
AM\897305EL.doc PE486.100v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2011/2292(INI)

30.3.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 30

Σχέδιο γνωμοδότησης
Ana Miranda
(PE483.782v01-00)

σχετικά με την αλιεία μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία και την
αναμόρφωση της ΚΑλΠ
(2011/2292(INI))



PE486.100v01-00 2/21 AM\897305EL.doc

EL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\897305EL.doc 3/21 PE486.100v01-00

EL

Τροπολογία 1
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Αναγνωρίζει ότι η παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών 
και η εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια 
αποτελούν τις πλέον βιώσιμες μορφές 
αλιείας από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική σκοπιά· ότι 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία αυτού 
του τύπου χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
πολιτιστική σημασία και εδαφική 
ποικιλομορφία, στο ηπειρωτικό έδαφος, 
στα νησιά και στις πλέον απομακρυσμένες 
αλιευτικές περιοχές. Αυτές οι μορφές 
αλιείας επηρεάζονται από αρνητικούς 
παράγοντες, όπως η απουσία καθαρισμού 
των υδάτων, η απόρριψη καταλοίπων, οι 
μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη ανάπτυξη 
της παράκτιας δόμησης και η 
πραγματοποίηση μεγάλων έργων στις 
ακτές·

1. Αναγνωρίζει ότι η παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών 
και η εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια 
αποτελούν τις πλέον βιώσιμες μορφές 
αλιείας από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική σκοπιά· ότι 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία αυτού 
του τύπου χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
πολιτιστική σημασία και εδαφική 
ποικιλομορφία, στο ηπειρωτικό έδαφος, 
στα νησιά και στις πλέον απομακρυσμένες 
αλιευτικές περιοχές. Αυτές οι μορφές 
αλιείας επηρεάζονται από αρνητικούς 
παράγοντες, όπως η απουσία καθαρισμού 
των υδάτων, η απόρριψη καταλοίπων, οι 
μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη ανάπτυξη 
της παράκτιας δόμησης, η 
πραγματοποίηση μεγάλων έργων στις 
ακτές και η έλλειψη σαφώς καθορισμένων 
ρυθμιστικών καθεστώτων για τη βιώσιμη 
τοπική ανάπτυξη, ιδίως στην περίπτωση 
της υδατοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 2
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Αναγνωρίζει ότι η παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών 
και η εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια 
αποτελούν τις πλέον βιώσιμες μορφές 
αλιείας από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική σκοπιά· ότι 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία αυτού 
του τύπου χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
πολιτιστική σημασία και εδαφική 
ποικιλομορφία, στο ηπειρωτικό έδαφος, 
στα νησιά και στις πλέον απομακρυσμένες 
αλιευτικές περιοχές. Αυτές οι μορφές 
αλιείας επηρεάζονται από αρνητικούς 
παράγοντες, όπως η απουσία καθαρισμού 
των υδάτων, η απόρριψη καταλοίπων, οι 
μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη ανάπτυξη 
της παράκτιας δόμησης και η
πραγματοποίηση μεγάλων έργων στις 
ακτές·

1. Αναγνωρίζει ότι η παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών 
και η κατάλληλα ρυθμιζόμενη και 
διαχειριζόμενη υδατοκαλλιέργεια 
αποτελούν τις πλέον βιώσιμες μορφές 
αλιείας από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική σκοπιά· ότι 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία αυτού 
του τύπου χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
πολιτιστική σημασία και εδαφική 
ποικιλομορφία, στο ηπειρωτικό έδαφος, 
στις μικρές παράκτιες κοινότητες των 
νησιών και στις πλέον απομακρυσμένες 
αλιευτικές περιοχές. Αυτές οι μορφές 
αλιείας επηρεάζονται από αρνητικούς 
παράγοντες, όπως η απουσία 
αποτελεσματικού καθαρισμού των 
υδάτων, οι ανθρωπογενείς και φυσικές 
καταστροφές, η υπεραλίευση και ο 
ανταγωνισμός από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας, οι 
μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη ανάπτυξη 
της παράκτιας δόμησης, ενώ απειλούνται 
από αλλαγές στην τοπική απασχόληση 
και από την πραγματοποίηση μεγάλων 
έργων στις ακτές όπως η βυθοκόρηση 
αδρανών και η κατασκευή υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων·

