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Τροπολογία 54
Κρίτων Αρσένης

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 
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.

(2) Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΚΑλΠ 
η οποία εκτείνεται στη διατήρηση, 
διαχείριση και την βιώσιμη 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 
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. en

Τροπολογία 55
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η επιτυχία της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής εξαρτάται από ένα 

(3) Η επιτυχία της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής εξαρτάται από ένα 
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αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, 
επιθεώρησης και εφαρμογής, καθώς και 
από αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία, για 
σκοπούς τόσο επιστημονικών συμβουλών 
όσο και εφαρμογής και ελέγχου. Ως εκ 
τούτου το ΕΤΘΑ θα πρέπει να υποστηρίζει 
αυτές τις πολιτικές.

αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, 
επιθεώρησης και εφαρμογής, καθώς και 
από αξιόπιστα, πλήρη και εμπρόθεσμα 
στοιχεία, για σκοπούς τόσο επιστημονικών 
συμβουλών όσο και εφαρμογής και 
ελέγχου. Ως εκ τούτου το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να υποστηρίζει αυτές τις πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 56
Κρίτων Αρσένης

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 διαμόρφωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης και αποδοτικής 
ως προς τους πόρους αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, με έμφαση στην 
βιολογική υδατοκαλλιέργεια 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.

Or. en

Τροπολογία 57
Κρίτων Αρσένης



PE492.694v01-00 4/93 AM\907165EL.doc

EL

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 εξασφαλίζουν την
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ων έμβιων 
υδάτινων πόρων οι οποίες είναι 
προαπαιτούμενο 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 μακροπρόθεσμη 
διαθεσιμότητα των πόρων και το ότι οι 
προμήθειες θα φτάνουν στους 
καταναλωτές σε λογικές τιμές.

Or. en

Τροπολογία 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Είναι καθοριστικής σημασίας να 
ενσωματωθούν καλύτερα οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η 
οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους 
σκοπούς και τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ΚΑλΠ αποσκοπεί σε εκμετάλλευση των 
έμβιων υδάτινων πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους αλιευτικούς 
πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή 
την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης το αργότερο έως το 2015. Η 

(9) Είναι καθοριστικής σημασίας να 
ενσωματωθούν καλύτερα οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η 
οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους 
σκοπούς και τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ΚΑλΠ αποσκοπεί σε εκμετάλλευση των 
έμβιων υδάτινων πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους αλιευτικούς 
πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή 
την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης το αργότερο έως το 2015, όπου 
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ΚΑλΠ εφαρμόζει την προληπτική και την 
οικοσυστημική προσέγγιση όσον αφορά 
τη διαχείριση των τύπων αλιείας. Κατά 
συνέπεια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
συμβάλλει στην προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζεται 
στην Οδηγία 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για τη 
δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο 
περιβάλλον (οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική).

είναι δυνατό, και έως το 2020 το 
αργότερο.

Or. es

Τροπολογία 59
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Είναι καθοριστικής σημασίας να 
ενσωματωθούν καλύτερα οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η 
οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους 
σκοπούς και τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ΚΑλΠ αποσκοπεί σε εκμετάλλευση των 
έμβιων υδάτινων πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους αλιευτικούς 
πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή 
την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης το αργότερο έως το 2015. Η 
ΚΑλΠ εφαρμόζει την προληπτική και την 
οικοσυστημική προσέγγιση όσον αφορά τη 
διαχείριση των τύπων αλιείας. Κατά 
συνέπεια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Ιουνίου 2008 για τη δημιουργία 

(9) Είναι καθοριστικής σημασίας να 
ενσωματωθούν καλύτερα οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η 
οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους 
σκοπούς και τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ΚΑλΠ αποσκοπεί σε εκμετάλλευση των 
έμβιων υδάτινων πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους αλιευτικούς 
πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή 
την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης το αργότερο έως το 2015
εφόσον είναι εφικτό, ειδεμή έως το 2020. 
Η ΚΑλΠ εφαρμόζει την προληπτική και 
την οικοσυστημική προσέγγιση όσον 
αφορά τη διαχείριση των τύπων αλιείας. 
Κατά συνέπεια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική).

17ης Ιουνίου 2008 για τη δημιουργία 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το 2015 δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί ως προθεσμία για όλα τα είδη.

Τροπολογία 60
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Είναι καθοριστικής σημασίας να 
ενσωματωθούν καλύτερα οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η 
οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους 
σκοπούς και τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ΚΑλΠ αποσκοπεί σε εκμετάλλευση των 
έμβιων υδάτινων πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους αλιευτικούς 
πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή 
την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης το αργότερο έως το 2015. Η 
ΚΑλΠ εφαρμόζει την προληπτική και την 
οικοσυστημική προσέγγιση όσον αφορά τη 
διαχείριση των τύπων αλιείας. Κατά 
συνέπεια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Ιουνίου 2008 για τη δημιουργία 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική).

(9) Είναι καθοριστικής σημασίας να 
ενσωματωθούν καλύτερα οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η 
οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους 
σκοπούς και τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ΚΑλΠ αποσκοπεί σε μια βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
η οποία αποκαθιστά και διατηρεί όλους 
τους πόρους των αλιευόμενων ειδών πάνω 
από τα επίπεδα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση, ή από την σχετική 
υποκατάστατη μεταβλητή το αργότερο 
έως το 2015. Η ΚΑλΠ εφαρμόζει την 
προληπτική προσέγγιση και την 
οικοσυστημική διαχείριση των τύπων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Κατά 
συνέπεια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Ιουνίου 2008 για τη δημιουργία 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
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της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική).

Or. en

Τροπολογία 61
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα 
διακυβεύονταν αν η χρηματοδοτική 
ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του 
ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στους οικονομικούς 
φορείς οι οποίοι, εκ των προτέρων, δεν θα 
συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον της 
διατήρησης των έμβιων υδάτινων πόρων. 
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι 
αποδεκτοί μόνον οι οικονομικοί φορείς 
που, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα πριν από την υποβολή αίτησης 
για ενίσχυση, δεν συμμετείχαν στη 
λειτουργία, στη διαχείριση ή στην 
ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών 
ΠΛΑ της Ένωσης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 
29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας 
κοινοτικού συστήματος πρόληψης, 
αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας, 
τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και 
(ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) 
αριθ. 1447/1999, που έχουν διαπράξει 
σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή 

(15) Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα 
διακυβεύονταν αν η χρηματοδοτική 
ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του 
ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στους οικονομικούς 
φορείς οι οποίοι, εκ των προτέρων, δεν θα 
συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον της 
διατήρησης των έμβιων υδάτινων πόρων. 
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι 
αποδεκτοί μόνον οι οικονομικοί φορείς 
που, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα πριν από την υποβολή αίτησης 
για ενίσχυση, δεν συμμετείχαν στη
λειτουργία, στη διαχείριση ή στην 
ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών 
ΠΛΑ της Ένωσης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 
29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας
κοινοτικού συστήματος πρόληψης, 
αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας, 
τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και 
(ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) 
αριθ. 1447/1999, που έχουν διαπράξει 
σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή 
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του άρθρου 90 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 της 
20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 
τήρησης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 
2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) 
αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, 
(ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 
388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 
676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) 
αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και 
καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 
(ΕΚ) αριθ. 1966/2006 ή άλλες περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες της 
ΚΑλΠ που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη 
βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων 
και συνιστούν σοβαρή απειλή για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα 
επίπεδα εκείνα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση (στο εξής ΜΒΑ).

του άρθρου 90 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 της 
20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 
τήρησης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 
2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) 
αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, 
(ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 
388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 
676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) 
αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και 
καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 
(ΕΚ) αριθ. 1966/2006 ή άλλες περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες της 
ΚΑλΠ που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη 
βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων 
και συνιστούν σοβαρή απειλή για τη 
μακροπρόθεσμα βιώσιμη εκμετάλλευση 
των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων 
η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους 
πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω 
από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση (στο εξής ΜΒΑ) ή από την 
σχετική υποκατάστατη μεταβλητή μέχρι 
το 2015.

Or. en

Τροπολογία 62
Κρίτων Αρσένης, Linda McAvan

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 

(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 
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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.

τους κανόνες της ΚΑλΠ που σχετίζονται 
με το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης 
των έμβιων υδάτινων πόρων, όπως οι 
υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων, 
επίτευξης σταθερής και διαρκούς 
ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής 
ικανότητας και των αλιευτικών 
δυνατοτήτων 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.

Or. en

Τροπολογία 63
Martina Anderson

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, οι 
προσπάθειες εξισορρόπησης της 
αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού 
στόλου σε σχέση με τις αλιευτικές 
δυνατότητες και η εφαρμογή 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.

Or. en
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Τροπολογία 64
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μια 
ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των 
διαθέσιμων πιστώσεων υποχρεώσεων, 
χρησιμοποιώντας αντικειμενικά και 
διαφανή κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τις ιστορικές 
κατανομές στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική 
κατανάλωση σύμφωνα με τον κανονισμό 
αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου.

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μια 
ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των 
διαθέσιμων πιστώσεων υποχρεώσεων, 
χρησιμοποιώντας αντικειμενικά και 
διαφανή κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τις ιστορικές 
κατανομές στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική 
κατανάλωση σύμφωνα με τον κανονισμό 
αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου. Τα 
κριτήρια αυτά καθώς και η ετήσια 
ανάλυση δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 65
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μια 
ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των 
διαθέσιμων πιστώσεων υποχρεώσεων, 
χρησιμοποιώντας αντικειμενικά και 
διαφανή κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τις ιστορικές
κατανομές στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική 
κατανάλωση σύμφωνα με τον κανονισμό 
αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου.

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει και 
να δημοσιοποιήσει μια ετήσια κατανομή 
ανά κράτος μέλος των διαθέσιμων 
πιστώσεων υποχρεώσεων, 
χρησιμοποιώντας αντικειμενικά και 
διαφανή κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τις ιστορικές 
κατανομές στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική 
κατανάλωση σύμφωνα με τον κανονισμό 
αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αύξηση της διαφάνειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματος των επιδοτήσεων στον τομέα της αλιείας.

Τροπολογία 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

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 και αποκέντρωσης, 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, το οποίο περιλαμβάνει τα 
διάφορα υποεθνικά επιχειρησιακά 
προγράμματα. 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.

Or. es
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Τροπολογία 67
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

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 
συνοχής και περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 68
Κρίτων Αρσένης, Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η οικονομική 
απόδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, 

(31) Προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η οικονομική 
απόδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
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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.

