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Τροπολογία 1
Maxette Pirbakas, France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση 
της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της 
θαλάσσιας πολιτικής· υπογραμμίζει τον 
καίριο ρόλο τους στην ανάπτυξη της 
γαλάζιας οικονομίας και την ενεργό 
συμβολή τους στην οργάνωση και τον 
δυναμισμό των παράκτιων περιοχών·

1. υπενθυμίζει την οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση 
της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της 
θαλάσσιας πολιτικής· υπογραμμίζει τον 
καίριο ρόλο τους στην ανάπτυξη της 
γαλάζιας οικονομίας και την ενεργό 
συμβολή τους στην οργάνωση και τον 
δυναμισμό των παράκτιων περιοχών και 
των υπερπόντιων εδαφών·

Or. fr

Τροπολογία 2
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη η 
αύξηση των κονδυλίων· θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για τον τομέα αυτό πρέπει 
να συνάδει πλήρως με τους νέους στόχους 
της Ένωσης, ιδίως τους στόχους που 
καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, με 
τη νέα βιομηχανική στρατηγική, τη 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 
τραπέζι» και με τη στρατηγική της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα έως το 2030· φρονεί ότι 
η ανταγωνιστικότητα του τομέα της 

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η η κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας είναι 
απαραίτητη η αύξηση των κονδυλίων 
χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζεται ο γενικός 
προϋπολογισμός· θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για τον τομέα αυτό πρέπει 
να συνάδει πλήρως με τους νέους στόχους 
της Ένωσης, ιδίως τους στόχους που 
καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, με 
τη νέα βιομηχανική στρατηγική, τη 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 
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αλιείας πρέπει να συμπορεύεται με την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων·

τραπέζι» και με τη στρατηγική της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα έως το 2030· φρονεί ότι 
η ανταγωνιστικότητα του τομέα της 
αλιείας πρέπει να συμπορεύεται με την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων, χωρίς όμως 
να βλάπτεται ο τομέας και, ιδίως, η 
αλιεία μικρής κλίμακας, που είναι 
περισσότερο ευάλωτη στις ζημίες που 
προκαλεί η ΠΛΑ αλιεία·

Or. it

Τροπολογία 3
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη η 
αύξηση των κονδυλίων· θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για τον τομέα αυτό πρέπει 
να συνάδει πλήρως με τους νέους στόχους 
της Ένωσης, ιδίως τους στόχους που 
καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, 
με τη νέα βιομηχανική στρατηγική, τη 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 
τραπέζι» και με τη στρατηγική της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα έως το 2030· 
φρονεί ότι η ανταγωνιστικότητα του 
τομέα της αλιείας πρέπει να 
συμπορεύεται με την επίτευξη των εν 
λόγω στόχων·

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη η 
αύξηση των διατιθέμενων κονδυλίων· 
θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός για τον 
τομέα αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες που προσδιορίζονται από τα 
κράτη μέλη και να λαμβάνει υπόψη τους 
κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και 
οικονομικούς στόχους·

Or. pt

Τροπολογία 4
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Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη η 
αύξηση των κονδυλίων· θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για τον τομέα αυτό 
πρέπει να συνάδει πλήρως με τους νέους 
στόχους της Ένωσης, ιδίως τους στόχους 
που καθορίζονται στην Πράσινη 
Συμφωνία, με τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική, τη στρατηγική «από το 
αγρόκτημα στο τραπέζι» και με τη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
έως το 2030· φρονεί ότι η 
ανταγωνιστικότητα του τομέα της αλιείας 
πρέπει να συμπορεύεται με την επίτευξη 
των εν λόγω στόχων·

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη η 
αύξηση των κονδυλίων· θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για τον τομέα 
αυτό μπορεί να συμβάλει στους νέους 
στόχους της Ένωσης, ιδίως τους στόχους 
που προτείνει η Επιτροπή, με τη νέα 
βιομηχανική στρατηγική, τη στρατηγική 
«από το αγρόκτημα στο τραπέζι» και με τη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
έως το 2030· φρονεί ότι η 
ανταγωνιστικότητα του τομέα της αλιείας 
πρέπει να συμπορεύεται με την επίτευξη 
των εν λόγω στόχων· εκτιμά ότι, προτού 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο λάβουν αποφάσεις σχετικά με 
τους εν λόγω στόχους, απαιτούνται 
εκτιμήσεις επιπτώσεων· 