Or. en

Τροπολογία 3
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Αναγνωρίζει ότι η παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών 

1. Αναγνωρίζει ότι η παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών 
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και η εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια 
αποτελούν τις πλέον βιώσιμες μορφές 
αλιείας από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική σκοπιά· ότι 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία αυτού 
του τύπου χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
πολιτιστική σημασία και εδαφική 
ποικιλομορφία, στο ηπειρωτικό έδαφος, 
στα νησιά και στις πλέον απομακρυσμένες 
αλιευτικές περιοχές. Αυτές οι μορφές 
αλιείας επηρεάζονται από αρνητικούς 
παράγοντες, όπως η απουσία καθαρισμού 
των υδάτων, η απόρριψη καταλοίπων, οι 
μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη ανάπτυξη 
της παράκτιας δόμησης και η 
πραγματοποίηση μεγάλων έργων στις 
ακτές·

και η εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια 
αποτελούν βιώσιμες μορφές αλιείας από 
κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 
σκοπιά· ότι διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
των παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία 
αυτού του τύπου χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη πολιτιστική σημασία και εδαφική 
ποικιλομορφία, στο ηπειρωτικό έδαφος, 
στα νησιά και στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές. Αυτές οι μορφές αλιείας 
απειλούνται κυρίως από αρνητικούς 
παράγοντες, όπως η απουσία καθαρισμού 
των υδάτων, η απόρριψη καταλοίπων, οι 
μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη ανάπτυξη 
της παράκτιας δόμησης, η 
πραγματοποίηση μεγάλων έργων στις 
ακτές και οι επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών·

Or. fr

Τροπολογία 4
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Αναγνωρίζει ότι η παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών 
και η εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια 
αποτελούν τις πλέον βιώσιμες μορφές 
αλιείας από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική σκοπιά· ότι 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία αυτού 
του τύπου χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
πολιτιστική σημασία και εδαφική 
ποικιλομορφία, στο ηπειρωτικό έδαφος, 
στα νησιά και στις πλέον απομακρυσμένες 
αλιευτικές περιοχές. Αυτές οι μορφές 
αλιείας επηρεάζονται από αρνητικούς 
παράγοντες, όπως η απουσία καθαρισμού

1. αναγνωρίζει ότι η παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών 
και η εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια 
αποτελούν τις πλέον βιώσιμες μορφές 
αλιείας από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική σκοπιά· ότι 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία αυτού 
του τύπου χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
πολιτιστική σημασία και εδαφική 
ποικιλομορφία, στο ηπειρωτικό έδαφος, 
στα νησιά και στις πλέον απομακρυσμένες 
αλιευτικές περιοχές. Αυτές οι μορφές 
αλιείας επηρεάζονται από αρνητικούς 
παράγοντες, όπως η απουσία καθαρισμού 
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των υδάτων, η απόρριψη καταλοίπων, οι 
μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη ανάπτυξη 
της παράκτιας δόμησης και η 
πραγματοποίηση μεγάλων έργων στις 
ακτές·

των υδάτων, η απόρριψη καταλοίπων, οι 
μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη ανάπτυξη 
της παράκτιας δόμησης και η 
πραγματοποίηση μεγάλων έργων στις 
ακτές· επισημαίνει τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει μια δυσμενής 
οικονομική κατάσταση στις περιοχές που 
εξαρτώνται από αυτό το είδος αλιείας·

Or. es

Τροπολογία5
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Αναγνωρίζει ότι η παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών 
και η εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια 
αποτελούν τις πλέον βιώσιμες μορφές 
αλιείας από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική σκοπιά· ότι 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία αυτού 
του τύπου χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
πολιτιστική σημασία και εδαφική 
ποικιλομορφία, στο ηπειρωτικό έδαφος, 
στα νησιά και στις πλέον απομακρυσμένες 
αλιευτικές περιοχές. Αυτές οι μορφές 
αλιείας επηρεάζονται από αρνητικούς 
παράγοντες, όπως η απουσία καθαρισμού 
των υδάτων, η απόρριψη καταλοίπων, οι 
μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη ανάπτυξη 
της παράκτιας δόμησης και η 
πραγματοποίηση μεγάλων έργων στις 
ακτές·

