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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ενόψει της επόμενης περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας το οποίο θα συνδέσει αφενός τα 
επιλέξιμα μέτρα της αλιευτικής πολιτικής και αφετέρου τη χρηματοδότηση της νέας 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ). Με τη ενοποίηση των δύο πολιτικών σε ένα 
ενιαίο χρηματοοικονομικό μέσο, η Επιτροπή επιδιώκει την απλοποίηση και τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου, καθώς και τη μελλοντική εδραίωση της νέας ΟΘΠ.  

Το ΕΤΘΑ θα συνίσταται σε πέντε κανονισμούς:  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τη θέσπιση κοινοτικών 
χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον 
τομέα του Δικαίου της Θάλασσας, τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για το 
Ταμείο Εγγυήσεων για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 791/2007 για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που 
επιβαρύνει την εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας των εξόχως απόκεντρων περιοχών 
Αζορών, Μαδέρας, Καναρίων Νήσων, Γουιάνας και Ρεϋνιόν.

Η χρηματοδότηση του νέου ταμείου θα ανερχόταν σε 6.500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί περίπου στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού. Εξ αυτών, 5.520 εκατομμύρια ευρώ θα προορίζονταν κυρίως για την 
επιμερισμένη διαχείριση της ΚΑλΠ μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και 1.047 εκατομμύρια ευρώ για την άμεση διαχείριση της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής από την Επιτροπή και σε μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
εφαρμογής και των δύο πολιτικών.

Στον τομέα της αλιείας, το ταμείο ανταποκρίνεται στους στόχους της πρότασης 
μεταρρύθμισης του βασικού κανονισμού της ΚΑλΠ, στην οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων 
μέτρων, η προώθηση της χρήσης αλιευτικών εργαλείων τα οποία σέβονται περισσότερο τους 
πόρους με σκοπό την εξάλειψη των απορρίψεων και την καθιέρωση της Μέγιστης Βιώσιμης 
Απόδοσης (ΜΒΑ). Περιλαμβάνει, επίσης, τα επιλέξιμα μέτρα που προβλέπονται στην 
πρόταση σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλείει τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για την οριστική ή 
προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, διότι κρίνει ότι στο μέλλον οι 
προσαρμογές της αλιευτικής ικανότητας θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του νέου 
καθεστώτος μεταφοράς δικαιωμάτων.

Παράλληλα, προωθεί τη στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας και φιλοδοξεί να ενισχύσει 
έργα καινοτομίας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, τη μέγιστη 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω τεχνικών που σέβονται περισσότερο τους πόρους και να 
στηρίξει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 
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Το ΕΤΘΑ επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάπτυξη της απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές 
μέσω –μεταξύ άλλων μέτρων– μιας διαφοροποίησης προς άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες 
πέραν των αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

Η πρόταση για το νέο ταμείο επιδιώκει, επίσης, να ενισχύσει την κοινωνική βιωσιμότητα 
αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά τον ρόλο που συχνά διαδραματίζουν οι σύζυγοι στις 
οικογενειακές αλιευτικές επιχειρήσεις, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς νομική αναγνώριση. 

Η θέση της συντάκτριας

Η συντάκτρια χαιρετίζει τα μέτρα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών παράκτιων ζωνών και συμμερίζεται μεγάλο μέρος 
των στόχων της πρότασης. Θεωρεί θετικές τις προσπάθειες του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ 
για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πληθυσμών που ζουν σε αυτές τις ζώνες. 

Εντούτοις, το ενδιαφέρον της Επιτροπής επικεντρώνεται στη μείωση της συνολικής 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης της αλιευτικής δραστηριότητας, η οποία παραμένει ένας τομέας 
ζωτικής σημασίας για πολλές περιοχές, προς όφελος μιας μεγαλύτερης διαφοροποίησης προς 
άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες και προς όφελος, επίσης, της νέας Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής. 

Οι στόχοι του ταμείου που προβλέπονται στην πρόταση θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστούν 
προκειμένου να ενισχυθεί ο σημαντικός κοινωνικοοικονομικός ρόλος του τομέα της αλιείας 
και να αναγνωριστεί επίσης ο ρόλος των τομέων μεταποίησης και εμπορίας στη δημιουργία 
απασχόλησης. 

Η συντάκτρια στηρίζει την καθιέρωση καθεστώτος μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων 
ποσοστώσεων εφόσον περιορίζεται σε συγκεκριμένους στόλους, ενώ αντιτίθεται στην άρση 
των ενισχύσεων για την οριστική ή προσωρινή παύση. Αυτά τα μέτρα έχουν συμβάλει στην 
προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας και στην εξομάλυνση του οικονομικού κόστους σε 
κρίσιμες καταστάσεις, όπως η οριστικοποίηση των αλιευτικών συμφωνιών. Αυτές οι 
ενισχύσεις θα έπρεπε να διατηρηθούν, είτε απορριφθεί είτε όχι τελικά η πρόταση της 
Επιτροπής για εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης που βασίζεται σε μεταβιβάσιμες άδειες 
αλιείας, καθώς αυτό το καθεστώς θα χρειαζόταν ένα διάστημα προσαρμογής προτού 
επηρεάσει πραγματικά την αλιευτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση της 
Επιτροπής προβλέπει, επίσης, ελάχιστα συνοδευτικά κοινωνικοοικονομικά μέτρα για τους 
αλιείς, εκτός από αυτά που αφορούν τη μακροπρόθεσμη δημιουργία και κατάρτιση 
επιχειρηματικών σχεδίων για την εγκατάλειψη της δραστηριότητας. Ως εκ τούτου θα έπρεπε 
να συμπληρώνονται από ενισχύσεις για την αποζημίωση της εγκατάλειψης του επαγγέλματος 
μετά την παύση της δραστηριότητας του σκάφους, όπως πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και κατ’ 
αποκοπή ενισχύσεις.

Ο τομέας της αλιείας, όπως και οι υπόλοιποι οικονομικοί τομείς, πρέπει επίσης να συμβάλει 
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό, δεν δικαιολογείται η 
κατάργηση των ενισχύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κινητήρων, των 
οποίων ο εκσυγχρονισμός είναι επίσης σημαντικός για την εγγύηση της ασφάλειας των 
σκαφών.
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Από την άλλη πλευρά, η πρόταση υστερεί σε δράσεις βελτίωσης της ανανέωσης των γενεών, 
γεγονός το οποίο αντίκειται κατά κάποιον τρόπο στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών παράκτιων ζωνών.

Στο παρελθόν, ο τομέας της αλιείας έχει αντιμετωπίσει τραυματικές καταστάσεις λόγω 
εξαιρετικών συνθηκών, όπως φυσικές καταστροφές ή μαζικές μολύνσεις, χωρίς η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να διαθέτει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους συμβάντων. Η 
συντάκτρια θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να μείνει αναξιοποίητη αυτή η νέα μεταρρύθμιση της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Για τον λόγο 
αυτόν, προτείνει συγκεκριμένη ενίσχυση με σκοπό τον μετριασμό των συνεπειών τέτοιων 
εξαιρετικών συμβάντων. 

Το σχέδιο έκθεσης εισάγει έναν νέο ορισμό για τον «φορέα του τομέα αλίευσης», ο οποίος σε 
ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει τη διευκρίνιση του εύρους των δικαιούχων που 
προβλέπονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, σε άλλες περιπτώσεις επιτρέπει 
τη διεύρυνση των εν λόγω δικαιούχων προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα της αλίευσης, καθώς και οι αλιείς που συλλέγουν οστρακοειδή. Αυτή είναι η 
περίπτωση των μέτρων που προβλέπονται για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής 
στην εργασία, τα οποία, στην πρόταση της Επιτροπής, περιορίζονται στους αλιείς «επί του 
σκάφους». 

Η συντάκτρια ενσωματώνει, επίσης, μια τροποποίηση του ορισμού της αλιείας μικρής 
κλίμακας διότι θεωρεί ότι ο ορισμός της δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο μήκος του 
σκάφους, όπως προτείνει η Επιτροπή. Ο εν λόγω ορισμός θα αποκτούσε, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης, ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη του καθεστώτος μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών δικαιωμάτων, από το οποίο θα έπρεπε να εξακολουθήσει να εξαιρείται ο στόλος 
μικρής κλίμακας προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση αλιευτικών πόρων στα χέρια 
μεγάλων σκαφών και η κοινωνικοοικονομική ζημιά που θα προκαλούσε κάτι τέτοιο σε 
πολλές παράκτιες περιοχές.

