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Τροπολογία 1
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1a. επισημαίνει ότι 70 εκατομμύρια 
άτομα από τον πληθυσμό της ΕΕ 
εξαρτώνται από τον τομέα της αλιείας· 
καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης με στόχο τη διαμόρφωση 
ενός περισσότερο ανταγωνιστικού, 
βιώσιμου και εκσυγχρονισμένου 
αλιευτικού κλάδου·

Or. <Original>{BG}bg</Original>

</Amend>

Τροπολογία 2
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι παγιωμένες 
κοινοτικές πολιτικές, όπως είναι η 
αγροτική και η αλιευτική πολιτική, οι 
οποίες αποτελούν τη βάση της οικονομίας 
της ΕΕ, απαιτούν κατάλληλη και 
στοχοθετημένη επιστημονική υποστήριξη· 
υπογραμμίζει ότι οι παραδοσιακοί τρόποι 
επίλυσης ειδικών τομεακών προβλημάτων 
όπως είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, 
η εξασφάλιση ζωοτροφών, ο υγειονομικός 
έλεγχος και η ενοποιημένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, έπαψαν από καιρό να 
αποτελούν την πρωταρχική και 
σημαντικότερη πηγή λύσεων·

1. επισημαίνει ότι οι παγιωμένες 
κοινοτικές πολιτικές, όπως είναι η 
αγροτική και η αλιευτική πολιτική, οι 
οποίες αποτελούν τη βάση της οικονομίας 
της ΕΕ, και κυρίως της ευρωπαϊκής 
περιφέρειας, απαιτούν κατάλληλη και 
στοχοθετημένη επιστημονική υποστήριξη· 
υπογραμμίζει ότι οι παραδοσιακοί τρόποι 
επίλυσης ειδικών τομεακών προβλημάτων 
όπως είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, 
η εξασφάλιση ζωοτροφών, ο υγειονομικός 
έλεγχος και η ενοποιημένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, έπαψαν από καιρό να 
αποτελούν την πρωταρχική και 
σημαντικότερη πηγή λύσεων·
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Τροπολογία 3
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι παγιωμένες 
κοινοτικές πολιτικές, όπως είναι η 
αγροτική και η αλιευτική πολιτική, οι 
οποίες αποτελούν τη βάση της οικονομίας 
της ΕΕ, απαιτούν κατάλληλη και 
στοχοθετημένη επιστημονική υποστήριξη· 
υπογραμμίζει ότι οι παραδοσιακοί τρόποι 
επίλυσης ειδικών τομεακών προβλημάτων 
όπως είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, 
η εξασφάλιση ζωοτροφών, ο υγειονομικός 
έλεγχος και η ενοποιημένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, έπαψαν από καιρό να 
αποτελούν την πρωταρχική και 
σημαντικότερη πηγή λύσεων·

1. επισημαίνει ότι οι παγιωμένες 
κοινοτικές πολιτικές, όπως είναι η 
αγροτική και η αλιευτική πολιτική, οι 
οποίες αποτελούν τη βάση της οικονομίας 
της ΕΕ, απαιτούν κατάλληλη και 
στοχοθετημένη επιστημονική υποστήριξη· 
υπογραμμίζει ότι οι παραδοσιακοί τρόποι 
επίλυσης ειδικών τομεακών προβλημάτων 
όπως είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, 
η εξασφάλιση ζωοτροφών, ο υγειονομικός 
έλεγχος και η ενοποιημένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, έπαψαν από καιρό να 
αποτελούν την πρωταρχική και 
σημαντικότερη πηγή λύσεων· προτείνει το 
δημοσιονομικό πλαίσιο να καταστήσει 
δυνατή τη χρηματοδότηση, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, 
εγκαταστάσεων και επιστημονικού 
ερευνητικού εξοπλισμού στον τομέα της 
αλιείας·

