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Τροπολογία 93
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 
παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, 
το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 
παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 
188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το 
άρθρο 194 παράγραφος 2 και το άρθρο 
195 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 
παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, 
το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 
παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 
188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το 
άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 
παράγραφος 2 και το άρθρο 349,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής συνοχής, πρέπει να τοποθετηθεί εκ νέου το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ ως βάση 
του κανονισμού. Οι διατάξεις παρεκκλίσεως που περιλαμβάνονται δικαιολογούνται πλήρως από 
τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ιδίως η ένταξη σε θαλάσσιες 
λεκάνες διαφορετικές από αυτές της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Τροπολογία 94
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 
παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, 
το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 
παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 
188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το 
άρθρο 194 παράγραφος 2 και το άρθρο 
195 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 
παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, 
το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 
παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 
188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το 
άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 
παράγραφος 2 και το άρθρο 349,
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Or. fr

Τροπολογία 95
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΚΑλΠ 
η οποία εκτείνεται στη διατήρηση, 
διαχείριση και εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων, των έμβιων πόρων που 
ζουν σε γλυκά ύδατα και την 
υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη 
μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι 
δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην 
επικράτεια των κρατών μελών ή σε 
κοινοτικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που ασκούνται από αλιευτικά 
σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τρίτων 
χωρών και είναι νηολογημένα σε τρίτες 
χώρες ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή 
από υπηκόους των κρατών μελών, με την 
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του 
κράτους σημαίας και τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας.

(2) Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΚΑλΠ 
η οποία εκτείνεται στη διατήρηση, 
διαχείριση και εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων, των έμβιων πόρων που 
ζουν σε γλυκά ύδατα και την 
υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη 
μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι 
δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην 
επικράτεια των κρατών μελών ή σε 
κοινοτικά ύδατα ή από κοινοτικά αλιευτικά 
σκάφη ή από υπηκόους των κρατών 
μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής 
ευθύνης του κράτους σημαίας και 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 
117 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι 
νηολογημένα στις χώρες αυτές φαίνεται ακατάλληλη όσον αφορά την κατανομή και τον έλεγχο 
των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

Τροπολογία 96
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη του την ιδιαίτερη κατάσταση των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών και να 
αναγνωρίζει πλήρως το άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ . Η κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και η 
ιδιαιτερότητα της αλιείας στις περιοχές 
αυτές, επιβάλλουν να προσαρμόζονται η 
κοινή αλιευτική πολιτική και τα σχετικά 
ταμεία, και ιδίως το ΕΤΘΑ, και να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες, 
τους περιορισμούς, τις επιπρόσθετες 
δαπάνες και τις πραγματικές συνθήκες 
των περιοχών αυτών που διαφέρουν 
ριζικά από εκείνες της υπόλοιπης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι δυνατόν να προβλεφθούν 
για αυτές ειδικά μέτρα και μέτρα 
παρέκκλισης.

Or. fr

Τροπολογία 97
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
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την αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής, μέσω της 
αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας των 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών 
κοινοτήτων και της προώθησης της 
διαφοροποίησης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της 
θαλάσσιας οικονομίας.

τη διατήρηση και την αύξηση της 
απασχόλησης και της κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής των παράκτιων και 
εσωτερικών αλιευτικών κοινοτήτων.

Or. es

Τροπολογία 98
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
την αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής, μέσω της 
αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας των 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών
κοινοτήτων και της προώθησης της 
διαφοροποίησης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της 
θαλάσσιας οικονομίας.

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
την αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής, μέσω της 
αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας των 
παράκτιων και εσωτερικών κοινοτήτων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της 
προώθησης της πολυμορφίας και της 
διαφοροποίησης εντός των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

1) (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 2) Η ανάπτυξη της πολυμορφίας και της διαφοροποίησης
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εντός των δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλει στην αύξηση της 
ικανότητας αντοχής των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 99
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
την αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής, μέσω της 
αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας των 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών
κοινοτήτων και της προώθησης της 
διαφοροποίησης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της 
θαλάσσιας οικονομίας.

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό 
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της 
βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους 
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
την αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής, μέσω της 
αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας των 
παράκτιων και εσωτερικών κοινοτήτων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της 
προώθησης της πολυμορφίας εντός των 
δραστηριοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.

Or. fr

Τροπολογία 100
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλίζει 

(8) Ο γενικός στόχος της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλίζει 
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ότι οι δραστηριότητες της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών συνθηκών, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

ότι οι δραστηριότητες της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών συνθηκών και στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 
κλάδου, οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 
Πρέπει επίσης να συμβάλλει στην αύξηση 
της παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο 
επίπεδο διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο 
και στη σταθερότητα των αγορών, καθώς 
επίσης να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 
των πόρων και το ότι οι προμήθειες θα 
φτάνουν στους καταναλωτές σε λογικές 
τιμές.

Or. fr

Τροπολογία 101
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η χρηματοδότηση των δαπανών της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής 
μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, θα 
πρέπει να ικανοποιήσει την ανάγκη για 
απλούστευση ενισχύοντας ταυτόχρονα την 
ενοποίηση και των δύο πολιτικών. Η 
επέκταση της επιμερισμένης διαχείρισης 
σε κοινές οργανώσεις αγορών, που 
περιλαμβάνει την αντιστάθμιση για τις 
απόκεντρες περιφέρειες, τον έλεγχο και τις 
δραστηριότητες συλλογής δεδομένων, 
αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην 
απλοποίηση και τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου, τόσο για την Επιτροπή όσο και για 
τα κράτη μέλη, καθώς και να επιτύχει 
μεγαλύτερη συνοχή και 
αποτελεσματικότητα της στήριξης που 
παρέχεται.

(11) Η χρηματοδότηση των δαπανών της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής 
μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, θα 
πρέπει να ικανοποιήσει την ανάγκη για 
απλούστευση ενισχύοντας ταυτόχρονα την 
ενοποίηση και των δύο πολιτικών. Η 
επέκταση της επιμερισμένης διαχείρισης 
σε κοινές οργανώσεις αγορών, που 
περιλαμβάνει την αντιστάθμιση για τις 
απόκεντρες περιφέρειες, τον έλεγχο και τις 
δραστηριότητες συλλογής δεδομένων και 
τα συμπληρωματικά εργαλεία εφαρμογής 
της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 
πολιτικής, αναμένεται να συμβάλει 
περαιτέρω στην απλοποίηση και τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου, τόσο για την 
Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη, 
καθώς και να επιτύχει μεγαλύτερη συνοχή 
και αποτελεσματικότητα της στήριξης που 
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παρέχεται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί μέρος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής στα μέτρα βάσει 
επιμερισμένης διαχείρισης προκειμένου να συμμετέχουμε στη λειτουργική εφαρμογή της στα 
κράτη της Ένωσης.

Τροπολογία 102
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα 
πρέπει να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, 
μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, 
είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη 
μέλη. Η επιμερισμένη διαχείριση με τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι 
μόνο σε μέτρα στήριξης της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της τοπικής 
ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας, 
αλλά και στις κοινές οργανώσεις αγορών 
και την αντιστάθμιση για τις απόκεντρες 
περιφέρειες, τον έλεγχο και τις 
δραστηριότητες συλλογής δεδομένων. Η 
άμεση διαχείριση θα πρέπει να ισχύει για 
τις επιστημονικές συμβουλές, τις 
εθελοντικές συνεισφορές στις 
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της 
αλιείας, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και τις 
πράξεις για την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Θα 
πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικά οι 
τύποι μέτρων που μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ.

(12) Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα 
πρέπει να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, 
μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, 
είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη 
μέλη. Η επιμερισμένη διαχείριση με τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι 
μόνο σε μέτρα στήριξης της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της τοπικής 
ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας, 
αλλά και στις κοινές οργανώσεις αγορών 
και την αντιστάθμιση για τις απόκεντρες 
περιφέρειες, τον έλεγχο και τις 
δραστηριότητες συλλογής δεδομένων και 
τα συμπληρωματικά εργαλεία εφαρμογής 
της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 
πολιτικής. Η άμεση διαχείριση θα πρέπει 
να ισχύει για τις επιστημονικές συμβουλές, 
τις εθελοντικές συνεισφορές στις 
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της 
αλιείας, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και τις 
πράξεις για την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Θα 
πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικά οι 
τύποι μέτρων που μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ.
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Or. fr

Τροπολογία 103
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματική προς τη δράση των 
κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει 
στην εν λόγω δράση. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί σημαντική προστιθέμενη 
αξία, η εταιρική σχέση μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών θα 
πρέπει να ενισχυθεί μέσω ρυθμίσεων για 
τη συμμετοχή διάφορων τύπων εταίρων με 
πλήρη σεβασμό προς τις θεσμικές 
αρμοδιότητες των κρατών μελών. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
διασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης των 
γυναικών και των μειονοτικών ομάδων. 
Αυτή η εταιρική σχέση αφορά τις 
περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και τους λοιπούς αρμόδιους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
είναι αρμόδιοι για το περιβάλλον και για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους 
αρμόδιους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι 
εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
προπαρασκευή των συμφωνιών 
σύμπραξης, καθώς και στην 
προπαρασκευή, στην εφαρμογή, στην 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση το 
προγραμματισμού.

(22) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματική προς τη δράση των 
κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει 
στην εν λόγω δράση. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί σημαντική προστιθέμενη 
αξία, η εταιρική σχέση μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών θα 
πρέπει να ενισχυθεί μέσω ρυθμίσεων για 
τη συμμετοχή διάφορων τύπων εταίρων με 
πλήρη σεβασμό προς τις θεσμικές 
αρμοδιότητες των κρατών μελών. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
διασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης των 
γυναικών και των μειονοτικών ομάδων. 
Αυτή η εταιρική σχέση αφορά τις 
περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και τους λοιπούς αρμόδιους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
είναι αρμόδιοι για το περιβάλλον και για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης και τους άλλους 
αρμόδιους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι 
εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
προπαρασκευή των συμφωνιών 
σύμπραξης, καθώς και στην 
προπαρασκευή, στην εφαρμογή, στην 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση το 
προγραμματισμού.

Or. es
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Τροπολογία 104
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 105
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σύμφωνα με το στόχο της 
απλοποίησης, όλες οι δραστηριότητες του 

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένα ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν είναι δυνατό λόγω της ύπαρξης ποικίλων θαλάσσιων 
λεκανών αλιείας σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 106
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης της αλιείας και των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ 

(32) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης της αλιείας και των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ 



AM\914639EL.doc 13/99 PE494.851v02-00

EL

τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη 
διά βίου μάθηση, τη συνεργασία μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων, τονώνοντας τη 
διάδοση της γνώσης, καθώς και για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν 
στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων 
και της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομικών φορέων.

τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη 
διά βίου κατάρτιση, την ένταξη των νέων, 
τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και 
αλιέων, τονώνοντας τη διάδοση της 
γνώσης, καθώς και για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση των 
συνολικών επιδόσεων και της 
ανταγωνιστικότητας των οικονομικών 
φορέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την ανανέωση των γενεών, μέσω της στήριξης της 
ένταξης των νέων προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Το άρθρο 31 τροποποιείται και δημιουργείται κατά συνέπεια το άρθρο 31α.

Τροπολογία 107
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Έχοντας επίγνωση της αδύναμης
παρουσίας των παράκτιων αλιέων μικρής 
κλίμακας στον κοινωνικό διάλογο, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
οργανώσεις που προάγουν αυτό το διάλογο 
στα κατάλληλα φόρουμ.

(34) Έχοντας επίγνωση της αυξανόμενης 
ανάγκης παρουσίας παράκτιων αλιέων 
μικρής κλίμακας, καθώς και αλιέων 
άλλων τύπων αλιείας στον κοινωνικό 
διάλογο, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
τις οργανώσεις που προάγουν αυτό το 
διάλογο στα κατάλληλα φόρουμ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη επαρκούς παρουσίας στον κοινωνικό διάλογο αφορά το σύνολο των αλιέων της 
ευρωπαϊκής αλιείας. Αυτή η σφαιρική προσέγγιση είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 108
Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Έχοντας επίγνωση της αδύναμης 
παρουσίας των παράκτιων αλιέων μικρής 
κλίμακας στον κοινωνικό διάλογο, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις 
οργανώσεις που προάγουν αυτό το διάλογο 
στα κατάλληλα φόρουμ.

(34) Έχοντας επίγνωση της αδύναμης 
παρουσίας των παράκτιων αλιέων μικρής 
κλίμακας και εκτατικής 
υδατοκαλλιέργειας στον κοινωνικό 
διάλογο, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
τις οργανώσεις που προάγουν αυτό το 
διάλογο στα κατάλληλα φόρουμ και 
ενισχύουν την εκπροσώπηση των 
συμφερόντων του τομέα σε ευρωπαϊκό, 
κρατικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Or. es

Τροπολογία 109
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει η διαφοροποίηση για τους 
παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας και του 
κρίσιμου ρόλου τους στις παράκτιες 
κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βοηθά 
τη διαφοροποίηση, καλύπτοντας την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τις 
επενδύσεις για τον επανεξοπλισμό των 
σκαφών τους, πέραν από την σχετική 
κατάρτιση για να αποκτήσουν 
επαγγελματικές δεξιότητες στο αντίστοιχο 
τομέα εκτός των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

(35) Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει η πολυμορφία των 
επαγγελμάτων και η διαφοροποίηση, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3, για τους 
παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας και του 
κρίσιμου ρόλου τους στις παράκτιες 
κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βοηθά 
τη διαφοροποίηση της δραστηριότητάς 
τους, καλύπτοντας την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων και τις επενδύσεις για τον 
επανεξοπλισμό των σκαφών τους, πέραν 
από την σχετική κατάρτιση για να 
αποκτήσουν κατάλληλες επαγγελματικές 
δεξιότητες.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η πολυμορφία εντός των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι μια δυνατότητα την οποία η Ένωση 
στηρίζει ελάχιστα, παρόλο που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν 
τον κύκλο εργασιών τους και να συμβάλουν σε μια ισορροπημένη διαχείριση των πόρων, 
παραμένοντας ταυτόχρονα οικονομικοί παράγοντες του αλιευτικού κλάδου αποκλειστικά . Σε 
περίπτωση κρίσης, η πολυμορφία προσφέρει σημαντική ανθεκτικότητα στις επιχειρήσεις σε 
περίπτωση απρόβλεπτων διακυμάνσεων που σχετίζονται με την αγορά ή τους πόρους.

