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Τροπολογία 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την ανακοίνωση για την 
αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική, η οποία, υιοθετώντας μια 
αμερόληπτη προσέγγιση που αποσκοπεί 
στην αλληλοενίσχυση, πρέπει να 
επικεντρώνεται στον περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
πυλώνα προκειμένου να ενθαρρύνει μια 
βιώσιμη ανάπτυξη; συμβατή με την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη που προβλέπει η στρατηγική 
για την Ευρώπη 2020· φρονεί ότι πρέπει 
να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός 
μεταξύ της αναθεωρημένης πολιτικής και 
των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς 
και ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει 
να είναι συνεπής προς αυτή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την ανακοίνωση για την 
αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 
η οποία, υιοθετώντας μια αμερόληπτη 
προσέγγιση που αποσκοπεί στην 
αλληλοενίσχυση, πρέπει να 
επικεντρώνεται στον περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
πυλώνα προκειμένου να ενθαρρύνει μια 
βιώσιμη ανάπτυξη; συμβατή με την 

1. επικροτεί την ανακοίνωση για την 
αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 
ως προς την ανάγκη λήψης προληπτικών 
μέτρων για τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος· ωστόσο, επιμένει ότι 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο 
οικονομικός και πολιτιστικός πυλώνας 
της αλιείας, υιοθετώντας μια αμερόληπτη 
προσέγγιση που αποσκοπεί στην 
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έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη που προβλέπει η στρατηγική για 
την Ευρώπη 2020· φρονεί ότι πρέπει να 
υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ 
της αναθεωρημένης πολιτικής και των 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και 
ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να 
είναι συνεπής προς αυτή·

αλληλοενίσχυση, προκειμένου να 
ενθαρρύνει μια βιώσιμη ανάπτυξη,
συμβατή με την έξυπνη, σταθερή και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που 
προβλέπει η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020· φρονεί ότι πρέπει να υπάρξει 
μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ της 
αναθεωρημένης πολιτικής και των άλλων 
ευρωπαϊκών πολιτικών όπως: η πολιτική 
συνοχής, η πολιτική περιβάλλοντος, η 
αγροτική πολιτική και η εξωτερική
πολιτική· υπενθυμίζει το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζουν τα εργαλεία όπως η 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ή η 
μακροπεριφερειακή προσέγγιση ως προς 
την επίτευξη πληρέστερης ολοκλήρωσης·

Or. fr

Τροπολογία 3
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την ανακοίνωση για την
αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 
η οποία, υιοθετώντας μια αμερόληπτη 
προσέγγιση που αποσκοπεί στην 
αλληλοενίσχυση, πρέπει να επικεντρώνεται 
στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτιστικό πυλώνα 
προκειμένου να ενθαρρύνει μια βιώσιμη 
ανάπτυξη; συμβατή με την έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
που προβλέπει η στρατηγική για την 
Ευρώπη 2020· φρονεί ότι πρέπει να 
υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ 
της αναθεωρημένης πολιτικής και των 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και 
ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να 
είναι συνεπής προς αυτή·

1. εκτιμά ότι η αναθεωρημένη Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική, υιοθετώντας μια 
αμερόληπτη προσέγγιση που αποσκοπεί 
στην αλληλοενίσχυση, πρέπει να 
επικεντρώνεται στον περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
πυλώνα προκειμένου να ενθαρρύνει μια 
βιώσιμη ανάπτυξη, συμβατή με την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη που προβλέπει η στρατηγική για 
την Ευρώπη 2020· φρονεί ότι πρέπει να 
υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ 
της αναθεωρημένης πολιτικής και των 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και 
ότι οι μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες για 
τη βιώσιμη αλιεία πρέπει να είναι 
συνεπείς προς αυτή·

Or. fr
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Τροπολογία 4
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την ανακοίνωση για την 
αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 
η οποία, υιοθετώντας μια αμερόληπτη 
προσέγγιση που αποσκοπεί στην 
αλληλοενίσχυση, πρέπει να επικεντρώνεται 
στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτιστικό πυλώνα 
προκειμένου να ενθαρρύνει μια βιώσιμη 
ανάπτυξη; συμβατή με την έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
που προβλέπει η στρατηγική για την 
Ευρώπη 2020· φρονεί ότι πρέπει να 
υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ 
της αναθεωρημένης πολιτικής και των 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και 
ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να 
είναι συνεπής προς αυτή·

