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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι το νέο μέσο της Ένωσης για 
τη χρηματοδότηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ) από το 2014 έως το 2020.

Το ΕΤΘΑ εντάσσεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη 
των κοινών στόχων της Ένωσης με τρεις εμβληματικές πρωτοβουλίες: i) μια Ευρώπη 
αποδοτική ως προς τους πόρους, ii) μια ένωση καινοτομίας και iii) την ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας.

Το ΕΤΘΑ εντάσσεται επίσης στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και 
μοιράζεται τους κοινούς στόχους και προτεραιότητες των λοιπών ταμείων, με στόχο την 
προώθηση μιας ολοκληρωμένης χρήσης των διαθέσιμων πόρων.

Με αυτή την πρόταση κανονισμού, η Επιτροπή προτίθεται να ενσωματώσει στο ΕΤΘΑ μια 
ευρύτερη κοινωνική διάσταση. Πράγματι, το κείμενο του κανονισμού περιέχει διάφορα 
στοιχεία που βρίσκονται σ' αυτή την κατεύθυνση και στα οποία μπορούν να προστεθούν και 
άλλα. 

Το ΕΤΘΑ πρέπει να προωθήσει την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
εξαρτώμενες από την αλιεία κοινότητες, επιτρέποντας επίσης τη διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων προς άλλους θαλάσσιους κλάδους. 

Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να προωθήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο και να ενισχύσει τη 
διαφοροποίηση, επιτρέποντας στους αλιείς να αποκτήσουν δεξιότητες που απαιτούνται για 
νέες δραστηριότητες οι οποίες παρουσιάζονται σε άλλους θαλάσσιους κλάδους. Είναι επίσης 
αναγκαίο να μπορεί το ΕΤΘΑ να χρηματοδοτήσει μέσα και δραστηριότητες με στόχο την 
πρόβλεψη των αναγκαίων δεξιοτήτων.

Μία ακόμα πολύ σημαντική κατεύθυνση στην οποία το ΕΤΘΑ πρέπει να προσφέρει 
χρηματοδότηση είναι η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των αλιέων και άλλων 
εργαζομένων του αλιευτικού τομέα, μέσω επενδύσεων για ατομικό εξοπλισμό ή για υποδομές  
στα σκάφη, καθώς και για κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

Στην πρόταση της Επιτροπής, το ΕΤΘΑ αναγνωρίζει επίσης για πρώτη φορά το ρόλο που 
διαδραματίζουν συχνά οι σύζυγοι – κυρίως γυναίκες – στις οικογενειακές αλιευτικές 
δραστηριότητες. Οι σύζυγοι μπορούν να επωφεληθούν από τη στήριξη του ΕΤΘΑ για τη 
διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης, ιδίως για την απόκτηση δεξιοτήτων που συνδέονται 
με την επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση των επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο 
να προωθηθεί η συμμετοχή των συζύγων αλιέων στον κοινωνικό διάλογο και στις 
περιπτώσεις συμμετοχικής προσέγγισης.

Προβλέπονται ειδικές ενισχύσεις για την καινοτομία. Θα ήταν ωστόσο σκόπιμο να 
διευκρινίζεται ότι οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν και την κοινωνική 
καινοτομία, με στόχο την προώθηση νεωτεριστικών λύσεων στα κοινωνικά προβλήματα.
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Το ΕΤΘΑ θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συμμετοχικής 
προσέγγισης, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιευτικής δραστηριότητας και,
στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν σκόπιμο να υπογραμμίζεται ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει 
να εκπροσωπούνται κατά τη λήψη των αποφάσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a) είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι, 
κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και των δραστηριοτήτων 
της σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της 
ΚΑΠ, της ΟΘΠ και του ΕΤΘΑ, η Ένωση 
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται 
με την προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, σε 
συμμόρφωση προς το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. es

Τροπολογία 2
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 

(5) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010, όπου εγκρίθηκε η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η Ένωση και τα κράτη 
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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.

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», μεταξύ των 
οποίων ξεχωρίζουν οι στόχοι που 
σχετίζονται με την απασχόληση και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, 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. es

Τροπολογία 3
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 στη γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 

(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 αύξηση της απασχόλησης και της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, την ενίσχυση της καινοτομίας 



PE491.019v01-00 6/39 PA\903834EL.doc

EL

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.

και της βασιζόμενης στη γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
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. es

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Text proposed by the Commission Τροπολογία

(7) Η Ένωση σε όλα τα στάδια υλοποίησης 
του Ταμείου θα πρέπει να στοχεύει στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

(7) Η Ένωση, κατά τον προσδιορισμό των 
γενικών προϋποθέσεων και σε όλα τα 
στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του 
Ταμείου θα πρέπει να στοχεύει στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Or. es

Τροπολογία 5
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 

(8) Ο γενικός στόχος της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλίζει 
ότι οι δραστηριότητες της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
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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.

δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών συνθηκών, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, για την εξασφάλιση 
ενός εύλογου επιπέδου διαβίωσης για τον 
αλιευτικό τομέα, για την αναστροφή της 
παρακμής πολλών παράκτιων και 
εσωτερικών κοινοτήτων που εξαρτώνται 
από την αλιεία, μέσω πρόσθεσης 
περισσότερης αξίας στην αλιεία και τις 
σχετικές με την αλιεία δραστηριότητες 
και μέσω διαφοροποίησης σε άλλους 
τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. Πρέπει 
επίσης να συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας 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.

Or. es

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να βελτιωθεί ο 
συντονισμός και να εναρμονιστεί η 
εφαρμογή των ταμείων που παρέχουν 
ενίσχυση στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), με τα Ταμεία για 
την αγροτική ανάπτυξη, συγκεκριμένα το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και για τον τομέα 
της θάλασσας και της αλιείας, δηλαδή το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
(ΕΤΘΑ), κοινές διατάξεις έχουν θεσπιστεί 
για όλα αυτά τα Ταμεία (τα «Ταμεία 
ΚΠΣ») στον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] για 
τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. Πέραν από 
τον παρόντα κανονισμό, το ΕΤΘΑ περιέχει 

(20) Προκειμένου να βελτιωθεί ο 
συντονισμός και να εναρμονιστεί η 
εφαρμογή των ταμείων που παρέχουν 
ενίσχυση στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), με τα Ταμεία για 
την αγροτική ανάπτυξη, συγκεκριμένα το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και για τον τομέα 
της θάλασσας και της αλιείας, δηλαδή το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
(ΕΤΘΑ), κοινές διατάξεις έχουν θεσπιστεί 
για όλα αυτά τα Ταμεία (τα «Ταμεία 
ΚΠΣ») στον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] για 
τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. πρέπει 
επίσης να υπογραμμισθεί ότι τα Ταμεία 
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ειδικές διατάξεις λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ.

μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά 
συμπληρωματικό τρόπο, για την 
αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής της 
Ένωσης για τη συνοχή, καθώς και της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· στην 
κατεύθυνση αυτήν είναι αναγκαία η 
συνέργεια μεταξύ του ΕΤΘΑ και του ΕΚΤ 
για την επίτευξη των σημαντικών στόχων 
που σχετίζονται με την απασχόληση και 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Πέραν από τον 
παρόντα κανονισμό, το ΕΤΘΑ περιέχει 
ειδικές διατάξεις λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ.

Or. es

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
μελλοντικού ΕΤΘΑ και υπό το πρίσμα της 
αρχής της αναλογικότητας, για τις 
διατάξεις που αφορούν το στρατηγικό 
σχεδιασμό έχει γίνει παρέκκλιση από τον 
κανονισμό [για τις κοινές διατάξεις], στο 
εξής η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη θα πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον 
δύο φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, όχι όμως υποχρεωτικά 
μία φορά το χρόνο, αφού αυτό θα 
αποτελούσε υπερβολικό διοικητικό και 
δημοσιονομικό βάρος, τόσο για την 
Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη.

(21) Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
μελλοντικού ΕΤΘΑ και υπό το πρίσμα της 
αρχής της αναλογικότητας, για τις 
διατάξεις που αφορούν το στρατηγικό 
σχεδιασμό έχει γίνει παρέκκλιση από τον 
κανονισμό [για τις κοινές διατάξεις], στο 
εξής η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη θα πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον 
τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, όχι όμως υποχρεωτικά 
μία φορά το χρόνο, αφού αυτό θα 
αποτελούσε υπερβολικό διοικητικό και 
δημοσιονομικό βάρος, τόσο για την 
Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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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) Προκειμένου να διασφαλισθεί 
σημαντική προστιθέμενη αξία, η εταιρική 
σχέση μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και διαφόρων τύπων εταίρων θα 
πρέπει να ενισχυθεί μέσω ρυθμίσεων για 
τη συμμετοχή των παραγόντων αυτών, με 
πλήρη σεβασμό προς τις θεσμικές 
αρμοδιότητες των κρατών μελών. 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. Λαμβάνοντας υπόψη 
την ιδιαιτερότητα του αλιευτικού τομέα, 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων οι 
οποίοι να εκπροσωπούν τους διάφορους 
επιμέρους τομείς, τα διάφορα επίπεδα 
αυτοδιοίκησης, τους οργανισμούς 
επιστημονικής έρευνας και τα εθνικά και 
περιφερειακά δίκτυα των ομάδων 
τοπικής δράσης του αλιευτικού τομέα. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
διασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης 
των γυναικών και των μειονοτικών 
ομάδων. 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. es

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σύμφωνα με το στόχο της 
απλοποίησης, όλες οι δραστηριότητες του 
ΕΤΘΑ που εμπίπτουν στην επιμερισμένη 
διαχείριση, περιλαμβανομένου του ελέγχου 
και της συλλογής δεδομένων, θα πρέπει να 
έχουν τη μορφή ενιαίου επιχειρησιακού 
προγράμματος ανά κράτος μέλος, 
σύμφωνα με την εθνική του δομή. Η 
διαδικασία προγραμματισμού καλύπτει την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κάθε κράτος 
μέλος καταρτίζει ένα ενιαίο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα . Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει 
να προσδιορίζει μια στρατηγική για την 
επίτευξη των στόχων σε σχέση με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ 
και μια επιλογή μέτρων. Ο
προγραμματισμός θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης, ενώ είναι προσαρμοσμένος με τα 
εθνικά πλαίσια και συμπληρώνει τις άλλες 
πολιτικές της Ένωσης, ιδίως την πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολιτική 
συνοχής.