1. Αναγνωρίζει ότι η αλιεία μικρής 
κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών και η 
εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια αποτελούν 
τις πλέον βιώσιμες μορφές αλιείας από 
κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 
σκοπιά· ότι διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
των παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία 
αυτού του τύπου χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη πολιτιστική σημασία και εδαφική 
ποικιλομορφία, στο ηπειρωτικό έδαφος, 
στα νησιά και στις πλέον απομακρυσμένες 
αλιευτικές περιοχές. Αυτές οι μορφές 
αλιείας επηρεάζονται από αρνητικούς 
παράγοντες, όπως η απουσία καθαρισμού 
των υδάτων, η απόρριψη καταλοίπων, οι 
μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη ανάπτυξη 
της παράκτιας δόμησης και η 
πραγματοποίηση μεγάλων έργων στις 
ακτές·

Or. bg
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Τροπολογία 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. απορρίπτει κατηγορηματικά την 
πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί 
στην επιβολή μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων αλιευμάτων, γεγονός που 
θα οδηγούσε στη συγκέντρωση των 
νόμιμων δικαιωμάτων αλίευσης σε μικρό 
αριθμό μεγάλων εταιρειών και κατ’ 
επέκταση στην εξάλειψη πολλών 
αλιευτικών επιχειρήσεων μικρής 
κλίμακας·

Or. fr

Τροπολογία7
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η αλιεία μικρής 
κλίμακας όχι μόνο προάγει την 
κοινωνικοοικονομική συνοχή και 
αποτελεί μέσο συντήρησης πολλών 
οικογενειών αλλά συμβάλλει και στη 
διατήρηση των παράκτιων κοινοτήτων 
αλιείας· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό 
είναι η προσέγγιση που ακολουθείται στον 
αλιευτικό τομέα να συνεχίσει να λαμβάνει 
υπόψη τους βιολογικούς, οικολογικούς, 
οικονομικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες, έτσι ώστε να υπάρχει μια 
βιώσιμη ισορροπία μεταξύ αφενός των 
υφιστάμενων αποθεμάτων πόρων στις 
διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και 
αφετέρου της προστασίας του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
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παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται 
από την αλιεία της εγγύς περιοχής για να 
διασφαλίσουν την απασχόληση και την 
ευημερία τους·

Or. pt

Τροπολογία 8
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι παραδοσιακοί αλιείς 
όσον αφορά τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και αναγνωρίζει τη 
θετική συμβολή των διαπιστώσεών τους 
σχετικά με τα τρέχοντα και μελλοντικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η 
μόλυνση και η εξάντληση των 
αποθεμάτων ιχθύων· ζητεί την ίση 
μεταχείριση των διαφορετικών 
κατηγοριών αλιέων κατά τρόπο που να 
διατηρείται η παραδοσιακή αλιεία μικρής 
κλίμακας·

Or. bg

Τροπολογία 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επιμένει ότι πρέπει να ενθαρρύνεται  η 
πρόσβαση των νέων στα αλιευτικά 
επαγγέλματα και να παρέχεται στήριξη 
στους αλιείς με δράσεις επαγγελματικής 
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κατάρτισης·

Or. fr

Τροπολογία 10
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την έλλειψη στατιστικών 
στοιχείων όσον αφορά την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή, ενώ 
υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
δεικτών οι οποίοι παρέχουν 
κοινωνικοοικονομικά, επιστημονικά και 
περιβαλλοντικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

2. επισημαίνει την έλλειψη στατιστικών 
στοιχείων όσον αφορά την εκτίμηση των 
αποθεμάτων ιχθύων και των αλιευμάτων 
που αλιεύθηκαν τόσο από επαγγελματικά 
σκάφη όσο και από σκάφη αναψυχής και 
ζητεί την ενίσχυση των μέσων για να 
διασφαλιστεί η συλλογή δεδομένων· 
τονίζει, επιπλέον, την αδυναμία των 
στατιστικών στοιχείων όσον αφορά την 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη 
προώθησης δεικτών οι οποίοι παρέχουν 
κοινωνικοοικονομικά, επιστημονικά και 
περιβαλλοντικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 11
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την έλλειψη στατιστικών 
στοιχείων όσον αφορά την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή, ενώ 
υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
δεικτών οι οποίοι παρέχουν 
κοινωνικοοικονομικά, επιστημονικά και 