1. επικροτεί την ανακοίνωση για την 
αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 
η οποία, υιοθετώντας μια αμερόληπτη 
προσέγγιση που αποσκοπεί στην 
αλληλοενίσχυση, πρέπει να επικεντρώνεται 
στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτιστικό πυλώνα 
προκειμένου να ενθαρρύνει μια βιώσιμη 
ανάπτυξη; συμβατή με την αρχή της 
επικουρικότητας και την έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που 
προβλέπει η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020· φρονεί ότι πρέπει να υπάρξει 
μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ της 
αναθεωρημένης πολιτικής και των άλλων 
ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να είναι 
συνεπής προς αυτή·

Or. pt

Τροπολογία 5
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι η εν λόγω 
μεταρρύθμιση παρουσιάζει σημαντικές 
δυνατότητες για την ανάπτυξη ενός 
βιώσιμου αλιευτικού τομέα, μέσω της 
διατήρησης των οικοσυστημάτων, της 
προσφοράς υγιεινών και ποιοτικών 
αλιευτικών προϊόντων, της στήριξης της 
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ευμάρειας των παράκτιων περιοχών, της
ύπαρξης κερδοφόρων βιομηχανιών 
παραγωγής και μεταποίησης και 
ελκυστικότερων και ασφαλέστερων 
θέσεων εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 6
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επιμένει ότι η συμμετοχή των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης των 
αλιευτικών συμφωνιών με τις τρίτες 
χώρες είναι αναγκαία·

Or. fr

Τροπολογία 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επικροτεί την ανακοίνωση για την 
αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική
(ΚΑλΠ) και επαναλαμβάνει ότι η μέχρι 
σήμερα πορεία της ΚΑλΠ προκαλεί
ανησυχία· έχει οδηγήσει τα
ιχθυαποθέματα στα πρόθυρα της 
κατάρρευσης, τις παράκτιες κοινότητες 
σε επισφαλή θέση, την κερδοφορία στους 
κλάδους της αλιείας σε ιδιαίτερα χαμηλά 
επίπεδα παρά τις σημαντικότατες 
επιδοτήσεις, και το θαλάσσιο περιβάλλον 
σε υποβάθμιση· συνεπώς, η
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μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ έχει 
καθυστερήσει πολύ και πρέπει 
απαραιτήτως να προσφέρει λύσεις στα 
προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία 8
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. προτείνει να εφαρμοστεί η αρχή της 
διαχείρισης της αλιείας σύμφωνα με τις 
διαφοροποιημένες θαλάσσιες 
βιογεωγραφικές περιοχές και τα 
χαρακτηριστικά τους, μέσω της 
υιοθέτησης μιας βασικής προσέγγισης με 
βάση το οικοσύστημα προκειμένου να 
διασφαλισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της 
αλιείας, σύμφωνα με τους διαθέσιμους 
πόρους και την επιδίωξη ίσων ευκαιριών·

Or. pt

Τροπολογία 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι η ΚΑλΠ πρέπει να 
διασφαλίζει τη βιώσιμη εκμετάλλευση 
των θαλάσσιων πόρων που αποκαθιστά
και διατηρεί τα ιχθυαποθέματα σε 
επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που είναι
σε θέση να παράγουν μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση (ΜΒΑ), προϋπόθεση για τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
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αλιευτικών κοινοτήτων και την
κερδοφορία των αλιευτικών βιομηχανιών· 
αν κατορθώσει να εξασφαλίσει τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων 
πόρων όπως περιγράφεται στην
εμβληματική πρωτοβουλία για μια
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά 
τους πόρους, η μεταρρύθμιση θα
συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 10
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
προσανατολισμών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τις αρχές της 
περιπεριοποίησης και της 
επικουρικότητας, και με βάση τις 
υφιστάμενες διαφορές σε κάθε μία από 
τις θαλάσσιες βιογεωγραφικές περιοχές, 
είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός 
περιφερειακού γνωμοδοτικού συμβουλίου 
για τις ΕΑΠ, για την κάθε θαλάσσια 
λεκάνη που διαθέτουν, στις νήσους των 
Μακάρων, στην Καραϊβική, στην περιοχή 
του Αμαζονίου και στον νοτιοδυτικό 
Ινδικό Ωκεανό· 