Or. bg

Τροπολογία 4
Carmen Fraga Estévez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας η
επίτευξη ενός από τους στόχους της 
Πράσινης Βίβλου, ήτοι ο μελλοντικός 
προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να 
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εστιάζει σε μέσα με «προστιθέμενη αξία» 
και να είναι «περισσότερο 
προσανατολισμένος στα αποτελέσματα»· 
είναι της γνώμης ότι, αν και η αριστεία 
αποτελεί θεμελιώδες κριτήριο στην 
επιστήμη, υπάρχουν ορισμένοι τομείς, 
όπως η αλιεία, όπου η εφαρμοσμένη 
έρευνα καθίσταται αναπόφευκτη για τον 
καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων 
διαχείρισης· επισημαίνει ότι οι στόχοι της 
νέας ΚΑΠ, που βασίζονται στην 
οικοσυστημική προσέγγιση και στη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση, απαιτούν 
διεπιστημονικές και επιτόπιες γνώσεις 
και αξιολογήσεις που επιτρέπουν να 
εξαχθούν γρήγορα συμπεράσματα από τα 
οποία εξαρτώνται αμέτρητες 
επιχειρηματικές αποφάσεις, θέσεις 
εργασίας και μέτρα διαχείρισης του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος·

Or. es

Τροπολογία 5
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι πέραν από την ανάγκη 
επαρκών και αξιόπιστων επιστημονικών 
δεδομένων, υπάρχει και η ανάγκη 
εκπόνησης πολύπλευρων διατομεακών 
ερευνών που θα λαμβάνουν υπόψη τόσο 
την αειφορία και τη βιωσιμότητα των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων όσο και την 
ευημερία του αλιευτικού κλάδου.

Or. el

Τροπολογία 6
Carmen Fraga Estévez
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ευελπιστεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
Πράσινη Βίβλος θα επιφέρει αλλαγές 
στην ισχύουσα επιστημονική πολιτική 
όσον αφορά την αλιεία, καθώς η 
αποκλειστική επιδίωξη της αριστείας 
στον συγκεκριμένο τομέα είχε ως 
συνέπεια να εγκαταλειφθούν βασικά 
κεφάλαια όπως η μελέτη των ειδών και 
της συμπεριφοράς τους από τη σκοπιά 
της αξιοποίησής τους από τους 
αλιευτικούς στόλους και της σχέσης τους 
με τα μέτρα διαχείρισης, και οδήγησε
πολλούς επιστήμονες να απομακρυνθούν 
από την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα 
της αλιείας και νέους ερευνητές να 
απορρίψουν τον συγκεκριμένο τομέα, με 
αποτέλεσμα σοβαρές ελλείψεις 
εξειδικευμένου προσωπικού όταν αυτό 
ήταν περισσότερο απαραίτητο, δεδομένης
της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων·

Or. es

Τροπολογία 7
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της γνώμης ότι οι ειδικές 
εκκλήσεις με στόχο την υποβολή 
προτάσεων όσον αφορά το νέο πρόγραμμα 
πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από 
αυτό θα μπορούσαν αφενός να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών του 
τομέα και, αφετέρου, να συνδράμουν στην 
οικοδόμηση ισχυρότερης θέσης για τους 
ερευνητές στον τομέα της αλιείας· τονίζει 
επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής 

2. είναι της γνώμης ότι, δεδομένων των 
πολλών, διαφορετικών δυνατοτήτων της 
έρευνας στον αλιευτικό τομέα, όπως 
ωκεανογραφία, θαλάσσιοι βιολογικοί 
πόροι, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσια 
βιολογία και γενετική, εσωτερικά ύδατα,
οι ειδικές εκκλήσεις με στόχο την υποβολή 
προτάσεων όσον αφορά το νέο πρόγραμμα 
πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από 
αυτό θα μπορούσαν αφενός να συμβάλουν 
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βάσεως για την έρευνα θα μπορούσε να 
αναπτύξει περαιτέρω έναν αειφόρο τομέα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών και 
ελλείψεων του τομέα και, αφετέρου, να 
συνδράμουν στην οικοδόμηση ισχυρότερης 
θέσης για τους ερευνητές στον τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· τονίζει 
επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής 
βάσεως για την έρευνα και την καινοτομία
θα μπορούσε να αναπτύξει περαιτέρω έναν 
αειφόρο τομέα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