Επίσης, το σχέδιο έκθεσης τροποποιεί το κείμενο της Επιτροπής σε σχέση με την αναφορά 
του μέτρου των απορρίψεων και της ΜΒΑ, εκφράζοντας τη μη αποδοχή των στόχων που 
επισημαίνονται και στους δύο τομείς από το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ στο πλαίσιο της 
πρότασης για το βασικό κανονισμό της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Όσον αφορά τα επιλέξιμα μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς, το σχέδιο έκθεσης 
συμπεριλαμβάνει τις ανησυχίες του ευρωπαϊκού τομέα, ο οποίος απορρίπτει την κατάργηση 
των ενισχύσεων της ιδιωτικής αποθεματοποίησης το 2019 και την άμεση κατάργηση των 
αντισταθμιστικών αποζημιώσεων στον τομέα αλιείας τόνου.

Στο πλαίσιο της υδατοκαλλιέργειας, η πρόταση της Επιτροπής είναι υπερβολικά περιοριστική 
καθώς περιορίζει τις ενισχύσεις του ταμείου στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στον 
τομέα της καινοτομίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι οι μοναδικές που μπορούν σε πολλές 
περιπτώσεις να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καινοτομία είναι ένας εκ των στόχων που επιδιώκει αυτή η πρόταση, οι περιορισμοί που 
προτείνονται από την Επιτροπή καταλήγουν να είναι αντιφατικοί.  Η συντάκτρια θεωρεί ότι 
αυτός ο τομέας αποτελεί έναν τομέα του μέλλοντος που πρέπει να ενισχυθεί, αποφεύγοντας 
τους περιορισμούς στο πλαίσιο του νέου χρηματοοικονομικού μέσου. 
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Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή δεν εμβαθύνει επαρκώς στη βελτίωση των 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιευτική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, το παρόν 
σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά τροπολογιών οι οποίες αποσκοπούν στη διεύρυνση των 
μέτρων στήριξης της μεταποίησης και της εμπορίας, τομέων οι οποίοι δεν θα έπρεπε να 
αποκλείονται από την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 

Γενικότερα, η συντάκτρια συμφωνεί με τους νέους προσανατολισμούς που εισάγει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά προτείνει προσαρμογές που συχνά ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους που θέτει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ και σε άλλες περιπτώσεις ευνοούν την 
επαναφορά των στοιχείων του πρότερου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας που θα έπρεπε να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου δημοσιονομικού 
προγραμματισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. es

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα 
διακυβεύονταν αν η χρηματοδοτική 
ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του 
ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στους οικονομικούς 
φορείς οι οποίοι, εκ των προτέρων, δεν θα 
συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον της 
διατήρησης των έμβιων υδάτινων πόρων. 
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι 
αποδεκτοί μόνον οι οικονομικοί φορείς 
που, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα πριν από την υποβολή αίτησης 
για ενίσχυση, δεν συμμετείχαν στη 
λειτουργία, στη διαχείριση ή στην 
ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών 
ΠΛΑ της Ένωσης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 
29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας 
κοινοτικού συστήματος πρόληψης, 
αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας, 
τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και 
(ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) 
αριθ. 1447/1999, που έχουν διαπράξει 
σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή 
του άρθρου 90 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 της 

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

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

Or. es

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η εκπλήρωση ορισμένων εκ των 
προτέρων προϋποθέσεων είναι ύψιστης 
σημασίας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, ιδίως 
όσον αφορά την υποβολή ενός Πολυετούς 
Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για την 
υδατοκαλλιέργεια και την αποδεδειγμένη 
διοικητική ικανότητα για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας 
και την επιβολή με την εφαρμογή ενός 
συστήματος ελέγχου Ένωσης, 

διαγράφεται
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επιθεώρησης και επιβολής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα έπρεπε να μελετήσει καλύτερα τις εκ των προτέρων προϋποθέσεις προκειμένου 
να διατηρήσει κατά προτίμηση μόνο εκείνες που αναφέρονται στη βελτίωση της αποδοτικότητας 
του ταμείου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 5

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 

(36) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες υγείας και ασφάλειας, το ΕΤΘΑ 
θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις που 
προορίζονται για αυτόν τον σκοπό.
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σκάφους.

Or. es

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Ο στόχος της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών 
αποθεμάτων. Η πλεονάζουσα αλιευτική 
ικανότητα έχει αναγνωριστεί ως σημαντική 
κινητήρια δύναμη της υπεραλίευσης. 
Επομένως είναι πρωταρχικής σημασίας να 
προσαρμοστεί ο αλιευτικός στόλος της 
Ένωσης στους διαθέσιμους πόρους. Η 
απομάκρυνση της πλεονάζουσας 
αλιευτικής ικανότητας μέσω κρατικών 
ενισχύσεων, όπως η προσωρινή ή μόνιμη
παύση της δραστηριότητας και συστήματα 
διάλυσης έχει αποδειχθεί 
αναποτελεσματική. Ως εκ τούτου, το 
ΕΤΘΑ θα στηρίζει τη δημιουργία και τη 
διαχείριση συστημάτων μεταβιβάσιμων 
αδειών αλιείας που στοχεύουν στη μείωση 
της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας 
και την αύξηση των επιδόσεων και της 
κερδοφορίας των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων.

(39) Ο στόχος της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών 
αποθεμάτων. Η πλεονάζουσα αλιευτική 
ικανότητα έχει αναγνωριστεί ως σημαντική 
κινητήρια δύναμη της υπεραλίευσης. 
Επομένως είναι πρωταρχικής σημασίας να 
προσαρμοστεί ο αλιευτικός στόλος της 
Ένωσης στους διαθέσιμους πόρους και για 
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι 
απαραίτητη η διατήρηση των κρατικών 
ενισχύσεων για την προσωρινή ή μόνιμη
παύση της δραστηριότητας και τα 
συστήματα διάλυσης.  Επίσης, το ΕΤΘΑ 
θα στηρίζει τη δημιουργία και τη 
διαχείριση συστημάτων μεταβιβάσιμων 
αδειών αλιείας που στοχεύουν στη μείωση 
της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας 
και την αύξηση των επιδόσεων και της 
κερδοφορίας των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις για την οριστική και προσωρινή παύση δραστηριοτήτων έχουν συμβάλει στη 
μείωση της ικανότητας του ευρωπαϊκού στόλου.  Επιπλέον, αυτές οι ενισχύσεις 
συμβάλλουν στον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κρίσιμων καταστάσεων 
για τον τομέα, συνεπώς δεν θα ήταν σκόπιμη η κατάργησή τους.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Έχοντας επίγνωση της σημασίας των 
αλιευτικών λιμένων, των τόπων 
εκφόρτωσης και των καταφυγίων, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις σχετικές 
επενδύσεις, ιδίως για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της ποιότητας των 
προϊόντων που εκφορτώνονται, καθώς και 
της ασφάλειας και των συνθηκών 
εργασίας.

(44) Έχοντας επίγνωση της σημασίας των 
αλιευτικών λιμένων, των τόπων 
εκφόρτωσης, των καταφυγίων και των 
ιχθυοσκαλών, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
στηρίζει τις σχετικές επενδύσεις, ιδίως για 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της 
ποιότητας των προϊόντων που 
εκφορτώνονται, καθώς και της ασφάλειας 
και των συνθηκών εργασίας.

Or. es
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Τροπολογία 9

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, δυσμενή 
καιρικά φαινόμενα, αιφνίδιες μεταβολές 
της ποιότητας του νερού, ασθένειες ή 
προσβολές από παράσιτα, δαπάνες που 
προκύπτουν από την αποκομιδή και 
καταστροφή νεκρών ζώων στην 
εκμετάλλευση, και καταστροφή 
εγκαταστάσεων παραγωγής.

Or. es

Τροπολογία 10

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 

(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 
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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.

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 μείωσης των απορρίψεων, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να στηρίζει την 
επεξεργασία των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων.