(26) Σύμφωνα με το στόχο της 
απλοποίησης, όλες οι δραστηριότητες του 
ΕΤΘΑ που εμπίπτουν στην επιμερισμένη 
διαχείριση, περιλαμβανομένου του ελέγχου 
και της συλλογής δεδομένων, θα πρέπει να 
έχουν τη μορφή ενιαίου επιχειρησιακού 
προγράμματος ανά κράτος μέλος, 
σύμφωνα με την εθνική του δομή. Η 
διαδικασία προγραμματισμού καλύπτει την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κάθε κράτος 
μέλος καταρτίζει ένα ενιαίο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα . Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει 
να προσδιορίζει μια στρατηγική για την 
επίτευξη των στόχων σε σχέση με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ 
και μια επιλογή μέτρων. Ο 
προγραμματισμός θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης, ενώ είναι προσαρμοσμένος με τα 
εθνικά πλαίσια και συμπληρώνει τις άλλες 
πολιτικές της Ένωσης, ιδίως την πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολιτική 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής.

Or. es

Τροπολογία 10
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, περιλαμβανομένης της 
κοινωνικής καινοτομίας, και η 
επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει καινοτόμες 
δράσεις και την ανάπτυξη των 
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επιχειρήσεων.

Or. es

Τροπολογία 11
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 τις 
ενέργειες που αποσκοπούν στο να 
εγγυηθούν την πρόσβαση σε μια αρχική 
και διά βίου μάθηση υψηλής ποιότητας, 
τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και 
αλιέων, τονώνοντας τη διάδοση της 
γνώσης, καθώς και τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση των 
συνολικών επιδόσεων και της 
ανταγωνιστικότητας των οικονομικών 
φορέων.

Or. es

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Αναγνωρίζοντας τη σημασία του 
ρόλου που διαδραματίζουν οι σύζυγοι των 
αυτοαπασχολούμενων αλιέων στην 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την 
κατάρτιση και τη δικτύωση, συμβάλλοντας 
στην επαγγελματική τους εξέλιξη και 
παρέχοντάς τους τα μέσα για να 
εκπληρώνουν καλύτερα τα βοηθητικά 

(33) Αναγνωρίζοντας τη σημασία του 
ρόλου που διαδραματίζουν οι σύζυγοι των 
αυτοαπασχολούμενων αλιέων στην 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την δια βίου
κατάρτιση και τη δικτύωση, συμβάλλοντας 
στην επαγγελματική τους εξέλιξη και 
παρέχοντάς τους τα μέσα για να 
εκπληρώνουν καλύτερα τα βοηθητικά 
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καθήκοντα που ασκούν παραδοσιακά. καθήκοντα που ασκούν παραδοσιακά ή για 
να συνοδεύσουν τη διαφοροποίηση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Or. es

Τροπολογία 13
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) 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 και ενισχύουν την 
εκπροσώπηση των συμφερόντων του 
τομέα.

Or. es

Τροπολογία 14
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 
δραστηριοτήτων.

(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 πρόβλεψη 
των αναγκαίων δεξιοτήτων και τη
σχετική κατάρτιση για να αποκτήσουν 
επαγγελματικές δεξιότητες στο αντίστοιχο 
τομέα εκτός των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.
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Or. es

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

35 α) Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) θεωρεί την 
αλιεία επικίνδυνη επαγγελματική 
δραστηριότητα σε σύγκριση με άλλες και 
ότι στο πλαίσιο της ΔΟΕ έχουν συναφθεί 
πολλές συμβάσεις και εγκριθεί πολλές 
συστάσεις με στόχο την προώθηση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους 
αλιείς.

Or. es

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(36) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες υγείας και ασφάλειας επί του 
σκάφους, και με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας στον τομέα, το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις που 
καλύπτουν την ασφάλεια και την υγιεινή 
επί του σκάφους.

Or. es

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
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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 
καλύπτονται από τα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.

(38) Η εισαγωγή των συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας αναμένεται 
να καταστήσει τον κλάδο πιο 
ανταγωνιστικό. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση των 
επιπτώσεών τους στα επίπεδα 
απασχόλησης στον αλιευτικό τομέα και 
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.

Or. es

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Έχοντας επίγνωση της σημασίας των 
αλιευτικών λιμένων, των τόπων 
εκφόρτωσης και των καταφυγίων, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις σχετικές 
επενδύσεις, ιδίως για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της ποιότητας των 
προϊόντων που εκφορτώνονται, καθώς και 
της ασφάλειας και των συνθηκών 
εργασίας.

