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17.10.2013 A7-0282/618 

Τροπολογία  618 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 27 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή 
του ΕΤΘΑ στα µέτρα on Sustainable 
Young Employment Programmes σε 
αλιείς µικρής κλίµακας που αναφέρονται 
στο άρθρο 32(-1) νέο, η προσωρινή 
παύση που αναφέρεται στο άρθρο 33Α, η 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισµό των 
κύριων ή βοηθητικών µηχανών που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 και η µόνιµη 
παύση δεν υπερβαίνουν το 20 % της 
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης  
που κατανέµετα ανά κράτος µέλος. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

17.10.2013 A7-0282/619 

Τροπολογία  619 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 – παράγραφος -1 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1γ. Για να διευκολυνθεί η δηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης για τους νέους στον 
τοµέα της µικρής αλιείας, το ΕΤΘΑ 
µπορεί να στηρίζει: 

 (α) προγράµµατα πρακτικής άσκησης 
στο πλαίσιο των παράκτιων στόλων 
µικρής κλίµακας· 

 (β) κατάρτιση στη βιώσιµη αλιεία όπως 
βιώσιµες αλιευτικές τεχνικές, 
επιλεκτικότητα, θαλάσσια βιολογία, 
διατήρηση των έµβιων υδάτινων πόρων· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/620 

Τροπολογία  620 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 – παράγραφος -1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1β. Οι νεότεροι των 30 ετών που είναι 
καταχωρηµένοι ως άνεργοι και η 
ιδιότητά τους αυτή έχει αναγνωριστεί από 
την αρµόδια υπηρεσία κράτους µέλους 
είναι επιλέξιµοι για στήριξη βάσει της 
παραγράφου 1. Οι ασκούµενοι 
συνοδεύονται στο σκάφος από 
επαγγελµατία αλιέα ηλικίας τουλάχιστον 
50 ετών· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/621 

Τροπολογία  621 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 – παράγραφος -1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1α. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 
χορηγείται σε κάθε δικαιούχο για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια κατά τη διάρκεια της 
προγραµµατικής περιόδου  και ανωτάτου 
ύψους 40 000 ευρώ· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

17.10.2013 A7-0282/622 

Τροπολογία  622 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα δύο τρίτα του προγράµµατος 
πρακτικής άσκησης περιλαµβάνουν 
εκπαίδευση στο σκάφος και το ένα τρίτο 
περιλαµβάνει µαθήµατα θεωρίας. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/623 

Τροπολογία  623 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 33 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 33 α 

 Ταµεία αλληλοβοήθειας για σκοπούς 
ασφάλισης 

 1. Το ΕΤΘΑ δύναται να συµβάλλει σε 
ταµεία αλληλοβοήθειας αναγνωρισµένα 
από το εκάστοτε κράτος µέλος και 
συµµορφούµενο προς το εθνικό του 
δίκαιο το οποίο επιτρέπει στους αλιείς 
που είναι µέλη του να ασφαλίζονται και 
να εισπράττουν αποζηµιώσεις για 

 (α) φυσικές καταστροφές· 

 (β) περιβαλλοντικά ή υγειονοµικά 
ατυχήµατα· 

 (γ) το κόστος διάσωσης σκαφών που 
είχαν ατυχήµατα κατά τις 
δραστηριότητές τους ή βυθίστηκαν, µε 
αποτέλεσµα την απώλεια θυµάτων στη 
θάλασσα· 

 (δ) συγκεκριµένα κοινωνικά ή οικονοµικά 
µέτρα που προτείνονται από τα κράτη 
µέλη για αλιείς που επέβαιναν σε σκάφη 
που βυθίστηκαν ύστερα από ατύχηµα στη 
θάλασσα. 

 2. Τα γεγονότα αναγνωρίζονται επίσηµα 
ως φυσικές ή περιβαλλοντικές 
καταστροφές ή υγειονοµικά ατυχήµατα 
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από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ή 
από τους εσωτερικούς κανόνες των 
ταµείων αλληλοβοήθειας, εάν το 
απαιτούν οι εν λόγω κανόνες. Όπου 
κρίνεται σκόπιµο, τα κράτη µέλη 
µπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων 
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι 
έχει χορηγηθεί η εν λόγω επίσηµη 
αναγνώριση. 

Or. en 

 

 

 