Or. en

Τροπολογία 5
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
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ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη η 
αύξηση των κονδυλίων· θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για τον τομέα αυτό πρέπει 
να συνάδει πλήρως με τους νέους στόχους 
της Ένωσης, ιδίως τους στόχους που 
καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, με 
τη νέα βιομηχανική στρατηγική, τη 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 
τραπέζι» και με τη στρατηγική της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα έως το 2030· 
φρονεί ότι η ανταγωνιστικότητα του τομέα 
της αλιείας πρέπει να συμπορεύεται με την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων·

ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
τομέας, όπως η επίτευξη μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης, η υποχρέωση 
εκφόρτωσης, η αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η 
ανανέωση των γενεών· δηλώνει ότι, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη η 
αύξηση των κονδυλίων· θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για τον τομέα αυτό πρέπει 
να συνάδει πλήρως με τους νέους στόχους 
της Ένωσης, ιδίως τους στόχους που 
καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία και 
στη νέα βιομηχανική στρατηγική· φρονεί 
ότι η ανταγωνιστικότητα του τομέα της 
αλιείας πρέπει να συμπορεύεται με την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων·

Or. en

Τροπολογία 6
Francisco Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη η 
αύξηση των κονδυλίων· θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για τον τομέα αυτό πρέπει 
να συνάδει πλήρως με τους νέους στόχους 
της Ένωσης, ιδίως τους στόχους που 
καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, με 
τη νέα βιομηχανική στρατηγική, τη 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 
τραπέζι» και με τη στρατηγική της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα έως το 2030· φρονεί ότι 

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι 
απαραίτητη η αύξηση των κονδυλίων για 
την προστασία και την αποκατάσταση 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων· θεωρεί 
ότι ο προϋπολογισμός και οι πολιτικές για 
τον τομέα αυτό πρέπει να συνάδει πλήρως 
με τους νέους στόχους της Ένωσης, ιδίως 
τους στόχους που καθορίζονται στην 
Πράσινη Συμφωνία, με τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική, τη στρατηγική «από το 
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η ανταγωνιστικότητα του τομέα της 
αλιείας πρέπει να συμπορεύεται με την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων·

αγρόκτημα στο τραπέζι» και με τη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
έως το 2030· φρονεί ότι η 
ανταγωνιστικότητα του τομέα της αλιείας 
πρέπει να συμπορεύεται με την επίτευξη 
των εν λόγω στόχων·

Or. en

Τροπολογία 7
France Jamet, Maxette Pirbakas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη η 
αύξηση των κονδυλίων· θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για τον τομέα αυτό πρέπει 
να συνάδει πλήρως με τους νέους στόχους 
της Ένωσης, ιδίως τους στόχους που 
καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, 
με τη νέα βιομηχανική στρατηγική, τη 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 
τραπέζι» και με τη στρατηγική της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα έως το 2030· φρονεί ότι 
η ανταγωνιστικότητα του τομέα της 
αλιείας πρέπει να συμπορεύεται με την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων·

2. εμμένει στην άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει 
να προβλέπει επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, η οποία πλήττεται 
σοβαρά από την COVID-19 και πιθανώς 
από το BREXIT, είναι απαραίτητη η 
αύξηση των κονδυλίων· θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για τον τομέα αυτό πρέπει 
να συνάδει πλήρως με τους νέους στόχους 
της Ένωσης, με τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική, τη στρατηγική «από το 
αγρόκτημα στο τραπέζι» και με τη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
έως το 2030· φρονεί ότι η 
ανταγωνιστικότητα του τομέα της αλιείας 
πρέπει να συμπορεύεται με την επίτευξη 
των εν λόγω στόχων·

Or. fr

Τροπολογία 8
Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εμμένει στην άποψη ότι το 2021 
θα αποτελέσει σημείο καμπής για την 
υλοποίηση των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας στον τομέα της 
αλιείας, γεγονός που από μόνο του θα 
απαιτούσε σημαντική αύξηση του 
προϋπολογισμού που διατίθεται στο 
ΕΤΘΑ για το τρέχον έτος· υπενθυμίζει ότι 
οι αβεβαιότητες που συνδέονται με την 
κρίση λόγω του κορονοϊού επιτάσσουν 
επίσης αυξημένη χρηματοδότηση· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, λυπηρή την 
έλλειψη φιλοδοξίας που χαρακτηρίζει την 
πρόταση της Επιτροπής και τη θέση του 
Συμβουλίου σχετικά με τον 
προϋπολογισμό του ΕΤΘΑ για το 2021· 
καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
λάβουν υπόψη όλους αυτούς τους 
παράγοντες και να αναθεωρήσουν προς 
τα πάνω τη θέση τους·

