνων της ΚΑλΠ 
από τα κράτη μέλη καθώς και τους 
οικονομικούς φορείς. Αυτές οι 
προϋποθέσεις έχουν στόχο να 
αντικατοπτρίσουν την ευθύνη της Ένωσης 
να διασφαλίσει, προς το δημόσιο 
συμφέρον, τη διατήρηση των έμβιων 
υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, 
όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 της 
ΣΛΕΕ.

από την τήρηση των κανόνων της ΚΑλΠ 
από τα κράτη μέλη καθώς και τους 
οικονομικούς φορείς. Αυτές οι 
προϋποθέσεις έχουν στόχο να 
αντικατοπτρίσουν την ευθύνη της Ένωσης 
να διασφαλίσει, προς το δημόσιο 
συμφέρον, τη διατήρηση των έμβιων 
υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ,
καθώς και το σεβασμό των απαιτήσεων 
που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης και την 
εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
προστασίας, όπως κατοχυρώνεται στα 
άρθρα 3 και 9 αντίστοιχα της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 89
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα 
διακυβεύονταν επίσης, αν η 
χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στα 
κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
τους κανόνες της ΚΑλΠ που σχετίζονται 
με το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης 
των έμβιων υδάτινων πόρων, όπως οι 
υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων και 
εφαρμογής του ελέγχου. Επιπλέον, αν δεν 
τηρηθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις υπάρχει 
κίνδυνος να μην ανιχνευτούν από τα κράτη 
μέλη απαράδεκτοι δικαιούχοι ή μη 
επιλέξιμες δράσεις.

(18) Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα 
διακυβεύονταν επίσης, αν η 
χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στα 
κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
τους κανόνες της ΚΑλΠ που σχετίζονται 
με το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης 
των έμβιων υδάτινων πόρων, όπως οι 
υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων και 
εφαρμογής του ελέγχου, 
περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων 
εργασίας, και από την τήρηση της 
κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας.
Επιπλέον, αν δεν τηρηθούν οι εν λόγω 
υποχρεώσεις υπάρχει κίνδυνος να μην 
ανιχνευτούν από τα κράτη μέλη 
απαράδεκτοι δικαιούχοι ή μη επιλέξιμες 
δράσεις.

Or. en
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Τροπολογία 90
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματική προς τη δράση των 
κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει 
στην εν λόγω δράση. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί σημαντική προστιθέμενη 
αξία, η εταιρική σχέση μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών θα 
πρέπει να ενισχυθεί μέσω ρυθμίσεων για 
τη συμμετοχή διάφορων τύπων εταίρων με 
πλήρη σεβασμό προς τις θεσμικές 
αρμοδιότητες των κρατών μελών. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
διασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης των 
γυναικών και των μειονοτικών ομάδων. 
Αυτή η εταιρική σχέση αφορά τις 
περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και τους λοιπούς αρμόδιους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
είναι αρμόδιοι για το περιβάλλον και για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους 
αρμόδιους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι 
εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
προπαρασκευή των συμφωνιών 
σύμπραξης, καθώς και στην 
προπαρασκευή, στην εφαρμογή, στην 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση το 
προγραμματισμού.

(22) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματική προς τη δράση των 
κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει 
στην εν λόγω δράση. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί σημαντική προστιθέμενη 
αξία, η εταιρική σχέση μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών θα 
πρέπει να ενισχυθεί μέσω ρυθμίσεων για 
τη συμμετοχή διάφορων τύπων εταίρων, 
περιλαμβανομένων αντιπροσωπευτικών 
κοινωνικών εταίρων, με πλήρη σεβασμό 
προς τις θεσμικές αρμοδιότητες των 
κρατών μελών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην διασφάλιση επαρκούς 
εκπροσώπησης των γυναικών και των 
μειονοτικών ομάδων. Αυτή η εταιρική 
σχέση αφορά τις περιφερειακές, τοπικές 
και άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και τους 
λοιπούς αρμόδιους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι 
αρμόδιοι για το περιβάλλον και για την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους 
αρμόδιους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι 
εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
προπαρασκευή των συμφωνιών 
σύμπραξης, καθώς και στην 
προπαρασκευή, στην εφαρμογή, στην 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση το 
προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 91
Inês Cristina Zuber
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματική προς τη δράση των 
κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει 
στην εν λόγω δράση.  Προκειμένου να 
διασφαλισθεί σημαντική προστιθέμενη 
αξία, η εταιρική σχέση μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών θα 
πρέπει να ενισχυθεί μέσω ρυθμίσεων για 
τη συμμετοχή διάφορων τύπων εταίρων με 
πλήρη σεβασμό προς τις θεσμικές 
αρμοδιότητες των κρατών μελών.  
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
διασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης των 
γυναικών και των μειονοτικών ομάδων.  
Αυτή η εταιρική σχέση αφορά τις 
περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και τους λοιπούς αρμόδιους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
είναι αρμόδιοι για το περιβάλλον και για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους 
αρμόδιους φορείς.  Οι ενδιαφερόμενοι 
εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
προπαρασκευή των συμφωνιών 
σύμπραξης, καθώς και στην 
προπαρασκευή, στην εφαρμογή, στην 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση το 
προγραμματισμού.

(22) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματική προς τη δράση των 
κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει 
στην εν λόγω δράση.  Προκειμένου να 
διασφαλισθεί σημαντική προστιθέμενη 
αξία, η εταιρική σχέση μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών θα 
πρέπει να ενισχυθεί μέσω ρυθμίσεων για 
τη συμμετοχή διάφορων τύπων εταίρων με 
πλήρη σεβασμό προς τις θεσμικές 
αρμοδιότητες των κρατών μελών.  
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
διασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης των 
γυναικών και των μειονοτικών ομάδων.  
Αυτή η εταιρική σχέση αφορά τις 
περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και τους λοιπούς αρμόδιους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων του τομέα 
αλιείας, αυτών που είναι αρμόδιοι για το 
περιβάλλον και για την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους και τους άλλους αρμόδιους 
φορείς.  Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην 
προπαρασκευή των συμφωνιών 
σύμπραξης, καθώς και στην 
προπαρασκευή, στην εφαρμογή, στην 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση το 
προγραμματισμού.

