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17.10.2013 A7-0282/593 

Τροπολογία  593 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

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 την προσπάθεια για 
µείωση των απορρίψεων που εισήγαγε η 

ΚΑλΠ, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει 
ελάχιστη χρηµατική αντιστάθµιση για 
την πλήρη κάλυψη του κόστους 
χιερισµού, αποθήκευσης και εκφόρτωσης 
όλων των ανεπιθύµητων αλιευµάτων τα 
οποία δεν µπορούν να διατεθούν στην 
αγορά ώστε να καλυφθούν τα παραπάνω 
κόστη. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/594 

Τροπολογία  594 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

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 ιχθυοσκαλών, των 
καταφυγίων και άλλων βοηθητικών 
εγκαταστάσεων ξηράς, 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. pt 
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17.10.2013 A7-0282/595 

Τροπολογία  595 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σηµείο 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) ως «παράκτια αλιεία µικρής 
κλίµακας» νοείται η αλιεία που διεξάγεται 

από αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους 

µικρότερου των 12 µέτρων, τα οποία δεν 

χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία που 

περιλαµβάνονται στον πίνακα 3 του 

παραρτήµατος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής 

∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε το µητρώο 

του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
24
· 

(18) ως «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 ∆εκεµβρίου 2003, 

σχετικά µε το µητρώο του κοινοτικού 

αλιευτικού στόλου
24, ή, εναλλακτικά, από 

αλιευτικά σκάφη των οποίων ο χρόνος 
παραµονής στη θάλασσα (διάρκεια 
ταξιδίου) δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες και 
των οποίων τα αλιεύµατα πωλούνται 
φρέσκα. Στην περίπτωση τοπικού στόλου 
εξόχως απόκεντρων περιοχών και 
αποµακρυσµένων νησιών, η µέγιστη 
διάρκεια ταξιδίου µπορεί να φθάνει τις 36 
ώρες. Για βάσιµους λόγους που 
στηρίζονται στην τοπική ιστορική 
παράδοση, τα κράτη µέλη µπορούν να 
προτείνουν την επέκταση του ορισµού 
της «αλιείας µικρής κλίµακας» στην 
αλιεία που ασκείται από άλλα σκάφη, 
εφόσον τα εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται είναι σε µεγάλο βαθµό 
επιλεκτικά και έχουν µικρό αντίκτυπο στο 
θαλάσσιο οικοσύστηµα· 
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___________________ ________________ 

24
 ΕΕL 5 της 9.1.2004, σ. 25. 

24
 ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25. 

 
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του υπό 

εξέταση κειµένου· η έγκρισή της επιβάλλει 

αντίστοιχες προσαρµογές σε όλο το 

κείµενο.) 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/596 

Τροπολογία  596 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σηµείο 3 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ενίσχυση της καινοτόµου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη 
γνώση υδατοκαλλιέργειας µέσω εστίασης 

στους ακόλουθους τοµείς: 

3) Ενίσχυση της ανάπτυξης διαφόρων 
ειδών υδατοκαλλιέργειας τόσο στην ξηρά 
όσο και στην ανοικτή θάλασσα, µε 
έµφαση στη διαφοροποίηση και στην 
ποιότητα των προϊόντων µε στόχο τη 
µείωση των εισαγωγών ιχθύων για τον 
εφοδιασµό της ευρωπαϊκής αγοράς, µέσω 

εστίασης στους ακόλουθους τοµείς: 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/597 

Τροπολογία  597 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σηµείο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) στήριξη για την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων ή συνεταιρισµών στον 
τοµέα της υδατοκαλλιέργειας· 

Or. pt 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

17.10.2013 A7-0282/598 

Τροπολογία  598 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική 

ικανότητα του σκάφους, 

α) δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική 

ικανότητα του σκάφους (σε αυτές δεν 
περιλαµβάνονται η αντικατάσταση των 
κινητήρων και άλλες αλλαγές σε σκάφη 
αλιείας µικρής κλίµακας που αποσκοπούν 
στη βελτίωση της ασφάλειας επί του 
σκάφους)· 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/599 

Τροπολογία  599 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) διάφορες µορφές ενώσεων στον 
τοµέα της αλιείας, ιδίως στο τµήµα της 
αλιείας µικρής κλίµακας· 

Or. pt 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

17.10.2013 A7-0282/600 

Τροπολογία  600 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειµένου να διευκολυνθεί η 

διαφοροποίηση και η δηµιουργία θέσεων 

εργασίας εκτός της αλιείας, το ΕΤΘΑ 

µπορεί να στηρίζει: 

1. Προκειµένου να διευκολυνθεί η 

διαφοροποίηση και η δηµιουργία θέσεων 

εργασίας, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τη 
δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό 
επιχειρήσεων ή συνεταιρισµών στον 
τοµέα αλιείας και την ανάπτυξη 
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων, 
κατάλληλων για την προώθηση της 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
των αλιευτικών περιοχών. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/601 

Τροπολογία  601 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

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 

προϋπολογισµού που προβλέπεται στο 

επιχειρηµατικό σχέδιο για κάθε δράση και 

δεν υπερβαίνει ένα µέγιστο ποσό 50 000 

ευρώ για κάθε δράση. ∆ιευκόλυνση της 

διαφοροποίησης και της δηµιουργίας 

θέσεων εργασίας. 