είναι ζωτικής σημασίας να τονωθεί η 
καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Ως 
εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
καινοτόμες και περιβαλλοντικά βιώσιμες 
δράσεις και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων κατά τρόπο που συνάδει με 
τον στόχο αποκατάστασης και 
διατήρησης του πληθυσμού των 
αλιευμάτων πάνω από τα επίπεδα που 
μπορούν να επιτύχουν τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015, με τον 
στόχο επίτευξης και διατήρησης καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης μέχρι το 
2020 και σύμφωνα με την αρχή της 
προφύλαξης και με τους κανόνες μιας 
οικοσυστημικής διαχείρισης της αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 69
Γεώργιος Κουμουτσάκος

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 τη 
κατάρτιση, την εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση, τη συνεργασία μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων, τονώνοντας τη 
διάδοση της γνώσης και την προβολή των 
επαγγελματικών ευκαιριών στα ναυτικά 
επαγγέλματα, καθώς και για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν 
στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων 
και της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομικών φορέων.

Or. en
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Τροπολογία 70
Κρίτων Αρσένης

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 τη 
διά βίου μάθηση και κατάρτιση, τη 
συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και 
αλιέων, τονώνοντας τη διάδοση της 
γνώσης, καθώς και για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση εν 
γένει της βιωσιμότητας, των επιδόσεων 
και της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομικών φορέων.

Or. en

Τροπολογία 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
καθήκοντα που ασκούν παραδοσιακά.

(33) Αναγνωρίζοντας τη σημασία του 
ρόλου που διαδραματίζουν οι σύζυγοι των 
αυτοαπασχολούμενων αλιέων στην 
παράκτια αλιεία, 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 
καθήκοντα που ασκούν παραδοσιακά.
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Or. es

Τροπολογία 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 σημασίας των 
παράκτιων αλιέων από κοινωνική και 
εδαφική άποψη, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει τις οργανώσεις που προάγουν τον 
κοινωνικό διάλογο στον τομέα της 
παράκτιας αλιείας στα κατάλληλα 
φόρουμ.

Or. es

Τροπολογία 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 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.

Or. es
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Τροπολογία 74
Κρίτων Αρσένης

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, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
τις επενδύσεις που καλύπτουν την 
ασφάλεια και την υγιεινή επί του σκάφους 
υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν 
θα γίνει αιτία αύξησης της αλιευτικής 
ικανότητας του σκάφους.

Or. en

Τροπολογία 75
Françoise Grossetête

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. fr

Αιτιολόγηση

Οι μεταβιβάσιμες άδειες αλιείας δεν ανταποκρίνονται κατά τρόπο αναπροσαρμοσμένο στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας.
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Τροπολογία 76
Κρίτων Αρσένης

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.

(37) Προκειμένου να υποστηριχθούν τα 
κράτη μέλη στην εφαρμογή νέων 
συστημάτων κατανομής αλιευτικών 
δυνατοτήτων σύμφωνα με 
δημοσιοποιημένους στόχους και διαφανή 
κριτήρια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη όσον αφορά την ανάπτυξη 
δυναμικότητας και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών

Or. en

Τροπολογία 77
Martina Anderson

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.

(37) Προκειμένου να υποστηριχθούν τα 
κράτη μέλη στην εφαρμογή νέων 
συστημάτων παραχώρησης πρόσβασης σε 
αλιευτικούς πόρους με σκοπό να δίνεται 
προνομιακή δίοδος στις πλέον βιώσιμες 
δράσεις, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη όσον αφορά την ανάπτυξη 
δυναμικότητας και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αλιεία της Ευρώπης διακρίνεται για την ποικιλομορφία της και έχει ανάγκη περισσότερες 
επιλογές από μιαν απλή, υποχρεωτική επιλογή μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας. Τα κράτη μέλη 
της ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από την χορήγηση ενίσχυσης προκειμένου να βοηθηθούν οι 
αλιείς να πραγματοποιήσουν την μετάβαση στην βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και μπορεί 
επίσης το κάθε κράτος μέλος να διδαχθεί από τις εμπειρίες των άλλων. Κατά την παραχώρηση 
πρόσβασης σε αλιεύματα, τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν υπόψη κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων τα πλεονεκτήματα που μπορούν να 
προκύψουν από την αύξηση του μεριδίου που δίνεται σε επιλεκτικές αλιευτικές πρακτικές 
χαμηλού αντικτύπου και σε επιχειρήσεις τοπικού χαρακτήρα ή μικρού μεγέθους.

Τροπολογία 78
Françoise Grossetête

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 
καλύπτονται από τα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι μεταβιβάσιμες άδειες αλιείας δεν ανταποκρίνονται κατά τρόπο αναπροσαρμοσμένο στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας.

Τροπολογία 79
Κρίτων Αρσένης

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 
καλύπτονται από τα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.

(38) Η ανάγκη μείωσης της 
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας 
προκειμένου να επιτευχθεί μια σταθερή 
και διαρκής ισορροπία μεταξύ της 
αλιευτικής ικανότητας και των 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενδέχεται να 
δημιουργήσει μια 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.

Or. en

Τροπολογία 80
Martina Anderson

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) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη 
διαφοροποίηση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε αλιευτικές κοινότητες, ιδίως 
στηρίζοντας την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τη μετατροπή των 
σκαφών για θαλάσσιες δραστηριότητες και 
ιδίως για αλιευτικές δραστηριότητες 
μικρής κλίμακας στις οποίες επιδίδονται
παράκτια αλιευτικά σκάφη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλιεία της Ευρώπης διακρίνεται για την ποικιλομορφία της και έχει ανάγκη περισσότερες 
επιλογές από μιαν απλή, υποχρεωτική επιλογή μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.

Τροπολογία 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(38) Ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη για νέες 
επαγγελματικές ευκαιρίες
συμπληρωματικές προς τις αλιευτικές 
δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να στηρίζει τη διαφοροποίηση 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
αλιευτικές κοινότητες, ιδίως στηρίζοντας 
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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.

την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την 
προσαρμογή ή τη μετατροπή των σκαφών 
για συμπληρωματικές θαλάσσιες 
δραστηριότητες εκτός των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων για παράκτια αλιευτικά 
σκάφη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
αλιεία αναψυχής ή τον αλιευτικό 
τουρισμό.

Or. es

Τροπολογία 82
Françoise Grossetête

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 

διαγράφεται
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οικονομικών φορέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μεταβιβάσιμες άδειες αλιείας δεν ανταποκρίνονται κατά τρόπο αναπροσαρμοσμένο στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας.

Τροπολογία 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 κατά τρόπο συμβατό με την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. 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. Προκειμένου να 
απομακρυνθεί η πλεονάζουσα ικανότητα,
πρέπει να συνεχιστούν οι κρατικές 
ενισχύσεις, όπως η προσωρινή ή μόνιμη 
παύση της δραστηριότητας και συστήματα 
διάλυσης, για τους παράκτιους στόλους.

Or. es

Τροπολογία 84
Νίκος Χρυσόγελος
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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. Όπως 
επισημαίνεται στην Πράσινη Βίβλο, παρά 
την δαπάνη επί σειρά ετών σημαντικών 
χρηματικών ποσών, η  απομάκρυνση της 
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας μέσω 
κρατικών ενισχύσεων, όπως η προσωρινή 
ή μόνιμη παύση της δραστηριότητας και 
συστήματα διάλυσης έχει αποδειχθεί 
αναποτελεσματική και οι στόλοι της ΕΕ 
εξακολουθούν να μην έχουν το μέγεθος 
και την σύνθεση που ενδείκνυνται σε 
σχέση με τους πόρους που διατίθενται. Οι 
πόροι του ΕΤΘΑ πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να ενισχύονται οι 
αλιείς και τα σκάφη που αλιεύουν κατά 
τον πλέον βιώσιμο τρόπο από 
περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη.

Or. en

Τροπολογία 85
Κρίτων Αρσένης

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 

(39) Ο στόχος της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών 
αποθεμάτων. Η πλεονάζουσα αλιευτική 
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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.

ικανότητα έχει αναγνωριστεί ως σημαντική 
κινητήρια δύναμη της υπεραλίευσης. 
Επομένως είναι πρωταρχικής σημασίας να 
επιτευχθεί μια σταθερή και εχέγγυος 
ισορροπία μεταξύ του αλιευτικού στόλου
της Ένωσης και των αλιευτικών 
δυνατοτήτων. 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 που στοχεύουν 
στη μείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής 
ικανότητας και την αύξηση των επιδόσεων 
και της κερδοφορίας των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων.

Or. en

Τροπολογία 86
Martina Anderson

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 

(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 που στοχεύουν 
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αδειών αλιείας που στοχεύουν στη μείωση 
της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας 
και την αύξηση των επιδόσεων και της 
κερδοφορίας των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων.

στη μείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής 
ικανότητας και την αύξηση των επιδόσεων 
και της κερδοφορίας των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων.

Or. en

Τροπολογία 87
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

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. en

Τροπολογία 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

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 

διαγράφεται
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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.

Or. es

Τροπολογία 89
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

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. fr

Αιτιολόγηση

Οι μεταβιβάσιμες άδειες αλιείας δεν ανταποκρίνονται κατά τρόπο αναπροσαρμοσμένο στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας.

Τροπολογία 90
Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

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. en

Τροπολογία 91
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

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. en
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Τροπολογία 92
Κρίτων Αρσένης, Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Είναι πρωταρχικής σημασίας να 
ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να στηριχθεί η 
εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο 
πλαίσιο της ΚΑλΠ, λαμβάνοντας όμως
υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που 
επικρατούν στα ύδατα της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθεί μια περιφερειακή προσέγγιση 
στα μέτρα διατήρησης.

(41) Είναι πρωταρχικής σημασίας να 
ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να διασφαλιστεί
η εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο 
πλαίσιο της ΚΑλΠ και της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
συνθήκες που επικρατούν στα ύδατα της 
Ένωσης. Για το σκοπό αυτό είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθεί μια 
περιφερειακή προσέγγιση στα μέτρα 
διατήρησης μέσω της συνεργασίας 
κρατών μελών που μοιράζονται έναν 
αλιευτικό πόρο και μέσω της μέριμνας 
για μια συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο 
αλιεύματος.

Or. en

Τροπολογία 93
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Είναι πρωταρχικής σημασίας να 
ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να στηριχθεί η 
εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο 
πλαίσιο της ΚΑλΠ, λαμβάνοντας όμως 
υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που 
επικρατούν στα ύδατα της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθεί μια περιφερειακή προσέγγιση 
στα μέτρα διατήρησης.

(41) Είναι πρωταρχικής σημασίας να 
ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να στηριχθεί η 
εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο 
πλαίσιο της ΚΑλΠ, λαμβάνοντας όμως 
υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που 
επικρατούν στα ύδατα της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθεί μια περιφερειακή προσέγγιση 
στα μέτρα διατήρησης που διευκολύνει 
την συνεργασία και την δημιουργία 
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απλουστευμένων διαδικασιών σε επίπεδο 
αλιεύματος μεταξύ των κρατών μελών 
που το μοιράζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υφίσταται μια συνεκτική προσέγγιση για το σύνολο των ευρωπαϊκών 
θαλασσών, τα κράτη μέλη που μοιράζονται αλίευμα για το οποίο θα εγκριθεί πολυετές σχέδιο 
οφείλουν να συνεργαστούν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις που άπτονται 
του πολυετούς σχεδίου είναι συνεκτικές, συντονισμένες και πληρούν τους στόχους της ΚΑλΠ.

Τροπολογία 94
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Είναι πρωταρχικής σημασίας να 
ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να στηριχθεί η 
εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο
πλαίσιο της ΚΑλΠ, λαμβάνοντας όμως 
υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που 
επικρατούν στα ύδατα της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθεί μια περιφερειακή προσέγγιση 
στα μέτρα διατήρησης.

(41) Είναι πρωταρχικής σημασίας να 
ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να προαχθούν 
δράσεις για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων και την προσαρμογή του 
θαλάσσιου, παράκτιου και νησιωτικού 
περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον ευάλωτες, 
από περιβαλλοντικής απόψεως περιοχές,· 
να στηριχθεί η εφαρμογή των μέτρων 
διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, 
λαμβάνοντας όμως υπόψη τις διαφορετικές 
συνθήκες που επικρατούν στα ύδατα της 
Ένωσης Για το σκοπό αυτό είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθεί μια 
περιφερειακή προσέγγιση στα μέτρα 
διατήρησης.

Or. en

Τροπολογία 95
Κρίτων Αρσένης, Linda McAvan
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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 τη μείωση και, όπου είναι 
εφικτό, την εξάλειψη των επιπτώσεων της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως 
μέσω της προώθησης της οικολογικής 
καινοτομίας που μπορεί αποδεδειγμένα να 
βελτιώσει την μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα, από περιβαλλοντική 
άποψη, της αλιείας και να μειώσει τον 
αντίκτυπο που έχει αυτή στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, μέσω πιο επιλεκτικών 
εργαλείων αλιείας και εξοπλισμού, καθώς 
και μέσω 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.

Or. en

Τροπολογία 96
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Σύμφωνα με την απαγόρευση των 
απορρίψεων που εισήγαγε η ΚΑλΠ, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις επί του σκάφους, οι οποίες 
στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή χρήση 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και στην 
αξιοποίηση των υποχρησιμοποιούμενων 
συστατικών στοιχείων των αλιευμάτων. 
Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη πόρων, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία 
των αλιευμάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
επίσης να στηρίζει τις επενδύσεις επί του 

διαγράφεται
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σκάφους που στοχεύουν στην προσθήκη 
εμπορικής αξίας στα αλιεύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους η επένδυση ευνοεί την διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης και διατηρεί 
στα ίδια επίπεδα τα ανεπιθύμητα αλιεύματα. Δεν επιλύει εξάλλου το πρόβλημα των απορρίψεων 
ή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Επίσης, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί η 
επεξεργασία επί του σκάφους. Οι επενδύσεις επί του σκάφους οφείλουν να αυξάνουν την 
επιλεκτικότητα και να ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπο.  

Τροπολογία 97
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Σύμφωνα με την απαγόρευση των 
απορρίψεων που εισήγαγε η ΚΑλΠ, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις επί του σκάφους, οι οποίες 
στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή χρήση 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και στην 
αξιοποίηση των υποχρησιμοποιούμενων 
συστατικών στοιχείων των αλιευμάτων. 
Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη πόρων, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία των 
αλιευμάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να 
στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους 
που στοχεύουν στην προσθήκη εμπορικής 
αξίας στα αλιεύματα.

(43) Σύμφωνα με την απαγόρευση των 
απορρίψεων που εισήγαγε η ΚΑλΠ, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις σχετικά με την επιλεκτικότητα 
των αλιευτικών εργαλείων με σκοπό την 
αποφυγή, την μείωση και, όπου είναι 
εφικτό, την εξάλειψη των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων και επενδύσεις επί του 
σκάφους που αποσκοπούν στην 
αξιοποίηση των υποχρησιμοποιούμενων 
συστατικών στοιχείων των αλιευμάτων. 
Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη πόρων, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία των 
αλιευμάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να 
στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους 
που στοχεύουν στην προσθήκη εμπορικής 
αξίας στα αλιεύματα.

Or. en

Τροπολογία 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Σύμφωνα με την απαγόρευση των 
απορρίψεων που εισήγαγε η ΚΑλΠ, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις επί του σκάφους, οι οποίες 
στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή χρήση 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και στην 
αξιοποίηση των υποχρησιμοποιούμενων 
συστατικών στοιχείων των αλιευμάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη πόρων, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία των 
αλιευμάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να 
στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους 
που στοχεύουν στην προσθήκη εμπορικής 
αξίας στα αλιεύματα.

(43) Σύμφωνα με τη μείωση των 
απορρίψεων που εισήγαγε η ΚΑλΠ, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις επί του σκάφους, οι οποίες 
στοχεύουν στη σταδιακή μείωση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων, στην 
καλύτερη δυνατή χρήση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων και στην αξιοποίηση των 
υποχρησιμοποιούμενων συστατικών 
στοιχείων των αλιευμάτων. Λαμβάνοντας 
υπόψη την έλλειψη πόρων, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η αξία των αλιευμάτων, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να στηρίζει τις 
επενδύσεις επί του σκάφους, καθώς και 
τις επενδύσεις στις διαδικασίες 
μεταποίησης και εμπορίας, που 
στοχεύουν στην προσθήκη εμπορικής 
αξίας στα αλιεύματα.

Or. es

Τροπολογία 99
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Σύμφωνα με την απαγόρευση των 
απορρίψεων που εισήγαγε η ΚΑλΠ, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις επί του σκάφους, οι οποίες 
στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή χρήση 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και στην 
αξιοποίηση των υποχρησιμοποιούμενων 
συστατικών στοιχείων των αλιευμάτων. 
Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη πόρων, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία των 
αλιευμάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να 
στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους 

(43) Προκειμένου να μειωθούν οι 
απορρίψεις κατά τρόπο σημαντικό, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις επί του σκάφους, οι οποίες 
στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή χρήση 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και στην 
αξιοποίηση των υποχρησιμοποιούμενων 
συστατικών στοιχείων των αλιευμάτων. 
Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη πόρων, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία των 
αλιευμάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να 
στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους 
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που στοχεύουν στην προσθήκη εμπορικής 
αξίας στα αλιεύματα.

που στοχεύουν στην προσθήκη εμπορικής 
αξίας στα αλιεύματα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πλήρης απαγόρευση των απορρίψεων λειτουργεί αντιπαραγωγικά, και οι αλιείς δεν θα ήταν 
σε θέση να τηρήσουν τέτοια απαγόρευση.

Τροπολογία 100
Κρίτων Αρσένης

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 
καταχώρησης των αλιευμάτων, της 
ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της ποιότητας των 
προϊόντων που εκφορτώνονται σύμφωνα 
με την υποχρέωση περί εκφόρτωσης που 
διατυπώνεται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική, καθώς και της ασφάλειας και 
των συνθηκών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 101
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 a) Το ΕΤΘΑ οφείλει να ενισχύσει την 
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θέσπιση ενός συνεκτικού δικτύου 
περιοχών αποκατάστασης των 
ιχθυαποθεμάτων όπου θα απαγορεύεται 
κάθε αλιευτική δραστηριότητα και το 
οποίο θα περιλαμβάνει περιοχές που είναι 
σημαντικές για την παραγωγικότητα των 
ιχθύων, ιδίως των περιοχών ωοτοκίας, 
αναπαραγωγής και αναζήτησης τροφής 
των ιχθυαποθεμάτων.

Or. en

Τροπολογία 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Είναι ζωτικής σημασίας για την 
Ένωση να επιτευχθεί μια βιώσιμη 
ισορροπία μεταξύ των πόρων γλυκού 
ύδατος και της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ 
τούτου, κατάλληλες διατάξεις θα πρέπει να 
στηρίζουν την αλιεία εσωτερικών υδάτων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτοί οι 
κλάδοι θα διατηρήσουν την οικονομική 
βιωσιμότητά τους.

(45) Είναι ζωτικής σημασίας για την 
Ένωση να επιτευχθεί μια βιώσιμη 
ισορροπία μεταξύ των πόρων γλυκού 
ύδατος και της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ 
τούτου, κατάλληλες διατάξεις θα πρέπει να 
στηρίζουν την αλιεία εσωτερικών υδάτων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτοί οι 
κλάδοι θα διατηρήσουν την οικονομική 
βιωσιμότητά τους.
Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. es

Τροπολογία 103
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Είναι ζωτικής σημασίας για την (45) Είναι ζωτικής σημασίας για την 
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Ένωση να επιτευχθεί μια βιώσιμη 
ισορροπία μεταξύ των πόρων γλυκού 
ύδατος και της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ 
τούτου, κατάλληλες διατάξεις θα πρέπει να 
στηρίζουν την αλιεία εσωτερικών υδάτων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτοί οι 
κλάδοι θα διατηρήσουν την οικονομική 
βιωσιμότητά τους.

Ένωση να επιτευχθεί μια βιώσιμη 
ισορροπία μεταξύ των πόρων γλυκού 
ύδατος και της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ 
τούτου, κατάλληλες διατάξεις θα πρέπει να 
στηρίζουν την αλιεία εσωτερικών υδάτων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι κλάδοι θα 
διατηρήσουν την οικονομική βιωσιμότητά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 104
Κρίτων Αρσένης

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 και 
διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας με 
ιδιαίτερη έμφαση στην οργανική, 
κλειστών κυκλωμάτων υδατοκαλλιέργεια.

Or. en

Τροπολογία 105
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλει στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

(47) Η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλει στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
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εργασίας στις παράκτιες και αγροτικές 
περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ 
σημαντικό το ΕΤΘΑ να είναι προσιτό σε 
επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, ιδίως 
ΜΜΕ και να συμβάλλει στην έναρξη 
λειτουργίας νέων υδατοκαλλιεργητών. 
Προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η οικονομική 
απόδοση των δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας, 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, ιδίως υδατοκαλλιέργειας 
εκτός των τροφίμων και παράκτιας 
υδατοκαλλιέργειας.

εργασίας στις παράκτιες και αγροτικές 
περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ 
σημαντικό το ΕΤΘΑ να είναι προσιτό σε 
επιχειρήσεις βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, 
ιδίως ΜΜΕ και να συμβάλλει στην έναρξη 
λειτουργίας νέων υδατοκαλλιεργητών. 
Προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η οικονομική 
απόδοση των δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας, είναι ζωτικής 
σημασίας να τονωθεί η καινοτομία και η 
επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει βιώσιμες, 
καινοτόμες δράσεις και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, συνεισφέροντας στην 
προσπάθεια εξασφάλισης της 
βιωσιμότητας της υδατοκαλλιέργειας 
σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 
για τα ύδατα, για τους οικοτόπους, για 
την εκτίμηση περιβαλλοντικού 
αντικτύπου και για την θαλάσσια 
στρατηγική.

Or. en

Τροπολογία 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Νέες μορφές εισοδήματος σε 
συνδυασμό με δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας έχουν ήδη δείξει την 
προστιθέμενη αξία τους για την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να στηρίζει αυτές τις 
συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτός 
της υδατοκαλλιέργειας, όπως τουρισμός 
αλιείας με πετονιά, εκπαιδευτικές ή 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

(48) Νέες μορφές εισοδήματος σε 
συνδυασμό με δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας έχουν ήδη δείξει την 
προστιθέμενη αξία τους για την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να στηρίζει αυτές τις 
συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτός 
της υδατοκαλλιέργειας, όπως τουρισμός 
αλιείας με πετονιά, τουρισμός 
υδατοκαλλιέργειας που προωθεί τον 
τομέα της υδατοκαλλιέργειας και τα 
προϊόντα του, και εκπαιδευτικές ή 
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περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

.

Or. es

Τροπολογία 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για 
τον εντοπισμό των πιο κατάλληλων 
περιοχών για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόσβαση στα ύδατα και στο χώρο, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές 
αρχές στην πραγματοποίηση των 
στρατηγικών επιλογών τους σε εθνικό 
επίπεδο.

(50) Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για 
τον εντοπισμό των πιο κατάλληλων 
περιοχών για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόσβαση στα ύδατα και στο χώρο, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές
και υποεθνικές αρχές στην 
πραγματοποίηση των στρατηγικών 
επιλογών τους σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Or. es

Τροπολογία 108
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για 
τον εντοπισμό των πιο κατάλληλων 
περιοχών για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόσβαση στα ύδατα και στο χώρο, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές 
αρχές στην πραγματοποίηση των 
στρατηγικών επιλογών τους σε εθνικό 
επίπεδο.

(50) Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για 
τον εντοπισμό των πιο κατάλληλων 
περιοχών για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόσβαση στα ύδατα και στο χώρο, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές 
αρχές στην πραγματοποίηση των 
στρατηγικών επιλογών τους σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ 
για την διαχείριση των παράκτιων 
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περιοχών και για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό.

Or. en

Τροπολογία 109
Κρίτων Αρσένης, Linda McAvan

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 τη 
δια βίου μάθηση και τη δικτύωση, 
τονώνοντας τη διάδοση της γνώσης, καθώς 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
βοηθούν στην μείωση του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και 
στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων 
και της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομικών φορέων.

Or. en

Τροπολογία 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Για την προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει τις δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας που είναι ιδιαίτερα 

(52) Για την προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει τις δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας που είναι ιδιαίτερα 
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φιλικές προς το περιβάλλον, τη μετατροπή 
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε 
οικολογική διαχείριση, τη χρήση 
συστημάτων ελέγχου, καθώς και τη 
μετατροπή σε βιολογική
υδατοκαλλιέργεια. Στο ίδιο πνεύμα, το 
ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει την 
υδατοκαλλιέργεια, προβλέποντας ειδικές 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

φιλικές προς το περιβάλλον, τη μετατροπή 
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε 
οικολογική διαχείριση, τη χρήση 
συστημάτων ελέγχου, καθώς και τη 
μετατροπή σε βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια.

Or. es

Τροπολογία 111
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Για την προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει τις δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας που είναι ιδιαίτερα 
φιλικές προς το περιβάλλον, τη μετατροπή 
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε 
οικολογική διαχείριση, τη χρήση 
συστημάτων ελέγχου, καθώς και τη 
μετατροπή σε βιολογική 
υδατοκαλλιέργεια. Στο ίδιο πνεύμα, το 
ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει την 
υδατοκαλλιέργεια, προβλέποντας ειδικές 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

(52) Για την προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει τις δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας που είναι 
οικοσυστημικές, ιδιαίτερα φιλικές προς το 
περιβάλλον, τη μετατροπή των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε 
οικολογική διαχείριση, τη χρήση 
συστημάτων ελέγχου, καθώς και τη 
μετατροπή σε βιολογική 
υδατοκαλλιέργεια. Στο ίδιο πνεύμα, το 
ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει την 
υδατοκαλλιέργεια, προβλέποντας ειδικές 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 112
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Έχοντας επίγνωση της σημασίας της 
προστασίας των καταναλωτών, το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή στήριξη 
στους καλλιεργητές, προκειμένου να 
προληφθεί και να μετριαστεί ο κίνδυνος 
για τη δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων τους οποίους ενδέχεται να 
προκαλέσει η εκτροφή υδατοκαλλιέργειας.

(53) Έχοντας επίγνωση της σημασίας της 
προστασίας των καταναλωτών, το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή στήριξη 
στους καλλιεργητές, προκειμένου να 
προληφθεί και να μετριαστεί ο κίνδυνος 
για τη δημόσια υγεία και την υγεία και την 
καλή διαβίωση των ζώων τους οποίους 
ενδέχεται να προκαλέσει η εκτροφή 
υδατοκαλλιέργειας.

Or. en

Τροπολογία 113
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο των 
επενδύσεων σε δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να συμβάλλει στην ασφάλεια των 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
πρόσβαση στην ασφάλιση αποθεμάτων 
και κατά συνέπεια διασφαλίζοντας το 
εισόδημα των παραγωγών σε περίπτωση 
ασυνήθιστων απωλειών της παραγωγής 
που οφείλονται κυρίως σε φυσικές 
καταστροφές, δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα, αιφνίδιες μεταβολές της 
ποιότητας του νερού, ασθένειες ή 
προσβολές από παράσιτα και 
καταστροφή εγκαταστάσεων παραγωγής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 114
Christofer Fjellner
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας σε μια άκρως 
ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή 
στήριξης για την εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], καθώς και 
για τις δραστηριότητες εμπορίας και 
μεταποίησης που ασκούνται από 
οικονομικούς φορείς για τη μεγιστοποίηση 
της αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην προώθηση των 
δράσεων που ενσωματώνουν 
δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης 
και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα 
πολιτική της απαγόρευσης των 
απορρίψεων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης 
να στηρίζει την επεξεργασία των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

(61) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας σε μια άκρως 
ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή 
στήριξης για την εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], καθώς και 
για τις δραστηριότητες εμπορίας και 
μεταποίησης που ασκούνται από 
οικονομικούς φορείς για τη μεγιστοποίηση 
της αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην προώθηση των 
δράσεων που ενσωματώνουν 
δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης 
και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Aid should not provide any incentives to target unwanted catch.

Τροπολογία 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας σε μια άκρως 

(61) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας σε μια άκρως 
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ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή 
στήριξης για την εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], καθώς και 
για τις δραστηριότητες εμπορίας και 
μεταποίησης που ασκούνται από 
οικονομικούς φορείς για τη μεγιστοποίηση 
της αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην προώθηση των 
δράσεων που ενσωματώνουν 
δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης 
και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα 
πολιτική της απαγόρευσης των 
απορρίψεων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης 
να στηρίζει την επεξεργασία των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή 
στήριξης για την εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], καθώς και 
για τις δραστηριότητες εμπορίας και 
μεταποίησης που ασκούνται από 
οικονομικούς φορείς για τη μεγιστοποίηση 
της αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην προώθηση των 
δράσεων που ενσωματώνουν 
δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης 
και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Or. es

Τροπολογία 116
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας σε μια άκρως 
ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή 
στήριξης για την εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], καθώς και 
για τις δραστηριότητες εμπορίας και 
μεταποίησης που ασκούνται από 
οικονομικούς φορείς για τη μεγιστοποίηση 
της αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην προώθηση των 

(61) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας σε μια άκρως 
ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή 
στήριξης για την εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], καθώς και 
για τις δραστηριότητες εμπορίας και 
μεταποίησης που ασκούνται από 
οικονομικούς φορείς για τη μεγιστοποίηση 
της αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην προώθηση των 
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δράσεων που ενσωματώνουν 
δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης
και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα 
πολιτική της απαγόρευσης των 
απορρίψεων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης 
να στηρίζει την επεξεργασία των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

δράσεων που ενσωματώνουν 
δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης 
και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα 
πολιτική της απαγόρευσης των 
απορρίψεων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης 
να στηρίζει την καταχώρηση και την 
επεξεργασία των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων και να χρηματοδοτήσει τα 
θεσπιζόμενα από τις δημόσιες αρχές 
εμπορικά κίνητρα που συνάδουν με τους 
στόχους της απαγόρευσης απορρίψεων 
και της ελαχιστοποίησης των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, κίνητρα 
όπως η δημιουργία δημόσιου ταμείου που 
θα διαχειρίζεται τα έσοδα από την
απαγόρευση απορρίψεων και θα τα 
διανέμει για την κάλυψη των δαπανών 
των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, της 
αξιολόγησης των ιχθυαποθεμάτων και 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στις οργανώσεις και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, μέσω παροχής 
στήριξης σε αυτούς. Η αντιστάθμιση για 
την ενίσχυση αποθεματοποίησης και την 
ενίσχυση για σχέδια παραγωγής και 
εμπορίας θα πρέπει να καταργηθεί 
σταδιακά, αφού η σημασία αυτού του
ιδιαίτερου είδους στήριξης έχει 
υποχωρήσει υπό το πρίσμα της 
εξελισσόμενης δομής της αγοράς της 
Ένωσης για αυτό το είδος προϊόντων και 
της αυξανόμενης σημασίας των ισχυρών 

(62) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στις οργανώσεις παραγωγών, καθώς και 
σε άλλες αντιπροσωπευτικές αλιευτικές 
οργανώσεις, ιδίως στις συντεχνίες 
αλιέων, και στις ενώσεις των οργανώσεων 
αυτών, μέσω παροχής στήριξης σε αυτούς.
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οργανώσεων παραγωγών.

Or. es

Τροπολογία 118
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στις οργανώσεις και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, μέσω παροχής 
στήριξης σε αυτούς. Η αντιστάθμιση για 
την ενίσχυση αποθεματοποίησης και την 
ενίσχυση για σχέδια παραγωγής και 
εμπορίας θα πρέπει να καταργηθεί 
σταδιακά, αφού η σημασία αυτού του 
ιδιαίτερου είδους στήριξης έχει 
υποχωρήσει υπό το πρίσμα της 
εξελισσόμενης δομής της αγοράς της 
Ένωσης για αυτό το είδος προϊόντων και 
της αυξανόμενης σημασίας των ισχυρών 
οργανώσεων παραγωγών.

(62) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στις οργανώσεις και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, μέσω παροχής 
στήριξης σε αυτούς. Η αντιστάθμιση για 
την ενίσχυση αποθεματοποίησης και την 
ενίσχυση για σχέδια παραγωγής και 
εμπορίας θα πρέπει να καταργηθεί, αφού η 
σημασία αυτού του ιδιαίτερου είδους 
στήριξης έχει υποχωρήσει υπό το πρίσμα 
της εξελισσόμενης δομής της αγοράς της 
Ένωσης για αυτό το είδος προϊόντων και 
της αυξανόμενης σημασίας των ισχυρών 
οργανώσεων παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικονομική στήριξη που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο αυτής της δράσης χρησιμοποιείται 
ανεπαρκώς από τις οργανώσεις παραγωγών στο ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Αντί να 
συνεχιστεί η χρηματοδότηση τούτου του μέσου, καλό είναι να καταργηθεί μονομιάς η ενίσχυση 
αποθεματοποίησης, ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι η ΕΕ (κατά παρέκκλιση) καταβάλλει το 100% 
του κόστους αυτής της δράσης και ότι αυτό έχει αποκλειστικά εμπορικούς σκοπούς.

Τροπολογία 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63



AM\907165EL.doc 45/93 PE492.694v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό με τον οποίο έρχονται 
αντιμέτωποι οι μικρής κλίμακας παράκτιοι 
αλιείς, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των 
παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας οι 
οποίες προσθέτουν αξία στα ψάρια που 
αλιεύουν, ιδίως με τη διεξαγωγή της 
επεξεργασίας ή της άμεσης εμπορίας των 
ψαριών που αλιεύουν.

(63) Αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό με τον οποίο έρχονται 
αντιμέτωποι οι μικρής κλίμακας παράκτιοι 
αλιείς, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των 
παράκτιων αλιέων οι οποίες προσθέτουν 
αξία στα ψάρια που αλιεύουν, ιδίως με τη 
διεξαγωγή της επεξεργασίας ή της άμεσης 
εμπορίας των ψαριών που αλιεύουν.

Or. es

Τροπολογία 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Είναι πρωταρχικής σημασίας τα 
κράτη μέλη και οι οικονομικοί φορείς να 
είναι εξοπλισμένα κατά τρόπο ώστε οι 
έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται σε υψηλό 
επίπεδο και κατά συνέπεια να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
προβλέποντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων 
πόρων. Συνεπώς το ΕΤΘΑ πρέπει να 
στηρίζει τα κράτη μέλη και τους 
επιχειρηματίες σύμφωνα με τον κανονισμό
(EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου. Η 
στήριξη αυτή αναμένεται να συμβάλει 
στην βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας 
μια κουλτούρα συμμόρφωσης.

(69) Λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων 
αλιείας και τη σχέση κόστους -
αποτελεσματικότητας των εξοπλισμών,
είναι πρωταρχικής σημασίας τα κράτη 
μέλη και οι οικονομικοί φορείς να είναι 
εξοπλισμένα κατά τρόπο ώστε οι έλεγχοι 
μπορούν να διεξάγονται σε υψηλό επίπεδο 
και κατά συνέπεια να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, προβλέποντας 
ταυτόχρονα τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
έμβιων υδρόβιων πόρων. Συνεπώς το 
ΕΤΘΑ πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη 
και τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1224/2009 του 
Συμβουλίου. Η στήριξη αυτή αναμένεται 
να συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη, 
δημιουργώντας μια κουλτούρα 
συμμόρφωσης.

Or. es
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Τροπολογία 121
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Είναι πρωταρχικής σημασίας τα 
κράτη μέλη και οι οικονομικοί φορείς να 
είναι εξοπλισμένα κατά τρόπο ώστε οι 
έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται σε υψηλό 
επίπεδο και κατά συνέπεια να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
προβλέποντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων 
πόρων. Συνεπώς το ΕΤΘΑ πρέπει να 
στηρίζει τα κράτη μέλη και τους 
επιχειρηματίες σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου. Η 
στήριξη αυτή αναμένεται να συμβάλει 
στην βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας 
μια κουλτούρα συμμόρφωσης.

(69) Είναι πρωταρχικής σημασίας τα 
κράτη μέλη και οι οικονομικοί φορείς να 
είναι εξοπλισμένα κατά τρόπο ώστε οι 
έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται τακτικά 
και σε υψηλό επίπεδο και κατά συνέπεια 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
προβλέποντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων 
πόρων. Συνεπώς το ΕΤΘΑ πρέπει να 
στηρίζει τα κράτη μέλη και τους 
επιχειρηματίες σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου. Η 
στήριξη αυτή αναμένεται να συμβάλει 
στην βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας 
μια κουλτούρα συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 122
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη 
μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται 
με την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου 
της Ένωσης θα πρέπει να συνεχιστεί στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη 
λογική ενός ενιαίου ταμείου.

(70) Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη 
μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται 
με την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου 
της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη 
λογική ενός ενιαίου ταμείου.

Or. en
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Τροπολογία 123
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις 
για τη στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση 
και χρήση των δεδομένων στον τομέα της 
αλιείας, όπως ορίζεται στο πολυετές 
πρόγραμμα της Ένωσης, ιδίως για τη 
στήριξη εθνικών προγραμμάτων και τη 
διαχείριση και χρήση δεδομένων για την 
επιστημονική ανάλυση και εφαρμογή της 
ΚΑλΠ. Η στήριξη που παρέχεται στα 
κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που 
σχετίζονται με τη συλλογή, διαχείριση και 
χρήση των δεδομένων στον τομέα της 
αλιείας θα πρέπει να συνεχιστούν στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη 
λογική ενός ενιαίου ταμείου.

(73) Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις 
για τη στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση 
και χρήση των δεδομένων στον τομέα της 
αλιείας, όπως ορίζεται στο πολυετές 
πρόγραμμα της Ένωσης, ιδίως για τη 
στήριξη εθνικών προγραμμάτων και τη 
διαχείριση και χρήση δεδομένων για την 
επιστημονική ανάλυση και εφαρμογή της 
ΚΑλΠ. Η στήριξη που παρέχεται στα 
κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που 
σχετίζονται με τη συλλογή, διαχείριση και 
χρήση των δεδομένων στον τομέα της 
αλιείας θα πρέπει να αυξηθεί στο πλαίσιο 
του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη λογική ενός 
ενιαίου ταμείου.

Or. en

Τροπολογία 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις 
για τη στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση 
και χρήση των δεδομένων στον τομέα της 
αλιείας, όπως ορίζεται στο πολυετές 
πρόγραμμα της Ένωσης, ιδίως για τη 
στήριξη εθνικών προγραμμάτων και τη 
διαχείριση και χρήση δεδομένων για την 
επιστημονική ανάλυση και εφαρμογή της 
ΚΑλΠ. Η στήριξη που παρέχεται στα 

(73) Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις 
για τη στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση 
και χρήση των δεδομένων στον τομέα της 
αλιείας, όπως ορίζεται στο πολυετές 
πρόγραμμα της Ένωσης, ιδίως για τη 
στήριξη εθνικών και υποεθνικών
προγραμμάτων και τη διαχείριση και 
χρήση δεδομένων για την επιστημονική 
ανάλυση και εφαρμογή της ΚΑλΠ. Η 
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κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που 
σχετίζονται με τη συλλογή, διαχείριση και 
χρήση των δεδομένων στον τομέα της 
αλιείας θα πρέπει να συνεχιστούν στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη 
λογική ενός ενιαίου ταμείου.

στήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 
για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη 
συλλογή, διαχείριση και χρήση των 
δεδομένων στον τομέα της αλιείας θα 
πρέπει να συνεχιστούν στο πλαίσιο του 
ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη λογική ενός 
ενιαίου ταμείου.

Or. es

Τροπολογία 125
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Στόχος της ΟΘΠ είναι η στήριξη της 
βιώσιμης χρήσης των θαλασσών και των 
ωκεανών και η ανάπτυξη συντονισμένης, 
συνεπούς και διαφανούς διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις 
πολιτικές που επηρεάζουν τους ωκεανούς, 
τις θάλασσες, τα νησιά, παράκτιες και 
απόκεντρες περιφέρειες και τους 
θαλάσσιους κλάδους, σε συμφωνία με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης».

(75) Στόχος της ΟΘΠ είναι η στήριξη της 
βιώσιμης χρήσης των θαλασσών και των 
ωκεανών και η ανάπτυξη συντονισμένης, 
συνεπούς και διαφανούς διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις 
πολιτικές που επηρεάζουν τους ωκεανούς, 
τις θάλασσες, τα νησιά, παράκτιες και 
απόκεντρες περιφέρειες και τους 
θαλάσσιους κλάδους, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, 
για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης 
της περαιτέρω ανάπτυξης μιας 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής1

και σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
__________________
1 ΕΕ L 321, 5.12.2011, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 126
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Η συνεχής χρηματοδότηση είναι 
απαραίτητη για την εφαρμογή και την 
περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως αντικατοπτρίζεται στις 
δηλώσεις του Συμβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής των Περιφερειών.

(76) Η συνεχής χρηματοδότηση είναι 
απαραίτητη για την εφαρμογή και την 
περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως αντικατοπτρίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, 
για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης 
της περαιτέρω ανάπτυξης μιας 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής1

και στις δηλώσεις του Συμβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής των Περιφερειών. Η ανάπτυξη 
των θαλάσσιων υποθέσεων μέσω της 
χρηματοδοτικής στήριξης μέτρων ΟΘΠ 
θα έχει σημαντικό αντίκτυπο από 
απόψεως οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής.
__________________
1 ΕΕ L 321, 5.12.2011, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 127
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76a) Από αυτή την άποψη, το ΕΤΘΑ 
πρέπει να αποβλέπει στη στήριξη του 
ερευνητικού έργου όσον αφορά δράσεις 
που αποσκοπούν στην προώθηση των 
στρατηγικών στόχων της ΟΘΠ, 
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λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των 
σωρευτικών τους επιπτώσεων βάσει της 
προσέγγισης του οικοσυστήματος, της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, καθώς 
και της απασχόλησης, της καινοτομίας 
και του ανταγωνισμού στις παράκτιες, 
νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, και της προώθησης της 
διεθνούς διάστασης της ΟΘΠ.

Or. en

Τροπολογία 128
Martina Anderson

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 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
της Ένωσης και η περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 129
Γεώργιος Κουμουτσάκος
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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 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
της Ένωσης. Έχει συνεπώς πολύ μεγάλη 
σημασία η βελτίωση και ενίσχυση της 
εξωτερικής συνεργασίας και του 
συντονισμού σε σχέση με τους στόχους 
της ΟΘΠ, βάσει της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS)·

Or. en

Τροπολογία 130
Γεώργιος Κουμουτσάκος

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 

(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, 
νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες
περιοχές στην Ένωση. Καθίσταται 
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και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη στους 
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.

συνεπώς ιδιαίτερα σημαντική η 
προαγωγή της ανάπτυξης παράκτιου, 
θαλάσσιου και νησιωτικού τουρισμού. 
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 
επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία 
που είναι απαραίτητη για την αύξηση του 
επιχειρηματικού δυναμικού των 
θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(88) Έχοντας επίγνωση της σημασίας της 
διασφάλισης της διατήρησης των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της 
προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων, 
ιδίως από την παράνομη αλιεία, εκείνοι οι 
οικονομικοί φορείς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
ΚΑλΠ 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 για την ΚΑλΠ.



AM\907165EL.doc 53/93 PE492.694v01-00

EL

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 
για την ΚΑλΠ.

Or. es

Τροπολογία 132
Κρίτων Αρσένης

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 συγκεκριμένα τον στόχο της 
αποκατάστασης και της διατήρησης των 
πληθυσμών των αλιευμάτων πάνω από τα 
επίπεδα που μπορούν να επιτύχουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015, 
καθώς επίσης και τον στόχο της 
επίτευξης και διατήρησης καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης μέχρι το 
2020 και κατά συνέπεια αποτελούν 
σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων μαζί με εκείνους τους φορείς που 
εμπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία και 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 



PE492.694v01-00 54/93 AM\907165EL.doc

EL

για την ΚΑλΠ. εκτέλεση μιας δράσης για να υπονομεύσει 
το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των 
έμβιων υδάτινων πόρων το οποίο 
εκφράζεται στους στόχους του κανονισμού 
για την ΚΑλΠ.

Or. en

Τροπολογία 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να ορισθεί μία διαχειριστική αρχή, ένας 
οργανισμός πληρωμών και ένας 
οργανισμός πιστοποίησης για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και να 
καθορισθούν οι ευθύνες τους. Οι εν λόγω 
ευθύνες θα πρέπει να αφορούν κατά κύριο 
λόγο τη χρηστή δημοσιονομική εφαρμογή, 
την οργάνωση της αξιολόγησης, την 
πιστοποίηση των δαπανών, το λογιστικό 
έλεγχο και τη συμμόρφωση με το 
ενωσιακό δίκαιο. Θα πρέπει να υπάρξει 
μέριμνα για τη διεξαγωγή τακτικών 
συναντήσεων μεταξύ της Επιτροπής και 
των οικείων εθνικών αρχών για την 
παρακολούθηση της συνδρομής. Ιδίως, 
όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο, 
απαιτείται ιδίως ο καθορισμός των 
λεπτομερών ρυθμίσεων με τις οποίες τα 
κράτη μέλη θα παρέχουν διαβεβαίωση 
αξιοπιστίας πως τα συστήματα έχουν 
εγκατασταθεί και λειτουργούν 
ικανοποιητικά.

(89) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να ορισθεί μία διαχειριστική αρχή, ένας 
οργανισμός πληρωμών και ένας 
οργανισμός πιστοποίησης για κάθε
υποεθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα και 
να καθορισθούν οι ευθύνες τους. Οι εν 
λόγω ευθύνες θα πρέπει να αφορούν κατά 
κύριο λόγο τη χρηστή δημοσιονομική 
εφαρμογή, την οργάνωση της 
αξιολόγησης, την πιστοποίηση των 
δαπανών, το λογιστικό έλεγχο και τη 
συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο. Θα 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη 
διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων μεταξύ 
της Επιτροπής και των οικείων εθνικών 
αρχών για την παρακολούθηση της 
συνδρομής. Ιδίως, όσον αφορά τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, απαιτείται ιδίως 
ο καθορισμός των λεπτομερών ρυθμίσεων 
με τις οποίες τα κράτη μέλη θα παρέχουν 
διαβεβαίωση αξιοπιστίας πως τα 
συστήματα έχουν εγκατασταθεί και 
λειτουργούν ικανοποιητικά.

Or. es
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Τροπολογία 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(93) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι 
κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική 
ροή των χρημάτων. Η προχρηματοδότηση 
με το 4 % της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ θα 
μπορούσε να συντελέσει στην επιτάχυνση 
της υλοποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

(93) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι 
κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική 
ροή των χρημάτων. Η προχρηματοδότηση 
με το 7 % της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ θα 
μπορούσε να συντελέσει στην επιτάχυνση 
της υλοποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. es

Τροπολογία 135
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(98) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα 
πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση 
και αξιολόγηση, προκειμένου να βελτιωθεί 
η ποιότητά του και να καταδειχθούν τα 
επιτεύγματά του. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο για μια κοινή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση, 
διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα 
σχετικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα 
εγκαίρως. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
καθοριστεί ένας κατάλογος δεικτών και να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής 
ΕΤΘΑ από την Επιτροπή σε σχέση με 
ειδικούς στόχους.

(98) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα 
πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση 
και αξιολόγηση, προκειμένου να βελτιωθεί 
η ποιότητά του και να καταδειχθούν τα 
επιτεύγματά του. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο για μια κοινή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση, 
διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα 
σχετικά δεδομένα θα είναι δημοσίως 
διαθέσιμα εγκαίρως. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
πρέπει να καθοριστεί ένας κατάλογος 
δεικτών και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος 
της πολιτικής ΕΤΘΑ από την Επιτροπή σε 
σχέση με ειδικούς στόχους.

Or. en
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Τροπολογία 136
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 101 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(101 a) Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η 
μέριμνα ώστε να τηρούνται οι εκ των 
προτέρων προϋποθέσεις σχετικά με την 
διοικητική δυνατότητα συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις δεδομένων για τη 
διαχείριση της αλιείας και σχετικά με την 
εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου, 
επιθεώρησης και επιβολής της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. es

Τροπολογία 138
Κρίτων Αρσένης

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

δα) και την οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική.

Or. en

Τροπολογία 139
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 –  στοιχείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) ως «τοποθεσία αποκατάστασης 
ιχθυαποθέματος» νοείται ένας σαφώς 
οριοθετημένος γεωγραφικός χώρος εντός 
των παράκτιων χωρικών υδάτων των 
κρατών μελών, ο οποίος περιλαμβάνει 
τόπους ωοτοκίας, εκτροφής και 
διατροφής για τα αποθέματα αλιευμάτων 
και στον οποίο απαγορεύονται όλες οι 
αλιευτικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 140
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 –  στοιχείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) ως «αλιευτική ικανότητα» νοείται η 
ικανότητα σκάφους να αλιεύει ψάρια. 
Δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την μέτρηση της αλιευτικής 
δυνατότητας είναι τα χαρακτηριστικά 
του σκάφους, συμπεριλαμβανομένης της 
χωρητικότητας ενός σκάφους σε μονάδες 
GT (ολική χωρητικότητα) και η ισχύς του 
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σε μονάδες kW, όπως ορίζεται στα άρθρα 
4 και 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2930/86 του Συμβουλίου1, τα αλιευτικά 
εργαλεία και οι αλιευτικές τεχνικές που 
χρησιμοποιεί, καθώς και ο αριθμός των 
ημερών αλιείας· -
1ΕΕ L 274 της 25.9.1986, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 –  στοιχείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) ως «αλιεία εσωτερικών υδάτων» 
νοείται η αλιεία που ασκείται για 
εμπορικούς σκοπούς από σκάφη που 
αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά 
ύδατα ή με άλλα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για την αλιεία στον 
πάγο·

10) ως «αλιεία εσωτερικών υδάτων» 
νοείται η αλιεία που ασκείται για 
εμπορικούς σκοπούς από σκάφος ή με 
άλλο τρόπο, αποκλειστικά σε εσωτερικά 
ύδατα ή με άλλα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για την αλιεία στον 
πάγο·

Or. es

Τροπολογία 142
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 –  στοιχείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) ως «μέγιστη βιώσιμη απόδοση» 
νοείται η μέγιστη απόδοση που μπορεί να 
λαμβάνεται από ένα απόθεμα αλιευμάτων 
επ’ αόριστον χωρίς να βλάπτεται η 
αναπαραγωγική ικανότητα του εν λόγω 
αποθέματος με αποτέλεσμα την 
κατάρρευση του και η οποία αναφέρεται 
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τόσο στην FMSY όσο και στην SSBMSY·

Or. en

Τροπολογία 143
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) ως «υποκατάστατη μεταβλητή» 
νοείται μια αρμόζουσα υποκατάστατη 
μεταβλητή που χρησιμοποιείται σε 
περίπτωση που η μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Η 
υποκατάστατη μεταβλητή προσδιορίζεται 
με την εφαρμογή των μεθοδολογιών που 
ορίζονται στο μέρος Β παράμετροι 
περιγραφής 3.1 και 3.2 της απόφασης 
2010/477/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με 
τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά 
πρότυπα για την καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων για 
την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ)·

Or. en

Τροπολογία 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 –  στοιχείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18) ως «παράκτια αλιεία μικρής 
κλίμακας» νοείται η αλιεία που διεξάγεται 
από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν 
χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα 3 του 

18) ως «παράκτια/παράλια αλιεία» νοείται 
η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά 
σκάφη που έχουν πρόσβαση σε τοπικές 
αλιευτικές ζώνες, η οποία συνενώνει τον 
παραδοσιακό κοινωνικό ιστό των 
αλιευτικών πληθυσμών και η διαχείριση 
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παραρτήματος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής 
Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο 
του κοινοτικού αλιευτικού στόλου·

της οποίας ασκείται από ΜΜΕ και 
οικογενειακές επιχειρήσεις, με παράδοση 
γενεών, και η οποία πραγματοποιεί 
καθημερινά αλιευτικά ταξίδια και δεν 
καταψύχει ούτε μεταποιεί τα αλιεύματα 
επί του σκάφους·

Or. es

Τροπολογία 145
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 –  στοιχείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) ως «ανεπιθύμητο αλίευμα» νοείται 
κάθε παρεμπίπτον αλίευμα που είναι 
ανεπιθύμητο διότι έχει μηδαμινή ή 
ελάχιστη εμπορική αξία, υπολείπεται του 
ελάχιστου μεγέθους εκφόρτωσης ή ανήκει 
σε προστατευόμενο είδος·

Or. en

Τροπολογία 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 –  στοιχείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19) ως «σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά 
σε εσωτερικά ύδατα» νοούνται σκάφη που 
ασκούν εμπορική αλιεία σε εσωτερικά 
ύδατα και δεν περιλαμβάνονται στο 
μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης.

(19) ως «σκάφη που αλιεύουν 
αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα» 
νοούνται σκάφη που ασκούν εμπορική 
αλιεία σε εσωτερικά ύδατα και δεν 
περιλαμβάνονται στο μητρώο αλιευτικού 
στόλου της Ένωσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. es



AM\907165EL.doc 61/93 PE492.694v01-00

EL

Τροπολογία 147
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

α) μέριμνα ώστε να διασφαλίζουν οι 
δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας την μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα που είναι προαπαιτούμενο 
για την ύπαρξη καλών οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών και συνεισφέρει 
στην διαθεσιμότητα προμηθειών σε 
τρόφιμα·.

Or. en

Τροπολογία 148
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της βιώσιμης και
ανταγωνιστικής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

α) προώθηση της ανταγωνιστικής αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας που είναι βιώσιμη 
από οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη.

Or. en

Τροπολογία 149
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

α) προώθηση της βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της μεταποίησης··

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας πρέπει να είναι η προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης 
αλιευτικών προϊόντων, προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους της ΚΑλΠ.

Τροπολογία 150
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) μέριμνα περί συστηματικής και 
εναρμονισμένης συλλογής εκείνων των 
εγκαίρων και αδιαμφισβήτητων 
βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών 
και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων 
που απαιτούνται για μια οικοσυστημική 
διαχείριση της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 151
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) μέριμνα ώστε να συνάδουν οι 
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δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας με τις διατάξεις της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ενίσχυση του ελέγχου και της επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 152
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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 βιώσιμης 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·

Or. en

Τροπολογία 153
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων και η άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής συνιστούν 
δύο ξεχωριστούς τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο διαφορετικό.

Τροπολογία 154
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση αλιείας, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστοιχων δραστηριοτήτων 
μεταποίησης, μέσω εστίασης στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεραιότητες της Ένωσης οφείλουν να περιλαμβάνουν την προαγωγή της καινοτομίας, της 
ανταγωνιστικότητας και της γνώσης για όλους τους τομείς που σχετίζονται με την αλιεία, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης.

Τροπολογία 155
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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 
και της μεταφοράς γνώσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αιτία αύξησης 
της αλιευτικής ικανότητας.

Or. en
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Τροπολογία 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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 ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας της αλιείας, ιδίως των 
παράκτιων στόλων και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 157
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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 ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας της αλιείας, ιδίως των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας και 
βελτίωση της ασφάλειας και των 
συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 158
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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 βιώσιμης, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση και στο οικοσύστημα 
υδατοκαλλιέργειας μέσω εστίασης στους 
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ακόλουθους τομείς:

Or. en

Τροπολογία 159
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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 βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της ευρωστίας
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, της 
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και ιδίως 
των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 160
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προώθηση της βιώσιμης και 
αποδοτικής ως προς τους πόρους αλιείας, 
μέσω εστίασης στους ακόλουθους τομείς:

(4) Διασφάλιση μιας βιώσιμης και 
οικοσυστημικής διαχείρισης της αλιείας, 
μέσω εστίασης στους ακόλουθους τομείς:

Or. en

Τροπολογία 161
Κρίτων Αρσένης, Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον·

α) ελαχιστοποίηση και, όπου είναι εφικτό, 
εξάλειψη των επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον

Or. en

Τροπολογία 162
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένων των 
υπηρεσιών που παρέχουν.

β) προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένων των 
υπηρεσιών που παρέχουν και επίτευξη 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 
μέχρι το 2020·

Or. en

Τροπολογία 163
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ελαχιστοποίηση και, όπου είναι 
εφικτό, εξάλειψη όλων των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

Or. en

Τροπολογία 164
Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) μέριμνα ώστε να συνάδουν οι 
δραστηριότητες αλιείας με τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ένωσης και συγκεκριμένα με τις οδηγίες 
2008/56/EΚ, 1992/43/EΟΚ και 
2009/147/EΚ·

Or. en

Τροπολογία 165
Linda McAvan, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης, όπως ορίζεται αυτή με την 
οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να έχει ως στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, 
όπως ορίζεται αυτή με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Τροπολογία 166
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προώθηση της βιώσιμης και (5) Προώθηση της βιώσιμης, 
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αποδοτικής ως προς τους πόρους 
υδατοκαλλιέργειας, μέσω εστίασης στους 
ακόλουθους τομείς:

οικοσυστημικής  και αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας, μέσω 
εστίασης στους ακόλουθους τομείς:

Or. en

Τροπολογία 167
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αa) αξιολόγηση, μείωση και, όπου είναι 
εφικτό, εξάλειψη των επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας στα 
οικοσυστήματα των θαλασσών, της 
ξηράς και των γλυκών υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 168
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, με 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας και της 
καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της 
δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

β) προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, με 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας και της 
καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της 
δημόσιας υγείας και ασφάλειας, με 
έμφαση στην υδατοκαλλιέργεια των 
φυτοφάγων ειδών για την παραγωγή 
τροφίμων για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο και στην βιολογική 
υδατοκαλλιέργεια.

Or. en
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Τροπολογία 169
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) μέριμνα ώστε οι δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας να συνάδουν με τους 
στόχους της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 170
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της παροχής επιστημονικής γνώσης και 
συλλογής δεδομένων·

α) της παροχής επιστημονικής γνώσης και 
συλλογής δεδομένων απαραίτητων για 
την διαχείριση οικοσυστημικής αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτούμενων δεδομένων για την 
επίτευξη της αποκατάστασης και της 
διατήρησης των πληθυσμών των 
αλιευμάτων πάνω από τα επίπεδα που 
μπορούν να επιτύχουν τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015 καθώς 
και για την επίτευξη μιας καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης μέχρι το 
2020·

Or. en

Τροπολογία 171
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο β
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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, την 
παρακολούθηση και την επιβολή, της 
ενίσχυσης των θεσμικών ικανοτήτων και 
της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Or. en

Τροπολογία 172
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

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.

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 τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. [για τη θέσπιση του προγράμματος-
πλαισίου για το περιβάλλον και τη δράση 
κατά της κλιματικής αλλαγής (πρόγραμμα-
πλαίσιο LIFE)]. 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.

.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ πόρων αλλά η παραπομπή αυτή 
υπάρχει ήδη στον κανονισμό για τη θέσπιση κοινών διατάξεων.

Τροπολογία 173
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 
ακόλουθες επιχειρήσεις δεν γίνονται 
δεκτές για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ για μια 
προσδιορισμένη χρονική περίοδο:

1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 
ακόλουθες επιχειρήσεις δεν γίνονται 
δεκτές για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ:

Or. en

Τροπολογία 174
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 –  στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οικονομικοί φορείς που έχουν διαπράξει 
σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή 
του άρθρου 90 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

α) οικονομικοί φορείς που έχουν διαπράξει 
οποιανδήποτε παράβαση βάσει του 
άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1005/2008 ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

Or. en

Τροπολογία 175
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οικονομικοί φορείς που διέπραξαν άλλες 
περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων της 
ΚΑλΠ οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
τη βιωσιμότητα των σχετικών 
αποθεμάτων.

γ) οικονομικοί φορείς που διέπραξαν άλλες 
περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων της 
ΚΑλΠ και των απαιτήσεων της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης 
οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη 
βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων 
και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης  μέχρι το 2020·

Or. en

Τροπολογία 176
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς που έχουν διαπράξει 
παρατυπία στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του 
ΕΤΘΑ δεν γίνονται δεκτές για μια 
προσδιορισμένη χρονική περίοδο:

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς που έχουν διαπράξει 
παρατυπία στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του 
ΕΤΘΑ δεν γίνονται δεκτές.

Or. en

Τροπολογία 177
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 –  στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον προσδιορισμό της χρονικής 
περιόδου που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, η οποία πρέπει να 
είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα ή την 
επανάληψη της παράβασης ή της μη 
συμμόρφωσης·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 178
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) δράσεις που θέτουν σε κίνδυνο την 
βιωσιμότητα των θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων και οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών, 
παροπλισμός ή εισαγωγή αλιευτικών 
σκαφών·

β) ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών ή 
εισαγωγή αλιευτικών σκαφών·

Or. es

Τροπολογία 180
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών, 
παροπλισμός ή εισαγωγή αλιευτικών 
σκαφών·

β) εισαγωγή αλιευτικών σκαφών·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός στόλος γηράσκει και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανανεωθεί, προκειμένου 
να διασφαλιστούν στους αλιείες καλές συνθήκες εργασίας και μέγιστη ασφάλεια. Επιπλέον, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενεργειακή απόδοση των σκαφών, καθώς και η χρησιμοποίηση 
περισσότερο επιλεκτικών εργαλείων.

Τροπολογία 181
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) επενδύσεις επί του σκάφους για τις 
οποίες το κράτος μέλος σημαίας δεν έχει 
καταδείξει ότι διασφαλίζουν ισορροπία 
μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας του 
στόλου και των διαθέσιμων αλιευτικών 
δυνατοτήτων, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με τον [κανονισμό για την κοινή 
αλιευτική πολιτική]· 

Or. en

Αιτιολόγηση

To replace amendment 5 to Article 13.1 γ) bis

Τροπολογία 182
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) επενδύσεις επί του σκάφους ή σε 
επιμέρους εξοπλισμούς για στόλους που 
δραστηριοποιούνται με πλεονάζουσα 
αλιευτική ικανότητα·



PE492.694v01-00 76/93 AM\907165EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 184
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αλιείς που διακόπτουν προσωρινά τις δραστηριότητές τους, ενόψει της αποκατάστασης των 
αλιευτικών αποθεμάτων, δεν πρέπει να μένουν χωρίς έσοδα.

Τροπολογία 185
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πειραματική αλιεία· διαγράφεται
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Or. sv

Αιτιολόγηση

Η πειραματική αλιεία πρέπει να είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ εφόσον επικεντρώνεται 
στη δοκιμή περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών τεχνικών και/ ή εργαλείων, για τη διαπίστωση 
της επίπτωσής τους στα αποθέματα ιχθύων και /ή  στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ο πειραματικός 
εμπλουτισμός των αποθεμάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε αλιεία μη βιώσιμων αποθεμάτων.

Τροπολογία 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πειραματική αλιεία· διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) άμεσος εμπλουτισμός των 
αποθεμάτων, εκτός αν προβλέπεται ρητά 
ως μέτρο διατήρησης από νομική πράξη 
της Ένωσης ή σε περίπτωση του 
πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 188
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) άμεσος εμπλουτισμός των 
αποθεμάτων, εκτός αν προβλέπεται ρητά 
ως μέτρο διατήρησης από νομική πράξη 
της Ένωσης ή σε περίπτωση του 
πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων.