Or. pt

Τροπολογία 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. επισημαίνει τη σημασία του 
αποδοτικού θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού για τη βιώσιμη διαχείριση
των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο των 
χωροταξικών απαιτήσεων που 
προβάλλονται επί των θαλασσών και 
ακτών για άλλους τομείς, στους οποίους 
συγκαταλέγονται τα αιολικά πάρκα, η 
προστασία της βιοποικιλότητας, η 
υδατοκαλλιέργεια, οι λιμένες, οι 
θαλάσσιες μεταφορές, ο τουρισμός, η 
άμυνα και ο εξορυκτικός τομέας·

Or. en

Τροπολογία 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. τονίζει ότι η ουσιαστική
αποκέντρωση βασίζεται σε
μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης, με 
δυνατότητα προσαρμογής στις 
ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας, με την 
ενεργό συμμετοχή όλων των
ενδιαφερομένων στο πλαίσιο 
συνδιαχείρισης σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, επιδεικνύοντας 
παράλληλα σεβασμό για το ότι οι 
θεμελιώδεις στόχοι της διαχείρισης 
αλιευμάτων που θέτει η ΚΑλΠ αποτελούν 
αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Or. en



PE486.151v01-00 10/25 AM\897577EL.doc

EL

Τροπολογία 13
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι οι περιφέρειες πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες 
στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας, 
χωρίς να αποκλίνουν από τις αρχές της 
επικουρικότητας και της
περιφερειοποίησης, και να ενθαρρύνουν 
τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων 
φορέων που δραστηριοποιούνται τόσο 
στα προηγούμενα όσο και στα επόμενα 
στάδια της αλιευτικής διαδικασίας, 
παρέχοντας κίνητρα και στήριξη για τη 
δημιουργία διεθνών συνεργατικών 
σχηματισμών·

2. εκτιμά ότι τα περιφερειακά 
γνωμοδοτικά συμβούλια (ΠΓΣ) πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες 
στον τομέα της εφαρμογής της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής· προτείνει η 
Επιτροπή να συμβουλεύεται υποχρεωτικά 
τα ΠΓΣ για τα πρώτα στάδια της 
αλιευτικής διαδικασίας ως προς την 
εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής και των σχεδίων διαχείρισης·

Or. fr

Τροπολογία 14
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι οι περιφέρειες πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες στον 
τομέα της διαχείρισης της αλιείας, χωρίς να 
αποκλίνουν από τις αρχές της επικουρικότητας 
και της περιφερειοποίησης, και να 
ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ των 
διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται 
τόσο στα προηγούμενα όσο και στα επόμενα 
στάδια της αλιευτικής διαδικασίας,
παρέχοντας κίνητρα και στήριξη για τη 
δημιουργία διεθνών συνεργατικών 
σχηματισμών·

2. εκτιμά ότι οι περιφέρειες πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες στον 
τομέα της διαχείρισης της αλιείας, χωρίς να 
αποκλίνουν από τις αρχές της 
επικουρικότητας και της περιφερειοποίησης, 
και να ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ των 
διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται 
τόσο στα προηγούμενα όσο και στα επόμενα 
στάδια της αλιευτικής διαδικασίας, 
παρέχοντας κίνητρα και στήριξη για τη 
δημιουργία διεθνών συνεργατικών 
σχηματισμών· εκτιμά ότι οι αναγκαίοι 
χρηματοδοτικοί πόροι ενδέχεται να 
υπερβούν τους πόρους των περιφερειών και, 
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ως εκ τούτου, ότι απαιτείται η χορήγηση 
εθνικής και περιφερειακής ενίσχυσης·

Or. ro

Τροπολογία 15
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι οι περιφέρειες πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες
στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας, 
χωρίς να αποκλίνουν από τις αρχές της 
επικουρικότητας και της 
περιφερειοποίησης, και να ενθαρρύνουν
τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων φορέων 
που δραστηριοποιούνται τόσο στα 
προηγούμενα όσο και στα επόμενα στάδια 
της αλιευτικής διαδικασίας, παρέχοντας 
κίνητρα και στήριξη για τη δημιουργία 
διεθνών συνεργατικών σχηματισμών·