(44) Έχοντας επίγνωση της σημασίας των 
αλιευτικών λιμένων, των τόπων 
εκφόρτωσης και των καταφυγίων, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις σχετικές 
επενδύσεις, ιδίως για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της ποιότητας των 
προϊόντων που εκφορτώνονται, της υγείας
και της ασφάλειας και των συνθηκών 
εργασίας.
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Or. es

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Σύμφωνα με τη Στρατηγική για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Υδατοκαλλιέργειας της Επιτροπής, τους 
στόχους της ΚΑλΠ και τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει την περιβαλλοντικά, οικονομικά 
και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας.

(46) Σύμφωνα με τη Στρατηγική για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Υδατοκαλλιέργειας της Επιτροπής, τους 
στόχους της ΚΑλΠ και τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει την περιβαλλοντικά, οικονομικά 
και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας και να εξασφαλίζει 
υψηλά επίπεδα ποιοτικών θέσεων 
εργασίας.

Or. es

Τροπολογία 20
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 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ 
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
ενέργειες που αποσκοπούν στο να 
εγγυηθούν την πρόσβαση σε μια αρχική 
και 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. es
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Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση 
υπό την ηγεσία της κοινότητας για την 
τοπική ανάπτυξη έχει αποδείξει επί σειρά 
ετών τη χρησιμότητά της στην προώθηση 
της ανάπτυξης της αλιείας και των 
αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τις πολυτομεακές ανάγκες για 
ενδογενή ανάπτυξη, η στήριξη θα πρέπει 
να συνεχιστεί και να ενισχυθεί στο μέλλον.

(55) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση 
υπό την ηγεσία της κοινότητας για την 
τοπική ανάπτυξη έχει αποδείξει επί σειρά 
ετών τη χρησιμότητά της στην προώθηση 
της ανάπτυξης της αλιείας και των 
αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τις πολυτομεακές ανάγκες για 
ενδογενή ανάπτυξη και εξασφαλίζοντας 
την κοινωνική βιωσιμότητά τους, η 
στήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί και να 
ενισχυθεί στο μέλλον.

Or. es

Τροπολογία 22
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 που ευνοούν την 
ενσωμάτωση, για τη δημιουργία 
ανάπτυξης και βιώσιμων και ποιοτικών 
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.

Or. es



PA\903834EL.doc 17/39 PE491.019v01-00

EL

Τροπολογία 23
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 
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.

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

Or. es

Τροπολογία 24
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 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, η συμμετοχή όλων των 
παραγόντων και η διαφάνεια στις 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, είναι 
σημαντικό να μην έχει καμία μεμονωμένη 
ομάδα συμφερόντων πάνω από το 49% του 
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δικαιώματος ψήφου στους φορείς λήψης 
αποφάσεων.

Or. es

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η δικτύωση μεταξύ των τοπικών 
συμπράξεων αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης. Η 
συνεργασία μεταξύ αυτών των τοπικών 
συμπράξεων είναι ένα σημαντικό 
αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα πρέπει 
να παρέχεται από το ΕΤΘΑ.

(59) Η δικτύωση μεταξύ των τοπικών 
συμπράξεων αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης. Η 
συνεργασία μεταξύ αυτών των τοπικών 
συμπράξεων είναι ένα σημαντικό 
αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα πρέπει 
να προωθείται και να παρέχεται από το 
ΕΤΘΑ.

Or. es

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Η στήριξη των αλιευτικών περιοχών 
μέσω του ΕΤΘΑ θα πρέπει να συντονίζεται 
με την τοπική αναπτυξιακή στήριξη που 
παρέχεται από άλλα Ταμεία της Ένωσης 
και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές 
της προετοιμασίας και της εφαρμογής των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και των 
δράσεων τοπικών ομάδων δράσης, καθώς 
και το κόστος της αναζωογόνησης της 
τοπικής περιοχής και της λειτουργίας της 
τοπικής σύμπραξης.

(60) Η στήριξη των αλιευτικών περιοχών 
μέσω του ΕΤΘΑ θα πρέπει να συντονίζεται 
με την τοπική αναπτυξιακή στήριξη που 
παρέχεται από άλλα Ταμεία της Ένωσης, 
και ιδίως από το ΕΚΤ όσον αφορά την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη
και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές 
της προετοιμασίας και της εφαρμογής των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και των 
δράσεων τοπικών ομάδων δράσης, καθώς 
και το κόστος της αναζωογόνησης της 
τοπικής περιοχής και της λειτουργίας της 
τοπικής σύμπραξης.

Or. es
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Τροπολογία 27
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 
απασχόληση και η οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή στην Ένωση.

Or. es

Τροπολογία 28
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 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 

(80) Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει 
τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την 
ποιοτική 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 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
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επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία 
που είναι απαραίτητη για την αύξηση του 
επιχειρηματικού δυναμικού των 
θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρμογών.

επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία 
που είναι απαραίτητη για την αύξηση του 
επιχειρηματικού δυναμικού των 
θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρμογών.