Or. es

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69α) Τα ειδικά μέτρα που εφαρμόζονται 
στις απόκεντρες περιφέρειες έχουν 
αποδειχθεί πολύ χρήσιμα για την 
αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων που 
προκύπτουν από τον απομακρυσμένο και 
νησιωτικό χαρακτήρα τους. Ενόψει της 
επόμενης περιόδου δημοσιονομικού
προγραμματισμού, πρέπει να μελετηθεί 
εις βάθος η θέσπιση παρόμοιων μέτρων 
για εκείνες τις νησιωτικές περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες λόγω των 
χαρακτηριστικών τους φέρουν 
ομοιότητες με τις περιοχές όπου αυτά τα 
μέσα πολιτικής στον τομέα της γεωργίας 
αποδείχθηκαν αποτελεσματικά.  

Or. es
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Έχοντας επίγνωση της σημασίας της 
διασφάλισης της διατήρησης των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της 
προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων, 
ιδίως από την παράνομη αλιεία και 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 
Πράσινης Βίβλου για τη μεταρρύθμιση της 
ΚΑλΠ, εκείνοι οι οικονομικοί φορείς που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
ΚΑλΠ, θέτοντας σε κίνδυνο κυρίως τη 
βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων 
και κατά συνέπεια αποτελούν σοβαρή 
απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα 
επίπεδα εκείνα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ και εκείνοι που 
εμπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΤΘΑ. Η χρηματοδότηση της Ένωσης 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε 
κανένα στάδιο από την επιλογή έως την 
εκτέλεση μιας δράσης για να υπονομεύσει 
το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των 
έμβιων υδάτινων πόρων το οποίο 
εκφράζεται στους στόχους του κανονισμού 
για την ΚΑλΠ.

(88) Έχοντας επίγνωση της σημασίας της 
διασφάλισης της διατήρησης των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της 
προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων, 
ιδίως από την παράνομη αλιεία και 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 
Πράσινης Βίβλου για τη μεταρρύθμιση της 
ΚΑλΠ, εκείνοι οι οικονομικοί φορείς που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
ΚΑλΠ, θέτοντας σε κίνδυνο κυρίως τη 
βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων 
και κατά συνέπεια αποτελούν σοβαρή 
απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα που 
προσεγγίζουν τη ΜΒΑ και εκείνοι που 
εμπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΤΘΑ. Η χρηματοδότηση της Ένωσης 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε 
κανένα στάδιο από την επιλογή έως την 
εκτέλεση μιας δράσης για να υπονομεύσει 
το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των 
έμβιων υδάτινων πόρων το οποίο 
εκφράζεται στους στόχους του κανονισμού 
για την ΚΑλΠ.

Or. es

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(93) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι (93) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι 
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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.

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

Or. es

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

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 «αλιευτική περιοχή» νοείται  ως 
«αλιευτική περιοχή» νοείται μια περιοχή η 
οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταμό 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. es

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη του τη δραστηριότητα της 
υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων η οποία πραγματοποιείται κατά μήκος των ποταμών, 
όπως η εκτροφή πέστροφας.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ως «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια 
Πολιτική» (ΟΘΠ) νοείται  η πολιτική της 
Ένωσης, στόχος της οποίας είναι να 

(7) ως «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια 
Πολιτική» (ΟΘΠ) νοείται  η πολιτική της 
Ένωσης, στόχος της οποίας είναι να 
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ενισχύσει τη συντονισμένη και συνεκτική 
λήψη αποφάσεων για τη μεγιστοποίηση 
της αειφόρου ανάπτυξης, της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών, 
ιδίως των παράκτιων, νησιωτικών και 
απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης, 
καθώς και των θαλάσσιων τομέων, μέσω 
συνεκτικών και σχετικών με τη θάλασσα 
πολιτικών και της σχετικής διεθνούς 
συνεργασίας·

καθιερώσει και να εφαρμόσει μια 
ολοκληρωμένη, συνεκτική, διαφανή και 
βιώσιμη διαδικασία λήψης αποφάσεων
όσον αφορά τους ωκεανούς, τις θάλασσες 
των παράκτιων, νησιωτικών και 
απόκεντρων περιφερειών και τους 
θαλάσσιους τομείς· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός συνάδει με τον ορισμό που προέκυψε από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2007 με τίτλο "Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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 στόλου·

(18) ως «παράκτια αλιεία μικρής 
κλίμακας» νοείται  η αλιεία που διεξάγεται 
από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 
μικρότερου των 15 μέτρων ή που 
πραγματοποιούν αλιευτικά ταξίδια 
μικρότερα των 24 ωρών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δραστηριότητα μικρής κλίμακας δεν καθορίζεται αποκλειστικά από ένα τεχνικό 
χαρακτηριστικό του σκάφους, όπως το μήκος.  Για τον ορισμό αυτής της δραστηριότητας πρέπει 
να ληφθούν υπόψη και άλλα στοιχεία όπως η διάρκεια του αλιευτικού ταξιδιού.
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Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «φορέας του τομέα αλίευσης»: το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
εκμεταλλεύεται, κατέχει επιχείρηση ή 
εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενος ή 
υπάλληλος σε επιχείρηση με 
δραστηριότητα που σχετίζεται με 
οποιαδήποτε από τα στάδια της αλυσίδας 
παραγωγής των προϊόντων αλίευσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένας ορισμός που θα περιλαμβάνει ολόκληρο τον τομέα της 
αλίευσης προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εύρος των ενισχύσεων που προβλέπονται στον νέο 
κανονισμό, αυτών από τις οποίες θα έπρεπε να επωφελούνται σε πολλές περιπτώσεις όλοι οι 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων που χρησιμοποιούν δίχτυα-ενέδρες ή των βοηθών 
αλιέων (κατασκευαστών διχτυών, συσκευαστών κ.λπ.).

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της βιώσιμης και
ανταγωνιστικής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

α) προώθηση της ανταγωνιστικής αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών 
μεταποίησης και εμπορίας, καθώς και 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητά τους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής πτυχής των στόχων 
του νέου ταμείου, συνεπώς δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η αλιεία αποτελεί μια δραστηριότητα 
πολύ σημαντική για την ευημερία πολλών παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) διαφοροποίηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 
της διαφοροποίησης σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει τον διαχωρισμό σε δύο σκέλη της προτεινόμενης προτεραιότητας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξάλλου, θεωρεί ότι η διαφοροποίηση δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να 
πραγματοποιείται εκτός του τομέα αλιείας. Οι αλιευτικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να 
παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης οι οποίες δεν θα πρέπει να αγνοούνται συστηματικά.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει τον διαχωρισμό σε δύο σκέλη της προτεινόμενης προτεραιότητας β) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκ των προτέρων όροι διαγράφεται
Οι προϋποθέσεις εκ των προτέρων που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται για 
το ΕΤΘΑ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα έπρεπε να μελετήσει καλύτερα τους εκ των προτέρων όρους προκειμένου να 
διατηρήσει κατά προτίμηση μόνο εκείνους που αναφέρονται στη βελτίωση της αποδοτικότητας 
του ταμείου.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτό το κείμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγείρει νομική αβεβαιότητα.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την αναγνώριση των άλλων 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
γ), οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη 
βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτό το κείμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγείρει τη νομική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών ή 
εισαγωγή αλιευτικών σκαφών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις για τον παροπλισμό είναι απαραίτητες προκειμένου να συνεχιστεί η 
αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού στόλου και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν, στην καλύτερη 
προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας στους διαθέσιμους πόρους.  Η έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για τη λειτουργία του ΕΤΑ προτείνει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών 
των ενισχύσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει την κατάργησή τους.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις για την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας έχουν συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το κοινωνικό κόστος που 
συνεπάγεται κάτι τέτοιο.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πόροι που κατανέμονται στην 
αντιστάθμιση των απόκεντρων 
περιφερειών σύμφωνα με το κεφάλαιο V 
του τίτλου V, δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
ανά έτος:

5. Οι πόροι που κατανέμονται στην 
αντιστάθμιση των απόκεντρων 
περιφερειών σύμφωνα με το κεφάλαιο V 
του τίτλου V, δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
ανά έτος:

– τα 4 300 000 ευρώ για τις Αζόρες και τη 
Μαδέρα·

– τα 8 300 000 ευρώ για τις Αζόρες και τη 
Μαδέρα·

– τα 5 800 000 ευρώ για τις Καναρίους 
Νήσους·

– τα 11 600 000 ευρώ για τις Καναρίους 
Νήσους·

– τα 4 900 000 ευρώ για τη γαλλική 
Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν.