Τροπολογία 110
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει η διαφοροποίηση για τους 
παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας και του 
κρίσιμου ρόλου τους στις παράκτιες 
κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βοηθά 
τη διαφοροποίηση, καλύπτοντας την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τις 
επενδύσεις για τον επανεξοπλισμό των 
σκαφών τους, πέραν από την σχετική 
κατάρτιση για να αποκτήσουν 
επαγγελματικές δεξιότητες στο αντίστοιχο 
τομέα εκτός των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

(35) Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει η διαφοροποίηση για τους 
παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας και του 
κρίσιμου ρόλου τους στις παράκτιες 
κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βοηθά 
τη διαφοροποίηση, καλύπτοντας την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τις 
επενδύσεις για τον επανεξοπλισμό των 
σκαφών τους, πέραν από την σχετική 
κατάρτιση για να αποκτήσουν 
επαγγελματικές δεξιότητες σε 
δραστηριότητες συμπληρωματικές της 
επαγγελματικής αλιείας, υπό τον όρο ότι η 
οικονομική συνεισφορά τους παραμένει 
κατώτερη από αυτήν της άσκησης 
επαγγελματικής αλιείας. Κατ’ εξαίρεση, 
έχοντας επίσης επίγνωση της ανάγκης 
υποστήριξης των οικονομικών φορέων
που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον 
κλάδο της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να συμβάλει στη μεταβολή της 
επαγγελματικής ειδίκευσης εκτός των 
τομέων αυτών, χρηματοδοτώντας την 
ίδρυση επιχειρήσεων και τις επενδύσεις 
για τον επανεξοπλισμό των σκαφών, 
πέραν της απαραίτητης κατάρτισης για 
την απόκτηση επαγγελματικών 
δεξιοτήτων στον αντίστοιχο τομέα.



PE494.851v02-00 16/99 AM\914639EL.doc

EL

Or. fr

Τροπολογία 111
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει η διαφοροποίηση για τους 
παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας και του 
κρίσιμου ρόλου τους στις παράκτιες 
κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βοηθά 
τη διαφοροποίηση, καλύπτοντας την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τις 
επενδύσεις για τον επανεξοπλισμό των 
σκαφών τους, πέραν από την σχετική 
κατάρτιση για να αποκτήσουν 
επαγγελματικές δεξιότητες στον αντίστοιχο 
τομέα εκτός των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

(35) Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει η διαφοροποίηση για τους 
παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας και του 
κρίσιμου ρόλου τους στις παράκτιες 
κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βοηθά 
τη διαφοροποίηση εντός των αλιευτικών 
και βοηθητικών δραστηριοτήτων, 
καλύπτοντας την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων και τις επενδύσεις για τον 
επανεξοπλισμό των σκαφών τους, πέραν 
από την σχετική κατάρτιση για να 
αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες 
στον αντίστοιχο τομέα εκτός των άλλων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Or. es

Τροπολογία 112
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\914639EL.doc 17/99 PE494.851v02-00

EL

Or. es

Τροπολογία 113
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η εισαγωγή των συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας 
αναμένεται να καταστήσει τον κλάδο πιο 
ανταγωνιστικό. Κατά συνέπεια, ενδέχεται 
να υπάρξει ανάγκη για νέες 
επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ 
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
τη διαφοροποίηση και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε αλιευτικές 
κοινότητες, ιδίως στηρίζοντας την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη 
μετατροπή των σκαφών για θαλάσσιες 
δραστηριότητες εκτός των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων για μικρής κλίμακας 
παράκτια αλιευτικά σκάφη. Αυτή η 
τελευταία δράση φαίνεται ότι είναι 
κατάλληλη, αφού τα μικρής κλίμακας 
παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν 
καλύπτονται από τα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 114
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η εισαγωγή των συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας αναμένεται 

(38) Η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης 
δραστηριοτήτων επαγγελματικής αλιείας 
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να καταστήσει τον κλάδο πιο 
ανταγωνιστικό. Κατά συνέπεια, ενδέχεται 
να υπάρξει ανάγκη για νέες 
επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ 
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη
διαφοροποίηση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε αλιευτικές κοινότητες, ιδίως 
στηρίζοντας την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων και τη μετατροπή των 
σκαφών για θαλάσσιες δραστηριότητες 
εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
για μικρής κλίμακας παράκτια αλιευτικά 
σκάφη. Αυτή η τελευταία δράση φαίνεται 
ότι είναι κατάλληλη, αφού τα μικρής 
κλίμακας παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν 
καλύπτονται από τα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.

αναμένεται να καταστήσει τον κλάδο πιο 
ανταγωνιστικό. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να στηρίζει τη διαφοροποίηση και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
αλιευτικές κοινότητες, και να ενθαρρύνει 
παράλληλα την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, 
την ενασχόληση με την αλιεία, τη
μεταβίβαση επιχειρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 115
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η εισαγωγή των συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας 
αναμένεται να καταστήσει τον κλάδο πιο 
ανταγωνιστικό. Κατά συνέπεια, ενδέχεται 
να υπάρξει ανάγκη για νέες 
επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ 
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη 
διαφοροποίηση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε αλιευτικές κοινότητες, ιδίως 
στηρίζοντας την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων και τη μετατροπή των 
σκαφών για θαλάσσιες δραστηριότητες 
εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
για μικρής κλίμακας παράκτια αλιευτικά 
σκάφη. Αυτή η τελευταία δράση φαίνεται 
ότι είναι κατάλληλη, αφού τα μικρής 

(38) Προκειμένου να καταστήσει την 
αλιεία κλάδο του μέλλοντος, το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να στηρίζει τη διαφοροποίηση και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
αλιευτικές κοινότητες, ιδίως στηρίζοντας 
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την 
εγκατάσταση νέων αλιέων.
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κλίμακας παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν 
καλύπτονται από τα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 116
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Είναι πρωταρχικής σημασίας να 
ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να στηριχθεί η 
εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο 
πλαίσιο της ΚΑλΠ, λαμβάνοντας όμως 
υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που 
επικρατούν στα ύδατα της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθεί μια περιφερειακή προσέγγιση 
στα μέτρα διατήρησης, μέσω πολυετούς 
προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, 
η οποία θα καθορίζει κατά 
προτεραιότητα πολυετή προγράμματα 
που αντικατοπτρίζουν τις βιολογικές 
ιδιομορφίες των διαφόρων ειδών και την 
ιδιαιτερότητα κάθε τύπου αλιείας.

Or. es

Τροπολογία 117
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εργασίας στις παράκτιες και αγροτικές 
περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ 
σημαντικό το ΕΤΘΑ να είναι προσιτό σε 
επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, ιδίως 
ΜΜΕ και να συμβάλλει στην έναρξη 
λειτουργίας νέων υδατοκαλλιεργητών. 
Προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η οικονομική 
απόδοση των δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας, είναι ζωτικής 
σημασίας να τονωθεί η καινοτομία και η 
επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει καινοτόμες 
δράσεις και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των δράσεων που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
εκτατικής υδατοκαλλιέργειας.

Or. es

Τροπολογία 118
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 119
Patrice Tirolien
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 120
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Μια άλλη σημαντική μορφή αύξησης 
του εισοδήματος των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας είναι η πρόσθεση αξίας 
στα προϊόντα τους, μέσω μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων δικής τους 
παραγωγής, καθώς και η εισαγωγή νέων 
ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας και με 
αυτό τον τρόπο η διαφοροποίηση της 
παραγωγής τους.

(49) Μια άλλη σημαντική μορφή αύξησης 
του εισοδήματος των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας είναι η πρόσθεση αξίας 
στα προϊόντα τους, μέσω μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων δικής τους 
παραγωγής, καθώς και η εισαγωγή νέων 
ειδών που είναι βιολογικώς συμβατά με 
τα υπάρχοντα είδη, με καλές προοπτικές 
εμπορίας και με αυτό τον τρόπο η 
διαφοροποίηση της παραγωγής τους.

Or. es

Τροπολογία 121
Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 122
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 123
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Σε περιοχές αλιείας, η τοπική 
ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας 
θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες 
προσεγγίσεις για τη δημιουργία ανάπτυξης 
και θέσεων εργασίας, ιδίως προσθέτοντας 
αξία στα αλιευτικά προϊόντα και τη 
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας 
προς νέες οικονομικές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρονται από τη «γαλάζια 
ανάπτυξη» και τους ευρύτερους 
θαλάσσιους κλάδους.

(56) Σε περιοχές αλιείας, η τοπική 
ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας 
θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες 
προσεγγίσεις για τη δημιουργία ανάπτυξης 
και θέσεων εργασίας, ιδίως προσθέτοντας 
αξία στα αλιευτικά προϊόντα και τη 
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας, 
όταν κρίνεται απαραίτητο, προς άλλες
οικονομικές δραστηριότητες στον τομέα 
της αλιείας.

Or. es

Τροπολογία 124
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Σε περιοχές αλιείας, η τοπική 
ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας 
θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες 
προσεγγίσεις για τη δημιουργία ανάπτυξης 
και θέσεων εργασίας, ιδίως προσθέτοντας 
αξία στα αλιευτικά προϊόντα και τη 
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας 
προς νέες οικονομικές δραστηριότητες, 

(56) Σε περιοχές αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, η τοπική ανάπτυξη 
υπό την ηγεσία της κοινότητας θα πρέπει 
να ενθαρρύνει καινοτόμες προσεγγίσεις για 
τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας, ιδίως προσθέτοντας αξία στα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
και τη διαφοροποίηση της τοπικής 
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συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρονται από τη «γαλάζια ανάπτυξη» 
και τους ευρύτερους θαλάσσιους κλάδους.

οικονομίας προς νέες οικονομικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που προσφέρονται από τη 
«γαλάζια ανάπτυξη» και τους ευρύτερους 
θαλάσσιους κλάδους, διατηρώντας 
ταυτόχρονα και ενισχύοντας την 
απασχόληση και τις επιχειρήσεις των 
κλάδων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
της επικράτειας με σκοπό τη διατήρηση 
ενός δυναμικού πρωτογενούς τομέα στις 
παράκτιες περιοχές.

Or. fr

Τροπολογία 125
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 126
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(62) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στις οργανώσεις και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, μέσω παροχής 
στήριξης σε αυτούς. Η αντιστάθμιση για 
την ενίσχυση αποθεματοποίησης και την 
ενίσχυση για σχέδια παραγωγής και 
εμπορίας θα πρέπει να συνεχιστεί.

Or. es

Τροπολογία 127
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό με τον οποίο έρχονται 
αντιμέτωποι οι μικρής κλίμακας παράκτιοι 
αλιείς, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των 
παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας οι 

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

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των 
παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας οι 
οποίες προσθέτουν αξία στα ψάρια που 
αλιεύουν, ιδίως με τη διεξαγωγή της 
επεξεργασίας ή της άμεσης εμπορίας των 
ψαριών που αλιεύουν.

Or. es

Τροπολογία 128
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Οι αλιευτικές δραστηριότητες στις 
απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως 
λόγω του επιπλέον κόστους που 
αναλαμβάνεται κατά την εμπορία 
ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, 
εξαιτίας των ιδιαίτερων μειονεκτημάτων 
που αναγνωρίζονται από το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(64) Οι αλιευτικές δραστηριότητες στις 
απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως 
λόγω του επιπλέον κόστους που 
αναλαμβάνεται κατά την παραγωγή, τη 
μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εξαιτίας 
των ιδιαίτερων μειονεκτημάτων που 
αναγνωρίζονται από το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 129
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα ορισμένων αλιευτικών
προϊόντων από τις απόκεντρες περιφέρειες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την 
εκείνη των παρόμοιων προϊόντων από 

(65) Προκειμένου να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα ορισμένων προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τις 
απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση με την εκείνη των 
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άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε 
μέτρα το 1992 για να αντισταθμίσει το 
σχετικό πρόσθετο κόστος στον κλάδο της 
αλιείας. Τα μέτρα που ισχύουν για την 
περίοδο 2007-2013 ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 791/2007 του 
Συμβουλίου. Είναι απαραίτητο να 
συνεχιστεί η παροχή στήριξης για την 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους για 
την εμπορία ορισμένων αλιευτικών 
προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2014.1

παρόμοιων προϊόντων από άλλες 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μέτρα το 1992 
για να αντισταθμίσει το σχετικό πρόσθετο 
κόστος στον κλάδο της αλιείας. Τα μέτρα 
που ισχύουν για την περίοδο 2007-2013 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
791/2007 του Συμβουλίου. Είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η παροχή 
στήριξης για την αντιστάθμιση του 
πρόσθετου κόστους για την εμπορία 
ορισμένων αλιευτικών προϊόντων από την 
1η Ιανουαρίου 2014.1 Είναι απαραίτητο 
να διευρυνθεί η στήριξη που προβλέπεται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 791/2007 
του Συμβουλίου, από 1ης Ιανουαρίου 
2014, για να αντισταθμιστεί το επιπλέον 
κόστος που επιβαρύνει την παραγωγή, τη 
μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προς 
εξαγωγή στην κοινοτική ή στην τοπική 
αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 130
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Λόγω των διαφορετικών συνθηκών 
εμπορίας στις ενδιαφερόμενες απόκεντρες 
περιφέρειες και των διακυμάνσεων των 
αλιευμάτων, των αποθεμάτων και των 
απαιτήσεων της αγοράς, θα πρέπει να 
επαφίεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
να καθορίζουν τα αλιευτικά προϊόντα που 
είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση, τις 
αντίστοιχες μέγιστες ποσότητές τους και 
τα ποσά αντιστάθμισης στο πλαίσιο της 
συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος.