Or. es

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικό και συνεπές προς τα 
υπάρχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά 
μέσα που διατίθενται από την Ένωση και 
τα κράτη μέλη, σε εθνικό και υποεθνικό 
επίπεδο, για την προώθηση της προστασίας 
και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών, 
των θαλασσών και των ακτών, βοηθώντας 
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότερης 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
και των παράκτιων, νησιωτικών και 
απόκεντρων περιφερειών τους και 
λαμβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση και 
την πρόοδο των εθνικών και τοπικών 
σχεδίων. Το Ταμείο θα συνδυάζεται με 
άλλες πολιτικές της Ένωσης που ενδέχεται 
να περιλαμβάνουν μια θαλάσσια διάσταση, 
ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και 
το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την 
Έρευνα και την ενεργειακή πολιτική.

(81) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικό και συνεπές προς τα 
υπάρχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά 
μέσα που διατίθενται από την Ένωση και 
τα κράτη μέλη, σε εθνικό και υποεθνικό 
επίπεδο, για την προώθηση μιας βιώσιμης 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης,
της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης 
των ωκεανών, των θαλασσών και των 
ακτών, βοηθώντας στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών και των παράκτιων, 
νησιωτικών και απόκεντρων περιφερειών 
τους και λαμβάνοντας υπόψη την 
ιεράρχηση και την πρόοδο των εθνικών και 
τοπικών σχεδίων. Το Ταμείο θα 
συνδυάζεται με άλλες πολιτικές της 
Ένωσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
μια θαλάσσια διάσταση, ιδίως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και 
το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την 
Έρευνα και την ενεργειακή πολιτική.

Or. es

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της βιώσιμης ανάπτυξης των αλιευτικών 
περιοχών και της αλιείας εσωτερικών
υδάτων,

γ) των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης, 
αύξησης της απασχόλησης και στήριξης 
της κοινωνικής συνοχής των αλιευτικών 
περιοχών και των περιοχών αλιείας 
εσωτερικών υδάτων,

Or. es

Τροπολογία 31
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 και 
ανταγωνιστικής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και υποστήριξη 
υψηλών επιπέδων ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης·

Or. es

Τροπολογία 32
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 ισορροπημένης και 
περιεκτικής εδαφικής ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής των αλιευτικών 
περιοχών·

Or. es

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος



PE491.019v01-00 22/39 PA\903834EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής μέσω των ακόλουθων 
στόχων:

1) Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής μέσω των ακόλουθων στόχων:

Or. es

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α)

Text proposed by the Commission 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, της δημιουργίας 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και της 
στήριξης της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται 
από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·

Or. es

Τροπολογία 35
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 βιώσιμους
τομείς της θαλάσσιας οικονομίας και 
βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας 
οικονομίας, περιλαμβανομένης της 
άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής.

Or. es
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Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στήριξη στην ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας 
και της μεταφοράς γνώσης·

α) στήριξη στην ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, 
περιλαμβανομένης της κοινωνικής 
καινοτομίας, και της μεταφοράς γνώσης·

Or. es

Τροπολογία 37
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) στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας της αλιείας, ιδίως 
της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και 
στη βελτίωση των συνθηκών υγείας, 
ασφάλειας και εργασίας

Or. es

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση·

γ) πρόβλεψη και ανάπτυξη νέων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου 
μάθηση·

Or. es

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στήριξη στην ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας 
και της μεταφοράς γνώσης·

α) στήριξη στην ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, 
περιλαμβανομένης της κοινωνικής 
καινοτομίας, και της μεταφοράς γνώσης· 

Or. es

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση·

γ) πρόβλεψη και ανάπτυξη νέων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου 
μάθηση·

Or. es

Τροπολογία 41
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, της ενίσχυσης των θεσμικών 
ικανοτήτων και της αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης, και της υποστήριξης 
της ικανότητας των άλλων μερών που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση των μέτρων 
που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο.

Or. es

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 
παράγραφος 4 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], η 
Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις 
τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια 
της περιόδου προγραμματισμού με τους 
οργανισμούς που εκπροσωπούν τους 
εταίρους σε επίπεδο Ένωσης για την 
εφαρμογή της στήριξης από το ΕΤΘΑ.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 
παράγραφος 4 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], η 
Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις 
τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια 
της περιόδου προγραμματισμού με τους 
οργανισμούς που εκπροσωπούν τους 
εταίρους σε επίπεδο Ένωσης για την 
εφαρμογή της στήριξης από το ΕΤΘΑ.

Or. es

Τροπολογία 43
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 

Σε συμμόρφωση προς 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 της στήριξης 
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 
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LIFE. με την προώθηση της χρήσης λύσεων, 
μεθόδων και προσεγγίσεων επικυρωμένων 
στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου 
LIFE.