Or. el

Τροπολογία 8
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της γνώμης ότι οι ειδικές 
εκκλήσεις με στόχο την υποβολή 
προτάσεων όσον αφορά το νέο πρόγραμμα 
πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από 
αυτό θα μπορούσαν αφενός να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών του 
τομέα και, αφετέρου, να συνδράμουν στην 
οικοδόμηση ισχυρότερης θέσης για τους 
ερευνητές στον τομέα της αλιείας· τονίζει 
επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής 
βάσεως για την έρευνα θα μπορούσε να 
αναπτύξει περαιτέρω έναν αειφόρο τομέα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

2. είναι της γνώμης ότι οι ειδικές 
εκκλήσεις με στόχο την υποβολή 
προτάσεων όσον αφορά το νέο πρόγραμμα 
πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από 
αυτό θα μπορούσαν αφενός να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών του 
τομέα και, αφετέρου, να συνδράμουν στην 
οικοδόμηση ισχυρότερης θέσης για τους 
ερευνητές στον τομέα της αλιείας· τονίζει 
επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής 
βάσεως για την έρευνα θα μπορούσε να 
αναπτύξει περαιτέρω έναν αειφόρο τομέα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· ζητεί το 
νέο δημοσιονομικό πλαίσιο να στηρίξει 
την έρευνα και την καινοτομία με στόχο 
την τόνωση του τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας, 
της σταθερότητας και του εξοπλισμού 
του για την αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών προκλήσεων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία του ευρωπαϊκού αλιευτικού 
κλάδου έναντι του υπόλοιπου κόσμου·
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Τροπολογία 9
Struan Stevenson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της γνώμης ότι οι ειδικές 
εκκλήσεις με στόχο την υποβολή 
προτάσεων όσον αφορά το νέο πρόγραμμα 
πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από 
αυτό θα μπορούσαν αφενός να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών του 
τομέα και, αφετέρου, να συνδράμουν στην 
οικοδόμηση ισχυρότερης θέσης για τους 
ερευνητές στον τομέα της αλιείας· τονίζει 
επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής 
βάσεως για την έρευνα θα μπορούσε να 
αναπτύξει περαιτέρω έναν αειφόρο τομέα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

2. είναι της γνώμης ότι οι ειδικές 
εκκλήσεις με στόχο την υποβολή 
προτάσεων όσον αφορά το νέο πρόγραμμα 
πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από 
αυτό θα μπορούσαν αφενός να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών του 
τομέα και, αφετέρου, να συνδράμουν στην 
οικοδόμηση ισχυρότερης θέσης για τους 
ερευνητές στον τομέα της αλιείας· τονίζει 
επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής 
βάσεως για την έρευνα, τόσο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών, θα μπορούσε να αναπτύξει 
περαιτέρω έναν αειφόρο τομέα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 10
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της γνώμης ότι οι ειδικές 
εκκλήσεις με στόχο την υποβολή 
προτάσεων όσον αφορά το νέο πρόγραμμα 
πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από 
αυτό θα μπορούσαν αφενός να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών του 
τομέα και, αφετέρου, να συνδράμουν στην 
οικοδόμηση ισχυρότερης θέσης για τους 
ερευνητές στον τομέα της αλιείας· τονίζει 

2. είναι της γνώμης ότι οι ειδικές 
εκκλήσεις με στόχο την υποβολή 
προτάσεων όσον αφορά το νέο πρόγραμμα 
πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από 
αυτό θα μπορούσαν αφενός να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών του 
τομέα και, αφετέρου, να συνδράμουν στην 
οικοδόμηση ισχυρότερης θέσης για τους 
ερευνητές στον τομέα της αλιείας· θεωρεί
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επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής
βάσεως για την έρευνα θα μπορούσε να 
αναπτύξει περαιτέρω έναν αειφόρο τομέα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

ότι πρέπει να διατεθούν περισσότερα 
κονδύλια για κατάρτιση σε κέντρα και 
ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, 
καθώς και για τη θέσπιση ή τη βελτίωση 
του συστήματος περαιτέρω κατάρτισης 
των σημερινών και μελλοντικών 
εργαζόμενων στον τομέα της αλιείας·
τονίζει επίσης ότι η οικοδόμηση μίας 
ισχυρής βάσεως για την έρευνα θα
μπορούσε να αναπτύξει περαιτέρω έναν 
αειφόρο τομέα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας· τονίζει ότι, εφόσον η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί τη 
θέση των κρατών μελών στους κόλπους 
περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης 
της αλιείας, η λήψη μονομερών 
αποφάσεων χωρίς να ζητείται 
προηγουμένως η γνώμη των κρατών 
μελών είναι απαράδεκτη·

Or. lt

Τροπολογία 11
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της γνώμης ότι οι ειδικές 
εκκλήσεις με στόχο την υποβολή 
προτάσεων όσον αφορά το νέο πρόγραμμα 
πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από 
αυτό θα μπορούσαν αφενός να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών του 
τομέα και, αφετέρου, να συνδράμουν στην 
οικοδόμηση ισχυρότερης θέσης για τους 
ερευνητές στον τομέα της αλιείας· τονίζει 
επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής 
βάσεως για την έρευνα θα μπορούσε να 
αναπτύξει περαιτέρω έναν αειφόρο τομέα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

2. είναι της γνώμης ότι οι ειδικές 
εκκλήσεις με στόχο την υποβολή 
προτάσεων όσον αφορά το νέο πρόγραμμα 
πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από 
αυτό θα μπορούσαν αφενός να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών του 
τομέα και, αφετέρου, να συνδράμουν στην 
οικοδόμηση ισχυρότερης θέσης για τους 
ερευνητές στον τομέα της αλιείας· τονίζει 
επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής 
βάσεως για την έρευνα θα μπορούσε να 
αναπτύξει περαιτέρω έναν αειφόρο τομέα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· τονίζει ότι, 
εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εκπροσωπεί τη θέση των κρατών μελών 
στους κόλπους περιφερειακών 
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οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, η 
λήψη μονομερών αποφάσεων χωρίς να 
ζητείται προηγουμένως η γνώμη των 
κρατών μελών είναι απαράδεκτη·

Or. lt

Τροπολογία 12
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η συνεργασία μεταξύ 
των επιστημονικών ομάδων της ΕΕ και 
των αντίστοιχων ομάδων εκτός 
Κοινότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο για τη διαμόρφωση μιας σαφέστερης 
εικόνας όσον αφορά την κατάσταση των 
αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος· θεωρεί ζωτικής 
σημασίας την παροχή χρηματοδότησης 
από την ΕΕ για αυτού του είδους τη
συνεργασία·

Or. bg

Τροπολογία 13
Carmen Fraga Estévez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επικροτεί το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος επισημαίνει την ανάγκη για 
έρευνα που θα βελτιώσει την ικανότητα 
καινοτομίας και την ανταγωνιστικότητα, 
που, σε συνδυασμό με τα μέτρα που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, μπορεί να 
δημιουργήσει νέες δυνατότητες για 
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επενδύσεις των αλιευτικών επιχειρήσεων 
στην ανάπτυξη νέων, περισσότερο 
βιώσιμων αλιευτικών τεχνικών, όπως νέο 
εξοπλισμό, λιγότερο ρυπογόνα,
ασφαλέστερα και πιο άνετα σκάφη, και 
μέτρα ειδικά σχεδιασμένα για την 
αναβάθμιση της χρήσης και της αξίας 
των αλιευτικών προϊόντων·

Or. es

Τροπολογία 14
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 
μεγάλα κενά γνώσεων όσον αφορά την 
κατάσταση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και των αλιευτικών 
πόρων, γεγονός που καθιστά αναγκαίο να 
ενταθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 
στον τομέα αυτόν·

Or. pt

Τροπολογία 15
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. κρίνει αναγκαίο τον καλύτερο 
συντονισμό και την αποτελεσματικότερη 
συνεργασία των προγραμμάτων πλαίσιο 
για την έρευνα με τα εργαλεία που 
προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
καθώς και με άλλα ευρωπαϊκά 
προγράμματα.
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Or. el