(66) Λόγω των διαφορετικών συνθηκών 
παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας 
των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας στις ενδιαφερόμενες 
απόκεντρες περιφέρειες και των 
διακυμάνσεων των αλιευμάτων, των 
αποθεμάτων και των απαιτήσεων της 
αγοράς, θα πρέπει να επαφίεται στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να καθορίζουν 
τα προϊόντα ή τις κατηγορίες προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι 
επιλέξιμα για αντιστάθμιση, τις 
αντίστοιχες μέγιστες ποσότητές τους και 
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τα ποσά αντιστάθμισης στο πλαίσιο της 
συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 131
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίζουν το αντισταθμιστικό ποσό σε 
επίπεδο που να επιτρέπει την ορθή 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που 
προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα 
των απόκεντρων περιφερειών και ιδίως 
από το κόστος μεταφοράς των προϊόντων 
στην ηπειρωτική Ευρώπη. Προς αποφυγή 
της υπεραντιστάθμισης, το ποσό θα πρέπει 
να είναι ανάλογο προς το πρόσθετο κόστος 
το οποίο αντισταθμίζει η ενίσχυση και σε 
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 100% του κόστους 
μεταφοράς και του άλλου σχετικού 
κόστους στην ηπειρωτική Ευρώπη. Προς 
το σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται 
επίσης υπόψη άλλοι τύποι δημόσιας 
παρέμβασης που επιδρούν στο επίπεδο του 
επιπλέον κόστους.

(68) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίζουν το αντισταθμιστικό ποσό σε 
επίπεδο που να επιτρέπει την ορθή 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που 
προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα 
των απόκεντρων περιφερειών. Προς 
αποφυγή της υπεραντιστάθμισης, το ποσό 
θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το 
πρόσθετο κόστος το οποίο αντισταθμίζει η 
ενίσχυση και σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 100% του κόστους 
μεταφοράς και του άλλου σχετικού 
κόστους στην ηπειρωτική Ευρώπη. Προς 
το σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται 
επίσης υπόψη άλλοι τύποι δημόσιας 
παρέμβασης που επιδρούν στο επίπεδο του 
επιπλέον κόστους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις δεν θα πρέπει να περιορίζουν τις συναλλαγές μεταξύ των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

Τροπολογία 132
Patrice Tirolien
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68α) Προκειμένου να συμβάλει στη 
διατήρηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
συμβάλει στην αντικατάσταση της κύριας 
ή της βοηθητικής μηχανής ενός 
αλιευτικού σκάφους, στην κατασκευή 
νέων λιμένων, στη χρηματοδότηση της 
κατασκευής και συντήρησης 
αγκυροβολημένων εξοπλισμών 
συγκέντρωσης ιχθύων, νέων τόπων 
εκφόρτωσης ή νέων ιχθυόσκαλων. Η 
υπεραξία για την προστασία του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο κατά την επιλογή των 
χρηματοδοτήσεων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 133
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68α) Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, 
καθώς και την πρωταρχικής σημασίας 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των 
περιοχών αυτών και ιδίως των 
δραστηριοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να προβλέπει ειδικές διατάξεις όσον 
αφορά τη συμβολή του για την 
αντικατάσταση των μηχανών, την 
κατασκευών νέων λιμένων, νέων τόπων
εκφόρτωσης ή ιχθυόσκαλων, καθώς και 
για τα ειδικά εργαλεία συλλογικής 
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διαχείρισης των πόρων, όπως οι 
αγκυροβολημένοι συλλογικοί εξοπλισμοί 
συγκέντρωσης ιχθύων που 
χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή 
ενός πολυετούς σχεδίου διαχείρισης των 
πόρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της νέας αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι να διευκρινίσει ότι η ιδιαιτερότητα των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών δεν εκφράζεται μόνο υπό το πρίσμα των POSEI αλλά και με 
προσαρμογές άλλων διατάξεων του σχεδίου κανονισμού, ή ακόμη και με την προσθήκη ειδικών 
μέτρων (όπως οι εξοπλισμοί συγκέντρωσης ιχθύων).

Τροπολογία 134
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79) Η διασύνδεση των βέβαιων 
πληροφοριακών συστημάτων που 
διοικούνται από αυτούς τους κλάδους 
ενδέχεται να απαιτήσει την κινητοποίηση 
των δικών τους μηχανισμών 
χρηματοδότησης κατά συνεκτικό τρόπο 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Συνθήκης. Ο θαλάσσιος χωροταξικός 
σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων περιοχών είναι 
απαραίτητα για την βιώσιμη ανάπτυξη των 
θαλάσσιων περιοχών και των παράκτιων 
περιφερειών, που συμβάλλουν και οι δύο 
στην επίτευξη των στόχων της διαχείρισης 
με βάση το οικοσύστημα και στην 
ανάπτυξη των δεσμών ξηράς-θάλασσας. 
Αυτά τα εργαλεία είναι επίσης σημαντικά 
για τη διαχείριση των διάφορων χρήσεων 
των ακτών, των θαλασσών και των 
ωκεανών μας, για να καταστεί δυνατή η 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να 
τονωθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις, 

(79) Η διασύνδεση των βέβαιων 
πληροφοριακών συστημάτων που 
διοικούνται από αυτούς τους κλάδους 
ενδέχεται να απαιτήσει την κινητοποίηση 
των δικών τους μηχανισμών 
χρηματοδότησης κατά συνεκτικό τρόπο 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Συνθήκης. Ο θαλάσσιος χωροταξικός 
σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων περιοχών είναι 
απαραίτητα για την βιώσιμη ανάπτυξη των 
θαλάσσιων περιοχών και των παράκτιων 
περιφερειών, που συμβάλλουν και οι δύο 
στην επίτευξη των στόχων της διαχείρισης 
με βάση το οικοσύστημα και στην 
ανάπτυξη των δεσμών ξηράς-θάλασσας. 
Αυτά τα εργαλεία είναι επίσης σημαντικά 
για τη διαχείριση των διάφορων χρήσεων 
των ακτών, των θαλασσών και των 
ωκεανών μας, για να καταστεί δυνατή η 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να 
τονωθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις, 
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ενώ η εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για 
τη θαλάσσια στρατηγική θα καθορίσει 
περαιτέρω τα όρια της αειφορίας των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν 
αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η 
γνώση του θαλάσσιου κόσμου και να 
τονωθεί η καινοτομία, μέσω της 
διευκόλυνσης της συλλογής, της ελεύθερης 
ανταλλαγής, της επαναχρησιμοποίησης και 
της διάδοσης των δεδομένων σχετικά με
την κατάσταση των ωκεανών και των 
θαλασσών.

ενώ η εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για 
τη θαλάσσια στρατηγική θα καθορίσει 
περαιτέρω τα όρια της αειφορίας των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν 
αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η 
γνώση του θαλάσσιου κόσμου και να 
τονωθεί η καινοτομία, μέσω της 
διευκόλυνσης της συλλογής, της ελεύθερης 
ανταλλαγής, της επαναχρησιμοποίησης και 
της διάδοσης των δεδομένων σχετικά με 
την κατάσταση των ωκεανών και των 
θαλασσών και την κατάσταση της 
αλιείας, θέτοντάς τα στη διάθεση των 
τελικών χρηστών και του κοινού 
γενικότερα.

Or. es

Τροπολογία 135
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει 
τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση, την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των 
θαλάσσιων κλάδων και στις παράκτιες 
περιοχές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
προσδιοριστούν τα κανονιστικά εμπόδια 
και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη στους 
αναδυόμενους και μελλοντικούς 
θαλάσσιους κλάδους, καθώς και οι δράσεις 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία 
που είναι απαραίτητη για την αύξηση του 
επιχειρηματικού δυναμικού των 
θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρμογών.

(80) Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει 
τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση, την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των 
θαλάσσιων κλάδων και στις παράκτιες 
περιοχές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
προσδιοριστούν τα κανονιστικά εμπόδια 
και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη στους 
αναδυόμενους και μελλοντικούς 
θαλάσσιους κλάδους, καθώς και οι δράσεις 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία 
που είναι απαραίτητη για την αύξηση του 
επιχειρηματικού δυναμικού των 
θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρμογών. 
Στις ειδικές ζώνες διατήρησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, στο άρθρο 4 της οδηγίας 
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2009/147/ΕΚ και στο άρθρο 13 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξάγουν 
δραστηριότητες αλιείας 
υδατοκαλλιέργειας έτσι ώστε να 
αμβλυνθεί ο αντίκτυπος των 
δραστηριοτήτων αυτών στις εν λόγω 
ειδικές ζώνες διατήρησης. Η 
εγκατάσταση έργων εντατικής 
υδατοκαλλιέργειας που μπορούν να 
επηρεάσουν τη διατήρηση και την 
προστασία των εν λόγω προστατευμένων 
περιοχών θα πρέπει να περιορίζεται σε 
αυτές τις προστατευμένες ζώνες.

Or. es

Τροπολογία 136
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Μέσω τεχνικής συνδρομής, το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να παρέχει προπαρασκευαστική, 
διοικητική και τεχνική στήριξη, καθώς και 
στήριξη για μέτρα ενημέρωσης, δικτύωση, 
αξιολογήσεις, λογιστικούς ελέγχους, 
μελέτες και ανταλλαγές εμπειριών, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του επιχειρησιακού προγράμματος και να 
προωθηθούν οι καινοτόμες προσεγγίσεις 
και πρακτικές για απλή και διαφανή 
υλοποίηση. Η τεχνική βοήθεια θα πρέπει 
να περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού δικτύου Τοπικών 
Ομάδων Δράσης Αλιείας που να στοχεύει 
στην ανάπτυξη δυναμικότητας, στη 
διάδοση των πληροφοριών, στην 
ανταλλαγή εμπειριών και στη στήριξη της 
συνεργασίας μεταξύ των τοπικών 
συμπράξεων.

(84) Μέσω τεχνικής συνδρομής, το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να παρέχει προπαρασκευαστική, 
διοικητική και τεχνική στήριξη, καθώς και 
στήριξη για μέτρα ενημέρωσης, δικτύωση, 
αξιολογήσεις, λογιστικούς ελέγχους, 
μελέτες και ανταλλαγές εμπειριών, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του επιχειρησιακού προγράμματος και να 
προωθηθούν οι καινοτόμες προσεγγίσεις 
και πρακτικές για απλή και διαφανή 
υλοποίηση, μεταξύ άλλων προς όφελος 
των οικονομικών φορέων και των 
οργανώσεων αλιείας. Η τεχνική βοήθεια 
θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου 
Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας που να 
στοχεύει στην ανάπτυξη δυναμικότητας, 
στη διάδοση των πληροφοριών, στην 
ανταλλαγή εμπειριών και στη στήριξη της 
συνεργασίας μεταξύ των τοπικών 
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συμπράξεων.

Or. fr

Τροπολογία 137
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 138
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ΕΤΘΑ από την Επιτροπή σε σχέση με 
ειδικούς στόχους.

Or. fr

Τροπολογία 139
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 99

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(99) Η ευθύνη παρακολούθησης του 
προγράμματος πρέπει να κατανέμεται 
μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και της 
επιτροπής παρακολούθησης που 
συστήνεται για το σκοπό αυτό. Για το 
σκοπό αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν 
οι αντίστοιχες αρμοδιότητες. Η 
παρακολούθηση του προγράμματος
πρέπει να περιλαμβάνει τη σύνταξη 
ετήσιας έκθεσης προόδου, η οποία 
αποστέλλεται στην Επιτροπή.

(99) Η ευθύνη παρακολούθησης των 
προγραμμάτων πρέπει να κατανέμεται 
μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και της 
επιτροπής παρακολούθησης που 
συστήνεται για το σκοπό αυτό. Για το 
σκοπό αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν 
οι αντίστοιχες αρμοδιότητες. Η 
παρακολούθηση των προγραμμάτων
πρέπει να περιλαμβάνει τη σύνταξη 
ετήσιας έκθεσης προόδου, η οποία 
αποστέλλεται στην Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 140
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 100

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(100) Για την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας και της διαφάνειας των 
πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και τους δικαιούχους του 
έργου, σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατεθεί ένας ενιαίος ιστότοπος ή πύλη 
ιστοτόπου που να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
περιλαμβανομένων των καταλόγων των 

(100) Για την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας και της διαφάνειας των 
πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και τους δικαιούχους του 
έργου, σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατίθεται ένας ενιαίος ιστότοπος ή πύλη 
ιστοτόπου που να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με το εθνικό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ή τα περιφερειακά 
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δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 
κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Αυτές 
οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν μια 
λογική, απτή και συγκεκριμένη ιδέα στο 
ευρύτερο κοινό και ιδίως στους 
φορολογουμένους της Ένωσης για τον 
τρόπο με τον οποίο δαπανάται η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο 
του ΕΤΘΑ. Πέραν από το στόχο αυτό, η 
δημοσίευση των σχετικών στοιχείων θα 
πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της 
περαιτέρω δημοσιοποίησης της 
δυνατότητας υποβολής αίτησης για 
χρηματοδότηση της Ένωσης. Ωστόσο, με 
πλήρη σεβασμό του θεμελιώδους 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων και σύμφωνα με την απόφαση 
του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις Schecke, δεν θα πρέπει να 
ζητείται η δημοσίευση των ονομάτων 
φυσικών προσώπων.

