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Τροπολογία 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Το ΕΤΘΑ μετά το 2020 θα πρέπει 
να βασίζεται σε μια απλοποιημένη δομή 
χωρίς προκαθορισμό μέτρων και 
λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε 
επίπεδο Ένωσης με υπερβολικά 
περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει 
να περιγράφονται ευρείς τομείς στήριξης 
σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το 
πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό 
τα καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων. Ποικίλα μέτρα που 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα εν 
λόγω προγράμματα ενδέχεται να 
στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων], υπό 
την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τους 
τομείς στήριξης που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου 
μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να 
αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις όσον 
αφορά τη διατήρηση της αλιείας, για 
παράδειγμα, γενική απαγόρευση των 
επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική 
ικανότητα. Επιπλέον, οι επενδύσεις και οι 
αποζημιώσεις για τον στόλο πρέπει να 
εξαρτώνται αυστηρά από τη συνοχή τους 

11. Το ΕΤΘΑ μετά το 2020 θα πρέπει 
να βασίζεται σε μια απλοποιημένη δομή 
χωρίς προκαθορισμό μέτρων και 
λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε 
επίπεδο Ένωσης με υπερβολικά 
περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει 
να περιγράφονται ευρείς τομείς στήριξης 
σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το 
πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό 
τα καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων. Ποικίλα μέτρα που 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα εν 
λόγω προγράμματα ενδέχεται να 
στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων], υπό 
την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τους 
τομείς στήριξης που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου 
μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να 
αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις όσον 
αφορά τη διατήρηση της αλιείας, για 
παράδειγμα, γενική απαγόρευση των 
επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική 
ικανότητα, χωρίς ωστόσο να τίθενται σε 
κίνδυνο οι απαραίτητες επενδύσεις για 
την αναταξινόμηση, την ανανέωση ή 
ακόμη και την αλλαγή του μεγέθους του 
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με τους στόχους διατήρησης της ΚΑΠ. στόλου μικρής κλίμακας, ιδίως σε 
καθορισμένες περιπτώσεις στις οποίες τα 
συγκεκριμένα σκάφη έχουν υψηλή μέση 
ηλικία και δεν εξασφαλίζουν βασικές 
συνθήκες ασφάλειας και 
λειτουργικότητας. Επιπλέον, οι επενδύσεις 
και οι αποζημιώσεις για τον στόλο πρέπει 
να εξαρτώνται αυστηρά από τη συνοχή 
τους με τους στόχους διατήρησης της 
ΚΑΠ.

Or. pt
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Τροπολογία 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Λόγω του υψηλού επιπέδου 
απρόβλεπτων αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
οι έκτακτες περιστάσεις ενδέχεται να 
προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες στους αλιείς. Προκειμένου να 
μετριαστούν οι εν λόγω συνέπειες, θα 
πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ να 
στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για 
την έκτακτη παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων που προκαλείται από την 
εφαρμογή ορισμένων μέτρων διατήρησης 
π.χ. πολυετή σχέδια, στόχοι για τη 
διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αποθεμάτων, μέτρα για την προσαρμογή 
της αλιευτικής ικανότητας αλιευτικών 
σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές 
δυνατότητες και τεχνικά μέτρα, καθώς και 
από την εφαρμογή μέτρων έκτακτης 
ανάγκης, από τη διακοπή, για λόγους 
ανωτέρας βίας, της εφαρμογής συμφωνίας 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική 
καταστροφή ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν. Η στήριξη θα πρέπει να 
χορηγείται μόνον εάν οι επιπτώσεις στους 
αλιείς είναι σημαντικές, δηλαδή εάν οι 
εμπορικές δραστηριότητες του 
συγκεκριμένου σκάφους έχουν σταματήσει 
κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 90 
διαδοχικών ημερών και εάν οι 
οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από 

