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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

17.10.2013 A7-0282/634 

Τροπολογία  634 

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 42 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Προκειµένου να προστατευτεί και να 

αναπτυχθεί η υδρόβια πανίδα και χλωρίδα, 

το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τη 

συµµετοχή αλιέων εσωτερικών υδάτων 

στην διαχείριση, την αποκατάσταση και 

την επιτήρηση των περιοχών NATURA 

2000, όπου αυτές οι περιοχές αφορούν 

άµεσα αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς 

και την αποκατάσταση εσωτερικών 

υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων των 

τόπων ωοτοκίας και των οδών 

µετανάστευσης για τα µεταναστευτικά 

είδη, µε την επιφύλαξη του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο δ). 

5. Προκειµένου να προστατευθεί και να 

αναπτυχθεί η υδρόβια πανίδα και χλωρίδα, 

το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/635 

Τροπολογία  635 

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 42 – παράγραφος 5 – στοιχείο α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (α) µε την επιφύλαξη του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο δ), η διαχείριση, η 

αποκατάσταση και η παρακολούθηση 

των περιοχών NATURA 2000,  όπου 

αυτές οι περιοχές αφορούν άµεσα 

αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και 

την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των τόπων 

ωοτοκίας και των οδών µετανάστευσης 

για τα µεταναστευτικά είδη και 

ενδεχοµένως, συµπεριλαµβανοµένης της 

συµµετοχής αλιέων εσωτερικών υδάτων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

 

17.10.2013 A7-0282/636 

Τροπολογία  636 

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 42 – παράγραφος 5 – στοιχείο β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β) την κατασκευή, τον εκσυγχρονισµό ή 

την τοποθέτηση στατικών ή κινητών 

εγκαταστάσεων για την προστασία και 

την βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και 

χλωρίδας, συµπεριλαµβανοµένης της 

επιστηµονικής παρακολούθησης και 

αξιολόγησής τους. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/637 

Τροπολογία  637 

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 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες της 

∆ΟΕ· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/638 

Τροπολογία  638 

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 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ββ) την προώθηση της επαγγελµατικής 

κατάρτισης και της πρόσβασης στην 

απασχόληση για τους νέους και τις 

γυναίκες στον τοµέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/639 

Τροπολογία  639 

Julie Girling 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

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 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή 

του ΕΤΘΑ στα µέτρα που αναφέρονται 

στο άρθρο 33α, στο άρθρο 33β και στην 

αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισµό των 

κύριων ή βοηθητικών µηχανών που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 δεν υπερβαίνει 

το ανώτερο από τα ακόλουθα δύο όρια: 6 

εκατοµµύρια ευρώ ή το 15% της 

ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνδροµής 

που παρέχεται από το κράτος µέλος για 

τις προτεραιότητες 1 και 2 της Ένωσης. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/640 

Τροπολογία  640 

Julie Girling 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

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 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την 

εφαρµογή των κριτηρίων κατανοµής 

βάσει του άρθρου 16α (νέο) του 

[κανονισµού για την κοινή αλιευτική 

πολιτική].  

Or. en 

 

17.10.2013 A7-0282/641 

Τροπολογία  641 

Julie Girling 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

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 39 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η στήριξη δεν συµβάλλει στην 

αντικατάσταση ή στον εκσυγχρονισµό 

2. Η στήριξη χορηγείται µόνο σε 

ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών µικρής 
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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. 

κλίµακας παράκτιας αλιείας και όχι πάνω 

από µία φορά κατά τη διάρκεια της 

προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο 

αλιευτικό σκάφος. 

Or. en 

 

 

 