2. τονίζει την ανάγκη να εντατικοποιηθεί 
η έρευνας στον τομέα της κοινωνικής, 
οικονομικής και εδαφικής συνοχής, ενώ 
υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
στατιστικών στοιχείων και δεικτών τα 
οποία παρέχουν κοινωνικοοικονομικά, 



PE486.100v01-00 10/21 AM\897305EL.doc

EL

περιβαλλοντικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

επιστημονικά και περιβαλλοντικά 
δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
καθιστώντας δυνατή την αναγνώριση και 
ανάδειξη των ποικίλων γεωγραφικών, 
πολιτισμικών και περιφερειακών 
διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 12
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την έλλειψη στατιστικών 
στοιχείων όσον αφορά την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή, ενώ 
υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
δεικτών οι οποίοι παρέχουν 
κοινωνικοοικονομικά, επιστημονικά και 
περιβαλλοντικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

2. τονίζει την έλλειψη στατιστικών 
στοιχείων όσον αφορά την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή, ενώ 
υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
δεικτών οι οποίοι θα παρέχουν αξιόπιστα 
και αρκούντως σημαντικά 
κοινωνικοοικονομικά, επιστημονικά και 
περιβαλλοντικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 13
Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θίγει το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
ομόφωνος ορισμός της αλιείας μικρής 
κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού 
ο υπάρχων ορισμός, που βασίζεται στο 
μέγεθος των πλοίων, έχει περιπέσει σε 
αχρησία και δεν ανταποκρίνεται στην 
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πραγματικότητα· για τον λόγο αυτόν 
προτείνει να προσδιορίσει στο μέλλον η 
Επιτροπή τον ορισμό από την άποψη της 
διακυβέρνησης, με βάση διάφορα 
κριτήρια όπως οι περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες και διαφορές, η 
γεωμορφολογία, οι τεχνικές πτυχές της 
αλιείας, καθώς και οι κοινωνικές, 
επιστημονικές, βιολογικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές·

Or. es

Τροπολογία 14
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει το πόσο σημαντική είναι 
η προώθηση της βιώσιμης αλιείας μικρής 
κλίμακας και ιδίως η ανάγκη να ενισχυθεί 
η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της 
οστρακοκαλλιέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 15
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δεδομένης της επισφαλούς θέσης και της 
παρακμής ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία 
και της έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων 
οικονομικής διαφοροποίησης, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέσα, 

3. δεδομένης της επισφαλούς θέσης και της 
παρακμής ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία 
και της έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων 
οικονομικής διαφοροποίησης, πρέπει να 
ενισχυθούν τα υπάρχοντα μέσα, κεφάλαια 
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κεφάλαια και μηχανισμοί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά την 
απασχόληση και την οικολογική 
βιωσιμότητα, αναγνωρίζοντας σκόπιμα 
αυτό το πρότυπο αλιείας στο νέο πλαίσιο 
της ΚΑλΠ, με μεγαλύτερη συνδιαχείριση 
και συμμετοχή του τομέα της αλιείας 
μικρής κλίμακας στη λήψη των 
αποφάσεων, καθώς και με την προώθηση 
τοπικών στρατηγικών στις παράκτιες 
περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία·

και μηχανισμοί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά την 
απασχόληση και την οικολογική 
βιωσιμότητα, αναγνωρίζοντας σκόπιμα 
αυτό το πρότυπο αλιείας στο νέο πλαίσιο 
της ΚΑλΠ· επιμένει, επιπλέον, στην 
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη 
μεγαλύτερη συνδιαχείριση και συμμετοχή 
του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας στη 
λήψη των αποφάσεων, καθώς και στην
προώθηση τοπικών στρατηγικών στις 
παράκτιες περιοχές που εξαρτώνται από 
την αλιεία και στη χάραξη στρατηγικών 
σε περιφερειακό επίπεδο· ως εκ τούτου, 
ζητεί τη δημιουργία περιφερειακών 
γνωμοδοτικών συμβουλίων για τις 
λεκάνες της Καραϊβικής και του 
νοτιοδυτικού Ινδικού Ωκεανού·