επιχειρησιακά προγράμματα, 
περιλαμβανομένων των καταλόγων των
δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 
κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Αυτές 
οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν μια 
λογική, απτή και συγκεκριμένη ιδέα στο 
ευρύτερο κοινό και ιδίως στους 
φορολογουμένους της Ένωσης για τον 
τρόπο με τον οποίο δαπανάται η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο 
του ΕΤΘΑ. Πέραν από το στόχο αυτό, η 
δημοσίευση των σχετικών στοιχείων θα 
πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της 
περαιτέρω δημοσιοποίησης της 
δυνατότητας υποβολής αίτησης για 
χρηματοδότηση της Ένωσης. Ωστόσο, με 
πλήρη σεβασμό του θεμελιώδους 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων και σύμφωνα με την απόφαση 
του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις Schecke, δεν θα πρέπει να 
ζητείται η δημοσίευση των ονομάτων 
φυσικών προσώπων.

Or. fr

Τροπολογία 141
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 100

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(100) Για την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας και της διαφάνειας των 
πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και τους δικαιούχους του 
έργου, σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατεθεί ένας ενιαίος ιστότοπος ή πύλη 
ιστοτόπου που να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
περιλαμβανομένων των καταλόγων των 
δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 
κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Αυτές 
οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν μια 

(100) Για την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας και της διαφάνειας των 
πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και τους δικαιούχους του 
έργου, σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατεθεί ένας ενιαίος ιστότοπος ή πύλη 
ιστοτόπου που να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με το εθνικό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ή τα περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα, 
περιλαμβανομένων των καταλόγων των 
δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 



PE494.851v02-00 36/99 AM\914639EL.doc

EL

λογική, απτή και συγκεκριμένη ιδέα στο 
ευρύτερο κοινό και ιδίως στους 
φορολογουμένους της Ένωσης για τον 
τρόπο με τον οποίο δαπανάται η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο 
του ΕΤΘΑ. Πέραν από το στόχο αυτό, η 
δημοσίευση των σχετικών στοιχείων θα 
πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της 
περαιτέρω δημοσιοποίησης της 
δυνατότητας υποβολής αίτησης για 
χρηματοδότηση της Ένωσης. Ωστόσο, με 
πλήρη σεβασμό του θεμελιώδους 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων και σύμφωνα με την απόφαση 
του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις Schecke19, δεν θα πρέπει να 
ζητείται η δημοσίευση των ονομάτων 
φυσικών προσώπων.

κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Αυτές 
οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν μια 
λογική, απτή και συγκεκριμένη ιδέα στο 
ευρύτερο κοινό και ιδίως στους 
φορολογουμένους της Ένωσης για τον 
τρόπο με τον οποίο δαπανάται η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο 
του ΕΤΘΑ. Πέραν από το στόχο αυτό, η 
δημοσίευση των σχετικών στοιχείων θα 
πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της 
περαιτέρω δημοσιοποίησης της 
δυνατότητας υποβολής αίτησης για 
χρηματοδότηση της Ένωσης. Ωστόσο, με 
πλήρη σεβασμό του θεμελιώδους 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων και σύμφωνα με την απόφαση 
του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις Schecke, δεν θα πρέπει να 
ζητείται η δημοσίευση των ονομάτων 
φυσικών προσώπων.

Or. fr

Τροπολογία 142
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 143
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) ως «αλιευτική περιοχή» νοείται μια 
περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα ή 
λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή 
εκβολές ποταμού και στην οποία 
ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού 
απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της 
υδατοκαλλιέργειας και έχει οριστεί ως 
τέτοια από το κράτος μέλος·

5. ως «περιοχή αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας» νοείται μια περιοχή η 
οποία βρέχεται από θάλασσα ή λίμνη ή 
περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή εκβολές 
ποταμού και στην οποία ουσιαστικό 
ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται 
στον τομέα της αλιείας ή της 
υδατοκαλλιέργειας και έχει οριστεί ως 
τέτοια από το κράτος μέλος·

Or. fr

Τροπολογία 144
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο 
ασκεί επαγγελματικώς την αλιεία, όπως 
αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, επί 
ενεργού αλιευτικού σκάφους ή ασκεί 
επαγγελματικώς τη συγκομιδή θαλάσσιων 
οργανισμών, όπως αναγνωρίζεται από το 
κράτος μέλος, χωρίς σκάφος·

6. ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο 
ασκεί επαγγελματικώς την αλιεία, όπως 
αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, επί 
ενεργού αλιευτικού σκάφους ή ασκεί 
επαγγελματικώς την εκτροφή ή τη 
συγκομιδή θαλάσσιων οργανισμών, όπως 
αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, χωρίς 
σκάφος·

Or. es

Τροπολογία 145
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16α. ως «συλλογικά έργα» νοούνται έργα 
κοινού ενδιαφέροντος τα οποία 
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υλοποιούνται κατά τρόπο συλλογικό από 
τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς ή 
από τις οργανώσεις που ενεργούν εξ 
ονόματος των παραγωγών, ή από άλλες 
οργανώσεις αναγνωρισμένες από το 
κράτος μέλος, και τα οποία στοχεύουν πιο 
συγκεκριμένα στα εξής:
α) τη συμβολή, κατά βιώσιμο τρόπο, στην 
καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση των 
πόρων·
β) την προαγωγή επιλεκτικών αλιευτικών 
μεθόδων ή εργαλείων και τη μείωση των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·
γ) την απομάκρυνση απολεσθέντων 
αλιευτικών εργαλείων από το θαλάσσιο 
βυθό προκειμένου να καταπολεμηθεί η 
άδηλη αλιεία·
δ) τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
και της ασφάλειας·
ε) τη συμβολή στη διαφάνεια των αγορών 
προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης 
της ιχνηλασιμότητας·
στ) τη βελτίωση της ποιότητας και της 
ασφάλειας των τροφίμων·
ζ) την ανάπτυξη, την αναδιάρθρωση ή τη 
βελτίωση των ζωνών υδατοκαλλιέργειας·
η) τις επενδύσεις σε εξοπλισμό και 
υποδομή παραγωγής, μεταποίησης ή 
εμπορίας, περιλαμβανομένων του 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας απορριμμάτων·
θ) την αναβάθμιση των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων ή την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης·
ι) την προαγωγή της εταιρικής σχέσης 
μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών 
του τομέα της αλιείας·
ια) τη δικτύωση και την ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ οργανώσεων που προάγουν την 
ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και άλλων ενδιαφερομένων·
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ιβ) τη βελτίωση της διαχείρισης και του 
ελέγχου των συνθηκών πρόσβασης στις 
περιοχές αλιείας, ιδίως μέσω της 
εκπόνησης τοπικών διαχειριστικών 
σχεδίων που εγκρίνονται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές·
ιγ) την ενίσχυση της εσωτερικής και 
εξωτερικής επικοινωνίας των 
οργανώσεων αλιέων και
υδατοκαλλιεργητών και των οργανώσεων 
παραγωγών·

Or. fr

Τροπολογία 146
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 16 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16β. ως «οργάνωση αλιέων ή 
υδατοκαλλιεργητών» νοείται 
επαγγελματική οργάνωση αναγνωρισμένη 
από το κράτος μέλος η οποία εκπροσωπεί 
τα συμφέροντα του τομέα της αλιείας και 
έχει ως αποστολή τη διαχείριση της 
πρόσβασης στους πόρους και των 
δραστηριοτήτων επαγγελματικής αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, εκτός των 
οργανώσεων παραγωγών που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.... για την 
κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα 
των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 147
Ana Miranda



PE494.851v02-00 40/99 AM\914639EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18) ως «παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας» 
νοείται η αλιεία που διεξάγεται από 
αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν 
χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα 3 του 
παραρτήματος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής 
Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο 
του κοινοτικού αλιευτικού στόλου25·

18. ως «παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας»
νοείται η δραστηριότητα συλλογής 
έμβιων υδρόβιων οργανισμών στο φυσικό 
τους περιβάλλον ή η εσκεμμένη χρήση 
μέσων που επιτρέπουν την εν λόγω 
συλλογή ή αλίευση στην ακτή ή σε 
παρακείμενες ηπειρωτικές ή θαλάσσιες 
αλιευτικές ζώνες με αλιευτικές μονάδες 
κάτω των 15 μέτρων, που γίνεται 
αντικείμενο διαχείρισης κατά τρόπο 
αυτόνομο ή από οικογενειακές 
επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν 
επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και/ή με 
διάρκεια αλιευτικών εξορμήσεων που δεν 
υπερβαίνει τις 36 ώρες·

Or. es

Τροπολογία 148
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19α. ως «συλλογικά έργα» νοούνται 
ενέργειες κοινού ενδιαφέροντος το 
μέγεθος των οποίων είναι μεγαλύτερο από 
το αντίστοιχο μέγεθος των μέτρων που 
λαμβάνονται συνήθως από τις ιδιωτικές 
εταιρείες και από τις ενισχύσεις των 
οποίων μπορούν να επωφελούνται οι 
οργανώσεις αλιέων, οι οργανώσεις 
παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών, και άλλες δομές που 
εκπροσωπούν ένα ή περισσότερα 
τμήματα του κλάδου της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, το κράτος, οι 
δημόσιες αρχές, οι ερευνητικές 



AM\914639EL.doc 41/99 PE494.851v02-00

EL

οργανώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 149
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19α. ως «υδατοκαλλιέργεια» νοείται η 
εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων 
οργανισμών με τη χρήση τεχνικών που 
έχουν σχεδιαστεί για την αύξηση της 
παραγωγής των εν λόγω οργανισμών 
πέραν των φυσικών δυνατοτήτων του 
περιβάλλοντος, ενώ γίνεται 
διαφοροποίηση μεταξύ εκτατικής και 
εντατικής υδατοκαλλιέργειας.

Or. es

Τροπολογία 150
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19β. ως «συστήματα διαχείρισης 
δραστηριοτήτων επαγγελματικής 
αλιείας» νοούνται οι συλλογικοί 
μηχανισμοί κατανομής αδειών 
επαγγελματικής αλιείας ή διαχείρισης της 
αλιευτικής προσπάθειας οι οποίοι 
αναπτύσσονται σε κλίμακα εθνική, 
περιφερειακή, τοπική ή θαλάσσιων 
λεκανών για είδη που υπόκεινται ή όχι σε 
ποσοστώσεις εντός της ζώνης των 12 
μιλιών ή πέραν αυτής. Τα συστήματα 
αυτά εφαρμόζονται από τις δημόσιες 
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αρχές ή τις οργανώσεις αλιέων.

Or. fr

Τροπολογία 151
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της ισορροπημένης και 
περιεκτικής εδαφικής ανάπτυξης των 
αλιευτικών περιοχών·

γ) προώθηση της ισορροπημένης και 
περιεκτικής εδαφικής ανάπτυξης των 
περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 152
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαφοροποίηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας και ανάπτυξη της 
θαλάσσιας οικονομίας, περιλαμβανομένης 
της άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής.

β) διαφοροποίηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας και ανάπτυξη της 
θαλάσσιας οικονομίας, περιλαμβανομένης 
της άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής.

Or. es

Τροπολογία 153
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στήριξη των αλιέων που 
αναγκάζονται σε προσωρινή παύση 
δραστηριοτήτων και που πλήττονται από 
συγκυριακές ζημίες λόγω έκτακτων 
δυσχερειών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στην αποζημίωση των προσωρινών παύσεων 
δραστηριοτήτων και για απώλειες που υφίστανται οι αλιείς λόγω έκτακτων εξωγενών 
συμβάντων.

Τροπολογία 154
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ανανέωση και εκσυγχρονισμός του 
αλιευτικού στόλου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αποδεδειγμένο ότι ο ευρωπαϊκός στόλος γηράσκει (το ήμισυ των πλοίων είναι ηλικίας 
άνω των 25 ετών), γεγονός που γεννά σοβαρά προβλήματα από άποψη ασφάλειας επί των 
σκαφών και σεβασμού του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα πρέπει συνεπώς το ΕΤΘΑ να στηρίζει 
την ανανέωση του στόλου υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, χρηματοδοτώντας την 
αντικατάσταση παλαιών σκαφών από σύγχρονα. Οι επενδύσεις αυτές δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αυξήσουν την αλιευτική ικανότητα των σκαφών.