στ) άμεσος εμπλουτισμός των 
αποθεμάτων, εκτός αν προβλέπεται ρητά 
ως μέτρο διατήρησης από νομική πράξη 
της Ένωσης.

Or. sv

Τροπολογία 189
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παροπλισμός πρέπει να υποστηρίζεται 
κατ’ εξαίρεση και υπό ειδικές συνθήκες 
που απαιτούν την άμεση μείωση της 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου.

Or. en

Τροπολογία 190
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων πρέπει να είναι κατ’ 
εξαίρεση επιλέξιμη στο πλαίσιο του 
ΕΤΘΑ εφόσον συντρέχουν ειδικές 
συνθήκες που δικαιολογούν την λήψη 
αυτού του μέτρου, όπως απρόβλεπτες 
περιβαλλοντικές καταστάσεις ή 
περιορισμοί στα προγράμματα 
διαχείρισης.
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Or. en

Τροπολογία 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) το μερίδιο του παράκτιου αλιευτικού 
στόλου μικρής κλίμακας στον αλιευτικό 
στόλο·

iii) το μερίδιο του παράκτιου αλιευτικού 
στόλου στον αλιευτικό στόλο·

Or. es

Τροπολογία 192
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiia) το επίπεδο περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Or. en

Τροπολογία 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
μεμονωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα για 
την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης που θα συγχρηματοδοτηθούν από 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
μεμονωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το 
οποίο περιλαμβάνει τα υποεθνικά 
επιχειρησιακά προγράμματα, για την 
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το ΕΤΘΑ. υλοποίηση των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης που θα συγχρηματοδοτηθούν από 
το ΕΤΘΑ.

Or. es

Τροπολογία 194
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ενδιαφέρονται αρκούντως για τον 
μηχανισμό λήψης αποφάσεων 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα που 
άπτονται της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής να έχουν ουσιαστικό δικαίωμα 
εξέτασης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Τα εν λόγω πρόσωπα 
έχουν δυνατότητα προσφυγής σε 
δικαστήριο ή άλλον ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο δημόσιο φορέα που είναι 
αρμόδιος να εξετάζει τη διαδικαστική και 
ουσιαστική νομιμότητα των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
οποιωνδήποτε άλλων εκτελεστικών 
πράξεων και αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 195
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) όπου εφαρμόζεται, η συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται βάσει των 
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προτεραιοτήτων της Ένωσης για το 
ΕΤΘΑ σύμφωνα με το άρθρο 38 
παράγραφος 1δ του παρόντος κανονισμού 
με τα πλαίσια δράσης προτεραιότητας 
Natura 2000 του άρθρου 8 παράγραφος 4 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και με την επίτευξη καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 196
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια επίδειξη μιας σχετικής προσέγγισης 
ενσωματωμένης στο πρόγραμμα για την 
καινοτομία, το περιβάλλον, 
περιλαμβανομένων των ειδικών αναγκών 
των περιοχών Natura 2000, και την 
άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών και 
την προσαρμογή·

γ) μια επίδειξη μιας σχετικής προσέγγισης 
ενσωματωμένης στο πρόγραμμα για την 
καινοτομία, το περιβάλλον, 
περιλαμβανομένων των ειδικών αναγκών 
των περιοχών Natura 2000, τον καθορισμό 
περιοχών αποκατάστασης των 
ιχθυαποθεμάτων και την άμβλυνση των 
κλιματικών μεταβολών και την 
προσαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 197
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) Για το στόχο της συλλογής δεδομένων 
για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας που 
αναφέρεται βάσει των άρθρων 6 
παράγραφος 6 και 18 παράγραφος 4 και 

ιε) Για το στόχο της συλλογής δεδομένων 
για τη βιώσιμη οικοσυστημική διαχείριση 
της αλιείας που αναφέρεται βάσει των 
άρθρων 6 παράγραφος 6 και 18 
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σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα της 
Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 5 του [κανονισμού για την 
κοινή αλιευτική πολιτική]:

παράγραφος 4 και σύμφωνα με το 
πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 
του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική]:

Or. en

Τροπολογία 198
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο i – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την αξιολόγηση της οικονομικής 
κατάστασης της υδατοκαλλιέργειας και 
των βιομηχανιών μεταποίησης,

την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και 
οικονομικής κατάστασης της 
υδατοκαλλιέργειας και των βιομηχανιών 
μεταποίησης,

Or. en

Τροπολογία 199
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο i – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
τομέα της αλιείας στο οικοσύστημα.

– την αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
τομέα της αλιείας στο οικοσύστημα 
προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
συγκρίσεις μεταξύ τύπων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και τμημάτων στόλου 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
[κανονισμού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική]· 

Or. en
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Τροπολογία 200
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο i – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
τομέα της αλιείας στο οικοσύστημα.

την αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
τομέα της αλιείας και των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας στο 
οικοσύστημα.

Or. en

Τροπολογία 201
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει κανόνες για τις 
διαδικασίες, τη μορφή και τα 
χρονοδιαγράμματα για:

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, 
θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες, τη 
μορφή και τα χρονοδιαγράμματα για:

Or. en

Τροπολογία 202
Κρίτων Αρσένης, Linda McAvan

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 

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 
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διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων 
συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων 
συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, 
σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του 
κανονισμού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 203
Gerben-Jan Gerbrandy

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 συμβάλλουν 
στην επίτευξη όσων ορίζονται στα άρθρα 
2 και 3 του κανονισμού για την κοινή 
αλιευτική πολιτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε καινοτομία τυγχάνει στήριξης βάσει του ΕΤΘΑ πρέπει να συνάδει και να στηρίζει 
σαφώς τους στόχους που ορίζονται στον βασικό κανονισμό για την ΚΑλΠ.

Τροπολογία 204
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
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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, 
με σκοπό την προαγωγή της από 
οικολογικής απόψεως βιώσιμης αλιείας.

Or. sv

Τροπολογία 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει 
του παρόντος άρθρου πρέπει να 
διεξάγονται σε συνεργασία με έναν 
επιστημονικό ή τεχνικό φορέα 
αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος που 
επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω 
δράσεων.

2. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει 
του παρόντος άρθρου πρέπει να 
διεξάγονται σε συνεργασία με έναν 
επιστημονικό ή τεχνικό φορέα 
αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος, 
σύμφωνα με την ταξινόμηση των 
επιχειρήσεων όπως ορίζεται στην εθνική 
νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Or. es

Τροπολογία 206
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει 2. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει 



PE492.694v01-00 86/93 AM\907165EL.doc

EL

του παρόντος άρθρου πρέπει να 
διεξάγονται σε συνεργασία με έναν 
επιστημονικό ή τεχνικό φορέα 
αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος που 
επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω 
δράσεων.

του παρόντος άρθρου πρέπει να 
διεξάγονται σε συνεργασία με έναν 
επιστημονικό ή τεχνικό φορέα 
αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος που 
επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω 
δράσεων και τα δημοσιοποιεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν δίνεται δημόσια ενίσχυση σε δράσεις, πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σχετικά με το 
πώς κατανέμονται και χρησιμοποιούνται οι πόροι αυτοί καθώς και σχετικά με τα οφέλη που 
προκύπτουν.

Τροπολογία 207
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) την παροχή επαγγελματικών και 
επιστημονικών συμβουλών σχετικά με 
την ανάπτυξη  δραστηριοτήτων βιώσιμης  
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με 
έμφαση στον περιορισμό και, όπου είναι 
εφικτό, στην εξάλειψη των επιπτώσεων 
αυτών των δραστηριοτήτων στα 
οικοσυστήματα των θαλασσών, της 
ξηράς και των γλυκών υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μελέτες σκοπιμότητας και οι 2. Οι μελέτες σκοπιμότητας και οι 
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συμβουλές που αναφέρονται αντίστοιχα 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και β) 
παρέχονται από αναγνωρισμένους 
επιστημονικούς ή τεχνικούς φορείς με τις 
απαιτούμενες συμβουλευτικές 
αρμοδιότητες που αναγνωρίζονται από την 
εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους.

συμβουλές που αναφέρονται αντίστοιχα 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και β) 
παρέχονται από αναγνωρισμένους 
επιστημονικούς ή τεχνικούς φορείς με τις 
απαιτούμενες συμβουλευτικές 
αρμοδιότητες που αναγνωρίζονται
σύμφωνα με την ταξινόμηση των 
επιχειρήσεων όπως ορίζεται στην εθνική 
νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Or. es

Τροπολογία 209
Christofer Fjellner

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.

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 210
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διευκόλυνση της διαφοροποίησης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας

Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο θετικός οικονομικός ρόλος της αλιείας πρέπει να τονιστεί περισσότερο.

Τροπολογία 211
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαφοροποίηση και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας εκτός της αλιείας, το ΕΤΘΑ 
μπορεί να στηρίζει:

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, το ΕΤΘΑ 
μπορεί να στηρίζει τη δημιουργία 
επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο θετικός οικονομικός ρόλος της αλιείας πρέπει να τονιστεί περισσότερο.

Τροπολογία 212
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 –  στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) την ίδρυση νέων επιχειρήσεων εκτός 
της αλιείας·

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο θετικός οικονομικός ρόλος της αλιείας πρέπει να τονιστεί περισσότερο.

Τροπολογία 213
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 –  στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ίδρυση νέων επιχειρήσεων εκτός
της αλιείας·

α) την ίδρυση νέων επιχειρήσεων για 
βιώσιμες δραστηριότητες σχετικές με τον 
θαλάσσιο τομέα, με την εξαίρεση της 
αλιείας

Or. en

Τροπολογία 214
Françoise Grossetête

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.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο θετικός οικονομικός ρόλος της αλιείας πρέπει να τονιστεί περισσότερο.

Τροπολογία 215
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) χορηγείται σε αλιείς οι οποίοι:

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
χορηγείται σε αλιείς οι οποίοι:

Or. fr

Τροπολογία 216
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 –  στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο 
για την ανάπτυξη των νέων
δραστηριοτήτων τους·

α) υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο 
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 217
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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 60 ημέρες κατά τη 
διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται 
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 
Η άδεια αλιείας που συνδέεται με το 
αλιευτικό σκάφος αποσύρεται οριστικά.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 218
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δικαιούχοι της στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
ασχολούνται με επαγγελματική αλιεία 
κατά τα πέντε έτη μετά τη λήψη της 
τελευταίας καταβολής της ενίσχυσης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 219
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο β) περιορίζονται 
στο κόστος της μετατροπής ενός 
σκάφους που αναλαμβάνεται με σκοπό 
την αλλαγή της χρήσης του.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 220
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το ΕΤΘΑ μπορεί να ενισχύσει 
επενδύσεις επί του σκάφους μέσω της 
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ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
συμπληρωματικών προς την αλιεία, όπως 
οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή ο 
τουρισμός.

Or. en
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