Or. fr

Τροπολογία 16
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δεδομένης της επισφαλούς θέσης και της 
παρακμής ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία 
και της έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων 
οικονομικής διαφοροποίησης, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέσα, 
κεφάλαια και μηχανισμοί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά την 
απασχόληση και την οικολογική 
βιωσιμότητα, αναγνωρίζοντας σκόπιμα 
αυτό το πρότυπο αλιείας στο νέο πλαίσιο 
της ΚΑλΠ, με μεγαλύτερη συνδιαχείριση 
και συμμετοχή του τομέα της αλιείας 
μικρής κλίμακας στη λήψη των 
αποφάσεων, καθώς και με την προώθηση 
τοπικών στρατηγικών στις παράκτιες 

3. δεδομένης της επισφαλούς θέσης και της 
παρακμής ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία 
και της έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων 
οικονομικής διαφοροποίησης, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέσα, 
κεφάλαια και μηχανισμοί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά την 
απασχόληση και την οικολογική 
βιωσιμότητα, γεγονός που αναγνωρίζεται 
στο νέο πλαίσιο της ΚΑλΠ και του ΠΔΠ, 
με μεγαλύτερη συνδιαχείριση και 
συμμετοχή του τομέα της αλιείας μικρής 
κλίμακας στη λήψη των αποφάσεων, με 
την προώθηση τοπικών στρατηγικών στις 
παράκτιες περιοχές που εξαρτώνται από 
την αλιεία· ζητεί από στις περιφερειακές 
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περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία· και τοπικές κυβερνήσεις να στηρίξουν 
την ανάπτυξη, την έρευνα και τα 
προγράμματα κατάρτισης με την 
κατάλληλη χρηματοδότηση μέσω του 
ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δεδομένης της επισφαλούς θέσης και της 
παρακμής ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων 
που εξαρτώνται από την αλιεία και της 
έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων 
οικονομικής διαφοροποίησης, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέσα, 
κεφάλαια και μηχανισμοί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά την 
απασχόληση και την οικολογική βιωσιμότητα, 
αναγνωρίζοντας σκόπιμα αυτό το πρότυπο 
αλιείας στο νέο πλαίσιο της ΚΑλΠ, με 
μεγαλύτερη συνδιαχείριση και συμμετοχή του 
τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας στη λήψη 
των αποφάσεων, καθώς και με την προώθηση 
τοπικών στρατηγικών στις παράκτιες περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία·

3. δεδομένης της επισφαλούς θέσης και της 
παρακμής ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων 
που εξαρτώνται από την αλιεία και της 
έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων 
οικονομικής διαφοροποίησης, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέσα, 
κεφάλαια και μηχανισμοί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά την 
απασχόληση και την οικολογική 
βιωσιμότητα, αναγνωρίζοντας σκόπιμα αυτό 
το πρότυπο αλιείας στο νέο πλαίσιο της 
ΚΑλΠ, με μεγαλύτερη συνδιαχείριση και 
συμμετοχή του τομέα της αλιείας μικρής 
κλίμακας στη λήψη των αποφάσεων, καθώς 
και με την προώθηση τοπικών στρατηγικών
και σχεδίων διασυνοριακής συνεργασίας 
στον εν λόγω τομέα στις παράκτιες περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία·

Or. ro

Τροπολογία 18
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο Γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δεδομένης της επισφαλούς θέσης και της 3. δεδομένης της επισφαλούς θέσης και της 
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παρακμής ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία 
και της έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων 
οικονομικής διαφοροποίησης, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέσα, 
κεφάλαια και μηχανισμοί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά την 
απασχόληση και την οικολογική 
βιωσιμότητα, αναγνωρίζοντας σκόπιμα 
αυτό το πρότυπο αλιείας στο νέο πλαίσιο 
της ΚΑλΠ, με μεγαλύτερη συνδιαχείριση 
και συμμετοχή του τομέα της αλιείας 
μικρής κλίμακας στη λήψη των 
αποφάσεων, καθώς και με την προώθηση 
τοπικών στρατηγικών στις παράκτιες 
περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία·