Τροπολογία 155
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας της αλιείας, ιδίως των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας και 
βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας·

β) αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας της αλιείας, ιδίως των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας και 
βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας, ενισχύοντας την προώθηση της 
αξιοπρεπούς απασχόλησης, η οποία θα 
σέβεται απόλυτα τα πρότυπα εργασίας σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την 
κατάλληλη κοινωνική προστασία και τον 
κοινωνικό διάλογο·

Or. es

Τροπολογία 156
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως των ΜΜΕ·

β) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 
εκτατικής υδατοκαλλιέργειας, ιδίως των 
ΜΜΕ·

Or. es

Τροπολογία 157
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον·

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

Τροπολογία 158
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον·

α) μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, ενθαρρύνοντας τη 
χρήση πιο βιώσιμων αλιευτικών 
εργαλείων·

Or. es

Τροπολογία 159
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης, όπως ορίζεται στην οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Or. en

Τροπολογία 160
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της παροχής επιστημονικής γνώσης και 
συλλογής δεδομένων·

α) δεδομένης της έλλειψης 
επιστημονικών δεικτών όσον αφορά την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
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τομέα της αλιείας, είναι αναγκαίος ο 
καθορισμός και η προώθηση της παροχής 
επιστημονικής γνώσης και συλλογής 
δεδομένων και δεικτών στον 
περιβαλλοντικό, οικονομικό και 
κοινωνικό τομέα·

Or. es

Τροπολογία 161
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι ενισχύσεις επενδύσεων θα 
περιορίζονται:

α) στις πολύ μικρές και στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις·
β) στις επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται 
στο προηγούμενο σημείο α), με 
λιγότερους από 750 εργαζομένους ή με 
κύκλο εργασιών κάτω των 200 
εκατομμυρίων ευρώ.
Τα κράτη μέλη θα εξασφαλίζουν ότι 
δίδεται προτεραιότητα στις πολύ μικρές ή 
στις μικρές επιχειρήσεις.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 
ακόλουθες επιχειρήσεις δεν γίνονται 
δεκτές για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ για μια 
προσδιορισμένη χρονική περίοδο:

Or. es

Τροπολογία 162
Alain Cadec
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) εισαγωγή αλιευτικών σκαφών·

Or. fr

Τροπολογία 163
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) εισαγωγή αλιευτικών σκαφών·

Or. fr

Τροπολογία 164
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 1 - στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πλην των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, ναυπήγηση νέων αλιευτικών 
σκαφών·

Or. fr

Τροπολογία 165
Alain Cadec
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 166
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πειραματική αλιεία· διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 167
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) κατά παρέκκλιση, ο 
αγκυροβολημένος εξοπλισμός 
συγκέντρωσης ιχθύων θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί ένα παραδοσιακό μοντέλο παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, 
επιτρέποντας ταυτόχρονα την εκμετάλλευση των πελαγικών πόρων, θα έπρεπε να 
χρηματοδοτούνται αγκυροβολημένοι εξοπλισμοί συγκέντρωσης ιχθύων στις εξόχως απόκεντρες 
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περιοχές . 

Τροπολογία 168
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 4 535 000 000 ευρώ από τους πόρους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατανέμονται στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των 
αλιευτικών περιοχών δυνάμει των 
κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου V.

2. Συνολικό ποσό 4 170 000 000 ευρώ 
κατ’ ανώτατο όριο από τους πόρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατανέμεται στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των 
αλιευτικών περιοχών δυνάμει των 
κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου V.

Or. en

Τροπολογία 169
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 477 000 000 ευρώ από τους πόρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατανέμονται στα μέτρα ελέγχου και 
εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 
78.

3. Συνολικό ποσό 600 000 000 ευρώ κατ’ 
ελάχιστο όριο από τους πόρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατανέμεται στα μέτρα ελέγχου και 
εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 
78.

Or. en

Τροπολογία 170
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 358 000 000 ευρώ από τους πόρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατανέμονται στα μέτρα για τη συλλογή 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 79.

4. Συνολικό ποσό 600 000 000 ευρώ κατ’ 
ελάχιστο όριο από τους πόρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατανέμεται στα μέτρα για τη συλλογή 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 79.

Or. en

Τροπολογία 171
Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iii) το μερίδιο του παράκτιου αλιευτικού 
στόλου μικρής κλίμακας και της 
εκτατικής υδατοκαλλιέργειας στον 
αλιευτικό στόλο·

Or. es

Τροπολογία 172
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα 
εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα ή 
περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράμματα, για την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης που θα 
συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ.

Or. fr
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Τροπολογία 173
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα 
εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα ή 
περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράμματα, για την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης που θα 
συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ.

Or. fr

Τροπολογία 174
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήριες αρχές για το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα

Κατευθυντήριες αρχές για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα

Or. fr

Τροπολογία 175
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκπόνηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος, το κράτος μέλος λαμβάνει 
υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες 
αρχές:

Κατά την εκπόνηση του εθνικού
επιχειρησιακού προγράμματος ή των 
περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, το κράτος μέλος λαμβάνει 
υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες 
αρχές:
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Or. fr

Τροπολογία 176
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκπόνηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος, το κράτος μέλος λαμβάνει 
υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες 
αρχές:

Κατά την εκπόνηση του εθνικού
επιχειρησιακού προγράμματος ή των 
περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, το κράτος μέλος λαμβάνει 
υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες 
αρχές:

Or. fr

Τροπολογία 177
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) όπου εφαρμόζεται, η συνοχή των 
μέτρων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
της Ένωσης για το ΕΤΘΑ που 
αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 
1δ του παρόντος κανονισμού με τα 
πλαίσια δράσης προτεραιότητας για το 
δίκτυο Natura 2000 που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 4 της [οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας].

Or. fr
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Τροπολογία 178
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) όπου εφαρμόζεται, η συνοχή των 
μέτρων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
της Ένωσης για το ΕΤΘΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, 
στοιχείο δ του παρόντος κανονισμού με 
τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα 
του Natura 2000 που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 4 της [οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας] και με σκοπό την επίτευξη 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως 
το 2020, όπως ορίζεται στην οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Or. en

Τροπολογία 179
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος

Περιεχόμενο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων

Or. fr

Τροπολογία 180
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος

Περιεχόμενο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων

Or. fr

Τροπολογία 181
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 24 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 24 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], τα 
επιχειρησιακά προγράμματα 
περιλαμβάνουν:

Or. fr

Τροπολογία 182
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) μια επίδειξη μιας σχετικής προσέγγισης 
ενσωματωμένης στο πρόγραμμα για την 
καινοτομία, το περιβάλλον, 
περιλαμβανομένων των ειδικών αναγκών 
των περιοχών Natura 2000, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της 
εντατικής υδατοκαλλιέργειας, και την 
άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών και 
την προσαρμογή·

Or. es
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Τροπολογία 183
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τα κριτήρια των προϋποθέσεων για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη εάν επιλέχθηκε η 
θέσπιση σειράς κριτηρίων βιωσιμότητας 
που υπερβαίνουν τους ισχύοντες 
κανονισμούς και οδηγούν, κατόπιν 
επικύρωσης από την Επιτροπή, στη 
χορήγηση της ενίσχυσης (παράρτημα Ι)·

Or. fr

Τροπολογία 184
Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– την αξιολόγηση της οικονομικής 
κατάστασης της εκτατικής και εντατικής 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών τους,
και των βιομηχανιών μεταποίησης,

Or. es

Τροπολογία 185
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα 
περιλαμβάνει τις μεθόδους για τον 
υπολογισμό του απλουστευμένου κόστους, 
του πρόσθετου κόστους ή του διαφυγόντος 
εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 103 ή 
τη μέθοδο για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης, σύμφωνα με τα σχετικά 
κριτήρια που προσδιορίζονται για κάθε μία 
από τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται βάσει του άρθρου 38 
παράγραφος 1.

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα θα 
περιλαμβάνουν τις μεθόδους για τον 
υπολογισμό του απλουστευμένου κόστους, 
του πρόσθετου κόστους ή του διαφυγόντος 
εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 103 ή 
τη μέθοδο για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης, σύμφωνα με τα σχετικά 
κριτήρια που προσδιορίζονται για κάθε μία 
από τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται βάσει του άρθρου 38 
παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 186
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα 
περιλαμβάνει τις μεθόδους για τον 
υπολογισμό του απλουστευμένου κόστους, 
του πρόσθετου κόστους ή του διαφυγόντος 
εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 103 ή 
τη μέθοδο για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης, σύμφωνα με τα σχετικά 
κριτήρια που προσδιορίζονται για κάθε μία 
από τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται βάσει του άρθρου 38 
παράγραφος 1.

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα θα 
περιλαμβάνουν τις μεθόδους για τον 
υπολογισμό του απλουστευμένου κόστους, 
του πρόσθετου κόστους ή του διαφυγόντος 
εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 103 ή 
τη μέθοδο για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης, σύμφωνα με τα σχετικά 
κριτήρια που προσδιορίζονται για κάθε μία 
από τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται βάσει του άρθρου 38 
παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 187
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 188
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 189
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος

Έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων

Or. fr

Τροπολογία 190
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα με εκτελεστική πράξη.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει τα επιχειρησιακά 
προγράμματα με εκτελεστική πράξη.

Or. fr

Τροπολογία 191
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος

Τροποποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων

Or. fr

Τροπολογία 192
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση 
του επιχειρησιακού προγράμματος με 
εκτελεστικές πράξεις.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων με 
εκτελεστικές πράξεις.

Or. fr

Τροπολογία 193
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
προτεραιότητες οι οποίες προβλέπονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
του έτους που προηγείται του έτους της 
σχετικής υλοποίησης, την τροποποίηση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
προτεραιότητες οι οποίες προβλέπονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
του έτους που προηγείται του έτους της 
σχετικής υλοποίησης, την τροποποίηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 194
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Σχέδιο δράσης για την αλιεία μικρής 

κλίμακας και την παράκτια αλιεία
1. Τα κράτη μέλη προσαρτούν στο 
επιχειρησιακό τους πρόγραμμα ένα 
σχέδιο δράσης για την παράκτια και 
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μικρής κλίμακας αλιεία. Τηρώντας τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού και 
του [κανονισμού ΚΑλΠ], το εν λόγω 
σχέδιο δράσης περιέχει μια στρατηγική 
για την ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
της παράκτιας και μικρής κλίμακας 
αλιείας.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο δράσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με 
το άρθρο 21.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παράκτια και μικρής κλίμακας αλιεία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο για τη ζωτικότητα των 
παράκτιων περιοχών. Θα πρέπει επομένως το ΕΤΘΑ να στηρίζει την ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα αυτών των τύπων αλιείας. Η τροπολογία προτείνει να 
προσαρτήσει κάθε κράτος μέλος στο επιχειρησιακό του πρόγραμμα ένα σχέδιο δράσης που θα 
παρουσιάζει τα μέτρα που εφαρμόζονται προς αυτό τον σκοπό.

Τροπολογία 195
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία 
στην αλιεία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή 
εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων 
προϊόντων σε σύγκριση με την κατάσταση 
της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωμένων 
διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων 
συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

1. Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία 
στην αλιεία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή 
εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων 
προϊόντων σε σύγκριση με την κατάσταση 
της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωμένων 
διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων 
συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων που 
προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3Α του 
[κανονισμού για την ΚΑλΠ].

Or. en
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Τροπολογία 196
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία 
στην αλιεία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή 
εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων 
προϊόντων σε σύγκριση με την κατάσταση 
της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωμένων 
διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων 
συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

1. Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία 
στην αλιεία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
έργα που στοχεύουν:

- στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή 
σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων σε 
σύγκριση με την κατάσταση της 
τεχνολογίας, νέων ή βελτιωμένων 
διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων 
συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης·

- στην ενίσχυση της διάδοσης και της 
οικονομικής και εμπορικής 
εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΘΑ πρέπει να μπορεί να συμπεριλαμβάνει τους στόχους που ορίζονται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και κυρίως τη βελτίωση των συνθηκών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
και καινοτομίας

Τροπολογία 197
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την ένταξη των νέων στο επάγγελμα 
μέσω της υποστήριξης για την έναρξη 
άσκησης παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας και για την ανανέωση των 
γενεών, κυρίως μέσω των μηχανισμών 
μεταβίβασης επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 198
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31α
Προώθηση της ένταξης των νέων

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ανανέωση των γενεών των 
επαγγελματιών, να διασφαλιστεί η 
διατήρηση και η μετάδοση των τεχνικών 
και εμπειρικών γνώσεων που συνδέονται 
με την άσκηση δραστηριοτήτων αλιείας 
και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και η 
διατήρηση θέσεων εργασίας στον κλάδο 
της αλιείας, το ΕΤΘΑ μπορεί να 
συνεισφέρει στις επιμέρους ενισχύσεις 
προς αλιείς κάτω των 40 ετών.
2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται σε νέους 
παραγωγούς που εισέρχονται στον κλάδο, 
υπό τον όρο:
α) να διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές 
ικανότητες και δεξιότητες·
β) να συστήνουν για πρώτη φορά μια 
πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση ως 
επικεφαλής της εν λόγω επιχείρησης·
γ) να υποβάλουν ένα επιχειρηματικό 
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σχέδιο για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων αλιείας τους·
δ) να διαθέτουν τις απαραίτητες 
αλιευτικές δυνατότητες για τη 
δραστηριότητά τους.
3. Προκειμένου να αποκτήσουν επαρκείς 
επαγγελματικές δεξιότητες, οι αλιείς που 
εισέρχονται στον κλάδο μπορούν να 
επωφεληθούν από ενίσχυση βάσει του 
άρθρου 31 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. fr

Τροπολογία 199
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31α
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης

1. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
επιχειρηματικότητα στην αλιεία, το 
ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη σύσταση 
επιχειρήσεων αλιείας από 
νεοεισερχόμενους. Το μέτρο 
ανταποκρίνεται στον στόχο να 
εξασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών 
των επαγγελματιών, να διασφαλιστεί η 
διατήρηση και η μετάδοση των τεχνικών 
και εμπειρικών γνώσεων που συνδέονται 
με την άσκηση δραστηριοτήτων αλιείας 
και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και η 
διατήρηση θέσεων εργασίας στον κλάδο 
της αλιείας και το ΕΤΘΑ προβλέπει:
α) επιμέρους ενισχύσεις προς αλιείς κάτω 
των 40 ετών οι οποίοι δύνανται να 
αποδείξουν ότι έχουν εργαστεί 
τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιείς ή έχουν 
λάβει ισοδύναμη επαγγελματική 
κατάρτιση και οι οποίοι αποκτούν για 
πρώτη φορά ολική ή μερική κυριότητα 
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σκάφους συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων, εξοπλισμένου για θαλάσσια 
αλιεία, και ηλικίας μεταξύ 5 και 30 ετών. 
Η ενίσχυση αυτή δεν υπερβαίνει το 15 % 
του κόστους κτήσης της κυριότητας και 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 50 000 ευρώ·
β) τεχνική, νομική και οικονομική 
υποστήριξη για τη δημιουργία ή την 
επανέναρξη επιχείρησης για έργα 
σχεδιασμού και ναυπήγησης σκαφών.
Προκειμένου να αποκτήσουν επαρκείς 
επαγγελματικές δεξιότητες, οι αλιείς που 
εισέρχονται στον κλάδο μπορούν να 
επωφεληθούν από ενίσχυση βάσει του 
άρθρου 29.
γ) συμφωνίες χορηγιών που συνάπτονται 
μεταξύ ενός επαγγελματία που 
εγκαταλείπει το επάγγελμα και ενός νέου 
επαγγελματία που επιθυμεί να αναλάβει 
την επιχείρηση. Η χορηγία αφορά τη 
μεταβίβαση γνώσεων και εργαλείων για 
χρονικό διάστημα μεταξύ 3 και 5 ετών.
2) Η ενίσχυση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται σε 
νεοεισερχόμενους στον κλάδο, υπό τον 
όρο:
α) να διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές 
ικανότητες και δεξιότητες·
β) να συστήνουν για πρώτη φορά μια 
πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση ως 
επικεφαλής της εν λόγω επιχείρησης·
γ) να υποβάλουν ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων αλιείας τους·
δ) να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες 
αλιείας για τη δραστηριότητά τους.
3) Η ενίσχυση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1γ) δεν μπορεί να χορηγείται 
στο πλαίσιο άμεσης συγγενικής σχέσης.

Or. fr
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Τροπολογία 200
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, το ΕΤΘΑ 
μπορεί να στηρίζει την ίδρυση 
επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας και 
την ανάπτυξη συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
αλιεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποστολή του ΕΤΘΑ είναι η παροχή διαρθρωτικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας με 
σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητάς του. Η προώθηση της 
διαφοροποίησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους αντιβαίνει στον ανωτέρω 
στόχο. Αντιθέτως θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ίδρυση επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας, 
παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ανάπτυξης συμπληρωματικών δράσεων που σχετίζονται 
με την αλιεία.

Τροπολογία 201
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον επανεξοπλισμό παράκτιων 
αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας, 
προκειμένου να αλλάξουν χρήση για νέες 
δραστηριότητες εκτός της αλιείας.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 202
Alain Cadec
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ΕΤΘΑ μπορεί να συνεισφέρει στις 
επιμέρους ενισχύσεις προς αλιείς κάτω 
των 40 ετών που έχουν εργαστεί 
τουλάχιστον για 5 έτη ως αλιείς ή που 
έχουν λάβει ισοδύναμη επαγγελματική 
κατάρτιση και που αποκτούν για πρώτη 
φορά ολική ή μερική κυριότητα 
αλιευτικού σκάφους παράκτιας και 
μικρής κλίμακας αλιείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμβάλει στη βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων, το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να στηρίζει την πρόσβαση των νέων αλιέων στην ιδιοκτησία σκάφους, όπως 
προβλέπεται από το ισχύον ΕΤΑ.

Τροπολογία 203
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32α
Επενδύσεις για την ανανέωση του στόλου
1) Το ΕΤΘΑ μπορεί να συνεισφέρει σε 
επενδύσεις σε νέα αλιευτικά σκάφη, 
καινούργια ή μεταχειρισμένα, 
αντισταθμίζοντας τη διάλυση παλαιών 
σκαφών ή τη μετατροπή τους για 
δραστηριότητες εκτός των αλιευτικών.
2) Η στήριξη χορηγείται σε ιδιοκτήτες 
αλιευτικών σκαφών.
3) Η στήριξη πρέπει να διασφαλίζει 
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας επί του 
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σκάφους, υψηλότερη ενεργειακή απόδοση 
και επιλεκτικότητα αλιευτικών 
εργαλείων. Δεν πρέπει να συνεπάγεται την 
αύξηση της αλιευτικής ικανότητας.
4) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 150, προκειμένου 
να ορίσει τα κριτήρια παλαιότητας των 
σκαφών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αποδεδειγμένο ότι ο ευρωπαϊκός στόλος γηράσκει (το ήμισυ των πλοίων είναι ηλικίας 
άνω των 25 ετών), γεγονός που γεννά σοβαρά προβλήματα από άποψη ασφάλειας επί των 
σκαφών και σεβασμού του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα πρέπει συνεπώς το ΕΤΘΑ να στηρίζει 
την ανανέωση του στόλου υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, χρηματοδοτώντας την 
αντικατάσταση παλαιών σκαφών από σύγχρονα. Οι επενδύσεις αυτές δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αυξήσουν την αλιευτική ικανότητα.

Τροπολογία 204
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 διαγράφεται
Στήριξη σε συστήματα μεταβιβάσιμων 
αδειών αλιείας της ΚΑλΠ
1. Προκειμένου να καθοριστούν ή να 
τροποποιηθούν συστήματα 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας βάσει του 
άρθρου 27 του [κανονισμού για την 
ΚΑλΠ], το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
α) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
τεχνικών και διοικητικών μέσων που 
είναι αναγκαία για τη δημιουργία ή τη 
λειτουργία ενός συστήματος 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας·
β) τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο 
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σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας·
γ) την επιτήρηση και την αξιολόγηση 
συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών 
αλιείας·
δ) τη διαχείριση συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών.
2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχεία α), β) και γ) χορηγείται μόνο σε 
δημόσιες αρχές. Η στήριξη βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου χορηγείται σε δημόσιες αρχές, 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή 
αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών 
που συμμετέχουν σε συλλογική διαχείριση 
συγκεντρωμένων μεταβιβάσιμων αδειών 
αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 4 του κανονισμού για την 
κοινή αλιευτική πολιτική.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης διαφωνεί με τη θέσπιση μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας. Η παρούσα διάταξη θα 
είχε ως αποτέλεσμα τη χρηματοποίηση των δικαιωμάτων αλιείας και θα απειλούσε την 
παράκτια και μικρής κλίμακας αλιεία.

Τροπολογία 205
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη σε συστήματα μεταβιβάσιμων 
αδειών αλιείας της ΚΑλΠ

Στήριξη στην εφαρμογή συστήματος 
διαχείρισης δραστηριοτήτων 
επαγγελματικής αλιείας

Or. fr
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Τροπολογία 206
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη σε συστήματα μεταβιβάσιμων 
αδειών αλιείας της ΚΑλΠ

Ενίσχυση σε συστήματα προώθησης των 
αλιευτικών ευκαιριών 

Or. es

Τροπολογία 207
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να καθοριστούν ή να 
τροποποιηθούν συστήματα μεταβιβάσιμων 
αδειών αλιείας βάσει του άρθρου 27 του 
[κανονισμού για την ΚΑλΠ], το ΕΤΘΑ 
μπορεί να στηρίζει:

1. Προκειμένου να καθοριστούν ή να 
τροποποιηθούν συστήματα διαχείρισης 
δραστηριοτήτων επαγγελματικής αλιείας 
με σκοπό την ανάπτυξη ορθολογικής και 
βιώσιμης χρήσης των πόρων, το ΕΤΘΑ 
μπορεί να στηρίζει:

Or. fr

Τροπολογία 208
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
τεχνικών και διοικητικών μέσων που είναι 
αναγκαία για τη δημιουργία ή τη 
λειτουργία ενός συστήματος 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας·

α) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
τεχνικών και διοικητικών μέσων που είναι 
αναγκαία για τη δημιουργία ή τη 
λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης 
δραστηριοτήτων επαγγελματικής αλιείας·
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Or. fr

Τροπολογία 209
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
τεχνικών και διοικητικών μέσων που είναι 
αναγκαία για τη δημιουργία ή τη 
λειτουργία ενός συστήματος 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας·

α) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
τεχνικών και διοικητικών μέσων που είναι 
αναγκαία για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία συστημάτων που διευκολύνουν 
την πρόσβαση στους πόρους κατά 
προτεραιότητα από τις πλέον βιώσιμες 
δράσεις·

Or. es

Τροπολογία 210
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας·

β) τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης δραστηριοτήτων αλιείας·

Or. fr

Τροπολογία 211
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την επιτήρηση και την αξιολόγηση 
συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών 
αλιείας·

γ) την επιτήρηση και την αξιολόγηση 
αυτών των συστημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 212
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διαχείριση συστημάτων 
μεταβιβάσιμων αδειών.

δ) τη διαχείριση αυτών των συστημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 213
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχεία α), β) και γ) χορηγείται μόνο σε 
δημόσιες αρχές. Η στήριξη βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου χορηγείται σε δημόσιες αρχές, 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή 
αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών
που συμμετέχουν σε συλλογική διαχείριση 
συγκεντρωμένων μεταβιβάσιμων αδειών 
αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 4 του κανονισμού για την 
κοινή αλιευτική πολιτική.

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχεία α), β) και γ) χορηγείται σε 
δημόσιες αρχές ή σε οργανώσεις 
επαγγελματιών αλιέων αναγνωρισμένων 
από το κράτος μέλος. Η στήριξη βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου χορηγείται σε δημόσιες αρχές, 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή 
αναγνωρισμένες οργανώσεις 
επαγγελματιών αλιέων που συμμετέχουν 
σε συλλογική διαχείριση.

Or. fr
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Τροπολογία 214
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε δημόσιες 
αρχές.

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται σε δημόσιες 
αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε 
αναγνωρισμένες οργανώσεις αλιέων ή 
οργανώσεις παραγωγών που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή των μέτρων διατήρησης 
στο πλαίσιο της ΚΑλΠ.

Or. fr

Τροπολογία 215
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Δημόσια ενίσχυση για οριστική παύση 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων
1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της οριστικής παύσης 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
αλιευτικών σκαφών εφόσον εντάσσεται 
στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού ΕΕ 
αριθ.... για την κοινή αλιευτική πολιτική. 
Η οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με:
α) διάλυση του αλιευτικού σκάφους·
β) την αλλαγή χρήσης του υπό σημαία 
κράτους μέλους και με νηολόγηση στην 
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Κοινότητα, για άλλες δραστηριότητες 
εκτός αλιευτικών·
γ) την αλλαγή χρήσης του για τη 
δημιουργία τεχνητών υφάλων. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι μαζί με τις 
ενέργειες αυτές πραγματοποιείται 
εκτίμηση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον.
2. Η δημόσια ενίσχυση για την οριστική 
παύση των δραστηριοτήτων αλιείας που 
καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες 
αλιευτικών σκαφών ισχύει για την 
αλιευτική ικανότητα του σκάφους και, 
κατά περίπτωση, για τις άδειες αλιείας 
που συνδέονται με αυτό.
3. Η Επιτροπή προβλέπει, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, τους όρους 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 216
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35β
Δημόσια ενίσχυση για την προσωρινή 
παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση μέτρων για την ενίσχυση 
της προσωρινής παύσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων υπέρ αλιέων και 
ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών εφόσον 
εντάσσεται στο πλαίσιο πολυετούς 
σχεδίου όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού ΕΕ αριθ.... για την κοινή 
αλιευτική πολιτική.
2. Οι περιοδικές εποχικές παύσεις των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν 
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λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση 
αποζημίωσης ή την καταβολή πληρωμών 
δυνάμει του παρόντος άρθρου.
3. Η Επιτροπή προβλέπει, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, τους όρους 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 217
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διαχείριση, την αποκατάσταση και 
την παρακολούθηση των περιοχών 
NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, 
σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά 
προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί 
σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·

δ) τον εντοπισμό, την επιλογή και τον 
καθορισμό της διαδικασίας, καθώς και
τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την 
παρακολούθηση των περιοχών NATURA 
2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, 
σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά 
προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί 
σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 218
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη διαχείριση, την αποκατάσταση και 
την παρακολούθηση των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών ενόψει της 
εφαρμογής των μέτρων προστασίας του 
χώρου που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

ε) τον εντοπισμό, την επιλογή και τον 
καθορισμό της διαδικασίας, καθώς και
τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την 
παρακολούθηση των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών ενόψει της 
εφαρμογής των μέτρων προστασίας του 
χώρου που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 219
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ΕΤΘΑ προωθεί την έρευνα 
σχετικά με τις αλιευτικές πρακτικές, τα 
εργαλεία, την αξιολόγηση των 
αποθεμάτων και τον αντίκτυπο των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο 
οικοσύστημα, με στόχο την 
ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή των 
βλαβερών συνεπειών της αλιείας για τα 
θαλάσσια είδη και τους οικοτόπους.