Or. pt

Τροπολογία 92
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα και η οικονομική 
απόδοση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων, είναι ζωτικής σημασίας 
να τονωθεί η καινοτομία και η
επιχειρηματικότητα.  Ως εκ τούτου, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει καινοτόμες 
δράσεις και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων.

(31)  Προκειμένου να αυξηθούν η
κερδοφορία για τους παραγωγούς και τα 
έσοδα των αλιευτικών επιχειρήσεων είναι 
ζωτικής σημασίας να τονωθεί ο 
εκσυγχρονισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη 
του τομέα της αλιείας.   Ως εκ τούτου, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη βιώσιμη
ανάπτυξη του τομέα της αλιείας, 
περιλαμβανομένης της αλιείας μικρής 
κλίμακας.

Or. pt

Τροπολογία 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η οικονομική 
απόδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
είναι ζωτικής σημασίας να τονωθεί η 
καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Ως 
εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
καινοτόμες δράσεις και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων.

(31) Προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η οικονομική 
απόδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
είναι ζωτικής σημασίας να τονωθεί η 
καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Η 
οικοκαινοτομία θα πρέπει να στοχεύει 
στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης 
οικολογικής βιωσιμότητας των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και στην 
άμβλυνση του αντίκτυπου της αλιείας στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα. Ως εκ τούτου, 
το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
καινοτόμες δράσεις και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων που είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμες, εφαρμόζουν την αρχή της 
προφύλαξης και ακολουθούν μια 
προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα.

Or. en
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Τροπολογία 94
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Λόγω της οικονομικής αναταραχής 
που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια η 
οποία οφείλεται στη χρηματοπιστωτική 
κρίση, πολλά νεαρά άτομα 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση 
των πόρων που απαιτούνται για να 
εισέλθουν στον τομέα της αλιείας· κατά 
συνέπεια η στήριξη του ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να εστιάζει μεταξύ άλλων στην παροχή 
βοήθειας στους νέους προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση στον τομέα της 
αλιείας, π.χ. παρέχοντας συνδρομή στις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Or. en

Τροπολογία 95
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) 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 τη 
διά βίου μάθηση, τη συνεργασία μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων, τονώνοντας τη 
διάδοση της γνώσης, καθώς και για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν 
στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων 
και της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομικών φορέων.

(32) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την
κερδοφορία για τους παραγωγούς και για 
τα έσοδα των αλιευτικών επιχειρήσεων.  
Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει τα νεαρά άτομα που επιδιώκουν 
να εισέλθουν στον κλάδο, την 
επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου 
μάθηση, τη συνεργασία μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων, τονώνοντας τη 
διάδοση της γνώσης, καθώς και για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν 
στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων 
και της κερδοφορίας των οικονομικών 
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φορέων.

Or. pt

Τροπολογία 96
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) 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 τη
διά βίου μάθηση, τη συνεργασία μεταξύ
επιστημόνων και αλιέων, τονώνοντας τη 
διάδοση της γνώσης, καθώς και για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν 
στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων 
και της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομικών φορέων.

(32) 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
ενέργειες που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση πρόσβασης σε υψηλής 
ποιότητας αρχική και διά βίου μάθηση, τη 
συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και 
αλιέων, τονώνοντας τη διάδοση της 
γνώσης, καθώς και για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση των 
συνολικών επιδόσεων και της 
ανταγωνιστικότητας των οικονομικών 
φορέων, συμβάλλοντας στη μείωση του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου των 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 97
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει μια 
βιώσιμη διαχείριση της αλιείας εκ του 
σύνεγγυς και την ανάπτυξη των 
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παράκτιων κοινοτήτων.

Or. pt

Τροπολογία 98
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Έχοντας επίγνωση της αδύναμης 
παρουσίας των παράκτιων αλιέων μικρής 
κλίμακας στον κοινωνικό διάλογο, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
οργανώσεις που προάγουν αυτό το διάλογο
στα κατάλληλα φόρουμ.

(34) Λαμβάνοντας υπόψη την ανεπάρκεια 
του κοινωνικού διαλόγου σε τομεακό 
επίπεδο, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
τις οργανώσεις που προάγουν αυτό το 
διάλογο για να αποκτήσουν ισχύ σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο και για προωθήσουν την 
εκπροσώπηση των συμφερόντων του 
κλάδου τους.  

Or. en

Τροπολογία 99
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει η διαφοροποίηση για τους 
παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας και του 
κρίσιμου ρόλου τους στις παράκτιες 
κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βοηθά 
τη διαφοροποίηση, καλύπτοντας την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τις 
επενδύσεις για τον επανεξοπλισμό των 
σκαφών τους, πέραν από την σχετική 
κατάρτιση για να αποκτήσουν 
επαγγελματικές δεξιότητες στο αντίστοιχο 
τομέα εκτός των αλιευτικών 

(35) Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει η διαφοροποίηση για τους 
παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας και του 
κρίσιμου ρόλου τους στις παράκτιες 
κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βοηθά 
τη διαφοροποίηση, καλύπτοντας την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τις 
επενδύσεις για τον επανεξοπλισμό των 
σκαφών τους, πέραν από την σχετική 
κατάρτιση για να αποκτήσουν 
επαγγελματικές δεξιότητες στο αντίστοιχο 
τομέα εκτός των αλιευτικών 
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δραστηριοτήτων. δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο της 
στήριξης από το ΕΤΘΑ των 
δραστηριοτήτων διαφοροποίησης, 
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στην κατάσταση και τις ευκαιρίες των 
νεαρών ατόμων των παράκτιων 
κοινοτήτων. 