(27) Λόγω του υψηλού επιπέδου 
απρόβλεπτων αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
οι έκτακτες περιστάσεις ενδέχεται να 
προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες στους αλιείς. Προκειμένου να 
μετριαστούν οι εν λόγω συνέπειες, θα 
πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ να 
στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για 
την έκτακτη παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων που προκαλείται από την 
εφαρμογή ορισμένων μέτρων διατήρησης 
π.χ. πολυετή σχέδια, στόχοι για τη 
διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αποθεμάτων, μέτρα για την προσαρμογή 
της αλιευτικής ικανότητας αλιευτικών 
σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές 
δυνατότητες και τεχνικά μέτρα, καθώς και 
από την εφαρμογή μέτρων έκτακτης 
ανάγκης, από τη διακοπή, για λόγους 
ανωτέρας βίας, της εφαρμογής συμφωνίας 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική 
καταστροφή ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν. Η στήριξη θα πρέπει να 
χορηγείται μόνον εάν οι επιπτώσεις στους 
αλιείς είναι σημαντικές, δηλαδή εάν οι 
εμπορικές δραστηριότητες του 
συγκεκριμένου σκάφους έχουν σταματήσει 
κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 30 ημερών. 
Οι ιδιαιτερότητες της αλιείας χελιών θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις 
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την παύση υπερβαίνουν το 30% της 
μέσης ετήσιας παραγωγής της σχετικής 
επιχείρησης για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Οι ιδιαιτερότητες της αλιείας 
χελιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω 
στήριξης.

προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω 
στήριξης.

Or. pt
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Τροπολογία 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Προκειμένου να συμβάλει στη 
θετική ανάπτυξη των υδάτινων πηγών 
και στη συνέχιση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων πέραν της περιόδου 
απαγόρευσης της αλιείας, το ΕΤΘΑ 
πρέπει να είναι σε θέση να στηρίξει τις 
περιόδους βιολογικής ανάπαυλας, εφόσον 
είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, σε 
περίπτωση που συμπίπτουν με ορισμένα 
κρίσιμης σημασίας στάδια του κύκλου 
ζωής των ειδών.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Τροπολογία 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) Υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να υποστηριχθεί η δημιουργία 
ενός Ταμείου Αντιστάθμισης Μισθών, το 
οποίο θα καλύπτει τις περιόδους 
απαγόρευσης της αλιείας, οι οποίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
πραγματικός χρόνος εργασίας για τους 
σκοπούς της συνταξιοδότησης και άλλων 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
Επιπλέον, τάσσεται υπέρ της θέσπισης 
κατώτατου μισθού, ο οποίος θα 
καθορίζεται σύμφωνα με τις τοπικές 
πρακτικές, τις διαπραγματεύσεις και τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/308

Τροπολογία 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 
καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 
μέτρων και δεν χρησιμοποιεί συρόμενο 
αλιευτικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν το 75% όλων των αλιευτικών 
σκαφών που είναι νηολογημένα στην 
Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των 
απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται 
ιδιαίτερα από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα 
οποία αποτελούν την κύρια πηγή 
εισοδήματός τους. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να τους παρέχει προτιμησιακή 
μεταχείριση μέσω ποσοστού έντασης 
ενίσχυσης 100 %, συμπεριλαμβανομένων 
των δράσεων που σχετίζονται με τον 
έλεγχο και την επιβολή, με σκοπό την 
ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών 
πρακτικών. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς 
στήριξης θα πρέπει να προορίζονται για 
την αλιεία μικρής κλίμακας στο τμήμα του 
στόλου όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι 
στήριξη για την απόκτηση 
μεταχειρισμένου σκάφους και την 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό της 
μηχανής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει 
να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους 

(28) Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 
καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 
μέτρων και δεν χρησιμοποιεί συρόμενο 
αλιευτικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν το 75% όλων των αλιευτικών 
σκαφών που είναι νηολογημένα στην 
Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των 
απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται 
ιδιαίτερα από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα 
οποία αποτελούν την κύρια πηγή 
εισοδήματός τους. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να τους παρέχει προτιμησιακή 
μεταχείριση μέσω ποσοστού έντασης 
ενίσχυσης 100 %, συμπεριλαμβανομένων 
των δράσεων που σχετίζονται με τον 
έλεγχο και την επιβολή, με σκοπό την 
ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών 
πρακτικών. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς 
στήριξης θα πρέπει να προορίζονται για 
την αλιεία μικρής κλίμακας, καθώς είναι 
απαραίτητο να διασφαλισθεί ισορροπία 
μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι 
στήριξη για την απόκτηση, ανανέωση και 
αναταξινόμηση σκάφους και την 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό της 
μηχανής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει 
να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους 
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ένα σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, το οποίο θα πρέπει να 
παρακολουθείται με βάση δείκτες για τους 
οποίους πρέπει να καθοριστούν ορόσημα 
και στόχοι.