Or. fr

Τροπολογία 9
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Pietro Bartolo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία που έχει η 
αποκατάσταση των οικονομικών και 
κοινωνικών ζημιών που προκαλεί η 
πανδημία της COVID-19, η οποία έχει 
πλήξει καίρια τον ευρωπαϊκό τομέα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του· 
θεωρεί ότι η σοβαρή υγειονομική 
κατάσταση και οι οικονομικές της 
επιπτώσεις επιτάσσουν την άμεση 
διαθεσιμότητα έκτακτων οικονομικών 
πόρων·

3. τονίζει τη σημασία που έχει η 
αποκατάσταση των οικονομικών και 
κοινωνικών ζημιών που προκαλεί η 
πανδημία της COVID-19, η οποία έχει 
πλήξει καίρια τον ευρωπαϊκό τομέα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του· 
θεωρεί ότι η σοβαρή υγειονομική 
κατάσταση και οι οικονομικές της 
επιπτώσεις επιτάσσουν μια νέα «δέσμη 
μέτρων στήριξης» που θα συμπληρώνει 
τις προηγούμενες, δεδομένου ότι η 
πανδημία και οι οικονομικές και 
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κοινωνικές επιπτώσεις της εξακολουθούν 
να υφίστανται, με την πρόβλεψη και την 
άμεση διαθεσιμότητα έκτακτων 
οικονομικών πόρων·

Or. es

Τροπολογία 10
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία που έχει η 
αποκατάσταση των οικονομικών και 
κοινωνικών ζημιών που προκαλεί η 
πανδημία της COVID-19, η οποία έχει 
πλήξει καίρια τον ευρωπαϊκό τομέα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του· 
θεωρεί ότι η σοβαρή υγειονομική 
κατάσταση και οι οικονομικές της 
επιπτώσεις επιτάσσουν την άμεση 
διαθεσιμότητα έκτακτων οικονομικών 
πόρων·

3. τονίζει τη σημασία που έχει η 
αποκατάσταση των οικονομικών και 
κοινωνικών ζημιών που προκαλεί η 
πανδημία της COVID-19, η οποία έχει 
πλήξει καίρια τον ευρωπαϊκό τομέα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του· 
θεωρεί ότι η σοβαρή υγειονομική 
κατάσταση και οι οικονομικές συνέπειές 
της απαιτούν έκτακτους και άμεσα 
διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους για 
κάθε τμήμα του τομέα, ιδίως όμως για 
την αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία 
πλήττεται περισσότερο από την κρίση 
στον τομέα της δημόσιας υγείας·

Or. it

Τροπολογία 11
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία που έχει η 
αποκατάσταση των οικονομικών και 
κοινωνικών ζημιών που προκαλεί η 
πανδημία της COVID-19, η οποία έχει 
πλήξει καίρια τον ευρωπαϊκό τομέα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του· 

3. τονίζει τη σημασία που έχει η 
αποκατάσταση των οικονομικών και 
κοινωνικών ζημιών που προκαλεί η 
πανδημία της COVID-19, η οποία έχει 
πλήξει καίρια τον ευρωπαϊκό τομέα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του, σε 
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θεωρεί ότι η σοβαρή υγειονομική 
κατάσταση και οι οικονομικές της 
επιπτώσεις επιτάσσουν την άμεση 
διαθεσιμότητα έκτακτων οικονομικών 
πόρων·

ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού με 
θαλασσινά, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταποιητών, των εμπόρων λιανικής 
πώλησης και των διανομέων· θεωρεί ότι η 
σοβαρή υγειονομική κατάσταση και οι 
οικονομικές της επιπτώσεις επιτάσσουν 
την άμεση διαθεσιμότητα έκτακτων 
οικονομικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 12
France Jamet, Maxette Pirbakas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία που έχει η 
αποκατάσταση των οικονομικών και 
κοινωνικών ζημιών που προκαλεί η 
πανδημία της COVID-19, η οποία έχει 
πλήξει καίρια τον ευρωπαϊκό τομέα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του· 
θεωρεί ότι η σοβαρή υγειονομική 
κατάσταση και οι οικονομικές της 
επιπτώσεις επιτάσσουν την άμεση 
διαθεσιμότητα έκτακτων οικονομικών 
πόρων·