Or. en

Τροπολογία 100
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ) θεωρεί την αλιεία επικίνδυνη 
επαγγελματική δραστηριότητα σε 
σύγκριση με άλλες και στο πλαίσιο της 
έχουν συναφθεί πολλές συμβάσεις και 
εγκριθεί πολλές συστάσεις με στόχο την 
προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας για τους αλιείς· οι αρχές που 
περιλαμβάνονται στις συμβάσεις και τις 
συστάσεις αυτές θα πρέπει να 
λειτουργούν ως κριτήρια για τον 
προσδιορισμό της χρήσης των πόρων του 
ΕΤΘΑ.

Or. en

Τροπολογία 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες υγείας και ασφάλειας επί του 

(36) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες υγείας και ασφάλειας επί του 
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σκάφους, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
τις επενδύσεις που καλύπτουν την 
ασφάλεια και την υγιεινή επί του σκάφους.

σκάφους, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει
μόνο τις επενδύσεις που καλύπτουν την 
ασφάλεια και την υγιεινή επί του σκάφους
για τα σκάφη που ασκούν αλιευτική 
δραστηριότητα χωρίς να κάνουν χρήση 
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας· οι 
επενδύσεις αυτές δεν πρέπει να οδηγούν 
σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας του 
αλιευτικού σκάφους.

Or. en

Τροπολογία 102
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης 
συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών 
αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 27 
του [κανονισμού για την ΚΑλΠ] και 
προκειμένου να υποστηριχθούν τα κράτη 
μέλη στην εφαρμογή αυτών των νέων 
συστημάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη όσον αφορά την 
ανάπτυξη δυναμικότητας και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 103
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η εισαγωγή των συστημάτων
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας 
αναμένεται να καταστήσει τον κλάδο πιο 

(38) Υπάρχει ανάγκη για νέες 
επαγγελματικές ευκαιρίες σε τομείς που 
συνδέονται με την αλιεία. Ως εκ τούτου, 
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ανταγωνιστικό.  Κατά συνέπεια, ενδέχεται 
να υπάρξει ανάγκη για νέες 
επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων.  Ως εκ 
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη 
διαφοροποίηση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε αλιευτικές κοινότητες, ιδίως 
στηρίζοντας την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων και τη μετατροπή των 
σκαφών για θαλάσσιες δραστηριότητες 
εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
για μικρής κλίμακας παράκτια αλιευτικά 
σκάφη. Αυτή η τελευταία δράση φαίνεται 
ότι είναι κατάλληλη, αφού τα μικρής 
κλίμακας παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν 
καλύπτονται από τα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.

το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη 
διαφοροποίηση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε αλιευτικές κοινότητες, ιδίως 
στηρίζοντας την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων.

Or. pt

Τροπολογία 104
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η εισαγωγή των συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας αναμένεται 
να καταστήσει τον κλάδο πιο 
ανταγωνιστικό. Κατά συνέπεια, ενδέχεται 
να υπάρξει ανάγκη για νέες 
επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ 
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη 
διαφοροποίηση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε αλιευτικές κοινότητες, ιδίως 
στηρίζοντας την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων και τη μετατροπή των 
σκαφών για θαλάσσιες δραστηριότητες 
εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων για 
μικρής κλίμακας παράκτια αλιευτικά 
σκάφη. Αυτή η τελευταία δράση φαίνεται 
ότι είναι κατάλληλη, αφού τα μικρής 
κλίμακας παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν 

(38) Η εισαγωγή των συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας αναμένεται 
να καταστήσει τον κλάδο πιο 
ανταγωνιστικό. Κατά συνέπεια, ενδέχεται 
να υπάρξει ανάγκη για νέες 
επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ 
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη 
διαφοροποίηση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε αλιευτικές κοινότητες, ιδίως 
στηρίζοντας την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων και τη μετατροπή των 
σκαφών για θαλάσσιες δραστηριότητες με 
χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, εκτός 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων για 
μικρής κλίμακας παράκτια αλιευτικά 
σκάφη. Αυτή η τελευταία δράση φαίνεται 
ότι είναι κατάλληλη, αφού τα μικρής 
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καλύπτονται από τα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.

κλίμακας παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν 
καλύπτονται από τα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 105
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Ο στόχος της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών 
αποθεμάτων.  Η πλεονάζουσα αλιευτική 
ικανότητα έχει αναγνωριστεί ως σημαντική 
κινητήρια δύναμη της υπεραλίευσης.  
Επομένως είναι πρωταρχικής σημασίας να 
προσαρμοστεί ο αλιευτικός στόλος της 
Ένωσης στους διαθέσιμους πόρους.  Η 
απομάκρυνση της πλεονάζουσας 
αλιευτικής ικανότητας μέσω κρατικών 
ενισχύσεων, όπως η προσωρινή ή μόνιμη 
παύση της δραστηριότητας και συστήματα 
διάλυσης έχει αποδειχθεί 
αναποτελεσματική.  Ως εκ τούτου, το 
ΕΤΘΑ θα στηρίζει τη δημιουργία και τη 
διαχείριση συστημάτων μεταβιβάσιμων 
αδειών αλιείας που στοχεύουν στη 
μείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής 
ικανότητας και την αύξηση των 
επιδόσεων και της κερδοφορίας των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

(39) Ο στόχος της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών 
αποθεμάτων.  Η πλεονάζουσα αλιευτική 
ικανότητα έχει αναγνωριστεί ως σημαντική 
κινητήρια δύναμη της υπεραλίευσης.  
Επομένως είναι πρωταρχικής σημασίας να 
προσαρμοστεί ο αλιευτικός στόλος της 
Ένωσης στους διαθέσιμους πόρους. Θα 
πρέπει οπωσδήποτε να τονισθεί ότι η 
απομάκρυνση της πλεονάζουσας
αλιευτικής ικανότητας μέσω κρατικών 
ενισχύσεων, όπως η προσωρινή ή μόνιμη 
παύση της δραστηριότητας και συστήματα 
διάλυσης έχει αποδειχθεί 
αναποτελεσματική.