παρακμής ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία 
και της έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων 
οικονομικής διαφοροποίησης, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέσα, 
κεφάλαια και μηχανισμοί καθώς και να 
δημιουργηθούν νέα εξίσου 
αποτελεσματικά προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά την 
απασχόληση και την οικολογική 
βιωσιμότητα, αναγνωρίζοντας σκόπιμα 
αυτό το πρότυπο αλιείας στο νέο πλαίσιο 
της ΚΑλΠ, με μεγαλύτερη συνδιαχείριση 
και συμμετοχή του τομέα της αλιείας 
μικρής κλίμακας στη λήψη των 
αποφάσεων, καθώς και με την προώθηση 
τοπικών στρατηγικών στις παράκτιες 
περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία·

Or. bg

Τροπολογία 19
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπογραμμίζει τις μεγάλες 
ανεκμετάλλευτες δυνατότητες που έχει η 
περιβαλλοντικά βιώσιμη 
υδατοκαλλιέργεια για τη δημιουργία των 
κατάλληλων προϋποθέσεων για τις ΜΜΕ 
στον τομέα της παραγωγής και της 
αλυσίδας επεξεργασίας, καθώς και τη 
δυνατότητα να δημιουργηθούν ευκαιρίες 
απασχόλησης τόσο στις παράκτιες όσο 
και στις ηπειρωτικές περιοχές·

Or. sv
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Τροπολογία 20
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ενθαρρύνει την απλούστευση των 
διαδικασιών άντλησης των ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων· ιδίως μέσω της 
καθιέρωσης μιας κλίμακας εφάπαξ 
δαπανών για την αποπληρωμή καθώς και 
συνολικών επιχορηγήσεων σε ορισμένους 
επαγγελματικούς οργανισμούς·

Or. fr

Τροπολογία 21
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. κρίνει απαραίτητη τη δημιουργία 
διαφοροποιημένου καθεστώτος 
παράλληλα με τα μέτρα που πρόκειται να 
υιοθετηθούν στον τομέα της μικρής 
κλίμακας αλιείας για ορισμένες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες, ιδιαίτερα για τις 
άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες οι 
πληθυσμοί των οποίων εξαρτώνται από 
πολλές δραστηριότητες που συνδέονται 
με τους θαλάσσιους πόρους·

Or. pt

Τροπολογία 22
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπογραμμίζει ότι η πλεονάζουσα 
ικανότητα του αλιευτικού στόλου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
προσαρμοστεί χωρίς, ωστόσο, αυτό να 
συμβεί εις βάρος του αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, γεγονός που θα είχε 
καταστροφικές συνέπειες για τον 
κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό 
πλούτο των παράκτιων περιοχών· η εν 
λόγω προσαρμογή θα πρέπει, ωστόσο, να 
βασίζεται σε προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα, σύμφωνα με την οποία οι 
ειδικές αποφάσεις σχετικά με τη 
διαχείριση του αλιευτικού στόλου μικρής 
κλίμακας θα λαμβάνονται σε 
περιφερειακό επίπεδο, ενώ θα τηρείται 
πλήρως η αρχή της επικουρικότητας και 
θα διασφαλίζεται διαφοροποιημένο 
καθεστώς αλιείας βάσει του οποίου θα 
δίδεται προτεραιότητα στην πρόσβαση σε 
πόρους και θα προστατεύεται ο 
αλιευτικός στόλος μικρής κλίμακας των 
κοντινών περιοχών ενθαρρύνοντας τη 
συμμετοχή των τοπικών αλιευτικών 
κοινοτήτων·

Or. pt

Τροπολογία 23
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ως εκ τούτου, ζητείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να φροντίσει ώστε το μελλοντικό 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας να 
δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που θα 
προορίζεται για την αλιεία μικρής κλίμακας, 
τη συλλογή οστρακοειδών και την εκτεταμένη 
υδατοκαλλιέργεια· ζητείται επίσης η 