Τροπολογία 16
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ να αυξηθεί 
στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων· είναι της 
γνώμης ότι με την καθιέρωση ενός 
συστήματος που διέπεται από διαφάνεια 
και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους 
χρήστες θα μπορούσαν να παρασχεθούν 
κίνητρα στους επιχειρηματίες, ιδίως δε 
στους ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων όπως είναι οι επιχειρήσεις 
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε 
να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα· πιστεύει ότι οι οργανώσεις 
αλιέων και τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά 
Συμβούλια θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για 
μικρά και λειτουργικά έργα·

3. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ να αυξηθεί 
στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων· είναι της 
γνώμης ότι με την καθιέρωση ενός 
συστήματος που διέπεται από μεγαλύτερη 
απλοποίηση, λιγότερη γραφειοκρατία, 
περισσότερη διαφάνεια και προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση στους χρήστες θα 
μπορούσαν να παρασχεθούν κίνητρα στους 
επιχειρηματίες, ιδίως δε στους ιδιοκτήτες 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 
όπως είναι οι επιχειρήσεις παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε να 
συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα· πιστεύει ότι οι οργανώσεις 
αλιέων και τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά 
Συμβούλια θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για 
μικρά και λειτουργικά έργα·

Or. en

Τροπολογία 17
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ να αυξηθεί 
στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων· είναι της 

3. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ να αυξηθεί 
στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων· είναι της 
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γνώμης ότι με την καθιέρωση ενός 
συστήματος που διέπεται από διαφάνεια 
και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους 
χρήστες θα μπορούσαν να παρασχεθούν 
κίνητρα στους επιχειρηματίες, ιδίως δε 
στους ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων όπως είναι οι επιχειρήσεις 
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε 
να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα· πιστεύει ότι οι οργανώσεις 
αλιέων και τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά 
Συμβούλια θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για 
μικρά και λειτουργικά έργα·

γνώμης ότι με την καθιέρωση ενός 
συστήματος που διέπεται από διαφάνεια 
και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους 
χρήστες θα μπορούσαν να παρασχεθούν 
κίνητρα στους επιχειρηματίες, ιδίως δε 
στους ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων και 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων όπως είναι 
οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας, ώστε να συμμετάσχουν σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα· πιστεύει ότι οι 
οργανώσεις αλιέων και τα Περιφερειακά 
Γνωμοδοτικά Συμβούλια θα πρέπει επίσης 
να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
αιτήσεις για μικρά και λειτουργικά έργα·

Or. el

Τροπολογία 18
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ να αυξηθεί 
στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων· είναι της 
γνώμης ότι με την καθιέρωση ενός 
συστήματος που διέπεται από διαφάνεια 
και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους 
χρήστες θα μπορούσαν να παρασχεθούν 
κίνητρα στους επιχειρηματίες, ιδίως δε 
στους ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων όπως είναι οι επιχειρήσεις 
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε 
να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα· πιστεύει ότι οι οργανώσεις 
αλιέων και τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά 
Συμβούλια θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για 
μικρά και λειτουργικά έργα·

3. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ να αυξηθεί 
στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων· είναι της 
γνώμης ότι με την καθιέρωση ενός 
συστήματος που διέπεται από διαφάνεια 
και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους 
χρήστες θα μπορούσαν να παρασχεθούν 
κίνητρα στους επιχειρηματίες, ιδίως δε 
στους ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων όπως είναι οι επιχειρήσεις 
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε 
να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα· προτείνει να εξεταστούν οι 
δυνατότητες δημιουργίας πόλων, καθώς 
η δραστηριότητα που προκύπτει από 
αυτούς εγγυάται την καινοτομία, την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη του 
κλάδου· πιστεύει ότι οι οργανώσεις αλιέων 
και τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά 
Συμβούλια θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
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δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για 
μικρά και λειτουργικά έργα· θεωρεί 
αναγκαία την προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ των διαφόρων αλιευτικών τομέων 
με γνώμονα την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και γνώσεων·