2. ζητεί μεγαλύτερη περιφερειοποίηση
στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας, καθώς και περισσότερο
διάλογο μεταξύ των διαφόρων φορέων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στα 
προγενέστερα όσο και στα μεταγενέστερα 
στάδια της αλιευτικής διαδικασίας, 
παρέχοντας κίνητρα και στήριξη για τη 
δημιουργία διεθνών συνεργατικών 
σχηματισμών·

Or. en

Τροπολογία 16
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι οι περιφέρειες πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες 
στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας,
χωρίς να αποκλίνουν από τις αρχές της 
επικουρικότητας και της 
περιφερειοποίησης, και να ενθαρρύνουν 
τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων φορέων 
που δραστηριοποιούνται τόσο στα 
προηγούμενα όσο και στα επόμενα στάδια 
της αλιευτικής διαδικασίας, παρέχοντας 

2. εκτιμά ότι, δυνάμει της αρχής της 
επικουρικότητας, οι περιφέρειες πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες 
στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας·
επιπλέον, είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί ο 
διάλογος μεταξύ των φορέων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στα 
προηγούμενα όσο και στα επόμενα στάδια 
της αλιευτικής διαδικασίας, παρέχοντας 
κίνητρα και στήριξη για τη δημιουργία 
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κίνητρα και στήριξη για τη δημιουργία 
διεθνών συνεργατικών σχηματισμών·

διεθνών συνεργατικών σχηματισμών·

Or. fr

Τροπολογία 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι περιφέρειες πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες 
στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας, 
χωρίς να αποκλίνουν από τις αρχές της 
επικουρικότητας και της 
περιφερειοποίησης, και να ενθαρρύνουν 
τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων 
φορέων που δραστηριοποιούνται τόσο 
στα προγενέστερα όσο και στα 
μεταγενέστερα στάδια της αλιευτικής 
διαδικασίας, παρέχοντας κίνητρα και 
στήριξη για τη δημιουργία διεθνών 
συνεργατικών σχηματισμών·

2. θεωρεί ότι οι περιφέρειες πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες 
στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας, 
ιδιαίτερα την ευθύνη για συνεργασία σε 
όλες τις περιοχές, καθώς και σε διεθνές 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 18
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι ορισμένες 
περιφέρειες, όπως οι ΕΑΠ, υπόκεινται σε 
μια σειρά από διαρθρωτικούς 
περιορισμούς, οι οποίοι αναγνωρίζονται 
πλήρως από τη ΣΛΕΕ και επηρεάζουν 
διαρκώς τις εν λόγω ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, και ότι για τον λόγο αυτό 
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απαιτούνται κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
τη βιολογική, οικονομική και κοινωνική 
στήριξη τα οποία θα περιορίσουν στο 
ελάχιστο τα μειονεκτήματα αυτών των 
περιοχών, σε σχέση με τις περιοχές που 
βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
μειονεκτήματα τα οποία προκύπτουν 
ιδίως από τις επιπρόσθετες δαπάνες που 
σχετίζονται με τη διάθεση, και ειδικότερα 
με τη μεταφορά, των αλιευτικών 
προϊόντων προς την ευρωπαϊκή ήπειρο·

Or. pt

Τροπολογία 19
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η διαχείριση της αλιείας πρέπει 
να βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις και σε 
συστάσεις εμπειρογνωμόνων, αξιοποιώντας 
τις συμπράξεις του ερευνητικού και του 
αλιευτικού τομέα, και ζητεί τη δρομολόγηση 
περιφερειακών προγραμμάτων συλλογής 
δεδομένων καθώς και εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο περιφερειακού 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών·