4. ως εκ τούτου, ζητείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να φροντίσει ώστε το μελλοντικό 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας να 
δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που θα 
προορίζεται για την αλιεία μικρής κλίμακας, 
τη συλλογή οστρακοειδών και την 
εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια· ζητείται 
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δημιουργία ενός «Ειδικού προγράμματος 
υποστήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας», το 
οποίο θα απευθύνεται στις παράκτιες 
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία, 
εξασφαλίζοντας προτεραιότητα πρόσβασης 
στους εν λόγω πόρους σε όσους αλιεύουν και 
συλλέγουν οστρακοειδή με τον πλέον 
οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο.

επίσης η δημιουργία ενός «Ειδικού 
προγράμματος υποστήριξης της αλιείας 
μικρής κλίμακας», το οποίο θα απευθύνεται 
στις παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται 
από την αλιεία, εξασφαλίζοντας 
προτεραιότητα πρόσβασης στους εν λόγω 
πόρους σε όσους αλιεύουν και συλλέγουν 
οστρακοειδή με τον πλέον οικολογικά και 
κοινωνικά βιώσιμο τρόπο· εκτιμά ότι οι 
κρατικές χρηματοδοτήσεις στον τομέα της 
αλιείας πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως 
στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και να έχουν απλοποιημένη μορφή έτσι 
ώστε οι παράκτιες κοινότητες που 
εξαρτώνται από την εν λόγω δραστηριότητα 
να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτές·

Or. ro

Τροπολογία 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ως εκ τούτου, ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε
το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας να δεσμεύσει ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό που θα 
προορίζεται για την αλιεία μικρής 
κλίμακας, τη συλλογή οστρακοειδών και 
την εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια· ζητείται 
επίσης η δημιουργία ενός «Ειδικού 
προγράμματος υποστήριξης της αλιείας 
μικρής κλίμακας», το οποίο θα 
απευθύνεται στις παράκτιες κοινότητες 
που εξαρτώνται από την αλιεία,
εξασφαλίζοντας προτεραιότητα 
πρόσβασης στους εν λόγω πόρους σε 
όσους αλιεύουν και συλλέγουν 
οστρακοειδή με τον πλέον οικολογικά και 
κοινωνικά βιώσιμο τρόπο.

4. ως εκ τούτου, ζητείται από το 
μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας να στηρίξει την αλιεία μικρής 
κλίμακας, την οστρακοκαλλιέργεια και 
την εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια· ζητείται 
επίσης η πρόβλεψη ειδικής διάταξης για 
την υποστήριξη της αλιείας μικρής 
κλίμακας, η οποία θα απευθύνεται στις 
παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από 
την αλιεία και θα ευνοεί κυρίως την 
ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των 
αλιευτικών σκαφών·

Or. fr
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Τροπολογία 25
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ως εκ τούτου, ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε 
το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας να δεσμεύσει ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό που θα προορίζεται 
για την αλιεία μικρής κλίμακας, τη 
συλλογή οστρακοειδών και την 
εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια· ζητείται 
επίσης η δημιουργία ενός «Ειδικού 
προγράμματος υποστήριξης της αλιείας 
μικρής κλίμακας», το οποίο θα 
απευθύνεται στις παράκτιες κοινότητες 
που εξαρτώνται από την αλιεία,
εξασφαλίζοντας προτεραιότητα 
πρόσβασης στους εν λόγω πόρους σε 
όσους αλιεύουν και συλλέγουν 
οστρακοειδή με τον πλέον οικολογικά και 
κοινωνικά βιώσιμο τρόπο.