Or. lt

Τροπολογία 19
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ να αυξηθεί 
στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων· είναι της 
γνώμης ότι με την καθιέρωση ενός 
συστήματος που διέπεται από διαφάνεια 
και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους 
χρήστες θα μπορούσαν να παρασχεθούν 
κίνητρα στους επιχειρηματίες, ιδίως δε 
στους ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων όπως είναι οι επιχειρήσεις 
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε 
να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα· πιστεύει ότι οι οργανώσεις 
αλιέων και τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά 
Συμβούλια θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για 
μικρά και λειτουργικά έργα·

3. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ να αυξηθεί 
στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων· είναι της 
γνώμης ότι με την καθιέρωση ενός 
συστήματος που διέπεται από διαφάνεια 
και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους 
χρήστες θα μπορούσαν να παρασχεθούν 
κίνητρα στους επιχειρηματίες, ιδίως δε 
στους ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων όπως είναι οι επιχειρήσεις 
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε 
να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα· πιστεύει ότι οι φορείς της 
κοινωνίας πολιτών, όπως οι οργανώσεις 
αλιέων και τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά 
Συμβούλια θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για 
μικρά και λειτουργικά έργα·

Or. sv

Τροπολογία 20
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. είναι της άποψης ότι εάν δεν καταστεί 
ευκολότερη και περισσότερο ευέλικτη η 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση τηςΕΕ, υπό 
αυστηρούς όρους, και δεν μειωθούν 
σημαντικά τα διοικητικά εμπόδια, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος να συνεχίσουν να 
μην αξιοποιούνται τα σχετικά κονδύλια 
και να παρεμποδίζεται έτσι η βελτίωση 
της βιωσιμότητας του αλιευτικού κλάδου 
της ΕΕ·

Or. bg

Τροπολογία 21
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι τα προγράμματα πλαίσιο 
για την εξακρίβωση στοιχείων εστιάζουν 
τη δραστηριότητά τους κατά κύριο λόγο σε 
μία θεμελιώδη έρευνα εξακρίβωσης, μία 
δραστηριότητα που απαιτεί ερευνητικά 
προγράμματα στα οποία διατίθενται ειδικά 
κονδύλια για την έρευνα στους τομείς της 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με σκοπό 
τη στήριξη του τομέα και την κατοχύρωση 
των περιβαλλοντικών και υγειονομικών 
συνθηκών οι οποίες διέπουν τα αλιευτικά 
προϊόντα που εισέρχονται στην τροφική 
αλυσίδα.

4. επισημαίνει ότι τα προγράμματα πλαίσιο 
για την εξακρίβωση στοιχείων εστιάζουν 
τη δραστηριότητά τους κατά κύριο λόγο σε 
μία θεμελιώδη έρευνα εξακρίβωσης, μία 
δραστηριότητα που απαιτεί ερευνητικά 
προγράμματα στα οποία διατίθενται ειδικά 
κονδύλια για την έρευνα στους τομείς της 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με σκοπό 
τη στήριξη του τομέα και την κατοχύρωση 
των περιβαλλοντικών και υγειονομικών 
συνθηκών οι οποίες διέπουν τα αλιευτικά 
προϊόντα που εισέρχονται στην τροφική 
αλυσίδα· είναι της άποψης ότι πρέπει να 
διατεθούν περισσότερα κονδύλια για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα 
της αλιείας·

Or. lt

Τροπολογία 22
Estelle Grelier
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει ότι, καθώς ο σκοπός της 
μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής είναι η διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών 
πρακτικών, επιβάλλεται η 
χρηματοδότηση της έρευνας για την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα έχουν 
στόχο, για παράδειγμα, να καταστούν τα 
αλιευτικά σκάφη πιο επιλεκτικά ή να 
μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων των 
μηχανών τους·