3. θεωρεί ότι η διαχείριση της αλιείας πρέπει 
να βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις και σε 
συστάσεις εμπειρογνωμόνων, αξιοποιώντας 
τις συμπράξεις του ερευνητικού και του 
αλιευτικού τομέα, και ζητεί τη δρομολόγηση 
περιφερειακών προγραμμάτων συλλογής 
δεδομένων καθώς και εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο περιφερειακού 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνονται να στηρίζουν τα ερευνητικά 
έργα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η διαχείριση της αλιείας πρέπει 
να βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις και σε 
συστάσεις εμπειρογνωμόνων, αξιοποιώντας 
τις συμπράξεις του ερευνητικού και του 
αλιευτικού τομέα, και ζητεί τη δρομολόγηση 
περιφερειακών προγραμμάτων συλλογής 
δεδομένων καθώς και εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο περιφερειακού 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών·

3. θεωρεί ότι η διαχείριση της αλιείας πρέπει 
να βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις και σε 
συστάσεις εμπειρογνωμόνων, αξιοποιώντας 
τις συμπράξεις του ερευνητικού και του 
αλιευτικού τομέα, και ζητεί τη δρομολόγηση 
περιφερειακών προγραμμάτων συλλογής 
δεδομένων καθώς και εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο περιφερειακού 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη 
συμμετοχή των περιφερειών στην εφαρμογή 
των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες με σκοπό τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των πόρων του αλιευτικού 
τομέα·

Or. ro

Τροπολογία 21
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η διαχείριση της αλιείας 
πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές 
γνώσεις και σε συστάσεις 
εμπειρογνωμόνων, αξιοποιώντας τις 
συμπράξεις του ερευνητικού και του 
αλιευτικού τομέα, και ζητεί τη 
δρομολόγηση περιφερειακών 
προγραμμάτων συλλογής δεδομένων 
καθώς και εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο περιφερειακού 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών·

3. θεωρεί ότι η διαχείριση της αλιείας 
πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστες 
επιστημονικές γνώμες και σε συστάσεις 
εμπειρογνωμόνων και να συμμορφώνεται 
προς την προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα καθώς και με την αρχή της 
προφύλαξης, αξιοποιώντας τις συμπράξεις 
του ερευνητικού και του αλιευτικού τομέα, 
και ζητεί τη δρομολόγηση περιφερειακών 
προγραμμάτων συλλογής δεδομένων 
καθώς και εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο περιφερειακού 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών·

Or. bg
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Τροπολογία 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η διαχείριση της αλιείας 
πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές 
γνώσεις και σε συστάσεις 
εμπειρογνωμόνων, αξιοποιώντας τις 
συμπράξεις του ερευνητικού και του 
αλιευτικού τομέα, και ζητεί τη 
δρομολόγηση περιφερειακών 
προγραμμάτων συλλογής δεδομένων 
καθώς και εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο περιφερειακού 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών·

3. θεωρεί ότι η διαχείριση της αλιείας 
πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές 
γνώσεις, αξιοποιώντας τις συμπράξεις του 
ερευνητικού τομέα, και ενδιαφερόμενων 
όπως είναι ο αλιευτικός τομέας, και ζητεί 
τη δρομολόγηση ενισχυμένων
περιφερειακών προγραμμάτων συλλογής 
δεδομένων καθώς και εθνικών 
ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο 
περιφερειακού συντονισμού μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 23
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή προσέγγιση της αρχής της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ), ως 
αρχής διαχείρισης της αλιείας, η οποία 
θα υποστηρίζεται από ποιοτικές και 
ελεγχόμενες επιστημονικές αξιολογήσεις 
που αιτιολογούν τις κατάλληλες επιλογές 
διαχείρισης· αναγνωρίζει ότι η διατήρηση 
του στόχου προσαρμογής της αλιευτικής 
προσπάθειας με βάση το επίπεδο των 
πόρων, την αναδιοργάνωση του τομέα 
και τη βιώσιμότητά του, είναι σημαντική 
ως προς την επίτευξη της ΜΒΑ και ότι, 
συνεπώς, δικαιολογείται η διατήρηση 
μιας πολιτικής διαρθρωτικής ενίσχυσης 
στον αλιευτικό τομέα·
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Or. pt