4. ως εκ τούτου, ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο, επιπλέον του μελλοντικού 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, να δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό χρηματοδοτικής περιφερειακής 
στήριξης που θα προορίζεται για την 
αλιεία μικρής κλίμακας, τη συλλογή 
οστρακοειδών και τη βιώσιμη
υδατοκαλλιέργεια· ζητείται επίσης η 
δημιουργία ειδικών προγραμμάτων
υποστήριξης της βιώσιμης αλιείας μικρής 
κλίμακας, της εμπορίας και προώθησης 
των ιχθύων στις τοπικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία, με
προτεραιότητα πρόσβασης στους εν λόγω 
πόρους σε όσους αλιεύουν με τον πλέον 
οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 26
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ως εκ τούτου, ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε το 
μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας να δεσμεύσει ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό που θα προορίζεται 
για την αλιεία μικρής κλίμακας, τη 
συλλογή οστρακοειδών και την 

4. ως εκ τούτου, ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε το 
μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας να δεσμεύσει ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό που θα προορίζεται 
για την αλιεία μικρής κλίμακας, τη 
συλλογή οστρακοειδών και την 
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εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια· ζητείται 
επίσης η δημιουργία ενός «Ειδικού 
προγράμματος υποστήριξης της αλιείας 
μικρής κλίμακας», το οποίο θα 
απευθύνεται στις παράκτιες κοινότητες 
που εξαρτώνται από την αλιεία, 
εξασφαλίζοντας προτεραιότητα πρόσβασης 
στους εν λόγω πόρους σε όσους αλιεύουν 
και συλλέγουν οστρακοειδή με τον πλέον 
οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο.

περιβαλλοντικά βιώσιμη
υδατοκαλλιέργεια· ζητείται επίσης η 
δημιουργία ενός «Ειδικού προγράμματος 
υποστήριξης της αλιείας μικρής 
κλίμακας», το οποίο θα απευθύνεται στις 
παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από 
την αλιεία, εξασφαλίζοντας προτεραιότητα 
πρόσβασης στους εν λόγω πόρους σε 
όσους αλιεύουν και συλλέγουν 
οστρακοειδή με τον πλέον οικολογικά και 
κοινωνικά βιώσιμο τρόπο·

Or. sv

Τροπολογία 27
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ως εκ τούτου, ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε το 
μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας να δεσμεύσει ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό που θα προορίζεται 
για την αλιεία μικρής κλίμακας, τη 
συλλογή οστρακοειδών και την 
εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια· ζητείται 
επίσης η δημιουργία ενός «Ειδικού 
προγράμματος υποστήριξης της αλιείας 
μικρής κλίμακας», το οποίο θα 
απευθύνεται στις παράκτιες κοινότητες 
που εξαρτώνται από την αλιεία, 
εξασφαλίζοντας προτεραιότητα πρόσβασης 
στους εν λόγω πόρους σε όσους αλιεύουν 
και συλλέγουν οστρακοειδή με τον πλέον 
οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο·

4. ως εκ τούτου, ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε το 
μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας να δεσμεύσει ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό που θα προορίζεται 
για την αλιεία μικρής κλίμακας, τη 
συλλογή οστρακοειδών και την 
εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια· ζητείται 
επίσης η δημιουργία ενός «Ειδικού 
προγράμματος υποστήριξης της αλιείας 
μικρής κλίμακας», το οποίο θα 
απευθύνεται στις παράκτιες και 
νησιωτικές κοινότητες που εξαρτώνται 
κυρίως από την αλιεία, εξασφαλίζοντας 
προτεραιότητα πρόσβασης στους εν λόγω 
πόρους σε όσους αλιεύουν και συλλέγουν 
οστρακοειδή με τον πλέον οικολογικά και 
κοινωνικά βιώσιμο τρόπο·

Or. es
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Τροπολογία 28
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού σήματος για την αναγνώριση 
των αλιευτικών προϊόντων προερχομένων 
από την αλιεία μικρής κλίμακας που 
παράγονται σύμφωνα με τις αρχές της 
ΚΑλΠ με σκοπό την ενθάρρυνση ορθών 
πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία 29
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι, σε αντίθεση με τον 
βιομηχανικό στόλο, ο αλιευτικός στόλος 
μικρής κλίμακας και επιλεκτικής αλιείας 
ενισχύει την απασχολησιμότητα των 
ευρωπαίων πολιτών, διασφαλίζει 
μεγαλύτερη βιωσιμότητα και αξιοποιεί 
και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες στις 
παράκτιες τοπικές κοινότητες·

Or. pt

Τροπολογία 30
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί την πλήρη περιφερειοποίηση 
της έννοιας της αλιείας μικρής κλίμακας 
και της παραδοσιακής αλιείας·

Or. en