Or. fr

Τροπολογία 23
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. είναι της άποψης ότι τα τωρινά 
χρηματοδοτικά μέσα για την έρευνα και 
την καινοτομία στην ΕΕ δεν επαρκούν για 
την ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών
της έρευνας στον τομέα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας· υπογραμμίζει ότι 
η πλήρης ανταπόκριση στις προκλήσεις 
και στις ανάγκες που αντιμετωπίζει ο 
τομέας απαιτεί μια προσαρμογή των εν 
λόγω μέσων η οποία να λαμβάνει υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα, 
ιδίως στον τομέα της εφαρμοσμένης 
έρευνας·

Or. pt
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Τροπολογία 24
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής 
καλών πρακτικών, της σωστής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής, 
αξιοποίησης από τον επιχειρηματικό 
τομέα και διάδοσης των αποτελεσμάτων 
έρευνας· είναι της γνώμης ότι θα πρέπει 
να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση τόσο 
των άμεσα ενδιαφερομένων όσο και του 
κοινού γενικότερα σχετικά με τα 
προγράμματα έρευνας που 
προκηρύσσονται και τα αποτελέσματα 
που επιφέρουν

Or. el

Τροπολογία 25
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει τη σημασία της 
διαμόρφωσης μιας ισχυρής βάσης για τις 
συνεργατικές προσπάθειες της ΕΕ στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση για 
την καινοτομία», η οποία συγκαταλέγεται 
μεταξύ των εμβληματικών πρωτοβουλιών 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έτσι 
ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία 
βιώσιμου διαρθρωμένου πλαισίου για την 
ανάπτυξη της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τομέα της αλιείας, με 
στόχο την καλύτερη κατανόηση του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος και την 
ενθάρρυνση της επιλεκτικής αλιείας·
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Τροπολογία 26
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει την πιεστική ανάγκη 
κάλυψης των ελλείψεων που εντοπίζονται 
σε επίπεδο γνώσεων σε θεμελιώδη σύνολα 
δεδομένων, όπως οι αξιολογήσεις των 
αλιευτικών αποθεμάτων πολυάριθμων 
ειδών που αποτελούν στόχο των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς 
χωρίς τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατή 
η ορθή κανονιστική ρύθμιση των 
συγκεκριμένων ιχθυαποθεμάτων· 
αναγνωρίζει περαιτέρω ότι για την 
εφαρμογή της οικοσυστημικής 
προσέγγισης απαιτούνται πολύ 
περισσότερα επιστημονικά στοιχεία τόσο 
για τα είδη που αποτελούν στόχο των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων όσο και για 
τα υπόλοιπα είδη, συμπεριλαμβανομένων 
των ειδών βαθέων υδάτων η οποία 
εξακολουθεί έως σήμερα να μην 
υπόκειται σε μεγάλο βαθμό σε 
παρακολούθηση·

Or. en

Τροπολογία 27
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει ότι, δεδομένης της τρέχουσας 
κατάστασης ανάπτυξής της, οι
δυνατότητες και οι περιορισμοί της 
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υδατοκαλλιέργειας απαιτούν αυξημένες 
δρστηριότητες στον τομέα Ε&Α, με 
στόχο τη βελτίωση της αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων και την αποφυγή των 
περιορισμών· θεωρεί ότι η βιώσιμη 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας χρειάζεται ισχυρή
στήριξη για την επιστημονική έρευνα και 
την τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα 
της καλλιέργειας των αυτόχθονων ειδών, 
ώστε να καταστεί δυνατή η 
διαφοροποίηση της παραγωγής και
προσφοράς τροφίμων και η βελτίωση της
ποιότητας τους, εξασφαλίζοντας επίσης 
μεγαλύτερη ασφάλεια για το περιβάλλον·

Or. pt

Τροπολογία 28
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. είναι της άποψης ότι όλες οι 
αποφάσεις και οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει 
να έχουν ισχυρό επιστημονικό έρεισμα· 
εκτιμά ότι, εν προκειμένω, η 
εντατικοποίηση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων θα συμβάλει στην 
καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης 
των αλιευτικών πόρων και στην καλύτερη 
διαχείριση του αλιευτικού κλάδου της 
ΕΕ·

Or. bg

Τροπολογία 29
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. εκτιμά ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής 
χρηματοδότηση για διεπιστημονική 
έρευνα στον τομέα της αλιείας, αλλά και 
σε άλλους τομείς που σχετίζονται με τη 
θάλασσα με στόχο την εφαρμογή της 
οικοσυστημικής προσέγγισης στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον 
αφορά τη διαχείριση θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 30
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθούν 
και κίνητρα για την ανάπτυξη του
αλιευτικού στόλου, με γνώμονα τη 
βιωσιμότητα της αλιείας και τη 
διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την 
αλιεία μικρής κλίμακας, συνεπώς το νέο 
δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να 
εστιάσει στην έρευνα και στην καινοτομία 
στον συγκεκριμένο τομέα·

Or. bg

Τροπολογία 31
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. ζητεί την εκπόνηση έρευνας στον 
τομέα των επιστημονικών μεθόδων γιοα 
την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης 
στη διαχείριση της αλιείας, μέσω της 
ρητής ενσωμάτωσης των διαφόρων 
κατηγοριών αβεβαιότητας στα πρότυπα 
αξιολόγησης των αποθεμάτων και των 
πλέον κατάλληλων μέσων αντιμετώπισης 
των εν λόγω κατηγοριών αβεβαιότητας·

Or. en

Τροπολογία 32
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
αλιευτικός κλάδος εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την έρευνα· εν προκειμένω, 
πρωτοβουλίες όπως η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική πλατφόρμα αλιείας μπορούν 
να αποτελέσουν κατάλληλα μέσα για την 
ενθάρρυνση της μετάβασης από έναν 
τομέα με υψηλές δαπάνες σε έναν πολύ 
περισσότερο ανταγωνιστικό, βιώσιμο και 
εκσυγχρονισμένο τομέα, με γνώμονα την 
ενσωμάτωση όλων των τρεχόντων και 
μελλοντικών σχεδίων στον τομέα της 
αλιείας και την ενίσχυση των ικανοτήτων 
αλιείας της ΕΕ·

Or. bg

Τροπολογία 33
Isabella Lövin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. αναγνωρίζει ότι οι μέθοδοι 
θανάτωσης των ζώων εκμετάλλευσης που 
ζουν στην ξηρά και των 
θαλάσσιων/υδρόβιων ζώων 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ 
τους· πιστεύει ότι απαιτείται έρευνα και 
καινοτομία για την ανάπτυξη 
περισσότερο ανθρωπιστικών μεθόδων 
αλίευσης και θανάτωσης στη θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 34
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ε. υποστηρίζει τη συμμετοχική έρευνα 
με κοινωνικούς συνομιλητές, όπως 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Science-In-Society / 
Mutual-Mobilisation & Learning (SIS-
MML)» (SIS-MML), με σκοπό την 
ενσωμάτωση της επιστήμης στον 
κοινωνικό ιστό·

Or. en

Τροπολογία 35
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 στ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4στ. επισημαίνει ότι η υλοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων για επενδύσεις σε 
ερευνητικές υποδομές συμβάλλει στη 
γεφύρωση των διαφορών που 
εντοπίζονται μεταξύ των κρατών μελών 
σε επίπεδο επιστημονικών ικανοτήτων 
και βελτιώνει τη συμμετοχή κάποιων 
κρατών μελών και περιφερειών σε 
κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 36
Isabella Lövin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ζ. επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα της 
πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων και 
άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε 
θάλασσες που αποτελούν αντικείμενο 
κοινής εκμετάλλευσης (Μεσόγειος, 
Εύξεινος Πόντος, Βαλτική) εξαρτάται 
από συντονισμένες προσεγγίσεις με 
γειτονικές χώρες· τονίζει την ανάγκη 
περισσότερο ενεργητικής ανάπτυξης των 
επιστημονικών ικανοτήτων των 
γειτονικών χωρών, που θα βασίζεται στον 
καλύτερο συντονισμό του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου με τα διάφορα 
μέσα που εφαρμόζει η ΕΕ σε επίπεδο 
πολιτικής γειτονίας·

Or. en