3. τονίζει τη σημασία που έχει η 
αποκατάσταση των οικονομικών και 
κοινωνικών ζημιών που προκαλεί η 
πανδημία της COVID-19, η οποία έχει 
πλήξει καίρια τον ευρωπαϊκό τομέα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του· 
θεωρεί ότι η σοβαρή υγειονομική 
κατάσταση και οι οικονομικές της 
επιπτώσεις επιτάσσουν την άμεση 
διαθεσιμότητα πρόσθετων οικονομικών 
πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 13
Manuel Pizarro, Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Predrag 
Fred Matić, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπενθυμίζει ότι, στο 
αποκορύφωμα του εγκλεισμού που 
προκάλεσε η πανδημία COVID-19, ο 
αλιευτικός τομέας, ιδίως τα σκάφη 
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παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, 
συνέχισε να δραστηριοποιείται 
διατηρώντας τον τακτικό εφοδιασμό των 
τοπικών αγορών, εξασφαλίζοντας στους 
πολίτες της Ένωσης πρόσβαση σε υγιεινά 
τρόφιμα από τη θάλασσα, ιδίως σε 
απομονωμένες παράκτιες περιοχές και 
περιφέρειες όπου οι αλυσίδες εφοδιασμού 
παρεμποδίζονταν από υλικοτεχνικούς 
φραγμούς·

Or. en

Τροπολογία 14
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
προκειμένου να τροποποιηθούν οι 
κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και (ΕΕ) 
1379/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για 
τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 στον 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας· θεωρεί απαραίτητο να 
αξιολογήσει η Επιτροπή σε πραγματικό 
χρόνο την εξέλιξη της υγειονομικής και 
της οικονομικής κατάστασης και να 
εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των εν 
λόγω μέτρων πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 
2020, σε περίπτωση που συνεχισθεί η 
πανδημία·

4. χαιρετίζει τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
προκειμένου να τροποποιηθούν οι 
κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και (ΕΕ) 
αριθ. 1379/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα 
για τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 στον 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας·  θεωρεί απαραίτητο να 
αξιολογήσει η Επιτροπή σε πραγματικό 
χρόνο την εξέλιξη της υγειονομικής και 
της οικονομικής κατάστασης και να 
εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των εν 
λόγω μέτρων πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 
2020, σε περίπτωση που συνεχισθεί η 
πανδημία· θεωρεί αναγκαίο να θεσπίσει η 
Επιτροπή ένα σύστημα παρακολούθησης 
για τα μέτρα αυτά, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη χρήση 
των κονδυλίων και να αποφευχθούν τυχόν 
φραγμοί εισόδου·

Or. it

Τροπολογία 15
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João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τα μέτρα που 
εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιηθούν 
οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και 
(ΕΕ) 1379/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα 
για τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 στον 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας· θεωρεί απαραίτητο να 
αξιολογήσει η Επιτροπή σε πραγματικό 
χρόνο την εξέλιξη της υγειονομικής και 
της οικονομικής κατάστασης και να 
εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των εν 
λόγω μέτρων πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 
2020, σε περίπτωση που συνεχισθεί η 
πανδημία·

4. θεωρεί θετικά μεν αλλά κατώτερα 
των αναγκών του τομέα τα μέτρα που 
εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιηθούν 
οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων 
της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 
στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας· θεωρεί απαραίτητο να 
αξιολογήσει η Επιτροπή σε πραγματικό 
χρόνο την εξέλιξη της υγειονομικής και 
της οικονομικής κατάστασης και να 
εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των εν 
λόγω μέτρων πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 
2020, όσο η πανδημία και οι επιπτώσεις 
της συνεχίζονται·

Or. pt

Τροπολογία 16
France Jamet, Maxette Pirbakas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
προκειμένου να τροποποιηθούν οι 
κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και (ΕΕ) 
1379/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για 
τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 στον 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας· θεωρεί απαραίτητο να 
αξιολογήσει η Επιτροπή σε πραγματικό 
χρόνο την εξέλιξη της υγειονομικής και 
της οικονομικής κατάστασης και να 
εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των εν 

4. χαιρετίζει τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
προκειμένου να τροποποιηθούν οι 
κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και (ΕΕ) 
1379/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για 
τον μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της επιδημικής 
έκρηξης της COVID‐19 στον τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· θεωρεί 
απαραίτητο να αξιολογήσει η Επιτροπή σε 
πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της 
υγειονομικής και της οικονομικής 
κατάστασης και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
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λόγω μέτρων πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 
2020, σε περίπτωση που συνεχισθεί η 
πανδημία·

παράτασης των εν λόγω μέτρων πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2020, σε περίπτωση που 
συνεχισθεί η πανδημία·

Or. fr

Τροπολογία 17
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑ) θα πρέπει να 
καθιστά δυνατή την αύξηση της 
συγχρηματοδότησης της ΕΕ έως και 
κατά 100 %, καταργώντας την εθνική 
συμμετοχή, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ιδίως στις δράσεις για την 
προώθηση των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της 
έξαρσης της νόσου Covid-19, την ευελιξία 
στη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων 
από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
ΕΤΘΑ, με δυνατότητα μεταφοράς μεταξύ 
τομέων και προτεραιοτήτων, παράλληλα 
με τη χρηματοδότηση νέων 
δικαιολογημένων αναγκών στο πλαίσιο 
της έξαρσης της νόσου, και την 
τροποποίηση του συστήματος 
χρηματοδότησης για την πρόσβαση σε 
κονδύλια της ΕΕ, μέσω της εφαρμογής 
ενός συστήματος προχρηματοδότησης το 
οποίο θα εξαλείφει τις δυσχέρειες που 
ανακύπτουν από την ανάγκη να υπάρχουν 
και να προκαταβάλλονται ίδια κεφάλαια·

Or. pt

Τροπολογία 18
Manuel Pizarro, Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Predrag 
Fred Matić, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση φαίνεται να 
κινούνται προς ένα σενάριο αποχώρησης 
χωρίς συμφωνία και ότι οι κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις για τους 
αλιευτικούς στόλους που 
δραστηριοποιούνται στα ύδατα του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι τεράστιες· 
τονίζει ότι η χρηματοδοτική στήριξη για 
τον αλιευτικό στόλο της Ένωσης που 
δραστηριοποιείται στα εν λόγω 
ύδατα, σήμερα ύδατα τρίτων χωρών, 
πρέπει να διασφαλιστεί ήδη από τις αρχές 
του 2021 και ότι οι αλιείς που βρίσκονται 
ήδη σε δυσχερή κατάσταση λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 
δεν μπορεί να επιβαρύνονται διπλά·

Or. en

Τροπολογία 19
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, 
Maria Walsh, François-Xavier Bellamy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει την ανάγκη 
χρηματοδοτικής στήριξης του αλιευτικού 
τομέα της Ένωσης, ιδίως όσων 
δραστηριοποιούνται στα ύδατα του 
Ηνωμένου Βασιλείου, σε περίπτωση που 
δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της 
Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου 
πριν από τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου.

Or. en
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Τροπολογία 20
Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ταχεία και φιλόδοξη απάντηση που 
έδωσε απέναντι στην οικονομική κρίση η 
Επιτροπή, προτείνοντας, στις 27 Μαΐου 
2020, ένα σημαντικό σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για αύξηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
κατά 530 εκατομμύρια ευρώ για την 
περίοδο 2021 2027, σε σύγκριση με την 
αρχική της πρόταση· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
αύξηση αυτή εξακολουθεί να υστερεί σε 
σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ταχεία και φιλόδοξη απάντηση που 
έδωσε απέναντι στην οικονομική κρίση η 
Επιτροπή, προτείνοντας, στις 27 Μαΐου 
2020, ένα σημαντικό σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για αύξηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
κατά 530 εκατομμύρια ευρώ για την 
περίοδο 2021-2027, σε σύγκριση με την 
αρχική της πρόταση· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
αύξηση αυτή εξακολουθεί να υστερεί σε 
σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου· 
εκφράζει τη λύπη του για τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης 
Ιουλίου 2020, η οποία μειώνει τον 
προϋπολογισμό του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2021-2027 κατά 32 εκατομμύρια 
EUR σε σχέση με την αρχική πρόταση 
της Επιτροπής·

Or. fr

Τροπολογία 21
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ταχεία και φιλόδοξη απάντηση που 
έδωσε απέναντι στην οικονομική κρίση η 
Επιτροπή, προτείνοντας, στις 27 Μαΐου 
2020, ένα σημαντικό σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για αύξηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
κατά 530 εκατομμύρια ευρώ για την 

5. θεωρεί ότι η πρόταση της 
Επιτροπής για αύξηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
υπολείπεται κατά 530 εκατομμύρια ευρώ 
για την περίοδο 2021-2027 της αρχικής 
της πρότασης και ότι το ταμείο αυτό 
χρειάζεται σημαντική ενίσχυση· τονίζει 
ότι η αύξηση αυτή εξακολουθεί να υστερεί 
σε σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου·
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περίοδο 2021 2027, σε σύγκριση με την 
αρχική της πρόταση· τονίζει, ωστόσο, ότι 
η αύξηση αυτή εξακολουθεί να υστερεί σε 
σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου·