Or. pt

Τροπολογία 106
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Με την πλεονάζουσα αλιευτική 
ικανότητα να είναι μία από τις βασικές 
κινητήριες δυνάμεις της υπεραλίευσης, 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
προσαρμογή του αλιευτικού στόλου της 
Ένωσης στους διαθέσιμους πόρους. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει τη δημιουργία, την τροποποίηση 
και τη διαχείριση των συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας που 
εισήγαγε η ΚΑλΠ ως εργαλεία 
διαχείρισης για τη μείωση της 
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 107
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Στο ίδιο πνεύμα, το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να στηρίζει τη μείωση των επιπτώσεων 
της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
ιδίως μέσω της προώθησης της 
οικολογικής καινοτομίας, πιο επιλεκτικών 
εργαλείων αλιείας και εξοπλισμού, καθώς 
και μέτρων που αποσκοπούν στην 
προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που 
παρέχουν, σύμφωνα με τη Στρατηγική για 
τη Βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 2020.

(42) Στο ίδιο πνεύμα, το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να στηρίζει την ελαχιστοποίηση και, ει 
δυνατόν, την εξάλειψη των επιπτώσεων 
της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
ιδίως μέσω της προώθησης της 
οικολογικής καινοτομίας, πιο επιλεκτικών 
εργαλείων αλιείας και εξοπλισμού, καθώς 
και μέτρων που αποσκοπούν στην 
προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που 
παρέχουν, σύμφωνα με τη Στρατηγική για 
τη Βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 2020, 
και στην κατάκτηση των επιπέδων που 
απαιτούνται για την επίτευξη της «καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης» όπως 
αυτή ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική.
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Or. en

Τροπολογία 108
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας.  Ως 
εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
τη δια βίου μάθηση και τη δικτύωση, 
τονώνοντας τη διάδοση της γνώσης, καθώς 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
βοηθούν στη βελτίωση των συνολικών 
επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας 
των οικονομικών φορέων.

(51) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την
κερδοφορία για τους παραγωγούς και για 
τα έσοδα των αλιευτικών επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με δραστηριότητες
υδατοκαλλιέργειας.  Ως εκ τούτου, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη διά βίου 
μάθηση και τη δικτύωση, τονώνοντας τη 
διάδοση της γνώσης, καθώς και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν 
στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων 
και της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομικών φορέων.

Or. pt

Τροπολογία 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ 
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη
δια βίου μάθηση και τη δικτύωση, 
τονώνοντας τη διάδοση της γνώσης, καθώς 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
βοηθούν στη βελτίωση των συνολικών 

(51) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ 
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη
διά βίου μάθηση και τη δικτύωση, 
τονώνοντας τη διάδοση της γνώσης, καθώς 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
βοηθούν στη βελτίωση των μεθοδολογιών 
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επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας 
των οικονομικών φορέων.

που αποσκοπούν σε μια αλιευτική 
δραστηριότητα με χαμηλότερο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, των
συνολικών επιδόσεων και της 
ανταγωνιστικότητας των οικονομικών 
φορέων.

Or. en

Τροπολογία 110
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Σε περιοχές αλιείας, η τοπική 
ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας 
θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες 
προσεγγίσεις για τη δημιουργία ανάπτυξης 
και θέσεων εργασίας, ιδίως προσθέτοντας 
αξία στα αλιευτικά προϊόντα και τη 
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας 
προς νέες οικονομικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρονται από τη «γαλάζια ανάπτυξη» 
και τους ευρύτερους θαλάσσιους κλάδους.

(56) Σε περιοχές αλιείας, η τοπική 
ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας 
θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες 
προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισμούς για τη 
δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και 
θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, ιδίως 
προσθέτοντας αξία στα αλιευτικά προϊόντα 
και τη διαφοροποίηση της τοπικής 
οικονομίας προς νέες οικονομικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που προσφέρονται από τη
«γαλάζια ανάπτυξη» και τους ευρύτερους 
θαλάσσιους κλάδους.

Or. en

Τροπολογία 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Η βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών θα πρέπει να συμβάλει στους 
στόχους ΕΕ 2020 της προώθησης της 

(57) Η βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών θα πρέπει να συμβάλει στους 
στόχους ΕΕ 2020 της προώθησης της 
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κοινωνικής ένταξης και της μείωσης της 
φτώχειας και στην ενίσχυση της 
καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και 
στο στόχο της εδαφικής συνοχής, μια 
βασική προτεραιότητα της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.

κοινωνικής ένταξης και της μείωσης της 
φτώχειας και στην ενίσχυση της 
οικοκαινοτομίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς 
και στο στόχο της εδαφικής συνοχής, μια 
βασική προτεραιότητα της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.

Or. en

Τροπολογία 112
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Η τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία 
της κοινότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί 
μέσω μιας προσέγγισης από τα κάτω προς 
τα άνω από τοπικές εταιρικές σχέσεις που 
αποτελούνται από το δημόσιο, τον ιδιωτικό 
τομέα και τον τομέα της κοινωνίας των 
πολιτών και αντικατοπτρίζουν σωστά την 
τοπική κοινωνία. Αυτοί οι τοπικοί φορείς 
είναι περισσότερο ικανοί να καταρτίσουν 
και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες 
πολυτομεακές στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης για να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των τοπικών αλιευτικών περιοχών 
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αντιπροσωπευτικότητα των τοπικών 
ομάδων δράσης, είναι σημαντικό να μην 
έχει καμία μεμονωμένη ομάδα 
συμφερόντων πάνω από το 49% του 
δικαιώματος ψήφου στους φορείς λήψης 
αποφάσεων.

