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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

17.10.2013 A7-0282/584 

Τροπολογία  584 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

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. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

17.10.2013 A7-0282/585 

Τροπολογία  585 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) προσωρινή παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, 

γ) προσωρινή παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, ναυπήγηση νέων 
αλιευτικών σκαφών και παροπλισµός, 
εκτός από τις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/586 

Τροπολογία  586 

Alain Cadec, Werner Kuhn 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Η συνολική χρηµατοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΘΑ για τα µέτρα 
που αναφέρονται στο άρθρο 32β και το 
άρθρο 39, παράγραφος 1, στοιχείο α, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10% της 
χρηµατοδοτικής συνδροµής της Ένωσης 
ανά κράτος µέλος. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/587 

Τροπολογία  587 

Alain Cadec 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

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 στηρίζει 
επενδύσεις για την ανανέωση αλιευτικών 
σκαφών µικρής κλίµακας και παράκτιας 
αλιείας ηλικίας µεγαλύτερης των 35 ετών, 
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 (i) το αλιευτικό σκάφος που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 ανήκει σε τµήµα 
στόλου για τον οποίο η έκθεση αλιευτικής 
ικανότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 34 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
…/…. [για την ΚΑλΠ] καταδεικνύει 
έλλειψη ισορροπίας µεταξύ αλιευτικών 
δυνατοτήτων και αλιευτικής ικανότητας 
του στόλου· 

 (ii) η επένδυση µειώνει την ικανότητα του 
σκάφους, την αλιευτική προσπάθεια και 
την κατανάλωση ενέργειας κατά 40% 
τουλάχιστον· 

 (iii) η επένδυση βελτιώνει σε σηµαντικό 
βαθµό την επιλεκτικότητα των 
αλιευτικών εργαλείων του σκάφους· 

 (iv) η επένδυση είναι σύµµορφη µε τις 
απαιτήσεις περί ασφάλειας επί του 
σκάφους· 



 

AM\1007165EL.doc  PE519.328v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 (v) το σκάφος έχει πραγµατοποιήσει 
αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια των πέντε προηγούµενων ετών. 

 2. Η στήριξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται µόνο σε 
ιδιοκτήτες σκαφών και χορηγείται µόνον 
σε αντιστάθµιση της διάλυσης σκαφών 
ηλικίας µεγαλύτερης των 35 ετών. 

 3. Το ποσό της στήριξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 15% της συνολικής 
επένδυσης και τις 80.000 ευρώ. 

 4. Τα κράτη µέλη που δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 120 ή στα οποία η 
Επιτροπή έχει αποφασίσει να επιβάλει 
δηµοσιονοµικές διορθώσεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 106, αποκλείονται από τη 
στήριξη για επενδύσεις προς το σκοπό 
αυτό 

 5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 127 σχετικά µε τον καθορισµό 
των λεπτοµερών κανόνων για την 
εφαρµογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/588 

Τροπολογία  588 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 32 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 32β 

 Οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

 1. Το ΕΤΘΑ µπορεί να συνεισφέρει στη 
χρηµατοδότηση µέτρων που αποσκοπούν 
στην οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων µέσω της διάλυσης 
αλιευτικών σκαφών εφόσον: 

 α) τα προβλεπόµενα µέτρα διάλυσης 
περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα στο οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 20, και 

 β) το σκάφος αποτελεί µέρος τµήµατος 
για το οποίο έχει διαπιστωθεί 
πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα σε 
σχέση µε τις αλιευτικές δυνατότητες που 
αποδίδονται στο εν λόγω τµήµα, 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 
35 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. xxxx/xxxx 
(κανονισµού για την κοινή αλιευτική 
πολιτική). 

 2. Οι ενισχύσεις στις οποίες αναφέρεται η 
παράγραφος 1 ισχύουν έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2020. 

 3. Οι ενισχύσεις στις οποίες αναφέρεται 
το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ µε την 
προϋπόθεση ότι η αλιευτική ικανότητα 
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που ισοδυναµεί στην αλιευτική ικανότητα 
του σκάφους που τέθηκε υπό διάλυση 
διαγράφεται οριστικά από το κοινοτικό 
µητρώο σκαφών και ανακαλούνται οι 
αντίστοιχες άδειες και εγκρίσεις αλιείας. 
Ο δικαιούχος της στήριξης δεν µπορεί να 
νηολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός 
χρονικού διαστήµατος τουλάχιστον πέντε 
ετών από τη λήψη της στήριξης. 

 Η µείωση της διαγεγραµµένης αλιευτικής 
ικανότητας µεταφράζεται ως αντίστοιχη 
µείωση του ορίου αλιευτικής ικανότητας 
του τµήµατος στόλου όπου ανήκει το 
σκάφος για το οποίο ζητήθηκε οριστική 
παύση. 

 4. Με σκοπό τη µείωση των συνεπειών 
για τους εργαζόµενους των σκαφών που 
χάνουν την εργασία τους λόγω της 
οριστικής παύσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων του σκάφους όπου 
ασκούσαν τη δραστηριότητά τους, το 
ΕΤΘΑ µπορεί να παρέχει κοινωνικο-
οικονοµικές αποζηµιώσεις που 
προορίζονται για : 

 α) την πρόωρη αποχώρηση από τις 
αλιευτικές δραστηριότητες, 
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την 
πρόωρη συνταξιοδότηση, 

 β) µια µοναδική και µη ανανεώσιµη 
αποζηµίωση για τα πληρώµατα που έχουν 
εργαστεί ως αλιείς επί σκάφους για 
τουλάχιστον δώδεκα µήνες. Η 
αποζηµίωση αυτή επιστρέφεται pro rata 
temporis όταν οι δικαιούχοι 
επαναδραστηριοποιούνται εντός χρονικού 
διαστήµατος µικρότερου του έτους από 
την καταβολή της αποζηµίωσης. 

Or. en 

 