Or. en

Τροπολογία 220
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a α) την αντικατάσταση ή τον 
εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών 
μηχανών με στόχο τη μείωση της 
εκπομπής ρύπων ή αερίων του 
θερμοκηπίου και την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών 
σκαφών χωρίς να αυξηθεί η ικανότητά 
τους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των μηχανών. Οι 
επενδύσεις αυτές δεν θα πρέπει να αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα των σκαφών.

Τροπολογία 221
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη δεν συμβάλλει στην 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των 
κύριων ή βοηθητικών μηχανών. Η 
στήριξη χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες των 
αλιευτικών σκαφών και όχι πάνω από μία 
φορά κατά τη διάρκεια της 
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος.

2. Η στήριξη χορηγείται μόνο σε 
ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών και όχι 
πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της 
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των μηχανών. Οι 
επενδύσεις αυτές δεν θα πρέπει να αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα των σκαφών.
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Τροπολογία 222
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη δεν συμβάλλει στην 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των 
κύριων ή βοηθητικών μηχανών. Η στήριξη 
χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες των 
αλιευτικών σκαφών και όχι πάνω από μία 
φορά κατά τη διάρκεια της 
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος.

2. Η στήριξη δεν συμβάλλει στην 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των 
κύριων ή βοηθητικών μηχανών, με 
εξαίρεση τη βελτίωση των συνθηκών 
ασφαλείας όπως στην περίπτωση των 
βοηθητικών σκαφών του τομέα της 
οστρακοκαλλιέργειας. Η στήριξη 
χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες των 
αλιευτικών σκαφών και όχι πάνω από μία 
φορά κατά τη διάρκεια της 
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος.

Or. es

Τροπολογία 223
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποιότητα των προϊόντων και χρήση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

Ποιότητα των προϊόντων της θάλασσας 

Or. fr

Τροπολογία 224
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα 
των ψαριών που αλιεύονται, το ΕΤΘΑ 
μπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του 
σκάφους για το σκοπό αυτό.

1. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα 
των αλιευτικών προϊόντων, το ΕΤΘΑ 
μπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του 
σκάφους για το σκοπό αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 225
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για την υποστήριξη της εμπορίας 
προϊόντων με χαμηλή εμπορική αξία, το 
ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τα 
αλιευτικά προϊόντα που δεν είναι 
ιδιαιτέρως γνωστά στον καταναλωτή.

Or. fr

Τροπολογία 226
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να βελτιωθεί η χρήση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων, το ΕΤΘΑ 
μπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του 
σκάφους για να γίνεται καλύτερη χρήση 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 
εμπορικών αποθεμάτων και να 
αξιοποιούνται τα υποχρησιμοποιούμενα 
συστατικά των ψαριών που αλιεύονται, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του 

διαγράφεται



AM\914639EL.doc 79/99 PE494.851v02-00

EL

[κανονισμού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική] και το άρθρο 8 στοιχείο β) του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

Or. fr

Τροπολογία 227
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου 
δεν χορηγείται πάνω από μία φορά κατά 
τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου για το ίδιο αλιευτικό σκάφος ή 
τον ίδιο δικαιούχο.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 228
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης 
τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει 
αλιευτικές δραστηριότητες για 
τουλάχιστον 60 ημέρες στη θάλασσα κατά 
τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται 
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

4. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται σε ιδιοκτήτες 
αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα σκάφη 
των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτικές 
δραστηριότητες για τουλάχιστον 60 ημέρες 
στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των δύο 
ετών που προηγούνται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης, εκτός αν 
προβλέπεται παρέκκλιση από το κράτος 
μέλος για τους νεοεισερχόμενους.

Or. fr
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Τροπολογία 229
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 μπορεί να χορηγείται σε 
οργανώσεις παραγωγών ή σε 
επαγγελματικές οργανώσεις στο πλαίσιο 
συλλογικών έργων.

Or. fr

Τροπολογία 230
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40α
Ταμεία αλληλοβοήθειας σε περίπτωση 

ασθένειας των ζώων, μόλυνσης, διάχυτης 
ρύπανσης, περιβαλλοντικού συμβάντος 
και έκτακτων κλιματικών συνθηκών

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν, μέσω οικονομικών 
συνεισφορών σε εγκεκριμένα ταμεία 
αλληλοβοήθειας, καταβολή προς τους 
αλιείς αποζημιώσεων που προορίζονται 
για την κάλυψη οικονομικών ζημιών που 
προκύπτουν από την εμφάνιση εστίας 
ασθένειας των ζώων, μόλυνση, 
περιβαλλοντικό συμβάν, διάχυτη ρύπανση 
αναγνωρισμένη από τις δημόσιες αρχές ή 
από έκτακτες κλιματικές συνθήκες. Για 
τον σκοπό αυτό, το ΕΤΘΑ θα μπορούσε
να συνεισφέρει στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας, μέσω οικονομικών 
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συμμετοχών, με στόχο την καταβολή 
οικονομικών αποζημιώσεων στους αλιείς 
για οικονομικές ζημίες που προκύπτουν 
από εστία ασθένειας των ζώων, μόλυνση, 
διάχυτη ρύπανση, περιβαλλοντικό συμβάν 
και έκτακτες κλιματικές συνθήκες.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:
α) ως «ταμεία αλληλοβοηθείας» νοείται 
σύστημα αναγνωρισμένο από το κράτος 
μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
του και το οποίο επιτρέπει στους 
καλυπτόμενους αλιείες να ασφαλίζονται 
και να λαμβάνουν αποζημιώσεις σε 
περίπτωση οικονομικών ζημιών που 
συνδέονται με την εμφάνιση εστίας 
ασθένειας των ζώων, μόλυνσης, 
περιβαλλοντικού συμβάντος, διάχυτης 
ρύπανσης αναγνωρισμένης από τις 
δημόσιες αρχές ή έκτακτων κλιματικών 
συνθηκών.
β) ως «περιβαλλοντικό συμβάν» νοείται 
μια συγκεκριμένη περίπτωση ρύπανσης, 
μόλυνσης ή υποβάθμισης της ποιότητας 
του περιβάλλοντος που σχετίζεται με 
συγκεκριμένο γεγονός και έχει 
περιορισμένο γεωγραφικό εύρος. Δεν 
καλύπτονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι που δεν συνδέονται με 
συγκεκριμένο γεγονός, όπως η αλλαγή του 
κλίματος.
γ) ως «διάχυτη ρύπανση αναγνωρισμένη 
από τις δημόσιες αρχές» νοείται κάθε 
ρύπανση της οποίας η προέλευση δεν 
μπορεί να εντοπιστεί σε συγκεκριμένο 
σημείο αλλά η οποία προέρχεται από 
πολλά σημεία που δεν μπορούν να 
απαριθμηθούν και κατανέμονται σε 
σημαντική επιφάνεια και η οποία 
αναγνωρίζεται από τις δημόσιες αρχές 
του κράτους μέλους.
δ) ως «έκτακτες κλιματικές συνθήκες» 
νοείται ένα κλιματικό συμβάν δυσμενές 
για την άσκηση της δραστηριότητας ή 
φυσική καταστροφή που προκύπτει από 
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παρόμοιο φαινόμενο.
3. Η Επιτροπή προβλέπει, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, τους όρους 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η εισαγωγή της δυνατότητας συμμετοχής του κλάδου της αλιείας στη συγκρότηση 
ταμείου αλληλοβοήθειας με βάση όσα παρουσιάζονται στο σχέδιο κανονισμού για το ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία 231
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις 
βελτίωσης των υποδομών αλιευτικών 
λιμένων, τόπων εκφόρτωσης και 
ιχθυόσκαλων. Οι επενδύσεις πρέπει να 
αφορούν ιδίως:

α) τη βελτίωση της ποιότητας και της 
φρεσκότητας των προϊόντων που 
εκφορτώνονται·
β) τη βελτίωση των συνθηκών 
εκφόρτωσης, επεξεργασίας, 
αποθεματοποίησης και πώλησης σε 
ιχθυόσκαλα·
γ) τα μέτρα για μείωση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και τα μέτρα 
για βέλτιστη χρήση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων εμπορικών αποθεμάτων , σε 
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περίπτωση που εκφορτώνονται, και για 
την αξιοποίηση υποχρησιμοποιούμενων 
συστατικών των αλιευμάτων·
δ) την ενεργειακή αποδοτικότητα·
ε) την περιβαλλοντική προστασία, 
συγκεκριμένα τη συλλογή, την 
αποθεματοποίηση και την επεξεργασία 
απορριμμάτων και θαλάσσιων 
απορριμμάτων·
στ) τη βελτίωση της ασφάλειας και των 
συνθηκών εργασίας·
ζ) την προμήθεια καυσίμων, πάγου, 
ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας·
η) τη συντήρηση αλιευτικών σκαφών και 
την επισκευή του εξοπλισμού·
θ) την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και 
την επέκταση των αποβαθρών για 
μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την 
εκφόρτωση ή τη φόρτωση·
ι) τη μηχανογραφική διαχείριση 
αλιευτικών δραστηριοτήτων·
ια) τη δικτύωση των αλιευτικών λιμένων, 
των τόπων εκφόρτωσης και των 
ιχθυόσκαλων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης προτείνει τη διεύρυνση των επενδύσεων του ΕΤΘΑ στους λιμένες, προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη ο στρατηγικός τους ρόλος για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και των παράκτιων περιοχών.

Τροπολογία 232
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42α
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Ενισχύσεις για την προσωρινή παύση 
αλιευτικών δραστηριοτήτων

1) Το ΕΤΘΑ μπορεί να συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση μέτρων ενίσχυσης λόγω 
προσωρινής παύσης αλιευτικών 
δραστηριοτήτων υπέρ των αλιέων και 
των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 του [κανονισμού 
ΚΑλΠ]·
β) σε περίπτωση εφαρμογής έκτακτων 
μέτρων που λαμβάνει η Επιτροπή δυνάμει 
του άρθρου 13 του [κανονισμού ΚΑλΠ]·
γ) σε περίπτωση περιόδου βιολογικής 
ανάπαυσης που αποφασίζεται σύμφωνα 
με τον [κανονισμό ΚΑλΠ]·
δ) σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων 
που προβλέπονται στο άρθρο 39, κατά 
την περίοδο αντικατάστασης των 
μηχανών.
2) Οι περιοδικές εποχικές παύσεις των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση 
αποζημίωσης ή την καταβολή πληρωμών 
δυνάμει του παρόντος άρθρου.
3) Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 150 για τον 
καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τους αλιείς που προβαίνουν σε προσωρινή παύση 
δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται μέτρα επείγοντος χαρακτήρα ή κατά τις 
περιόδους βιολογικής ανάπαυσης στο πλαίσιο του βασικού κανονισμού.

Τροπολογία 233
Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να ενισχυθούν μορφές 
υδατοκαλλιέργειας με υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
την επένδυση στην ανάπτυξη παράκτιων 
υδατοκαλλιεργειών ή υδατοκαλλιεργειών 
εκτός των τροφίμων.

1. Προκειμένου να ενισχυθούν μορφές 
υδατοκαλλιέργειας με υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
την επένδυση στην ανάπτυξη παράκτιων 
υδατοκαλλιεργειών ή υδατοκαλλιεργειών 
εκτός των τροφίμων. Για την 
υδατοκαλλιέργεια σε ανοικτή θάλασσα θα 
ορίζονται ως περιοχές καλλιέργειας 
εκείνες που βρίσκονται εκτός των 
εσωτερικών υδάτων, οι οποίες 
οριοθετούνται από τις γραμμές βάσης που 
προορίζονται για εκτατική 
υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία μικρής 
κλίμακας και τη συλλογή οστρακοειδών.

Or. es

Τροπολογία 234
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των 
πιο κατάλληλων περιοχών για την 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, και, 
όπου εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διεργασίες του θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού·

α) την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των 
πιο κατάλληλων περιοχών για την 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, και, 
όπου εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διεργασίες του θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού, διατηρώντας τις περιοχές 
καλλιέργειας που προορίζονται για 
παραδοσιακές εκτατικές καλλιέργειες, 
ορίζοντας τις υφιστάμενες περιοχές 
παραγωγής και τον περιβάλλοντα χώρο 
προστασίας·

Or. es
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Τροπολογία 235
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
επιχειρηματικότητα στην 
υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να 
στηρίζει τη σύσταση επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας από καινούριους
καλλιεργητές.

1. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
επιχειρηματικότητα στην 
υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να 
στηρίζει τη σύσταση επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας από καλλιεργητές 
μικρής και μεσαίας κλίμακας, 
ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα την εκτατική 
υδατοκαλλιέργεια.

Or. es

Τροπολογία 236
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας μπορεί να στηρίξει την κατάρτιση 
και υλοποίηση των σχεδίων παραγωγής και 
εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 32 
του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας στηρίζει την κατάρτιση και 
υλοποίηση των σχεδίων παραγωγής και 
εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 32 
του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση και η εφαρμογή σχεδίων παραγωγής και εμπορίας αποτελούν σημαντικά μέτρα της 
ΚΟΑ που ζητούν τη στήριξη του ΕΤΘΑ.

Τροπολογία 237
Patrice Tirolien
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1 % για το 2014 διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σταδιακή μείωση των ενισχύσεων και οι ρυθμίσεις που προτείνουν αυθαίρετα ποσοστά 
παρέμβασης είναι ανεπαρκείς σε σχέση με τα προβλήματα της αγοράς και των πόρων. Θα 
έπρεπε να επανεξεταστούν οι μηχανισμοί ενισχύσεων της αποθεματοποίησης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τους στόχους της ΚΑλΠ και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής τους είτε 
πρόκειται για τη ΜΒΑ είτε για τη μείωση των απορρίψεων.