(58) Η τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία 
της κοινότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί 
μέσω μιας προσέγγισης από τα κάτω προς 
τα άνω από τοπικές εταιρικές σχέσεις που 
αποτελούνται από το δημόσιο, τον ιδιωτικό 
τομέα και τον τομέα της κοινωνίας των 
πολιτών, περιλαμβανομένων 
αντιπροσωπευτικών κοινωνικών εταίρων,
και αντικατοπτρίζουν σωστά την τοπική 
κοινωνία. Αυτοί οι τοπικοί φορείς είναι 
περισσότερο ικανοί να καταρτίσουν και να 
εφαρμόσουν ολοκληρωμένες 
πολυτομεακές στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης για να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των τοπικών αλιευτικών περιοχών 
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αντιπροσωπευτικότητα των τοπικών 
ομάδων δράσης, είναι σημαντικό να μην 
έχει καμία μεμονωμένη ομάδα 
συμφερόντων πάνω από το 49% του 
δικαιώματος ψήφου στους φορείς λήψης 
αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch



PE492.837v01-00 26/47 AM\908413EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την 
προώθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως 
μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και της περαιτέρω ανάπτυξης 
και εφαρμογής στρατηγικών θαλάσσιας 
λεκάνης. Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν 
στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
πλαισίου για την αντιμετώπιση των κοινών 
προκλήσεων στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες 
λεκάνες και στην ενισχυμένη συνεργασία 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για να 
μεγιστοποιηθεί η χρήση των 
χρηματοοικονομικών μέσων και των 
κεφαλαίων της Ένωσης και να αυξηθεί η 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
της Ένωσης.

(77) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την 
προώθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως 
μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και της περαιτέρω ανάπτυξης 
και εφαρμογής στρατηγικών θαλάσσιας 
λεκάνης. Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν 
στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
πλαισίου για την αντιμετώπιση των κοινών 
προκλήσεων στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες 
λεκάνες και στην ενισχυμένη συνεργασία 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για να 
μεγιστοποιηθεί η χρήση των 
χρηματοοικονομικών μέσων και των 
κεφαλαίων της Ένωσης και να αυξηθεί η
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 114
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει 
τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση, την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των 
θαλάσσιων κλάδων και στις παράκτιες 
περιοχές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
προσδιοριστούν τα κανονιστικά εμπόδια 
και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη στους 
αναδυόμενους και μελλοντικούς 
θαλάσσιους κλάδους, καθώς και οι δράσεις 

(80) Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει 
τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς, την απασχόληση, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας, την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των 
θαλάσσιων κλάδων και στις παράκτιες 
περιοχές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
προσδιοριστούν τα κανονιστικά εμπόδια 
και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη στους 
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που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία 
που είναι απαραίτητη για την αύξηση του 
επιχειρηματικού δυναμικού των 
θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρμογών.

αναδυόμενους και μελλοντικούς 
θαλάσσιους κλάδους, καθώς και οι δράσεις 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία 
που είναι απαραίτητη για την αύξηση του 
επιχειρηματικού δυναμικού των 
θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 115
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Έχοντας επίγνωση της σημασίας της 
διασφάλισης της διατήρησης των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της 
προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων, 
ιδίως από την παράνομη αλιεία και 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 
Πράσινης Βίβλου για τη μεταρρύθμιση της 
ΚΑλΠ, εκείνοι οι οικονομικοί φορείς που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
ΚΑλΠ, θέτοντας σε κίνδυνο κυρίως τη 
βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων 
και κατά συνέπεια αποτελούν σοβαρή 
απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα 
επίπεδα εκείνα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ και εκείνοι που 
εμπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΤΘΑ. Η χρηματοδότηση της Ένωσης 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε 
κανένα στάδιο από την επιλογή έως την 
εκτέλεση μιας δράσης για να υπονομεύσει 
το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των 
έμβιων υδάτινων πόρων το οποίο 
εκφράζεται στους στόχους του κανονισμού 

(88) Έχοντας επίγνωση της σημασίας της 
διασφάλισης της διατήρησης των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της 
προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων, 
ιδίως από την παράνομη αλιεία και 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 
Πράσινης Βίβλου για τη μεταρρύθμιση της 
ΚΑλΠ, εκείνοι οι οικονομικοί φορείς που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
ΚΑλΠ, θέτοντας σε κίνδυνο κυρίως τη 
βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων 
και κατά συνέπεια αποτελούν σοβαρή 
απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα 
επίπεδα εκείνα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ και εκείνοι που 
εμπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία, καθώς και 
όσοι δεν σέβονται τις συνθήκες εργασίας 
που απορρέουν από τη Σύμβασης αριθ. 
188 και τη σύσταση αριθ. 199 της ΔΟΕ
θα πρέπει να εξαιρούνται από τη στήριξη 
στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Η χρηματοδότηση 
της Ένωσης δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί σε κανένα στάδιο από την 
επιλογή έως την εκτέλεση μιας δράσης για 
να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον της 
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για την ΚΑλΠ. διατήρησης των έμβιων υδάτινων πόρων 
το οποίο εκφράζεται στους στόχους του 
κανονισμού για την ΚΑλΠ.

Or. en

Τροπολογία 116
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο 
ασκεί επαγγελματικώς την αλιεία, όπως 
αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, επί 
ενεργού αλιευτικού σκάφους ή ασκεί 
επαγγελματικώς τη συγκομιδή θαλάσσιων 
οργανισμών, όπως αναγνωρίζεται από το 
κράτος μέλος, χωρίς σκάφος·

(6) ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο 
ασκεί επαγγελματικώς την αλιεία, όπως 
αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, επί 
ενεργού αλιευτικού σκάφους ή ασκεί 
επαγγελματικώς τη συγκομιδή θαλάσσιων 
οργανισμών, όπως αναγνωρίζεται από το 
κράτος μέλος, χωρίς σκάφος. Με την 
επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ρύθμισης 
αλιέας θεωρείται ο ιδιοκτήτης του 
σκάφους και το πρόσωπο που εργάζεται 
στο σκάφος και το οποίο διατηρεί σχέση 
εργασίας με τον ιδιοκτήτη του σκάφους.

Or. en

Τροπολογία 117
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προώθηση της βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

(α) προώθηση της βιώσιμης αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

Or. pt
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Τροπολογία 118
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) προώθηση της ισορροπημένης και 
περιεκτικής εδαφικής ανάπτυξης των
αλιευτικών περιοχών·

(γ) προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
των παράκτιων περιοχών που εξαρτώνται 
περισσότερο από την αλιεία και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 119
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της στήριξης της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
στις παράκτιες και τις εσωτερικές 
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία 
και την υδατοκαλλιέργεια·

(α) προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και στήριξη
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται 
από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·

Or. pt

Τροπολογία 120
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της στήριξης της

(α) προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, της απασχολησιμότητας
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κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
στις παράκτιες και τις εσωτερικές 
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία 
και την υδατοκαλλιέργεια·

και στήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και 
τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται 
από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, 
με παράλληλη συνεκτίμηση της 
κατάστασης ευπαθών ομάδων όπως είναι 
οι γυναίκες, οι ομάδες μειονοτήτων και 
τα νεαρά άτομα·

Or. en

Τροπολογία 121
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαφοροποίηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας και ανάπτυξη της 
θαλάσσιας οικονομίας, περιλαμβανομένης 
της άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής.

(β) στήριξη του τομέα της αλιείας και
διαφοροποίηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας και ανάπτυξη της 
θαλάσσιας οικονομίας, περιλαμβανομένης 
της άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής.

Or. pt

Τροπολογία 122
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαφοροποίηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας και ανάπτυξη της 
θαλάσσιας οικονομίας, περιλαμβανομένης 
της άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής.

(β) διαφοροποίηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας, κινητικότητα των 
απασχολούμενων αλιέων που απολύονται
και ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας, 
περιλαμβανομένης της άμβλυνσης της 
κλιματικής αλλαγής.
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Or. en

Τροπολογία 123
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ενίσχυση της καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση αλιείας, μέσω εστίασης στους 
ακόλουθους τομείς:

(2) Ενίσχυση της καινοτόμου, βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας μέσω εστίασης στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. pt

Τροπολογία 124
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας της αλιείας, ιδίως των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας και 
βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας·

(β) αύξηση της κερδοφορίας για τους 
παραγωγούς και της βιωσιμότητας της 
αλιείας, ιδίως των παράκτιων στόλων 
μικρής κλίμακας και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 125
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ανάπτυξη νέων επαγγελματικών (γ) ενθάρρυνση των νεαρών ατόμων να 
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δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση· εισέλθουν στον τομέα και ανάπτυξη της 
επαγγελματικής κατάρτισης, νέων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων, και διά βίου 
μάθηση. 

Or. pt

Τροπολογία 126
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ενίσχυση της καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση υδατοκαλλιέργειας μέσω εστίασης 
στους ακόλουθους τομείς:

(3) Ενίσχυση της καινοτόμου, βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας μέσω 
εστίασης στους ακόλουθους τομείς:

Or. pt

Τροπολογία 127
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως των ΜΜΕ·

(β) βελτίωση της κερδοφορίας για τους 
παραγωγούς και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως 
των ΜΜΕ·

Or. pt

Τροπολογία 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης όπως ορίζεται στην οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Or. en

Τροπολογία 129
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) της στήριξης για τον έλεγχο και την 
επιβολή, της ενίσχυσης των θεσμικών 
ικανοτήτων και της αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης.

(β) της στήριξης για τον έλεγχο και την 
επιβολή, συμπεριλαμβανομένων 
επιθεωρήσεων εργασίας, της ενίσχυσης 
των θεσμικών ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Or. en

Τροπολογία 130
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) της στήριξης της σύμπραξης, της 
συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοχή της ΚΑλΠ από τους 
ενδιαφερομένους. 

Or. en
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Τροπολογία 131
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τις αρχές που διατυπώνονται 
στο άρθρο 4 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
το συντονισμό και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ της στήριξης 
από το ΕΤΘΑ και από άλλες πολιτικές της 
Ένωσης και των χρηματοδοτικών μέσων, 
περιλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. [για τη θέσπιση του προγράμματος-
πλαισίου για το περιβάλλον και τη δράση 
κατά της κλιματικής αλλαγής (πρόγραμμα-
πλαίσιο LIFE)] καθώς και εκείνες στο 
πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης. Ο συντονισμός μεταξύ της 
βοήθειας από το ΕΤΘΑ και το πρόγραμμα-
πλαίσιο LIFE επιτυγχάνεται ιδίως με την 
προώθηση της χρηματοδότησης των 
δραστηριοτήτων που συμπληρώνουν τα 
ολοκληρωμένα έργα που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος-πλαισίου LIFE, καθώς και 
με την προώθηση της χρήσης λύσεων, 
μεθόδων και προσεγγίσεων επικυρωμένων 
στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου 
LIFE.

Σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται 
στο άρθρο 4 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
το συντονισμό και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ της στήριξης 
από το ΕΤΘΑ και από άλλα ταμεία στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και 
από άλλες πολιτικές της Ένωσης και των 
χρηματοδοτικών μέσων, 
περιλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. [για τη θέσπιση του προγράμματος-
πλαισίου για το περιβάλλον και τη δράση 
κατά της κλιματικής αλλαγής (πρόγραμμα-
πλαίσιο LIFE)] καθώς και εκείνες στο 
πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης. Ο συντονισμός μεταξύ της 
βοήθειας από το ΕΤΘΑ και το πρόγραμμα-
πλαίσιο LIFE επιτυγχάνεται ιδίως με την 
προώθηση της χρηματοδότησης των 
δραστηριοτήτων που συμπληρώνουν τα 
ολοκληρωμένα έργα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος-πλαισίου LIFE, καθώς και 
με την προώθηση της χρήσης λύσεων, 
μεθόδων και προσεγγίσεων επικυρωμένων 
στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου 
LIFE, ιδίως στον τομέα προτεραιότητας 
της βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 132
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) επιχειρηματίες που έχουν διαπράξει 
παραβάσεις της Σύμβασης αριθ. 188 και 
της σύστασης αριθ. 199 της ΔΟΕ σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας στον τομέα της 
αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 133
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) οιαδήποτε επένδυση στα σκάφη 
στόλων που λειτουργούν με πλεονάζουσα 
αλιευτική ικανότητα.

Or. en

Τροπολογία 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 4 535 000 000 ευρώ από τους πόρους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1
κατανέμονται στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των 
αλιευτικών περιοχών δυνάμει των 
κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου V.

2. Συνολικό ποσό 4 170 000 000 ευρώ
κατ’ ανώτατο όριο από τους πόρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1
κατανέμεται στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των 
αλιευτικών περιοχών δυνάμει των 
κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου V.

Or. en
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Τροπολογία 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 477 000 000 ευρώ από τους πόρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατανέμονται στα μέτρα ελέγχου και 
εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 
78.

3. Συνολικό ποσό 600 000 000 ευρώ κατ’ 
ελάχιστον από τους πόρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατανέμεται στα μέτρα ελέγχου και 
εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 
78.

Or. en

Τροπολογία 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 358 000 000 ευρώ από τους πόρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1
κατανέμονται στα μέτρα για τη συλλογή 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 79.

4. Συνολικό ποσό 600 000 000 ευρώ κατ’ 
ελάχιστον από τους πόρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1
κατανέμεται στα μέτρα για τη συλλογή 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 79.

Or. en

Τροπολογία 137
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) το επίπεδο της απασχόλησης στην 
αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια,

(i) το επίπεδο της απασχόλησης στον 
τομέα της αλιείας και στην 
υδατοκαλλιέργεια,
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Or. pt

Τροπολογία 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα ) συνοχή των μέτρων που 
λαμβάνονται βάσει των προτεραιοτήτων 
της Ένωσης για το ΕΤΘΑ σύμφωνα με το 
άρθρο 38 παράγραφος 1, στοιχείο δ) του 
παρόντος κανονισμού με τα πλαίσια 
δράσης προτεραιότητας Natura 2000 του 
άρθρου 8 παράγραφος 4 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας.

Or. en

Τροπολογία 139
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) περιγραφή των κριτηρίων επιλογής 
των έργων·

(στ) περιγραφή των κριτηρίων επιλογής 
των έργων, με προτεραιότητα σε έργα 
σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
μειώνεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος 
των δραστηριοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιε  – σημείο i – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αξιολόγηση  της ισορροπίας μεταξύ της 
αλιευτικής ικανότητας και των 
αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία 
στην αλιεία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή 
εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων 
προϊόντων σε σύγκριση με την κατάσταση 
της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωμένων 
διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων 
συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

1. Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία 
στην αλιεία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή 
εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων 
προϊόντων σε σύγκριση με την κατάσταση 
της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωμένων 
διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων 
συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του 
[κανονισμού της ΚΑλΠ].

Or. en

Τροπολογία 142
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη δια βίου μάθηση, τη διάδοση της (α) τα νεαρά άτομα που επιδιώκουν να 
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επιστημονικής γνώσης και των καινοτόμων 
πρακτικών και την απόκτηση νέων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων, που 
συνδέονται κυρίως με τη βιώσιμη 
διαχείριση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, δραστηριότητες στον 
τομέα της θάλασσας, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα·

εισέλθουν στον τομέα, την επαγγελματική 
κατάρτιση, τη δια βίου μάθηση, τη 
διάδοση της επιστημονικής γνώσης και 
των καινοτόμων πρακτικών και την 
απόκτηση νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, που συνδέονται κυρίως με τη 
βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, δραστηριότητες στον 
τομέα της θάλασσας, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα·

Or. pt

Τροπολογία 143
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την προώθηση του κοινωνικού 
διαλόγου σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο με τη συμμετοχή αλιέων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

(γ) την προώθηση του κοινωνικού 
διαλόγου σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο με τη συμμετοχή
αντιπροσωπευτικών κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 144
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον επανεξοπλισμό παράκτιων 
αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας, 
προκειμένου να αλλάξουν χρήση για νέες 
δραστηριότητες εκτός της αλιείας.

(β) τον επανεξοπλισμό παράκτιων 
αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας, 
προκειμένου να αλλάξουν χρήση για νέες 
δραστηριότητες που λειτουργούν 
συμπληρωματικά σε σχέση με την αλιεία.

Or. pt
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Τροπολογία 145
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη παρέχεται σε αλιείς ή 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών.

2. Η στήριξη παρέχεται μόνο σε αλιείς ή 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αλιείας στις περιπτώσεις που 
αποδεικνύεται ότι υπάρχει πραγματική 
ισορροπία μεταξύ των δυνατοτήτων 
αλίευσης και της αλιευτικής ικανότητας.

Or. en

Τροπολογία 146
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 διαγράφεται
Στήριξη σε συστήματα μεταβιβάσιμων 
αδειών αλιείας της ΚΑλΠ
1. Προκειμένου να καθοριστούν ή να 
τροποποιηθούν συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας βάσει του 
άρθρου 27 του [κανονισμού για την 
ΚΑλΠ], το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
(a) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
τεχνικών και διοικητικών μέσων που 
είναι αναγκαία για τη δημιουργία ή τη 
λειτουργία ενός συστήματος 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας·
(β) τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών 
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αλιείας·
(γ) την επιτήρηση και την αξιολόγηση 
συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών 
αλιείας·
(δ) τη διαχείριση συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών.
2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχεία α), β) και γ) χορηγείται μόνο σε 
δημόσιες αρχές. Η στήριξη βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου χορηγείται σε δημόσιες αρχές, 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή 
αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών 
που συμμετέχουν σε συλλογική διαχείριση 
συγκεντρωμένων μεταβιβάσιμων αδειών 
αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 4 του κανονισμού για την 
κοινή αλιευτική πολιτική.