Or. pt

Τροπολογία 22
France Jamet, Maxette Pirbakas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ταχεία και φιλόδοξη απάντηση που 
έδωσε απέναντι στην οικονομική κρίση η 
Επιτροπή, προτείνοντας, στις 27 Μαΐου 
2020, ένα σημαντικό σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για αύξηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
κατά 530 εκατομμύρια ευρώ για την 
περίοδο 2021 2027, σε σύγκριση με την 
αρχική της πρόταση· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
αύξηση αυτή εξακολουθεί να υστερεί σε 
σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου·

5. επισημαίνει την απάντηση που 
έδωσε απέναντι στην οικονομική κρίση η 
Επιτροπή, προτείνοντας, στις 27 Μαΐου 
2020, ένα σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης· 
επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής 
για αύξηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) κατά 530 
εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-
2027, σε σύγκριση με την αρχική της 
πρόταση· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η αύξηση αυτή 
εξακολουθεί να υστερεί πολύ σε σχέση με 
τη θέση του Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 23
Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. σημειώνει την πρόταση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη 
δημιουργία αποθεματικού προσαρμογής 
για το Brexit, προκειμένου να βοηθηθούν 
τα κράτη μέλη και οι τομείς που 
πλήττονται περισσότερο από το Brexit· 
θεωρεί ότι πρέπει να προσδιορίζεται με 
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σαφήνεια ότι οι τομείς της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας αποτελούν 
δικαιούχους του ταμείου· φρονεί, 
ωστόσο, ότι η δημιουργία ενός τέτοιου 
ταμείου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να δικαιολογεί μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ·

Or. fr

Τροπολογία 24
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 
επίπεδο εφαρμογής του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020 παραμένει ανεπαρκές 
έξι χρόνια μετά την έγκρισή του, ενώ η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού φθάνει 
σήμερα μόλις στο 35 %· τονίζει ότι το 
χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται εν μέρει 
στη γραφειοκρατία σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 
επίπεδο εφαρμογής του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020 παραμένει ανεπαρκές 
έξι χρόνια μετά την έγκρισή του, ενώ η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού φθάνει 
σήμερα μόλις στο 35 %· τονίζει ότι αυτό 
το χαμηλό επίπεδο οφείλεται εν μέρει στη 
γραφειοκρατία σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, και ενίοτε στην ίδια τη δομή του 
ταμείου, η οποία ζημιώνει ολόκληρες 
ομάδες εργαζομένων, ιδίως όσους 
απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 25
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 
επίπεδο εφαρμογής του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020 παραμένει ανεπαρκές 
έξι χρόνια μετά την έγκρισή του, ενώ η 

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 
επίπεδο εφαρμογής του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020 παραμένει ανεπαρκές 
έξι χρόνια μετά την έγκρισή του, ενώ η 
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εκτέλεση του προϋπολογισμού φθάνει 
σήμερα μόλις στο 35 %· τονίζει ότι το 
χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται εν μέρει 
στη γραφειοκρατία σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

εκτέλεση του προϋπολογισμού φθάνει 
σήμερα μόλις στο 35 %· τονίζει ότι το 
χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται εν μέρει 
στη γραφειοκρατία σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην 
αναντιστοιχία μεταξύ των κανόνων του 
ΕΤΘΑ και των πραγματικών αναγκών 
του τομέα·