Or. es

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) μεταβίβαση της κυριότητας μιας 
επιχείρησης·

ε) μεταβίβαση της κυριότητας μιας 
επιχείρησης, με την εξαίρεση των 
περιπτώσεων μεταβίβασης της 
κυριότητας μιας οικογενειακής 
επιχείρησης, ή όταν η μεταβίβαση της 
κυριότητας συνοδεύεται από ένα σχέδιο 
διαφοροποίησης·

Or. es

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
καθορίζεται από το κράτος μέλος μετά από 
στενή συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του [κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών 
διατάξεων]. Η διαβούλευση με τους 
εταίρους σχετικά με τα 
προπαρασκευαστικά έγγραφα οργανώνεται 
κατά τρόπο που να επιτρέπει στους 
εταίρους να τα εξετάζουν.

2. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
καθορίζεται από το κράτος μέλος μετά από 
στενή συνεργασία με τους εταίρους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 του [κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών 
διατάξεων]. Η διαβούλευση με τους 
εταίρους σχετικά με τα 
προπαρασκευαστικά έγγραφα οργανώνεται 
κατά τρόπο που να επιτρέπει στους 
εταίρους να τα εξετάζουν και να 
εκφράζουν τη γνώμη τους πριν από την 
υποβολή του προγράμματος στην 
Επιτροπή.

Or. es
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Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 5 του [Κανονισμού (ΕE) αριθ. [...] 
για τη θέσπιση κοινών διατάξεων],στους 
εταίρους που συμμετέχουν στη 
διαβούλευση περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, οι σχετιζόμενες αρχές και 
δημόσιοι φορείς, περιλαμβανομένων των 
αρμοδίων σε θέματα περιβάλλοντος και 
προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, οι οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπούν 
τους διάφορους σχετιζόμενους επιμέρους 
τομείς και επίπεδα αυτοδιοίκησης εντός 
του αλιευτικού τομέα, τους οργανισμούς 
επιστημονικής έρευνας και τα εθνικά και 
περιφερειακά δίκτυα των ΟΤΔΑ.

Or. es

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) τον προσδιορισμό των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του [κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών 
διατάξεων] και τα αποτελέσματα της 
διαβούλευσης με τους εταίρους·

ιγ) τον προσδιορισμό των εταίρων και των 
αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με 
τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 
18, σε συμφωνία προς το άρθρο 5 του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση 
κοινών διατάξεων]·

Or. es
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Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Επιπλέον, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μια περιγραφή των ειδικών 
δράσεων για την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και την αποτροπή κάθε 
διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για 
την διασφάλιση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης των φύλων στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και σε επίπεδο λειτουργίας.

3. Επιπλέον, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μια περιγραφή των ειδικών 
δράσεων για την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και την αποτροπή κάθε 
διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για 
την διασφάλιση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της αρχής της 
ισότητας ευκαιριών στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και σε επίπεδο λειτουργίας.

Or. es

Τροπολογία 49
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, περιλαμβανομένης της 
κοινωνικής καινοτομίας, 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.

Or. es

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – σημείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 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·

α) τη δια βίου μάθηση, τη διάδοση της 
επιστημονικής γνώσης και των καινοτόμων 
πρακτικών και την πρόβλεψη και 
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. es

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη δικτύωση και την ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ ενδιαφερομένων που 
περιλαμβάνουν οργανώσεις που προάγουν 
την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών·

β) τη δικτύωση και την ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ ενδιαφερομένων που 
περιλαμβάνουν οργανώσεις που προάγουν 
την ισότητα ευκαιριών και την ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενώσεις 
που εκπροσωπούν συζύγους αλιέων·

Or. es

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – σημείο 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 αλιέων, των οργανώσεων 
που εκπροσωπούν τους αλιείς ή συζύγους 
αλιέων που συμμετέχουν στις αλιευτικές 
δραστηριότητες και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών.
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Or. es

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχεται επίσης στους 
συζύγους των αυτοαπασχολούμενων 
αλιέων ή, όταν και στο βαθμό που 
αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία, 
στους συντρόφους συμβίωσης των 
αυτοαπασχολούμενων αλιέων, όταν δεν 
είναι υπάλληλοι ή επιχειρηματικοί 
συνεργάτες, όπου συνήθως, υπό με τους 
όρους που προβλέπονται από την εθνική 
νομοθεσία, συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες των αυτοαπασχολούμενων 
αλιέων ή στην εκτέλεση βοηθητικών 
καθηκόντων.

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχεται επίσης στους 
συζύγους των αυτοαπασχολούμενων 
αλιέων ή, όταν και στο βαθμό που 
αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία, 
στους συντρόφους συμβίωσης των 
αυτοαπασχολούμενων αλιέων, όταν δεν 
είναι υπάλληλοι ή επιχειρηματικοί 
συνεργάτες, όπου συνήθως, υπό τους 
όρους που προβλέπονται από την εθνική 
νομοθεσία, συμμετέχουν ή επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των 
αυτοαπασχολούμενων αλιέων ή στην 
εκτέλεση βοηθητικών καθηκόντων.

Or. es

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
συνθήκες επί του σκάφους για τους αλιείς, 
το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις 
επί του σκάφους ή σε επιμέρους 
εξοπλισμούς, υπό τον όρο οι επενδύσεις 
αυτές να υπερκαλύπτουν τα πρότυπα που 
απαιτούνται σύμφωνα με το εθνικό ή το 
ενωσιακό δίκαιο.

1. Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
συνθήκες επί του σκάφους για τους αλιείς, 
το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις 
επί του σκάφους ή σε επιμέρους 
εξοπλισμούς ή σε κατάρτιση, υπό τον όρο 
οι επενδύσεις αυτές να υπερκαλύπτουν τα 
πρότυπα που απαιτούνται σύμφωνα με το 
εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.

Or. es
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Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η δράση συνίσταται σε μια 
επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη 
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για 
το ίδιο αλιευτικό σκάφος. Όταν η δράση 
συνίσταται σε μια επένδυση σε 
μεμονωμένο εξοπλισμό, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη 
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για 
τον ίδιο δικαιούχο.

3. Όταν η δράση συνίσταται σε μια 
επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη 
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για 
το ίδιο αλιευτικό σκάφος. Όταν η δράση 
συνίσταται σε μια επένδυση σε 
μεμονωμένο εξοπλισμό ή σε κατάρτιση, η 
στήριξη δεν χορηγείται πάνω από μία φορά 
κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου για τον ίδιο δικαιούχο.

Or. es

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της αύξησης της 
ποιότητας των προϊόντων που 
εκφορτώνονται, της αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης, της συμβολής στην 
προστασία του περιβάλλοντος ή της 
βελτίωσης της ασφάλειας και των 
συνθηκών εργασίας, το ΕΤΘΑ μπορεί να 
στηρίζει επενδύσεις βελτίωσης των 
υποδομών αλιευτικών λιμένων ή τόπων 
εκφόρτωσης, περιλαμβανομένων των 
επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα 
απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων 
απορριμμάτων.

1. Για τους σκοπούς της αύξησης της 
ποιότητας των προϊόντων που 
εκφορτώνονται, της αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης, της συμβολής στην 
προστασία του περιβάλλοντος ή της 
βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας 
και των συνθηκών εργασίας, το ΕΤΘΑ 
μπορεί να στηρίζει επενδύσεις βελτίωσης 
των υποδομών αλιευτικών λιμένων ή 
τόπων εκφόρτωσης, περιλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα 
απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων 
απορριμμάτων.

Or. es

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις 
της αλιείας εσωτερικών υδάτων στο 
περιβάλλον, να αυξηθεί η ενεργειακή 
απόδοση, να αυξηθεί η ποιότητα των 
αλιευμάτων που εκφορτώνονται ή να 
βελτιωθεί η ασφάλεια ή οι συνθήκες 
εργασίας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις 
εξής επενδύσεις:

1. Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις 
της αλιείας εσωτερικών υδάτων στο 
περιβάλλον, να αυξηθεί η ενεργειακή 
απόδοση, να αυξηθεί η ποιότητα των 
αλιευμάτων που εκφορτώνονται ή να 
βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια ή οι 
συνθήκες εργασίας, το ΕΤΘΑ μπορεί να 
στηρίζει τις εξής επενδύσεις:

Or. es

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) επί του σκάφους ή σε επιμέρους 
εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 
και υπό τους όρους που προβλέπονται στο 
εν λόγω άρθρο·

a) επί του σκάφους ή σε επιμέρους 
εξοπλισμό ή σε κατάρτιση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33 και υπό τους 
όρους που προβλέπονται στο εν λόγω 
άρθρο·

Or. es

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία 
στην υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ μπορεί 
να στηρίζει δράσεις:

1. Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία 
στην υδατοκαλλιέργεια, 
περιλαμβανομένης της κοινωνικής 
καινοτομίας,, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
δράσεις:

Or. es
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Τροπολογία 60
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 πρόβλεψη και 
απόκτηση νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων στην υδατοκαλλιέργεια·

Or. es

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη δικτύωση και την ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας ή επαγγελματικών 
οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων, 
περιλαμβανομένων των επιστημονικών 
φορέων ή εκείνων που προάγουν την 
ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

β) τη δικτύωση και την ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας ή επαγγελματικών 
οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων, 
περιλαμβανομένων των επιστημονικών 
φορέων ή εκείνων που προάγουν την 
ισότητα ευκαιριών και την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών.

Or. es

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λειτουργικά συνεκτική σε 
γεωγραφικούς, οικονομικούς και 
κοινωνικούς όρους, λαμβάνοντας ειδικά 
υπόψη τους κλάδους της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας και παρέχει επαρκή 
κρίσιμη μάζα από την άποψη των 

β) λειτουργικά συνεκτική σε 
γεωγραφικούς, οικονομικούς και 
κοινωνικούς όρους, λαμβάνοντας ειδικά 
υπόψη τους κλάδους της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας.
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ανθρώπινων, χρηματοδοτικών και 
οικονομικών πόρων για τη στήριξη μιας 
βιώσιμης στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης.

Or. es

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες 
αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται από 
τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η 
θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη.

β) διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 
στρατηγικής ολοκληρωμένης τοπικής 
ανάπτυξης και αξιοποιούν πλήρως και 
επωφελούνται από τις ευκαιρίες τις οποίες 
προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια 
ανάπτυξη.

Or. es

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – σημείο α

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 και 
της κοινωνίας των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των λιγότερο 
εκπροσωπούμενων ομάδων·

Or. es
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Τροπολογία 65
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 
των ενώσεων που εκπροσωπούν συζύγους 
αλιέων που συμμετέχουν σε αλιευτικές 
δραστηριότητες.

Or. es

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η προπαρασκευαστική η στήριξη 
καλύπτει την ανάπτυξη δυναμικότητας, την 
κατάρτιση και τη δικτύωση με σκοπό την 
προπαρασκευή και υλοποίηση μιας 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

1. Η προπαρασκευαστική η στήριξη 
καλύπτει την ανάπτυξη δυναμικότητας, τη 
διαβούλευση, την κατάρτιση και τη 
δικτύωση με σκοπό την προπαρασκευή και 
υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης.

Or. es

Τροπολογία 67
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 ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και προώθηση της 
καινοτομίας, περιλαμβανομένης της 
κοινωνικής καινοτομίας, σε όλα τα στάδια 
της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας·

Or. es
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Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στήριξη της διαφοροποίησης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας σε 
αλιευτικές περιοχές, ιδίως σε άλλους 
θαλάσσιους τομείς·

β) στήριξη της διαφοροποίησης και της 
δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας 
σε αλιευτικές περιοχές, ιδίως σε άλλους 
θαλάσσιους τομείς·

Or. es

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μέσω της υποστήριξης της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, 
της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών 
στους αναδυόμενους και μελλοντικούς 
θαλάσσιους τομείς στις παράκτιες 
περιοχές, συμπληρωματικά με τις 
καθιερωμένες τομεακές και εθνικές 
δραστηριότητες.

γ) Μέσω της υποστήριξης της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας 
μεγάλου αριθμού ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης, της καινοτομίας, 
περιλαμβανομένης της κοινωνικής 
καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών 
στους αναδυόμενους και μελλοντικούς 
θαλάσσιους τομείς στις παράκτιες 
περιοχές, συμπληρωματικά με τις 
καθιερωμένες τομεακές και εθνικές 
δραστηριότητες.

Or. es

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη δημιουργία εθνικών δικτύων για την 
διάδοση των πληροφοριών, την ανάπτυξη 
δυνατοτήτων, την ανταλλαγή των 

β) τη δημιουργία εθνικών δικτύων για την 
διάδοση των πληροφοριών, την ανάπτυξη 
δυνατοτήτων για τους εταίρους που 
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βέλτιστων πρακτικών και την υποστήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΔΑ στην 
επικράτειά τους.

συμμετέχουν στην υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο, την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών και την υποστήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΔΑ στην 
επικράτειά τους.

Or. es

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 131 - παράγραφος 2 - δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αντίκτυπος του ΕΤΘΑ υπολογίζεται σε 
σχέση με τις προτεραιότητες της Ένωσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Ο αντίκτυπος του ΕΤΘΑ υπολογίζεται σε 
σχέση με τις προτεραιότητες της Ένωσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 και ιδίως με 
τη δημιουργία σταθερών θέσεων 
εργασίας.

Or. es

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 131 - παράγραφος 2 - δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, το σύνολο των δεικτών που 
αφορούν ειδικά τις εν λόγω 
προτεραιότητες της Ένωσης. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 151 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, το σύνολο των δεικτών που 
αφορούν ειδικά τις εν λόγω 
προτεραιότητες της Ένωσης 
περιλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικών δεικτών. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 151 
παράγραφος 3.

Or. es
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Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να επιτρέπει την εξέλιξη της 
κοινωνικής κατάστασης και της 
απασχόλησης στις περιοχές που 
ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες του 
Ταμείου·

Or. es

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ - Ειδικοί εκ των προτέρων καθορισμένοι όροι - σημείο 1 - στήλη 1 -
σειρά 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:
2. Ενίσχυση της καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση αλιείας·
3. Ενίσχυση της καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση υδατοκαλλιέργειας·
ΘΣ 8: προαγωγή της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού

Or. es

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ - Ειδικοί εκ των προτέρων καθορισμένοι όροι - σημείο 1 - στήλη 2 -
σειρά 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εργασιακή υγεία και ασφάλεια: Ύπαρξη 
ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εκτέλεση και εφαρμογή 
της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την 
εργασιακή υγεία και ασφάλεια, στον 
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αλιευτικό τομέα.

Or. es

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ - Ειδικοί εκ των προτέρων καθορισμένοι όροι - σημείο 1 - στήλη 3 -
σειρά 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποτελεσματική εκτέλεση και εφαρμογή 
της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την 
εργασιακή υγεία και ασφάλεια, μέσω:
- της αποτελεσματικής εκτέλεσης και 
εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων 
της ΕΕ
- της ύπαρξης μιας εθνικής στρατηγικής 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία

Or. es