– τα 9 800 000 ευρώ για τη γαλλική 
Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττονται έντονα από την οικονομική 
κρίση με ποσοστά ανεργίας που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
συντάκτρια προτείνει τον διπλασιασμό των κονδυλίων που προορίζονται για αυτές τις 
περιφέρειες προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αυξημένες δαπάνες στις οποίες πρέπει να 
ανταπεξέλθουν ως αποτέλεσμα του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα τους Συνολικά, 
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προτείνεται αύξηση κατά 15 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα αφαιρούνταν από το κονδύλι που 
προορίζεται για τα μέτρα άμεσης διαχείρισης του ΕΤΘΑ, γεγονός το οποίο θα εξασφάλιζε τη 
δημοσιονομική ουδετερότητα.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημοσιονομικοί πόροι στο πλαίσιο της 
άμεσης διαχείρισης

Δημοσιονομικοί πόροι στο πλαίσιο της 
άμεσης διαχείρισης

Ποσό ύψους 1 047 000 000 ευρώ από το 
ΕΤΘΑ κατανέμεται σε μέτρα υπό την 
άμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στα 
κεφάλαια Ι και ΙΙ του τίτλου VI. Στο ποσό 
αυτό περιλαμβάνεται η παροχή τεχνικής 
βοήθειας δυνάμει του άρθρου 91.

Ποσό ύψους 1 032 000 000 ευρώ από το 
ΕΤΘΑ κατανέμεται σε μέτρα υπό την 
άμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στα 
κεφάλαια Ι και ΙΙ του τίτλου VI. Στο ποσό 
αυτό περιλαμβάνεται η παροχή τεχνικής 
βοήθειας δυνάμει του άρθρου 91.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αιτιολογήσει περιληπτικά τις δαπάνες των μέτρων άμεσης 
διαχείρισης, διότι το ποσό που προβλέπεται στην πρότασή της αποτελεί πολύ αυξημένο ποσοστό 
(16 τοις εκατό) του προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ.  Η συντάκτρια θεωρεί ότι ένα ελάχιστο μέρος 
της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δεσμεύει η Επιτροπή, μόνο 15 εκατομμύρια ευρώ, θα 
μπορούσε να διοχετευθεί στα κονδύλια που προορίζονται για τις απόκεντρες περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πλήττονται από την παρούσα οικονομική κρίση πιο έντονα από 
τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήριες αρχές για το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα

διαγράφεται

Κατά την εκπόνηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος, το κράτος μέλος λαμβάνει 
υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες 
αρχές:
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a) σχετικοί συνδυασμοί μέτρων 
περιλαμβάνονται σε σχέση με κάθε μία 
από τις προτεραιότητες της Ένωσης, που 
ακολουθούν λογικά την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση και την ανάλυση δυνατών 
σημείων, αδύνατων σημείων, ευκαιριών 
και απειλών (στο εξής «SWOT»)·
β) μια σχετική προσέγγιση προς την 
καινοτομία και την άμβλυνση της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς και την 
προσαρμογή, είναι ενσωματωμένη στο 
πρόγραμμα·
γ) προβλέπεται η λήψη των κατάλληλων 
μέτρων για την απλούστευση και 
διευκόλυνση της εφαρμογής του 
προγράμματος·
δ) όπου εφαρμόζεται, η συνοχή των 
μέτρων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
της Ένωσης για το ΕΤΘΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 
και παράγραφος 5 του παρόντος 
κανονισμού με το πολυετές εθνικό σχέδιο 
στρατηγικής για την υδατοκαλλιέργεια 
που αναφέρεται στο άρθρο 43 του 
κανονισμού [για την κοινή αλιευτική 
πολιτική].

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο δεν παρέχει τίποτα περισσότερο, καθώς περιορίζεται στην επανάληψη στοιχείων 
που περιλαμβάνονται ήδη σε άλλα τμήματα του κανονισμού.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
με τη συμμετοχή αλιέων και άλλων 

γ) την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
με τη συμμετοχή φορέων του τομέα 
αλίευσης και άλλων ενδιαφερόμενων 
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ενδιαφερόμενων μερών. μερών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να συμπεριλάβει στους δικαιούχους τους αλιείς που 
χρησιμοποιούν δίχτυα-ενέδρες και άλλες ομάδες του τομέα αλίευσης, όπως οι συσκευαστές και 
οι κατασκευαστές διχτυών, των οποίων η δραστηριότητα εξακολουθεί να μην περιλαμβάνεται 
στον ορισμό των αλιέων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχεται επίσης στους 
συζύγους των αυτοαπασχολούμενων 
αλιέων ή, όταν και στο βαθμό που 
αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία, 
στους συντρόφους συμβίωσης των 
αυτοαπασχολούμενων αλιέων, όταν δεν 
είναι υπάλληλοι ή επιχειρηματικοί 
συνεργάτες, όπου συνήθως, υπό με τους 
όρους που προβλέπονται από την εθνική 
νομοθεσία, συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες των αυτοαπασχολούμενων 
αλιέων ή στην εκτέλεση βοηθητικών 
καθηκόντων.

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχεται επίσης στους 
συζύγους των αυτοαπασχολούμενων 
φορέων του τομέα αλίευσης ή, όταν και 
στο βαθμό που αναγνωρίζονται από την 
εθνική νομοθεσία, στους συντρόφους 
συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων 
φορέων του τομέα αλίευσης, όταν δεν 
είναι υπάλληλοι ή επιχειρηματικοί 
συνεργάτες, όπου συνήθως, υπό με τους 
όρους που προβλέπονται από την εθνική 
νομοθεσία, συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες των αυτοαπασχολούμενων 
αλιέων ή στην εκτέλεση βοηθητικών 
καθηκόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να συμπεριλάβει στους δικαιούχους τους αλιείς που 
χρησιμοποιούν δίχτυα-ενέδρες και άλλες ομάδες του τομέα αλίευσης, όπως οι συσκευαστές και 
οι κατασκευαστές διχτυών, των οποίων η δραστηριότητα εξακολουθεί να μην περιλαμβάνεται 
στον ορισμό των αλιέων.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ίδρυση νέων επιχειρήσεων εκτός της 
αλιείας·

α) την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και
εκτός της αλιείας·

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι κατανοητό για ποιον λόγο η διαφοροποίηση και η δημιουργία απασχόλησης πρέπει να 
πραγματοποιούνται κατ’ ανάγκη εκτός του τομέα της αλιείας. Οι αλιευτικές δραστηριότητες 
μπορούν επίσης να συμβάλλουν σε αυτούς τους στόχους.

Τροπολογία 32

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.

β) τον επανεξοπλισμό σκαφών 
προκειμένου να αλλάξουν χρήση για νέες 
δραστηριότητες εκτός της αλιείας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση και η δημιουργία απασχόλησης θα έπρεπε να επικεντρώνεται σε όλα τα 
ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη ανεξαιρέτως, κυρίως σε μια περίοδο όπως η σημερινή που 
πλήττεται από έντονη οικονομική κρίση.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την αγορά σκαφών από νέους 
επιχειρηματίες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο για την ενίσχυση της 
ανανέωσης των γενεών στον τομέα της αλιείας. Εντούτοις, είναι αναγκαίο να προωθηθεί η 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) χορηγείται σε φορείς του 
τομέα αλίευσης οι οποίοι:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση και η δημιουργία απασχόλησης πρέπει να επικεντρώνονται στο σύνολο του 
τομέα αλιείας. Η ορολογία που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της πρότασης δεν είναι επαρκώς 
διευκρινιστική.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 50% του 

6. Το ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 50% του 
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προϋπολογισμού που προβλέπεται στο 
επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε δράση και 
δεν υπερβαίνει ένα μέγιστο ποσό 50 000 
ευρώ για κάθε δράση.

προϋπολογισμού που προβλέπεται στο 
επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε δράση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το μέγιστο ποσό 50 000 ευρώ είναι αυθαίρετο και ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ευκαιριών 
επενδύσεων.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται πρέπει να ωφελούν όλους τους αλιείς, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιέων που συλλέγουν οστρακοειδή, των αλιέων που χρησιμοποιούν δίχτυα-ενέδρες και 
των βοηθών αλιέων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
συνθήκες επί του σκάφους για τους αλιείς, 
το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις 
επί του σκάφους ή σε επιμέρους 
εξοπλισμούς, υπό τον όρο οι επενδύσεις 
αυτές να υπερκαλύπτουν τα πρότυπα που 
απαιτούνται σύμφωνα με το εθνικό ή το 
ενωσιακό δίκαιο.

1. Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
συνθήκες εργασίας για τους φορείς του 
τομέα αλιείας, το ΕΤΘΑ μπορεί να 
στηρίζει επενδύσεις ή επιμέρους 
εξοπλισμούς με σκοπό τη βελτίωση της 
ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της 
υγιεινής, της ποιότητας των προϊόντων, 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
επιλεκτικότητας, εφόσον κάτι τέτοιο δεν 
αυξάνει την αλιευτική ικανότητα.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται πρέπει να ωφελούν όλους τους αλιείς, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιέων που συλλέγουν οστρακοειδή, των αλιέων που χρησιμοποιούν δίχτυα-ενέδρες και 
των βοηθών αλιέων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα πεδία εφαρμογής που 
μπορούν να καλυφθούν από τις επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη παρέχεται σε αλιείς ή 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών.

2. Η στήριξη παρέχεται σε φορείς του 
τομέα αλίευσης ή ιδιοκτήτες αλιευτικών 
σκαφών ή αλιευτικών εργαλείων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία πρέπει να ωφελούν 
όλους τους φορείς του τομέα αλίευσης, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων που συλλέγουν
οστρακοειδή, των αλιέων που χρησιμοποιούν δίχτυα-ενέδρες και των βοηθών αλιέων, καθώς 
και των ιδιοκτητών σκαφών ή αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η δράση συνίσταται σε μια 
επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη 
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 
για το ίδιο αλιευτικό σκάφος. Όταν η 
δράση συνίσταται σε μια επένδυση σε 
μεμονωμένο εξοπλισμό, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη 
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 

διαγράφεται
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για τον ίδιο δικαιούχο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτοί οι νέοι περιορισμοί που προτείνονται από την Επιτροπή όσον αφορά τη συχνότητα των 
ενισχύσεων που προορίζονται για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας εμποδίζουν την 
επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται σε αυτό το άρθρο.  Η συντάκτρια αντιτίθεται σε αυτούς 
τους περιορισμούς, διότι δεν είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων τον αριθμό των 
απαραίτητων επενδύσεων. 

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 150, προκειμένου 
να εντοπίσει τους τύπους δράσεων που 
είναι επιλέξιμοι βάσει της παραγράφου 1.

4. Οι επιλέξιμες δράσεις θα 
περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και στα κριτήρια επιλογής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, στην 
καθιέρωση των τύπων επιλέξιμων δράσεων.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων των αλιευτικών 
σκαφών·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις της οριστικής παύσης έχουν συμβάλει στο παρελθόν στην αναδιάρθρωση του 
τομέα και στο μέλλον θα είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση νέων προσαρμογών της 
ευρωπαϊκής αλιευτικής ικανότητας με σκοπό τη διατήρηση των πόρων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) την προσωρινή παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων των 
ιδιοκτήτων αλιευτικών σκαφών ή των 
αλιέων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις της προσωρινής παύσης είναι απαραίτητες για τη μείωση του κοινωνικού κόστους 
των δραστικών μειώσεων της αλιευτικής ικανότητας.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η οριστική παύση αλιευτικού 
σκάφους θα μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνο μέσω της διάλυσης ή της 
μετατροπής του, υπό σημαία κράτους 
μέλους, και της νηολόγησής του στην 
Κοινότητα για δραστηριότητες που δεν 
αφορούν την αλιεία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις για οριστική παύση έχουν συμβάλει στην αναδιάρθρωση του τομέα μειώνοντας το 
κοινωνικό κόστος λόγω των δραστικών μειώσεων της αλιευτικής ικανότητας με σκοπό τη 
βελτίωση της διατήρησης των πόρων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η διατήρηση αυτού του 
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είδους ενισχύσεων ανεξάρτητα από το εάν εισάγουν ή όχι ένα καθεστώς μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η οριστική παύση του σκάφους θα 
συνεπάγεται την οριστική ανάκληση της 
αλιευτικής ικανότητας του εν λόγω 
σκάφους και, κατά περίπτωση, της 
αλιευτικής άδειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις για οριστική παύση έχουν συμβάλει στο παρελθόν στην αναδιάρθρωση του τομέα, 
ενώ στο μέλλον θα είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση νέων προσαρμογών της ευρωπαϊκής 
αλιευτικής ικανότητας, γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία τη διατήρηση αυτών των 
ενισχύσεων.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Η προσωρινή παύση της αλιευτικής 
δραστηριότητας θα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο 
τεχνικού μέτρου το οποίο θα ληφθεί 
σύμφωνα με τα στοιχεία δ) και ε) του 
άρθρου 8 του κανονισμού για την ΚΑλΠ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις της οριστικής και προσωρινής παύσης έχουν συμβάλει στην αναδιάρθρωση του 
τομέα μειώνοντας το κοινωνικό κόστος των μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων.
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Η οριστική παύση της 
δραστηριότητας σκαφών θα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο 
μέτρου διατήρησης όπως προβλέπεται 
στο στοιχείο γ) του άρθρου 7 του 
κανονισμού για την ΚΑλΠ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η οριστική και προσωρινή παύση έχουν συμβάλει στην αναδιάρθρωση του τομέα μειώνοντας το 
κοινωνικό κόστος των μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Στήριξη της εφαρμογής των μέτρων 

διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας
1. Με σκοπό τη διασφάλιση της 
αποδοτικής εφαρμογής της διαχείρισης 
της αλιευτικής ικανότητας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 34 του 
κανονισμού για την ΚΑλΠ, το ΕΤΘΑ 
μπορεί να παρέχει στήριξη για:
α) την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών
β) την προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων των ιδιοκτητών σκαφών 
και των αλιέων, όταν κρίνεται 
απαραίτητη για την επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων της οριστικής 
παύσης.
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2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 θα πραγματοποιούνται 
μέσω σχεδίων παροπλισμού τα οποία θα 
εγκρίνονται από τη διαχειριστική αρχή 
του ΕΤΘΑ. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας απαιτεί ισχυρά μέτρα διαρθρωτικής στήριξης για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς της σε κάθε τύπο αλιείας και περιοχών. Οι ενισχύσεις για 
την παύση δραστηριοτήτων πρέπει να παραμείνουν, είτε συνεπάγονται είτε όχι καθεστώς 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι επιπτώσεις τους 
στη μείωση της ικανότητας θα αργήσουν να γίνουν αισθητές και δεν θα αφορούν σε κάθε 
περίπτωση όλους τους τύπους στόλων. Επίσης, είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι ενισχύσεις για 
την παύση προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρίσιμες καταστάσεις, όπως η διακοπή συμφωνιών 
με τρίτες χώρες.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35β
Στήριξη στους αλιείς που επηρεάζονται 

από μέτρα οριστικής παύσης του 
αλιευτικού σκάφους

Με σκοπό τον μετριασμό της δυσμενούς 
κατάστασης των αλιέων που χάνουν την 
εργασία τους λόγω οριστικής παύσης του 
σκάφους με το οποίο εκτελούν τη 
δραστηριότητά τους, το ΕΤΘΑ θα 
δύναται να χορηγεί κοινωνικοοικονομικές 
αποζημιώσεις για:
α) την πρόωρη αποχώρηση από τις 
αλιευτικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης 
συνταξιοδότησης.
β) τη μη ανανεώσιμη αποζημίωση των 
αλιέων που έχουν εργαστεί ως αλιείς σε 
σκάφος επί τουλάχιστον δώδεκα μήνες. Η 
αποζημίωση αυτή επιστρέφεται pro rata 
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temporis όταν οι δικαιούχοι 
επαναδραστηριοποιούνται εντός χρονικού 
διαστήματος μικρότερου του έτους από 
την καταβολή της αποζημίωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστούν μέτρα κοινωνικοοικονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης των αλιέων που επηρεάζονται από την οριστική παύση δραστηριότητας. Η 
συντάκτρια αντιτίθεται στα επιχειρήματα της Επιτροπής υπέρ της κατάργησης αυτών των 
ενισχύσεων, των οποίων η κατάργηση θα είχε ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό κόστος.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις 
της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, να 
ενισχυθεί η εξάλειψη των απορρίψεων και 
να διευκολυνθεί η μετάβαση στην 
εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και 
διατηρεί τους πληθυσμούς των 
αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα 
εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη 
ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
επενδύσεις σε εξοπλισμό:

1. Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις 
της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, να 
ενισχυθεί η μείωση των απορρίψεων και 
να διευκολυνθεί η μετάβαση στην 
εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και 
διατηρεί τους πληθυσμούς των 
αλιευόμενων ειδών τουλάχιστον στα
επίπεδα εκείνα που μπορούν να 
προσεγγίζουν τη ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ μπορεί 
να στηρίζει επενδύσεις σε εξοπλισμό:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ΚΑλΠ πρέπει να θεσπίσει ρεαλιστικούς στόχους διατήρησης των αλιευτικών πόρων.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στήριξη δεν χορηγείται πάνω από μία 
φορά κατά τη διάρκεια της 
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος της Ένωσης και για 
τον ίδιο τύπο εξοπλισμού.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτός ο περιορισμός που προτείνεται από την Επιτροπή θα εμπόδιζε την επιτυχία των μέτρων 
για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Θα μπορούσαν να 
κριθούν αναγκαίες διάφορες επενδύσεις στο ίδιο πλοίο και ως εκ τούτου δεν γίνεται κατανοητός 
αυτός ο νέος περιορισμός που προτείνει η Επιτροπή στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στήριξη χορηγείται μόνον εφόσον τα 
εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισμός που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 κάνουν 
αποδεδειγμένα καλύτερη επιλογή 
μεγέθους ή έχουν μικρότερες επιπτώσεις 
σε μη στοχευόμενα είδη από ότι τα 
τυπικά εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισμός 
που επιτρέπονται σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο ή τη σχετική εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών που 
εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 
περιφερειοποίησης, όπως αναφέρεται 
στον [κανονισμό για την ΚΑλΠ].

3. Στήριξη χορηγείται μόνον εφόσον τα 
εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισμός που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιορίζουν τις φυσικές ή βιολογικές 
επιπτώσεις των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει σημαντικά το εύρος των ενισχύσεων.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οργανώσεις αλιέων αναγνωρισμένες 
από το κράτος μέλος.

γ) φορείς του τομέα αλίευσης οι οποίοι 
είναι κάτοχοι εργαλείων τα οποία 
πρόκειται να αντικατασταθούν και οι 
οποίοι έχουν ασκήσει την αλιευτική 
δραστηριότητα τουλάχιστον για εξήντα 
ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ετών 
πριν από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο οι ενισχύσεις να αφορούν όλους τους επαγγελματίες στον τομέα της αλίευσης.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36α
Στήριξη για τον μετριασμό εξαιρετικών 

συμβάντων 
Με σκοπό τον μετριασμό της οικονομικής 
κατάστασης που προκύπτει από ένα 
εξαιρετικό συμβάν το οποίο εμποδίζει την 
ομαλή ανάπτυξη της αλιευτικής 
δραστηριότητας, το ΕΤΘΑ θα μπορεί να 
χορηγήσει ενισχύσεις για την προσωρινή 
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
για τους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών 
και τους αλιείς. Δεν θα θεωρείται 
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εξαιρετική περίσταση αυτή που 
προκύπτει από μέτρα διατήρησης 
αλιευτικών πόρων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο περιθώριο των μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων, ο κανονισμός του ΕΤΘΑ πρέπει 
να διαθέτει έναν μηχανισμό για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων, όπως φυσικών 
καταστροφών ή μαζικών μολύνσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τον προσωρινό 
μετριασμό της κατάστασης των θιγόμενων ιδιοκτητών σκαφών και αλιέων.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να συμβάλλει στην 
εξάλειψη των απορρίψεων και των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και να 
διευκολύνει τη μετάβαση στην αξιοποίηση 
των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων 
η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους 
πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω 
από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ μπορεί 
να στηρίζει έργα που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών 
και οργανωτικών γνώσεων που μειώνουν 
τις επιπτώσεις των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον ή 
επιτυγχάνουν μια πιο βιώσιμη χρήση των 
θαλάσσιων βιολογικών προϊόντων.

1. Προκειμένου να συμβάλλει στη μείωση
των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων και να διευκολύνει τη 
μετάβαση στην αξιοποίηση των έμβιων 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία 
αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα που 
προσεγγίζουν τη ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ μπορεί 
να στηρίζει έργα που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών 
και οργανωτικών γνώσεων που μειώνουν 
τις επιπτώσεις των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον ή 
επιτυγχάνουν μια πιο βιώσιμη χρήση των 
θαλάσσιων βιολογικών προϊόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ο καθορισμός ρεαλιστικών στόχων.
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Τροπολογία 55

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 θα χορηγείται μόνο σε 
ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί που προτείνονται από την Επιτροπή θα μπορούσαν να μειώσουν το εύρος των 
επιδιωκόμενων στόχων για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Οι ενισχύσεις για τους 
κινητήρες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Δεν αιτιολογείται με 
κανέναν τρόπο η κατάργησή τους. Από την άλλη πλευρά, η τροπολογία διατηρεί τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διάφορων επενδύσεων σε μία περίοδο 
προγραμματισμού.

Τροπολογία 56

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. es

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί που προτείνονται από την Επιτροπή θα μπορούσαν να μειώσουν το εύρος των 
επιδιωκόμενων στόχων. Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, διάφορων επενδύσεων μόνο σε μία περίοδο προγραμματισμού.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και
καταφύγια

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης,
καταφύγια και ιχθυόσκαλες

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα έπρεπε να λάβει υπόψη τη δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών των 
απαρχαιωμένων ιχθυοσκαλών.

Τροπολογία 58

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. Για τους σκοπούς της αύξησης της 
ποιότητας των προϊόντων που 
εκφορτώνονται, της αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης, της συμβολής στην 
προστασία του περιβάλλοντος, της 
βελτίωσης της ασφάλειας και των 
συνθηκών εργασίας, της βελτιστοποίησης 
εφοδιασμού καυσίμων, νερού, πάγου και 
ηλεκτρικού ρεύματος, της 
βελτιστοποίησης της αποθεματοποίησης 
και της δημοπρασίας αλιευτικών 
προϊόντων και της πραγματοποίησης 
ενημερωμένης διαχείρισης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, το ΕΤΘΑ 
μπορεί να στηρίζει επενδύσεις βελτίωσης 
των υποδομών αλιευτικών λιμένων, τόπων 
εκφόρτωσης και ιχθυοσκαλών, 
περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη 
συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευρυνθούν οι στόχοι των ενισχύσεων που προορίζονται για τη βελτίωση των 
υποδομών. Ο κανονισμός θα έπρεπε να λάβει υπόψη του τη δυνατότητα βελτίωσης των 
υποδομών των απαρχαιωμένων ιχθυοσκαλών.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή 
νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή 
νέων ιχθυοσκαλών.

4. Η στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή 
νέων λιμένων ή νέων τόπων εκφόρτωσης. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν θα έπρεπε να αποκλειστούν οι ενισχύσεις για την κατασκευή νέων ιχθυοσκαλών, διότι είναι 
απαραίτητη η αντικατάσταση των απαρχαιωμένων ιχθυοσκαλών.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στη διαφοροποίηση του εισοδήματος 
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων εκτός της 
υδατοκαλλιέργειας.

γ) στη διαφοροποίηση του εισοδήματος 
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων εκτός της βασικής 
δραστηριότητας υδατοκαλλιέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μια επιχειρηματική λύση για μονάδες υδατοκαλλιέργειας είναι η διαφοροποίηση προς 
συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι οποίες, ωστόσο, δεν σχετίζονται με την κύρια 
δραστηριότητα, στον τομέα του περιβάλλοντος ή του τουρισμού.
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο γ) πρέπει να χορηγείται μόνο σε 
οικονομικούς φορείς υδατοκαλλιέργειας 
υπό την προϋπόθεση οι συμπληρωματικές
δραστηριότητες εκτός της 
υδατοκαλλιέργειας να αφορούν το βασικό 
τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, 
την υδατοκαλλιέργεια, όπως τουρισμός 
αλιείας με πετονιά, περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες υδατοκαλλιέργειας ή 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την 
υδατοκαλλιέργεια.