Or. pt

Τροπολογία 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων
διατήρησης βάσει των άρθρων 17 και 21 
του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική] το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

1. Προκειμένου να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικά οι προτεραιότητες για 
την περιφερειακή διαχείριση στην Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική και τα μέτρα
διατήρησης βάσει των άρθρων 17 και 21 
του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική] το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

Or. en

Τροπολογία 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων 
διατήρησης κατά την έννοια των άρθρων 
17 και 21 του [κανονισμού για την κοινή 
αλιευτική πολιτική].

(β) τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων
στην κατάρτιση και τη θέσπιση πολυετών 
σχεδίων σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 
11 του [κανονισμού της ΚΑλΠ] και
μέτρων διατήρησης κατά την έννοια των 
άρθρων 17 και 21 του [κανονισμού για την 
κοινή αλιευτική πολιτική].

Or. en

Τροπολογία 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα)  που προωθεί την έρευνα σχετικά με 
τις αλιευτικές πρακτικές, τα εργαλεία, την 
αξιολόγηση των αποθεμάτων και τον 
αντίκτυπο των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο οικοσύστημα, με 
στόχο την ελαχιστοποίηση ή την 
πρόληψη των βλαβερών επιπτώσεων της 
αλιείας για τα θαλάσσια είδη και τους 
οικοτόπους.

Or. en

Τροπολογία 150
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη διαχείριση, την αποκατάσταση και (δ) τον εντοπισμό, την επιλογή και τον 
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την παρακολούθηση των περιοχών 
NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, 
σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά 
προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί 
σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·

καθορισμό καθώς και τη διαχείριση, την 
αποκατάσταση και την παρακολούθηση 
των περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα 
με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, 
σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά 
προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί 
σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 151
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τη διαχείριση, την αποκατάσταση και 
την παρακολούθηση των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών ενόψει της 
εφαρμογής των μέτρων προστασίας του 
χώρου που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

(ε) τον εντοπισμό, την επιλογή και τον 
καθορισμό καθώς και τη διαχείριση, την 
αποκατάσταση και την παρακολούθηση 
των θαλάσσιων προστατευόμενων 
περιοχών ενόψει της εφαρμογής των 
μέτρων προστασίας του χώρου που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 152
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) χορηγείται σε παράκτιους 
αλιείς μικρής κλίμακας που διαθέτουν 
ένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος 
νηολογημένο ως ενεργό και έχουν 
ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη 
θάλασσα τουλάχιστον 240 ημέρες κατά 
τη διάρκεια των δύο ετών που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης. Επίσης η στήριξη βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν προβλέπει 
εισοδηματική ενίσχυση για 
επιχειρηματίες που ανήκουν σε στόλο ο 
οποίος λειτουργεί με πλεονάζουσα 
αλιευτική ικανότητα.

Or. en

Τροπολογία 153
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το 
ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

1. Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και 
μόνο σε περίπτωση που αποδεδειγμένα 
τούτο δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της 
αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού 
σκάφους, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:

Or. en

Τροπολογία 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης 
τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει
αλιευτικές δραστηριότητες για 
τουλάχιστον 60 ημέρες στη θάλασσα κατά 
τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται 
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

4. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης 
τα σκάφη των οποίων δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της αλιείας στις περιπτώσεις 
που αποδεικνύεται ότι υπάρχει 
πραγματική ισορροπία μεταξύ των 
δυνατοτήτων αλίευσης και της αλιευτικής 
ικανότητας και ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες για τουλάχιστον 60 ημέρες 
στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των δύο 
ετών που προηγούνται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 155
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη δια βίου μάθηση, τη διάδοση της 
επιστημονικής γνώσης και καινοτόμων 
πρακτικών, καθώς και την απόκτηση νέων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων στην 
υδατοκαλλιέργεια·

(α) τη δια βίου μάθηση, τη διάδοση της 
επιστημονικής γνώσης και καινοτόμων 
πρακτικών, καθώς και την απόκτηση νέων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων στην 
υδατοκαλλιέργεια που συμβάλλουν στη 
μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου 
των δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 156
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
κύρια εστίαση της στρατηγικής τους και 
την κοινωνικοοικονομική σύνθεση της 
περιοχής, μέσω μιας ισορροπημένης 
εκπροσώπησης των κύριων 
ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένου του 
ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα και
της κοινωνίας των πολιτών·

(α) αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
κύρια εστίαση της στρατηγικής τους και 
την κοινωνικοοικονομική σύνθεση της 
περιοχής, μέσω μιας ισορροπημένης 
εκπροσώπησης των κύριων 
ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένου του 
ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα, της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
αντιπροσωπευτικών κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 157
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διασφαλίζουν μια σημαντική 
εκπροσώπηση της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας.

(β) διασφαλίζουν μια σημαντική 
εκπροσώπηση της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένων 
αντιπροσωπευτικών κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 158
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πρόσθεση αξίας, δημιουργία θέσεων 
εργασίας και προώθηση της καινοτομίας 
σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 
αλυσίδας της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας·

(α) πρόσθεση αξίας, δημιουργία θέσεων 
εργασίας, προσέλκυση ατόμων νεαρής 
ηλικίας στον τομέα της αλιείας και 
προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα 
στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 159
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) προώθηση της κοινωνικής ευημερίας 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις 
αλιευτικές περιοχές, περιλαμβανομένης 
της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς·

(δ) προώθηση της κοινωνικής ευημερίας 
και ένταξης και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένης της θαλάσσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς·  

Or. en

Τροπολογία 160
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ειδικά μέτρα ελέγχου και επιβολής στο 
πλαίσιο της ΚΑλΠ,

(β) ειδικά μέτρα ελέγχου και επιβολής στο 
πλαίσιο της ΚΑλΠ, 
συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων 
εργασίας,

Or. en