ένα σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας, το οποίο θα πρέπει να 
παρακολουθείται με βάση δείκτες για τους 
οποίους πρέπει να καθοριστούν ορόσημα 
και στόχοι.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/309

Τροπολογία 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται 
σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες 
αγορές, οι οποίες βελτιώνουν τη 
διαφάνεια, τη σταθερότητα, την ποιότητα 
και την ποικιλομορφία της αλυσίδας 
εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση 
των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την 
εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους 
στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου («κανονισμός 
ΚΟΑ»)15. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
διατίθεται στήριξη για τη δημιουργία 
οργανώσεων παραγωγών, την εφαρμογή 
σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, την 
προώθηση νέων εμπορικών διεξόδων και 
την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών 
σχετικά με την αγορά.

(33) Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται 
σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες 
αγορές, οι οποίες βελτιώνουν τη 
διαφάνεια, τη σταθερότητα, την ποιότητα 
και την ποικιλομορφία της αλυσίδας 
εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση 
των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την 
εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους 
στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου («κανονισμός 
ΚΟΑ»)15, προωθώντας μηχανισμούς που 
βελτιώνουν την τιμή πρώτης πώλησης, 
ώστε να ωφεληθούν οι αλιείς με την 
αύξηση της ανταμοιβής τους για την 
εργασία τους, και που προωθούν τη 
δίκαιη και κατάλληλη κατανομή της 
προστιθέμενης αξίας σε όλο το μήκος της 
αλυσίδας αξίας του τομέα, μειώνοντας τα 
περιθώρια των μεσαζόντων, αυξάνοντας 
τις τιμές που καταβάλλονται στους 
παραγωγούς και περιορίζοντας τις τιμές 
που καταβάλλουν οι τελικοί καταναλωτές. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να διατίθεται 
στήριξη για τη δημιουργία 
συνεταιριστικών οργανώσεων 
παραγωγών, την εφαρμογή σχεδίων 
παραγωγής και εμπορίας, την προώθηση 
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νέων εμπορικών διεξόδων και την 
ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών 
σχετικά με την αγορά.

__________________ __________________
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του 
Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 
354 της 28.12.2013, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του 
Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 
354 της 28.12.2013, σ. 1).

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/310

Τροπολογία 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσαρμογή και διαχείριση της 
αλιευτικής ικανότητας·

α) προσαρμογή και διαχείριση της 
αλιευτικής ικανότητας, μεταξύ άλλων 
μέσω της αναταξινόμησης ή της 
ανακαίνισης των σκαφών ή των μηχανών 
τους, επιτρέποντας την αύξηση του 
χρόνου παραμονής στη θάλασσα και 
καθιστώντας τη δραστηριότητα 
ασφαλέστερη·

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Τροπολογία 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του 
τομέα και προώθηση στρατηγικών 
εμπορίας·

γ) ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του 
τομέα και προώθηση στρατηγικών 
εμπορίας, προωθώντας μηχανισμούς που 
βελτιώνουν την τιμή πρώτης πώλησης, 
ώστε να ωφεληθούν οι αλιείς με την 
αύξηση της ανταμοιβής τους για την 
εργασία τους, και που προωθούν τη 
δίκαιη και κατάλληλη κατανομή της 
προστιθέμενης αξίας σε όλο το μήκος της 
αλυσίδας αξίας του τομέα, μειώνοντας τα 
περιθώρια των μεσαζόντων, αυξάνοντας 
τις τιμές που καταβάλλονται στους 
παραγωγούς και περιορίζοντας τις τιμές 
που καταβάλλουν οι τελικοί 
καταναλωτές·

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Τροπολογία 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) αναταξινόμηση, ανανέωση και 
αλλαγή του μεγέθους των σκαφών, όταν 
είναι σαφώς πεπαλαιωμένα, γεγονός που 
καθιστά δυνατή τη βελτίωση των 
αλιευτικών συνθηκών και την αύξηση 
των περιόδων παραμονής στη θάλασσα.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Τροπολογία 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι εμπορικές δραστηριότητες του 
συγκεκριμένου σκάφους διακόπτονται 
τουλάχιστον επί 90 συνεχείς ημέρες· και

α) οι εμπορικές δραστηριότητες του 
συγκεκριμένου σκάφους διακόπτονται 
τουλάχιστον επί 30 συνεχείς ημέρες· και

Or. pt