Τροπολογία 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επαναλαμβάνει ότι κατά την
ανάπτυξη σε θαλάσσιες και παράκτιες 
περιοχές πρέπει να τηρείται η 
περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως η
οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια
στρατηγική και οι οδηγίες για την 
προστασία της βιοποικιλότητας, 
δεδομένου ότι η καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση πρέπει να αποτελεί
προϋπόθεση κάθε δραστηριότητας σε 
θάλασσες και ακτές·

Or. en

Τροπολογία 25
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει τη σημασία της 
πολυλειτουργικότητας της αλιείας για τις 
παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη 
λήψης ειδικών μέτρων σε ορισμένες 
περιοχές, για παράδειγμα στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, όπως η στήριξη
των αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας 
και η προώθηση της υδατοκαλλιέργειας· 
τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων 
αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας, 
μέτρων στήριξης για την εκπαίδευση και 
τη μετεκπαίδευση καθώς και υπέρ της 

4. επισημαίνει τη σημασία της 
πολυλειτουργικότητας της αλιείας για τις 
παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη 
λήψης ειδικών μέτρων σε ορισμένες 
περιοχές, όπως η προσαρμογή των 
περιοριστικών μέτρων ανάλογα με την 
κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, 
η προώθηση της υδατοκαλλιέργειας και η 
παροχή χρηματοδότησης για την 
ανανέωση των αλιευτικών στόλων μικρής 
κλίμακας εφόσον δεν απειλούνται τα 
αποθέματα· τάσσεται υπέρ της λήψης 
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παροχής κινήτρων στους παραγωγούς και 
στις διεπαγγελματικές οργανώσεις·

μέτρων αναδιάρθρωσης της αγοράς 
εργασίας, μέτρων στήριξης για την 
εκπαίδευση και τη διαφοροποίηση των 
επαγγελμάτων καθώς και υπέρ της 
παροχής κινήτρων στους παραγωγούς και 
στις διεπαγγελματικές οργανώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει τη σημασία της 
πολυλειτουργικότητας της αλιείας για τις 
παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη 
λήψης ειδικών μέτρων σε ορισμένες 
περιοχές, για παράδειγμα στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, όπως η στήριξη 
των αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας
και η προώθηση της υδατοκαλλιέργειας· 
τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων 
αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας, 
μέτρων στήριξης για την εκπαίδευση και
τη μετεκπαίδευση καθώς και υπέρ της 
παροχής κινήτρων στους παραγωγούς και 
στις διεπαγγελματικές οργανώσεις·

4. επισημαίνει τη σημασία της αλιείας για 
τις παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη 
λήψης ειδικών μέτρων σε ορισμένες 
περιοχές, για παράδειγμα στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, όπως η στήριξη 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμης 
αλιείας, αποφεύγοντας παράλληλα 
αύξηση της δυναμικότητας· τονίζει την
ανάγκη για περιβαλλοντική βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας· 
τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων 
αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας, 
μέτρων στήριξης για την εκπαίδευση, τη 
μετεκπαίδευση και τον έλεγχο της 
αλιείας, καθώς και υπέρ της παροχής 
κινήτρων στους παραγωγούς και στις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 27
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει τη σημασία της 
πολυλειτουργικότητας της αλιείας για τις 
παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη 
λήψης ειδικών μέτρων σε ορισμένες 
περιοχές, για παράδειγμα στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, όπως η στήριξη
των αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας 
και η προώθηση της υδατοκαλλιέργειας· 
τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων 
αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας, 
μέτρων στήριξης για την εκπαίδευση και 
τη μετεκπαίδευση καθώς και υπέρ της 
παροχής κινήτρων στους παραγωγούς και 
στις διεπαγγελματικές οργανώσεις·

4. επισημαίνει τη σημασία της 
πολυλειτουργικότητας της αλιείας για τις 
παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη 
λήψης ειδικών μέτρων σε ορισμένες 
περιοχές, για παράδειγμα στις νησιωτικές 
περιοχές και τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες· σημειώνει τη σημασία της 
στήριξης των αλιευτικών στόλων μικρής 
κλίμακας και της προώθησης της
υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ άλλων, μέσω 
της στήριξης στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις του χώρου· τάσσεται υπέρ 
της λήψης μέτρων αναδιάρθρωσης της 
αγοράς εργασίας, μέτρων στήριξης για την 
εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση καθώς 
και υπέρ της παροχής κινήτρων στους 
παραγωγούς και στις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις·