Τροπολογία 238
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 0,8 % για το 2015 διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως ανωτέρω

Τροπολογία 239
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 0,6 % για το 2016 διαγράφεται
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως ανωτέρω

Τροπολογία 240
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 0,4 % για το 2017 διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως ανωτέρω

Τροπολογία 241
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 0,2 % για το 2018 διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως ανωτέρω

Τροπολογία 242
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 θα διακοπεί σταδιακά έως 
το 2019.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σταδιακή μείωση των ενισχύσεων και οι ρυθμίσεις που προτείνουν αυθαίρετα ποσοστά 
παρέμβασης είναι ανεπαρκείς σε σχέση με τα προβλήματα της αγοράς και των πόρων. Θα 
έπρεπε να επανεξεταστούν οι μηχανισμοί ενισχύσεων της αποθεματοποίησης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τους στόχους της ΚΑλΠ και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής τους είτε 
πρόκειται για τη ΜΒΑ είτε για τη μείωση των απορρίψεων.

Τροπολογία 243
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση των όρων διάθεσης στην 
αγορά:

α) βελτίωση των όρων διάθεσης στην 
αγορά, κυρίως στο πλαίσιο της 
μετάβασης στη ΜΒΑ:

Or. fr

Τροπολογία 244
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) πλεοναζόντων ειδών ή ειδών που 
επιδέχονται περαιτέρω εκμετάλλευση,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 245
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) προϊόντων των οποίων οι εισροές 
είναι ακανόνιστες,

Or. fr

Τροπολογία 246
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ανεπιθύμητων αλιευμάτων που 
εκφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 
του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική] και το άρθρο 8 στοιχείο β 
δεύτερο εδάφιο του [κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. για την κοινή οργάνωση των 
αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας],

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καθώς η εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων δεν αποτελεί πραγματική λύση στο πρόβλημα των 
απορρίψεων, δεν θα πρέπει να αναφέρεται εδώ. Μοναδική εναλλακτική της εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων είναι να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή πιο επιλεκτικών εργαλείων.

Τροπολογία 247
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται αποκλειστικά
μέσω των χρηματοδοτικών μηχανισμών 
που προβλέπονται στον τίτλο IV του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον 
καθορισμό των κοινών διατάξεων].

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χορηγείται κυρίως
μέσω των χρηματοδοτικών μηχανισμών 
που προβλέπονται στον τίτλο IV του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον 
καθορισμό των κοινών διατάξεων].

Or. fr

Τροπολογία 248
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει το 
καθεστώς αντιστάθμισης που προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου 
αριθ. 791/2007 για το επιπρόσθετο 
κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι 
οικονομικοί φορείς κατά την αλίευση, 
καλλιέργεια και εμπορία ορισμένων
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που προέρχονται από τις Αζόρες, τη 
Μαδέρα, τις Κανάριες νήσους, τη 
Γαλλική Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν.

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει το 
καθεστώς αντιστάθμισης του 
επιπρόσθετου κόστους με το οποίο 
επιβαρύνονται οι οικονομικοί φορείς των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών κατά την 
παραγωγή, τη μεταποίηση και την 
εμπορία με σκοπό την εξαγωγή προς την 
κοινοτική αγορά ή την τοπική αγορά των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Or. fr

Τροπολογία 249
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
καταρτίζει για τις περιοχές που 

2. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
καθορίζει για τις περιοχές που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατάλογο 
των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και καθορίζει τις 
ποσότητες των προϊόντων αυτών που 
είναι επιλέξιμες για αντιστάθμιση.

αναφέρονται στην παράγραφο 1 τα 
προϊόντα ή τις κατηγορίες προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι 
επιλέξιμες για αντιστάθμιση, τις 
αντίστοιχες μέγιστες ποσότητες και το 
ποσό αντιστάθμισης στο πλαίσιο της 
συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 250
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
καταρτίζει για τις περιοχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατάλογο 
των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και καθορίζει τις 
ποσότητες των προϊόντων αυτών που είναι 
επιλέξιμες για αντιστάθμιση.

2. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος, 
ενεργώντας σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες περιφερειακές αρχές, καταρτίζει 
για τις περιοχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατάλογο των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
καθορίζει τις ποσότητες των προϊόντων 
αυτών που είναι επιλέξιμες για 
αντιστάθμιση.

Or. pt

Τροπολογία 251
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος
καταρτίζει για τις περιοχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατάλογο 
των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και καθορίζει τις 
ποσότητες των προϊόντων αυτών που είναι 

2. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
καταρτίζει, σε συνεννόηση με τις 
αρμόδιες εκλεγμένες δημόσιες αρχές και 
τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης 
της αλιείας, για τις περιοχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατάλογο 
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επιλέξιμες για αντιστάθμιση. των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και καθορίζει τις 
ποσότητες των προϊόντων αυτών που είναι 
επιλέξιμες για αντιστάθμιση.

Or. fr

Τροπολογία 252
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) που προέρχονται από παράνομη, 
λαθραία και άναρχη αλιεία.

Or. pt

Τροπολογία 253
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 73α
Επιχειρήσεις

1. Η αντιστάθμιση καταβάλλεται στις 
επιχειρήσεις που ασκούν αλιευτικές
δραστηριότητες καθώς και 
δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στις 
εν λόγω περιοχές.
2. Τα οικεία κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση 
της οικονομικής βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν την 
αντιστάθμιση.

Or. pt
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Τροπολογία 254
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή πρόγραμμα αντιστάθμισης για 
κάθε εμπλεκόμενη περιφέρεια, το οποίο 
περιλαμβάνει τον κατάλογο και τις 
ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 73, 
το ύψος της αντιστάθμισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 74 και την αρμόδια αρχή κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 108.

1. Τα οικεία κράτη μέλη, ενεργώντας σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες 
περιφερειακές αρχές, υποβάλλουν στην 
Επιτροπή πρόγραμμα αντιστάθμισης για 
κάθε εμπλεκόμενη περιφέρεια, το οποίο 
περιλαμβάνει τον κατάλογο και τις
ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 73, 
το ύψος της αντιστάθμισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 74 και την αρμόδια αρχή κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 108.

Or. pt

Τροπολογία 255
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 75α
Διαφοροποίηση

Προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τις 
εξελίξεις της κατάστασης, τα οικεία 
κράτη μέλη, ενεργώντας σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές, 
μπορούν να διαφοροποιούν τον κατάλογο 
και τις ποσότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 2, καθώς και το 
ύψος της αντιστάθμισης που προβλέπεται 
στο άρθρο 74.

Or. pt
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Τροπολογία 256
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 75α
Ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές
Έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
δραστηριοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, λαμβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, καθώς 
και το γεγονός ότι οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές εντάσσονται στο πλαίσιο 
λεκανών και περιβαλλόντων αλιείας 
εντελώς διαφορετικών από αυτών της 
ηπειρωτικής Ευρώπης, το ΕΤΘΑ μπορεί:
1. να στηρίζει την αντικατάσταση της 
κύριας ή της βοηθητικής μηχανής 
αλιευτικού σκάφους μόνο από τους 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της 
Ένωσης των οποίων τα σκάφη έχουν 
ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες για 
τουλάχιστον 60 ημέρες στη θάλασσα 
κατά τη διάρκεια των δύο ετών που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης, 
2. να στηρίζει, βάσει του άρθρου 38 του 
παρόντος κανονισμού, την απόκτηση και 
τη συντήρηση αγκυροβολημένων 
εξοπλισμών συγκέντρωσης ιχθύων οι 
οποίοι αποτελούν αντικείμενο συλλογικής 
διαχείρισης στο πλαίσιο πολυετούς 
σχεδίου,
3. να στηρίζει, κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 41 παράγραφος 4 του παρόντος 
κανονισμού, την κατασκευή νέων 
λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων 
ιχθυόσκαλων,
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4. να στηρίζει την εγκατάσταση νέων 
αλιέων, και κυρίως τη ναυπήγηση νέων 
σκαφών,
5. να στηρίζει την απόκτηση υλικού 
ασφαλείας, κυρίως του υποχρεωτικού 
υλικού,
6. να στηρίζει μέτρα που δεν 
προβλέπονται από το ΕΤΘΑ και τα οποία 
επιτρέπουν τη συνεκτίμηση των 
ιδιαιτεροτήτων των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
349 της ΣΛΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα αιτήματα των επαγγελματιών των 
εξόχως απόκεντρων θαλάσσιων περιοχών και για την καλύτερη αναγνωσιμότητα, προτείνεται 
να συγκεντρωθούν σε ένα μόνο άρθρο τα σχετικά μέτρα ή τα μέτρα που αποτελούν αντικείμενο 
παρέκκλισης.

Τροπολογία 257
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 4 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΙΤΛΟΣ IVα – Μέτρα που 
χρηματοδοτούνται βάσει επιμερισμένης 
διαχείρισης
Κεφάλαιο IVα –Μέτρα σχετικά με την 
ΟΘΠ βάσει επιμερισμένης διαχείρισης
Άρθρο 72α Το ΕΤΘΑ προβλέπει τη 
δυνατότητα
1) ενίσχυσης της συμμετοχής των 
επαγγελματιών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας στην εφαρμογή της 
ΟΘΠ.
Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες ενέργειες:
α) χαρτογράφηση των ζωνών 
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δραστηριοτήτων ή υδατοκαλλιέργειας
β) κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας
γ) συμμετοχή στις ενέργειες διαβούλευσης
δ) πειραματισμοί με μεθόδους 
διαχείρισης
ε) διασυνοριακή ή διεθνική συνεργασία 
μεταξύ οργανώσεων αλιέων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
υπηκόων τρίτων χωρών εκτός Ένωσης 
2) στήριξης της εφαρμογής του 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
παράκτιων περιοχών, ενθαρρύνοντας:
α) τις περιφερειακές ή τοπικές ενέργειες 
δικτύωσης των φορέων 
β) πιλοτικές δράσεις, κυρίως στους 
τομείς της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της ρύπανσης, και της 
ασφάλειας στη θάλασσα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν σημεία διασύνδεσης μεταξύ των δραστηριοτήτων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας και της εφαρμογής της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. 
Προτείνεται η εισαγωγή ενός κεφαλαίου σχετικά με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική 
βάσει ολοκληρωμένης διαχείρισης που δεν αμφισβητεί τα μέτρα που προβλέπονται βάσει της 
άμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή. Το σκεπτικό είναι να ενισχυθεί η ιδιοποίηση των 
εργαλείων από τους φορείς και να υπάρξει πρόβλεψη σε σχέση με ενδεχόμενη οδηγία για τον 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η εισαγωγή ενός κεφαλαίου σχετικά με την ΟΘΠ βάσει 
επιμερισμένης διαχείρισης αποσκοπεί στην ενίσχυση της εφαρμογής της ΟΘΠ στα διάφορα 
κράτη μέλη. Η προσέγγιση των χρηματοδοτικών κονδυλίων που προορίζονται για την αλιεία, 
την υδατοκαλλιέργεια και την ΟΘΠ χρειάζεται να καταστεί πιο συγκεκριμένη μέσω 
ενισχυμένων συνεργειών.

Τροπολογία 258
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τεχνική βοήθεια δυνάμει του 
άρθρου 51 του κανονισμού για τη θέσπιση 
κοινών διατάξεων ΚΠΣ [.../...] 

Or. fr

Τροπολογία 259
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έχει 
θεσπιστεί σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εξασφαλίζοντας τη σαφή κατανομή και το 
διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ της 
διαχειριστικής αρχής, του οργανισμού 
πληρωμών και του οργανισμού 
πιστοποίησης. Τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική λειτουργία του 
συστήματος καθόλη τη διάρκεια της 
προγραμματικής περιόδου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έχει 
θεσπιστεί σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εξασφαλίζοντας τη σαφή κατανομή και το 
διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ της 
διαχειριστικής αρχής, του οργανισμού 
πληρωμών και του οργανισμού 
πιστοποίησης. Τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική λειτουργία του 
συστήματος καθόλη τη διάρκεια 
εφαρμογής του εθνικού προγράμματος ή 
των περιφερειακών προγραμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 260
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις ακόλουθες 
αρχές για το επιχειρησιακό πρόγραμμα:

1. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους 
εκπροσώπους του τομέα της αλιείας και 



AM\914639EL.doc 99/99 PE494.851v02-00

EL

της υδατοκαλλιέργειας, ορίζουν τις 
ακόλουθες αρχές για κάθε εθνικό
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή για τα 
περιφερειακά προγράμματα:

Or. fr

Τροπολογία 261
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχειριστική αρχή, η οποία μπορεί 
να είναι φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου που δραστηριοποιείται σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο ή το ίδιο το κράτος 
μέλος όταν αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό 
το καθήκον, η οποία είναι επιφορτισμένη 
με την διαχείριση του συγκεκριμένου 
προγράμματος·

α) τη διαχειριστική αρχή, η οποία μπορεί 
να είναι φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου που δραστηριοποιείται σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο ή το ίδιο το κράτος 
μέλος ή η περιφέρεια όταν αναλαμβάνει 
να εκτελέσει αυτό το καθήκον, η οποία 
είναι επιφορτισμένη με την διαχείριση του 
συγκεκριμένου προγράμματος·

Or. es

Τροπολογία 262
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr