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο γ) πρέπει να χορηγείται μόνο σε 
οικονομικούς φορείς υδατοκαλλιέργειας 
για δραστηριότητες συμπληρωματικές της 
κύριας δραστηριότητας 
υδατοκαλλιέργειας, όπως τουρισμός 
αλιείας με πετονιά, περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες υδατοκαλλιέργειας ή 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την 
υδατοκαλλιέργεια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μια επιχειρηματική λύση για μονάδες υδατοκαλλιέργειας είναι η διαφοροποίηση προς 
συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι οποίες, ωστόσο, δεν σχετίζονται με την κύρια 
δραστηριότητα, στον τομέα του περιβάλλοντος ή του τουρισμού.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την προώθηση της ισότητας 
ευκαιριών, ιδίως σε σχέση με την ισότητα 
των φύλων και την ένταξη των ατόμων 
με αναπηρία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει τη διεύρυνση των δράσεων παροχής συμβουλών για την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού 
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στα μέτρα παροχής 
συμβουλών προς τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) χορηγείται μόνο σε φορείς του 
δημόσιου τομέα που επελέγησαν για τη 
συγκρότηση των υπηρεσιών παροχής 
συμβουλών της εκμετάλλευσης. Η στήριξη 
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) 
χορηγείται μόνο σε ΜΜΕ 
υδατοκαλλιέργειας ή οργανώσεις 
παραγωγών υδατοκαλλιέργειας.

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) χορηγείται μόνο σε φορείς του 
δημόσιου τομέα που επελέγησαν για τη 
συγκρότηση των υπηρεσιών παροχής 
συμβουλών της εκμετάλλευσης. Η στήριξη 
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) 
χορηγείται μόνο σε ΜΜΕ 
υδατοκαλλιέργειας ή οργανώσεις ή 
ενώσεις παραγωγών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει την επέκταση των ενισχύσεων στις ενώσεις παραγωγών για την παροχή 
υπηρεσιών παροχής συμβουλών τεχνικής, επιστημονικής, νομικής ή οικονομικής φύσης.
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν χορηγείται 
σε μεγάλες επιχειρήσεις 
υδατοκαλλιέργειας.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις όσον 
αφορά την καινοτομία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι οι μόνες που διαθέτουν την ικανότητα να 
πραγματοποιήσουν σημαντικό έργο σε αυτόν τον τομέα.  Ως εκ τούτου, δεν αιτιολογείται ο 
περιορισμός που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μορφές εκτατικής υδατοκαλλιέργειας 
που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας και της διαχείρισης του 
τοπίου και των παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών των ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας.

γ) μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη 
διατήρηση και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και 
της διαχείρισης του τοπίου και των 
παραδοσιακών χαρακτηριστικών των 
ζωνών υδατοκαλλιέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εκτατική υδατοκαλλιέργεια δεν οφείλει να σέβεται το περιβάλλον περισσότερο από άλλες 
μορφές υδατοκαλλιέργειας.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την ίδρυση και λειτουργία των 
ομάδων υγειονομικής προστασίας στον 
τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ομάδες υγειονομικής προστασίας λειτουργούν πολύ αποδοτικά στην κτηνοτροφία. Η 
συντάκτρια προτείνει την προώθηση του έργου αυτών των ομάδων εντός του τομέα 
υδατοκαλλιέργειας, του μοναδικού τομέα ζωικής παραγωγής που δεν λαμβάνει κοινοτικές 
ενισχύσεις.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) δαπάνες που προκύπτουν από την 
αποκομιδή και καταστροφή των νεκρών 
ζώων στην εκμετάλλευση, λόγω φυσικών
καταστροφών, ατυχημάτων που 
πραγματοποιούνται στις εκμεταλλεύσεις, 
σφαγής ή ενταφιασμού στην ίδια την 
εκμετάλλευση, για λόγους υγείας των 
ζώων και κατόπιν προηγούμενης 
διοικητικής άδειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθουν οι εκμεταλλεύσεις για την αποκομιδή και την 
καταστροφή νεκρών ζώων είναι πολύ υψηλές. Η συντάκτρια προτείνει να συμπεριληφθούν στα 
μέτρα που καλύπτονται από τις επιδοτούμενες ασφαλίσεις του ΕΤΘΑ.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 - παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφαλίζουν μια σημαντική
εκπροσώπηση της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας.

β) διασφαλίζουν μια πλειοψηφική
εκπροσώπηση της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο όρος «σημαντική» είναι ασαφής όταν αναφέρεται στον βαθμό εκπροσώπησης των 
επαγγελματιών του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας εντός των αποκαλούμενων ομάδων 
τοπικής δράσης του αλιευτικού τομέα (ΟΤΔΑΤ).

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στήριξη της διαφοροποίησης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας σε 
αλιευτικές περιοχές, ιδίως σε άλλους 
θαλάσσιους τομείς·

β) στήριξη της διαφοροποίησης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας σε 
αλιευτικές περιοχές, καθώς και σε άλλους 
θαλάσσιους τομείς·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων δεν χρειάζεται να πραγματοποιείται κατ’ 
ανάγκη σε άλλους θαλάσσιους τομείς. Ο τομέας της αλιείας θα μπορούσε να παρέχει ευκαιρίες 
οι οποίες δεν θα ήταν σκόπιμο να αγνοηθούν.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη που δίνεται μπορεί να 2. Η στήριξη που δίνεται μπορεί να 
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περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται στα 
κεφάλαια Ι και ΙΙ του παρόντος τίτλου, 
εφόσον υπάρχει σαφής λογική για τη 
διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο. Όταν 
χορηγείται βοήθεια για δράσεις που 
αντιστοιχούν με αυτά τα μέτρα, 
εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι και οι 
κλίμακες κατανομής ανά δράση που 
προβλέπονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ του 
παρόντος τίτλου.

περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται στα 
κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV του παρόντος τίτλου, 
εφόσον υπάρχει σαφής λογική για τη 
διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο. Όταν 
χορηγείται βοήθεια για δράσεις που 
αντιστοιχούν με αυτά τα μέτρα, 
εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι και οι 
κλίμακες κατανομής ανά δράση που 
προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV
του παρόντος τίτλου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κατά την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης είναι σκόπιμο να προστεθεί η εμπορία και 
η μεταποίηση λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στη δημιουργία απασχόλησης.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ετήσια χρηματοδοτική συνδρομή δεν 
υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσοστά της 
μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο 
εμπόριο παραγωγής κατά την πρώτη 
πώληση των μελών οργάνωσης 
παραγωγών κατά την περίοδο 2009-2011. 
Σε περίπτωση που τα μέλη μιας οργάνωσης 
παραγωγών δεν διέθεσαν παραγωγή σε 
εμπορία κατά την περίοδο 2009-2011, 
λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια αξία της 
διατεθείσας σε εμπορία παραγωγής κατά 
τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής κάθε 
μέλους:

γ) η ετήσια χρηματοδοτική συνδρομή δεν 
υπερβαίνει το 2 % της μέσης ετήσιας αξίας 
της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
κατά την πρώτη πώληση των μελών 
οργάνωσης παραγωγών κατά την περίοδο 
2009-2011. Σε περίπτωση που τα μέλη 
μιας οργάνωσης παραγωγών δεν διέθεσαν 
παραγωγή σε εμπορία κατά την περίοδο 
2009-2011, λαμβάνεται υπόψη η μέση 
ετήσια αξία της διατεθείσας σε εμπορία 
παραγωγής κατά τα τρία πρώτα χρόνια 
παραγωγής κάθε μέλους:

– 1 % για το 2014
– 0,8 % για το 2015
– 0,6 % για το 2016
– 0,4 % για το 2017
– 0,2 % για το 2018
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Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις για την αποθεματοποίηση αποτελούν τα μοναδικά μέτρα σταθεροποίησης των 
αγορών τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατηρηθούν κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού. Είναι αναγκαία η διατήρηση αυτού του μέσου για την αντιμετώπιση των 
διακυμάνσεων της αγοράς.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις για την αποθεματοποίηση αποτελούν τα μοναδικά μέτρα σταθεροποίησης των 
αγορών τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατηρηθούν κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού. Είναι αναγκαία η διατήρηση αυτού του μέσου για την αντιμετώπιση των 
διακυμάνσεων της αγοράς.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70α
Αντισταθμιστικές αποζημιώσεις στους 