Or. es

Τροπολογία 28
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει τη σημασία της 
πολυλειτουργικότητας της αλιείας για τις 
παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη 
λήψης ειδικών μέτρων σε ορισμένες 
περιοχές, για παράδειγμα στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, όπως η στήριξη
των αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας 
και η προώθηση της υδατοκαλλιέργειας· 
τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων 
αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας, 
μέτρων στήριξης για την εκπαίδευση και 
τη μετεκπαίδευση καθώς και υπέρ της 
παροχής κινήτρων στους παραγωγούς και 
στις διεπαγγελματικές οργανώσεις·

4. επισημαίνει τη σημασία της 
πολυλειτουργικότητας της αλιείας για τις 
παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη 
λήψης ειδικών μέτρων σε ορισμένες 
περιοχές, για παράδειγμα στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, καθώς και την 
ανάγκη στήριξης των αλιευτικών στόλων 
μικρής κλίμακας και προώθησης της
εκτεταμένης και βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας· τάσσεται υπέρ της 
λήψης μέτρων στήριξης της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της 
πρόσβασης των νέων στα αλιευτικά 
επαγγέλματα, της ανανέωσης και του 
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εκσυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών
καθώς και υπέρ της παροχής κινήτρων 
στους παραγωγούς και στις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 29
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. 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

Τροπολογία 30
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη διατήρησης ενός χρηματοδοτικού 
μηχανισμού στον αλιευτικό τομέα, με 
σεβασμό στην αρχή περί αύξησης της 
έντασης της ενίσχυσης για τις 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις στις 
ΕΑΠ, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να 
συμβάλει στη διατήρηση συγκεκριμένων 
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καθεστώτων για την καταβολή 
αποζημιώσεων ως προς τις έμμεσες 
δαπάνες της εν λόγω δραστηριότητας και 
στη διάθεση των αλιευτικών προϊόντων, 
δεδομένων των διαρθρωτικών 
περιορισμών του αλιευτικού τομέα στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

Or. pt

Τροπολογία 31
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να διατηρήσει και να 
διευρύνει τον ρόλο των γνωμοδοτικών 
συμβουλίων με σκοπό την ενίσχυση του 
περιφερειακού μοντέλου συνεργασίας· 
δεδομένης της ιδιαιτερότητας της 
Μαύρης Θάλασσας, τα θαλάσσια ύδατα 
της οποίας υποδιαιρούνται σε τέσσερις 
περιοχές, θεωρεί ότι η συγκρότηση ενός 
γνωμοδοτικού συμβουλίου για τη Μαύρη 
Θάλασσα θα επηρέαζε θετικά την 
πολιτική για την προστασία της 
βιοποικιλότητας, καθώς και την έρευνα, 
τη συλλογή δεδομένων και την 
καινοτομία στον τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας· 

Or. bg

Τροπολογία 32
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι ορισμένα ευρωπαϊκά 
εδάφη δεν μοιράζονται τις θαλάσσιες 
λεκάνες της ευρωπαϊκής ηπείρου· εκτιμά, 
σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές πρέπει να 
συγκροτήσουν μια συμβουλευτική 
επιτροπή ειδικά για τον εν λόγω σκοπό 
και να εκπροσωπούνται από αυτήν· ότι 
είναι αναγκαίο τα περιοριστικά μέτρα που 
ελήφθησαν στο πλαίσιο της ΚΑΠ να 
προσαρμοστούν στην πραγματική 
κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων 
των εν λόγω περιοχών· επιμένει στο 
γεγονός ότι προκειμένου να επιτευχθεί 
αυτό, πρέπει να μπορεί το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) να 
χρηματοδοτήσει τα προγράμματα 
συλλογής δεδομένων για την κατάσταση 
των αποθεμάτων· συνιστά τη συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των 
συμφωνιών βιώσιμης αλιείας με τις 
τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 33
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι το σύστημα των 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιευτικής 
εκμετάλλευσης ενδεχομένως να 
δημιουργήσει μια κατάσταση ανισότητας 
σε ορισμένες περιφέρειες, εξαιτίας της 
χορήγησης περισσότερων δικαιωμάτων 
σε όσους διαθέτουν σημαντικότερους 
πόρους· είναι σημαντικό να μην πληγεί η 
αλιευτική δραστηριότητα των 
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ευαίσθητων περιοχών ούτε η μικρή 
αλιεία, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε 
κίνδυνο τη βιώσιμη οικονομική, 
κοινωνική και βιολογική ανάπτυξη των εν 
λόγω παράκτιων περιοχών, ιδίως των 
περιοχών όπου η αλιεία είναι η 
επικρατέστερη δραστηριότητα και οι 
οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
τον εν λόγω τομέα·