6. Το ποσό της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης 

που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1 

στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 50% του 

προϋπολογισµού που προβλέπεται στο 

επιχειρηµατικό σχέδιο για κάθε δράση και 

δεν υπερβαίνει ένα µέγιστο ποσό 50 000 

ευρώ για κάθε δράση. ∆ιευκόλυνση της 

διαφοροποίησης και της δηµιουργίας 

θέσεων εργασίας. Κατ’ εξαίρεση, το ποσό 
της ως άνω χρηµατοδοτικής ενίσχυσης 
µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 70% του 
προϋπολογισµού που προβλέπεται στο 
έργο ή στο επιχειρηµατικό σχέδιο, όταν 
πρόκειται για στήριξη σε νεαρούς αλιείς 
για την εκκίνηση επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/602 

Τροπολογία  602 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τις 
προσπάθειες για σηµαντική µείωση των 
απορρίψεων µέσω της χορήγησης 
ελάχιστων χρηµατικών αποζηµιώσεων 
αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη 
των δαπανών χειρισµού, 
αποθεµατοποίησης και εκφόρτωσης του 
συνόλου των ανεπιθύµητων αλιευµάτων 
σε περιπτώσεις όπου τα έσοδα από την 
πώλησή τους δεν επαρκούν για την 
κάλυψη των εν λόγω δαπανών. Η 
Επιτροπή καθορίζει τις παραπάνω 
δαπάνες για κάθε έτος, λαµβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που 
επικρατούν στα κράτη µέλη. 

Or. pt 

Αιτιολόγηση 

Η εκφόρτωση του συνόλου των ανεπιθύµητων αλιευµάτων και η συνακόλουθη εξάλειψη των 

απορρίψεων αποτελούν έναν από τους στόχους της επιτελούµενης µεταρρύθµισης της ΚΑλΠ. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλλεται στους παραγωγούς 

µία ελάχιστη χρηµατική αποζηµίωση, για την αντιµετώπιση του κόστους χειρισµού, 

αποθήκευσης και εκφόρτωσης του συνόλου των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων. 
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17.10.2013 A7-0282/603 

Τροπολογία  603 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 41 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και 
καταφύγια 

Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης, 
ιχθυόσκαλες, καταφύγια και άλλες 
χερσαίες υποστηρικτικές υποδοµές 

Or. pt 



 

AM\1007156EL.doc  PE519.328v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

17.10.2013 A7-0282/604 

Τροπολογία  604 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τους σκοπούς της αύξησης της 
ποιότητας των προϊόντων που 
εκφορτώνονται, της αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης, της συµβολής 
στην προστασία του περιβάλλοντος ή της 
βελτίωσης της ασφάλειας και των 
συνθηκών εργασίας, το ΕΤΘΑ µπορεί να 

στηρίζει επενδύσεις βελτίωσης των 

υποδοµών αλιευτικών λιµένων ή τόπων 

εκφόρτωσης, περιλαµβανοµένων των 
επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα 

απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων 

απορριµµάτων. 

1. Το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει επενδύσεις 
σε νέες υποδοµές ή βελτίωσης των 
υφιστάµενων υποδοµών, όπως των 
αλιευτικών λιµένων, των τόπων 

εκφόρτωσης, των ιχθυοσκαλών και άλλων 
χερσαίων υποστηρικτικών υποδοµών, 
περιλαµβανοµένων επενδύσεων σε 

εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη 

συλλογή θαλάσσιων απορριµµάτων. 

Or. pt 



 

AM\1007156EL.doc  PE519.328v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

17.10.2013 A7-0282/605 

Τροπολογία  605 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το ΕΤΘΑ µπορεί να χορηγεί 
ελάχιστες χρηµατικές αποζηµιώσεις 
στους αλιείς για την κάλυψη των 
δαπανών εκφόρτωσης του συνόλου των 
ανεπιθύµητων αλιευµάτων σε 
περιπτώσεις όπου τα έσοδα από την 
πώλησή τους δεν επαρκούν για την 
κάλυψη του κόστους αυτού. 

Or. pt 



 

AM\1007156EL.doc  PE519.328v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

17.10.2013 A7-0282/606 

Τροπολογία  606 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

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. 

διαγράφεται 

Or. pt 



 

AM\1007156EL.doc  PE519.328v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

17.10.2013 A7-0282/607 

Τροπολογία  607 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διαρκεί επί χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των τεσσάρων συναπτών 

µηνών ή 

α) διαρκεί επί χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των τριών συναπτών 
εβδοµάδων ή τεσσάρων µη συναπτών 
εβδοµάδων σε µια περίοδο τεσσάρων 
µηνών, ή 

Or. pt 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα καθώς η αναστολή της συγκοµιδής 

σπανίως υπερβαίνει τις τέσσερις συναπτές εβδοµάδες. Επιπλέον, οι µικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, και σε αρκετά κράτη µέλη κυριαρχούν, στον εν λόγω 

τοµέα, εξαρτώνται άµεσα από τις εβδοµαδιαίες πωλήσεις και, ως εκ τούτου, επηρεάζονται σε 

µεγάλο βαθµό από τις εν λόγω αναστολές. 



 

AM\1007156EL.doc  PE519.328v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

17.10.2013 A7-0282/608 

Τροπολογία  608 

João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 (ΕΚ) αριθ. XXX/2011 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 88 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τις 
οµάδες των αλιέων, τις επαγγελµατικές 
οργανώσεις και τις ΜΚΟ που σχετίζονται 
µε την αλιεία µικρής κλίµακας, µε σκοπό 
τον συντονισµό, την προετοιµασία και τη 
συµµετοχή τους στα γνωµοδοτικά 
συµβούλια. 

Or. pt 

 

 