παραγωγούς τόνου
1. Το ΕΤΘΑ θα μπορεί να χορηγήσει 
ενισχύσεις για αντισταθμιστικές 
αποζημιώσεις στις οργανώσεις 
παραγωγών σε περίπτωση που μια πτώση 
των τιμών εισαγωγής τόνου που 
προορίζεται για την βιομηχανία 
κονσερβοποίησης μπορεί να απειλήσει το 
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επίπεδο εισοδήματος των κοινοτικών 
παραγωγών. 
2. Η ενίσχυση θα χορηγείται εφόσον 
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται 
στον κανονισμό αριθ. (…) για την ίδρυση 
της κοινής οργάνωσης αγοράς για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια συμφωνεί με τη διατήρηση των αντισταθμιστικών αποζημιώσεων που λαμβάνουν 
σήμερα οι παραγωγοί τόνου ως αντιστάθμιση της ολικής και μόνιμης αναστολής των 
δικαιωμάτων του κοινού δασμολογίου ολόκληρων τονοειδών που προέρχονται από τρίτες 
χώρες και προορίζονται για τη βιομηχανία της μεταποίησης. Η κατάργηση αυτών των 
αποζημιώσεων θα έθετε σε καθαρά μειονεκτική θέση την κοινοτική παραγωγή. 

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) της άμεσης θέσης σε εμπορία των 
προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς 
μικρής κλίμακας.

iii) της άμεσης θέσης σε εμπορία των 
προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς 
μικρής κλίμακας και αλιείς που συλλέγουν 
οστρακοειδή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι συλλογείς οστρακοειδών δεν πρέπει να παραμείνουν αποκλεισμένοι από τις ενισχύσεις για 
την προώθηση.

Τροπολογία 76

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) εκστρατείες ενημέρωσης.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή εκστρατειών ενημέρωσης θα συνέβαλε στη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η συντάκτρια προτείνει, συνεπώς, να συμπεριληφθούν στα 
επιλέξιμα μέτρα.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) οργάνωση και συμμετοχή σε 
εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις του 
τομέα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα έπρεπε να συμπληρωθεί ώστε να συμπεριλάβει δράσεις τι οποίες η 
συντάκτρια θεωρεί απαραίτητες για την ενίσχυση της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) καινοτομία στις επιχειρήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα έπρεπε να συμπληρωθεί ώστε να συμπεριλάβει δράσεις τι οποίες η 
συντάκτρια θεωρεί απαραίτητες για την ενίσχυση της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ δ) κατάρτιση, ιδίως στον τομέα της 
καινοτομίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα έπρεπε να συμπληρωθεί ώστε να συμπεριλάβει δράσεις τι οποίες η 
συντάκτρια θεωρεί απαραίτητες για την ενίσχυση της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ε) αναζήτηση νέων αγορών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε προηγούμενη αιτιολόγηση.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ στ) στήριξη της διάθεσης στην αγορά 
και της προώθησης των τοπικών και 
εποχιακών προϊόντων.

Or. es
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής 
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων,

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της μεταποίησης είναι πολύ σημαντικός για τη διασφάλιση της οικονομικής 
βιωσιμότητας του τομέα αλιείας και τη διατήρηση και δημιουργία απασχόλησης. Είναι 
απαραίτητη η βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής προκειμένου να διευρυνθούν οι στόχοι των 
ενισχύσεων που προβλέπονται στο ΕΤΘΑ.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, υγιεινής, δημόσιας υγείας και 
ποιότητας,

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της μεταποίησης είναι πολύ σημαντικός για τη διασφάλιση της οικονομικής 
βιωσιμότητας του τομέα αλιείας και τη διατήρηση και δημιουργία απασχόλησης. Είναι 
απαραίτητη η βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής προκειμένου να διευρυνθούν οι στόχοι των 
ενισχύσεων που προβλέπονται στο ΕΤΘΑ.



PE494.699v01-00 52/55 PA\911407EL.doc

EL

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) για αύξηση της ικανότητας 
παραγωγής όταν υπάρχουν καλές 
προοπτικές αγοράς,

Or. es

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ δ) για την καινοτομία και την έρευνα σε 
επιχειρήσεις και οργανώσεις του τομέα,

Or. es

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ε) για την κατάρτιση των εργαζομένων 
στον τομέα της καινοτομίας,

Or. es
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ στ) για κοινωνικά μέτρα που 
προορίζονται για τους εργαζομένους,

Or. es

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ζ) για μέτρα που αποσκοπούν στη 
διευκόλυνση του διαλόγου και της 
συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων 
μερών.

Or. es

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τους γενικούς κανόνες του 
άρθρου 72 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] 
για τον καθορισμό των κοινών διατάξεων], 
και βάσει της απόφασης της Επιτροπής 
σχετικά με την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος, η Επιτροπή καταβάλλει 
ένα αρχικό ποσό προχρηματοδότησης για 
το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού. 
Αυτό αντιπροσωπεύει το 4 % της 
συνεισφοράς του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο εν λόγω επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. Μπορεί να κατανεμηθεί σε 

1. Εκτός από τους γενικούς κανόνες του 
άρθρου 72 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] 
για τον καθορισμό των κοινών διατάξεων], 
και βάσει της απόφασης της Επιτροπής 
σχετικά με την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος, η Επιτροπή καταβάλλει 
ένα αρχικό ποσό προχρηματοδότησης για 
το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού. 
Αυτό αντιπροσωπεύει το 7 % της 
συνεισφοράς του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο εν λόγω επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. Μπορεί να κατανεμηθεί σε 
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δυο δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό.

δυο δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης όπως η σημερινή, δεν πρέπει να μειωθεί το ποσοστό 
κοινοτικής προχρηματοδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 55 
παράγραφος 7 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] για τον καθορισμό των κοινών 
διατάξεων], οι δαπάνες που καθίστανται 
επιλέξιμες λόγω τροποποίησης του 
προγράμματος δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 2 είναι επιλέξιμες μόνο από 
την 1η Ιανουαρίου και μετά του έτους 
που ακολουθεί την υποβολή της 
τροποποίησης.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 55 
παράγραφος 7 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] για τον καθορισμό των κοινών 
διατάξεων], οι δαπάνες που καθίστανται 
επιλέξιμες λόγω τροποποίησης του 
προγράμματος δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 2 είναι επιλέξιμες μόνο από 
την υποβολή της τροποποίησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όταν μια διαχειριστική αρχή παρουσιάζει τροποποίηση του προγράμματος, στις περισσότερες 
περιπτώσεις αποσκοπεί στη διόρθωση ή προσαρμογή μιας παρέμβασης σε ορισμένες νέες 
συνθήκες. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της πρέπει να ισχύει από τη στιγμή της υποβολής της, 
όπως συμβαίνει και με το ΕΤΑ.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 – τελικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει την 
εξουσιοδότησή της τηρώντας πλήρως την 
αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει την 
εξουσιοδότησή της τηρώντας πλήρως την 
αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας 
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υπόψη τον κίνδυνο ότι η μη συμμόρφωση 
με τους αντίστοιχους κανόνες της ΚΑλΠ 
συνιστά σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και 
διατηρεί τους πληθυσμούς των 
αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα 
εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη 
ΜΒΑ, τη βιωσιμότητα των σχετικών 
αποθεμάτων ή τη διαφύλαξη του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος.

υπόψη τον κίνδυνο ότι η μη συμμόρφωση 
με τους αντίστοιχους κανόνες της ΚΑλΠ 
συνιστά σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και 
διατηρεί τους πληθυσμούς των 
αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα που 
προσεγγίζουν τη ΜΒΑ, τη βιωσιμότητα 
των σχετικών αποθεμάτων ή τη διαφύλαξη 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Or. es

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικοί εκ των προτέρων καθορισμένοι 
όροι

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα έπρεπε να μελετήσει καλύτερα τους εκ των προτέρων όρους προκειμένου να 
διατηρήσει κατά προτίμηση μόνο εκείνους που αναφέρονται στη βελτίωση της αποδοτικότητας 
του ταμείου.