Or. pt

Τροπολογία 34
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
ενισχυθούν περαιτέρω οι συνθήκες 
εργασίας και ασφάλειας ορισμένων 
περιφερειών, μέσω της βελτίωσης, της 
ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού του 
αλιευτικού στόλου, στοιχεία απαραίτητα 
και για την προσέλκυση των νέων στην εν 
λόγω δραστηριότητα·

Or. pt

Τροπολογία 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για την 
εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής 
και την ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς 
εδαφική ανάπτυξη των αλιευτικών 

5. τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για την 
εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής 
και την ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς 
εδαφική ανάπτυξη των αλιευτικών 
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περιοχών, και επισημαίνει ότι η 
χρηματοδότησή του πρέπει να 
ανταποκρίνεται στη στρατηγική Ευρώπη 
2020 και στο Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής.

περιοχών, και επισημαίνει ότι η 
χρηματοδότησή του πρέπει να 
ανταποκρίνεται στη στρατηγική Ευρώπη 
2020 και στο Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής·
υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της ΕΕ για 
τον τερματισμό περιβαλλοντικά 
επιβλαβών επιδοτήσεων, ιδίως το στόχο 3
του Στρατηγικού Σχεδίου για τη 
Βιοποικιλότητα 2011-2020 της απόφασης 
X/2 της 10ης διάσκεψης των μερών 
(COP) από τη Σύμβαση για τη 
Βιοποικιλότητα, και το σημείο 24 της 
δήλωσης της συνόδου κορυφής της G20 
που πραγματοποιήθηκε στο Πίτσμπουργκ
το 2009·

Or. en

Τροπολογία 36
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για την 
εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής 
και την ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς 
εδαφική ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών, και επισημαίνει ότι η 
χρηματοδότησή του πρέπει να 
ανταποκρίνεται στη στρατηγική Ευρώπη 
2020 και στο Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής.

5. τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για την 
εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής 
και την ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς 
εδαφική ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών, και επισημαίνει ότι η 
χρηματοδότησή του πρέπει να 
ανταποκρίνεται στη στρατηγική Ευρώπη 
2020 και στο Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους 
ειδικούς εδαφικούς στόχους·

Or. fr

Τροπολογία 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία των 
συνεργειών μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΝΡΙ 
και του ΕΤΑ για τη χωροταξία των 
παράκτιων περιοχών· θεωρεί ότι οι 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές, τα 
προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας και θαλάσσιων λεκανών 
αποτελούν κατάλληλα εργαλεία για την 
εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών 
ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών της 
ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 38
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη 
και η βιωσιμότητα του τομέα αποτελούν 
τον πυρήνα της παρούσας 
μεταρρύθμισης, η οποία εντάσσεται 
στους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», και θεωρεί ότι η αύξηση 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης στην 
Ευρώπη, συνεισφέροντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο στην ευρωστία και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα, στον 
περιορισμό της επισιτιστικής 
ανασφάλειας και στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών·

Or. pt
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Τροπολογία 39
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
αναπροσαρμοστεί το ισχύον καθεστώς 
πρόσβασης στα ύδατα, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες που 
περιβάλλουν μια θαλάσσια λεκάνη και 
διαθέτουν ελάχιστους αλιευτικούς 
πόρους, με σκοπό να διασφαλιστεί η 
βιώσιμη ανάπτυξή τους και να ενισχυθεί 
η κοινωνική και οικονομική σταθερότητα 
των αλιευτικών κοινοτήτων που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιηθούν εκτός της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τους·

Or. pt