Or. pt

Τροπολογία 26
France Jamet, Maxette Pirbakas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 
επίπεδο εφαρμογής του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020 παραμένει ανεπαρκές 
έξι χρόνια μετά την έγκρισή του, ενώ η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού φθάνει 
σήμερα μόλις στο 35 %· τονίζει ότι το 
χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται εν μέρει 
στη γραφειοκρατία σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 
επίπεδο εφαρμογής του ΕΤΘΑ για την 
περίοδο 2014-2020 παραμένει ανεπαρκές 
έξι χρόνια μετά την έγκρισή του, ενώ η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού φθάνει 
σήμερα μόλις στο 35 %· τονίζει ότι το 
χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται εν μέρει 
στη γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 27
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι τα μέτρα στήριξης του 
τομέα θα πρέπει να ενισχυθούν, ιδίως με 
την επαναφορά της χρηματοδότησης από 
το ΕΤΘΑ για τη στήριξη της ανανέωσης, 
της μετατροπής του στόλου ή της αγοράς 
νέων σκαφών, υπό τους όρους που έχει 
ήδη προτείνει το Κοινοβούλιο· ότι θα 
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πρέπει να θεσπιστεί και να λειτουργήσει 
ένα σύστημα ελάχιστων τιμών για την 
πρώτη πώληση, με στόχο την προστασία 
του εισοδήματος των αλιέων και τη 
συνέχιση του εφοδιασμού σε αλιεύματα, 
ενδεχομένως με την παρέμβαση 
δημόσιων δομών που εξασφαλίζουν την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών - με 
δυνατότητα χρηματοδότησης - και τη 
διάθεση αλιευμάτων σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης· ότι το ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί ένα 
ταμείο εγγύησης μισθών το οποίο θα 
στηρίζει το εισόδημα των αλιέων, με 
βάση το προηγούμενο μέσο εισόδημα 
κάθε επαγγελματία· ότι θα πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι η στήριξη για την 
προσωρινή παύση δραστηριότητας δεν 
θα περιορίζεται σε έξι μήνες, όπως ορίζει 
επί του παρόντος το ΕΤΘΑ, και θα 
μπορεί να παραταθεί πέραν της εν λόγω 
περιόδου και να περιλαμβάνει επίσης 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
οστρακοκαλλιέργειας και 
υδατοκαλλιέργειας· ότι θα πρέπει να 
καθιερωθεί ενίσχυση της 
αποθεματοποίησης, χρηματοδοτούμενη 
από το ΕΤΘΑ· ότι θα πρέπει να 
προβλεφθεί ειδική στήριξη για επενδύσεις 
σε σκάφη ή μέσα ατομικής προστασίας 
που σχετίζονται με ειδικές ανάγκες στο 
πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-
19 και απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών·

Or. pt

Τροπολογία 28
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Maria Walsh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν 
οι επενδύσεις σε πιο επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία με την αύξηση της έρευνας και 
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της ανάπτυξης, καθώς και με την 
οικονομική στήριξη των αλιέων ώστε να 
επενδύσουν σε νέα επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 29
Ruža Tomašić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
όλη την αναγκαία βοήθεια στα κράτη 
μέλη ώστε να χρησιμοποιούν το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) με τον απλούστερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο·
.

Or. hr

Τροπολογία 30
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Pietro Bartolo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
και θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να 
αποτελεί προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση της αλιευτικής πολιτικής 
της ΕΕ·

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
ο έλεγχος των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων· θεωρεί ότι πρέπει να 
συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση της αλιευτικής πολιτικής 
της ΕΕ, πόσω μάλλον όταν επίκειται 
η έγκριση νέων κανόνων για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση του 
συστήματος ελέγχου της αλιείας στην ΕΕ·

Or. es
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Τροπολογία 31
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
και θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να 
αποτελεί προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση της αλιευτικής πολιτικής 
της ΕΕ·

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
ο έλεγχος των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, ιδίως σε σχέση με την 
ΠΛΑ αλιεία, και της 
υδατοκαλλιέργειας, προπαντός όσον 
αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· θεωρεί 
ότι πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της 
αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 32
Ruža Tomašić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει την ανάγκη διατήρησης, 
στο πλαίσιο του δημοσιονομικού 
σχεδιασμού, επαρκών οικονομικών 
πόρων για τον τομέα της παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας·

Or. hr

Τροπολογία 33
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Pietro Bartolo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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8. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να 
διαθέτει πρόσθετους οικονομικούς και 
υλικούς πόρους για να διασφαλίζει την 
ορθή και πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων 
της και να εγγυάται την επίτευξη των 
στόχων όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία·

8. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να 
διαθέτει πρόσθετους οικονομικούς και 
υλικούς πόρους για να διασφαλίζει την 
ορθή και πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων 
της και να εγγυάται την επίτευξη των 
στόχων όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία, 
ιδίως την ψηφιοποίηση και την 
προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες· 
επισημαίνει ότι στον τομέα των τεχνικών 
ελέγχου και επιθεώρησης θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνονται η έρευνα και 
η ανάπτυξη και η παροχή βοήθειας στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε 
συγκεκριμένους τομείς·

Or. es

Τροπολογία 34
Manuel Pizarro, Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Predrag 
Fred Matić, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να 
διαθέτει πρόσθετους οικονομικούς και 
υλικούς πόρους για να διασφαλίζει την 
ορθή και πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων 
της και να εγγυάται την επίτευξη των 
στόχων όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία·

8. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να 
διαθέτει πρόσθετους οικονομικούς και 
υλικούς πόρους για να διασφαλίζει την 
ορθή και πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων 
της και να εγγυάται την επίτευξη των 
στόχων όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία, 
ιδίως με τις τροποποιήσεις στον 
κανονισμό για τον έλεγχο της αλιείας που 
βρίσκονται επί του παρόντος υπό 
διαπραγμάτευση και φαίνεται να 
αυξάνουν τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα που καλείται να αναλάβει η 
EFCA·

Or. en

Τροπολογία 35
João Ferreira
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να 
διαθέτει πρόσθετους οικονομικούς και 
υλικούς πόρους για να διασφαλίζει την 
ορθή και πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων 
της και να εγγυάται την επίτευξη των 
στόχων όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία·

8. επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη 
και οι αρχές τους πρέπει να διαθέτουν 
πρόσθετους οικονομικούς και υλικούς 
πόρους για να διασφαλίζουν την ορθή και 
πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους και 
να εγγυώνται την επίτευξη των στόχων 
όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία·

Or. pt

Τροπολογία 36
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να 
διαθέτει πρόσθετους οικονομικούς και 
υλικούς πόρους για να διασφαλίζει την 
ορθή και πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων 
της και να εγγυάται την επίτευξη των 
στόχων όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία·

8. επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να 
παρακολουθούνται οι δραστηριότητες 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας για να διασφαλίζεται η ορθή και 
πλήρης εκτέλεση των καθηκόντων της και 
να κατοχυρώνεται η επίτευξη των στόχων 
όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία·

Or. it

Τροπολογία 37
Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να 
διαθέτει πρόσθετους οικονομικούς και 
υλικούς πόρους για να διασφαλίζει την 

8. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να 
διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και 
υλικούς πόρους για να διασφαλίζει την 
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ορθή και πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων 
της και να εγγυάται την επίτευξη των 
στόχων όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία·

ορθή και πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων 
της και να εγγυάται την επίτευξη των 
στόχων όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία·

Or. en

Τροπολογία 38
Ruža Tomašić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων 
για τη συλλογή, διαχείριση, χρήση και 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα της 
αλιείας·

Or. hr

Τροπολογία 39
France Jamet, Maxette Pirbakas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η πολιτική μείωσης του 
προσωπικού των οργανισμών της 
Ένωσης που ακολουθείται τα τελευταία 
χρόνια χρήζει αξιολόγησης· υπενθυμίζει 
ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας 
υπερβαίνει το 99 %·

9. υπενθυμίζει ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας υπερβαίνει το 99 %·

Or. fr

Τροπολογία 40
Francisco Guerreiro
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει ότι το επόμενο ΕΤΘΑ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
περαιτέρω βελτίωση των προτύπων 
καλής διαβίωσης των ζώων στην αλιεία 
και την υδατοκαλλιέργεια, σε συνέχεια 
της ειδικής έκθεσης του 
Ευρωβαρόμετρου 442 σχετικά με τη 
στάση των Ευρωπαίων ως προς την καλή 
διαβίωση των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 41
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει ότι μία από τις 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού τομέα 
αλιείας είναι η ανανέωση των γενεών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν, στηριζόμενα στο ΕΤΘΑ 
και στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, 
την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων με 
στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
νέων στα αλιευτικά επαγγέλματα και την 
προώθηση της πολυμορφίας των προφίλ 
και της ένταξης των υποεκπροσωπούμενων 
ομάδων, ιδίως των γυναικών.

10. τονίζει ότι μία από τις 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού τομέα 
αλιείας είναι η ανανέωση των γενεών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στηριχθούν στο ΕΤΘΑ και στα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία για να 
χρηματοδοτήσουν μέτρα που θα 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και 
ελκυστικότερες συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης στα αλιευτικά σκάφη, καθώς 
και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων 
με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
των νέων στα αλιευτικά επαγγέλματα και 
την προώθηση της πολυμορφίας των 
προφίλ και της ένταξης των 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, ιδίως των 
γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 42
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Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Pietro Bartolo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει ότι μία από τις 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού τομέα 
αλιείας είναι η ανανέωση των γενεών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν, στηριζόμενα στο ΕΤΘΑ και 
στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, την 
εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων με στόχο 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων 
στα αλιευτικά επαγγέλματα και την 
προώθηση της πολυμορφίας των προφίλ 
και της ένταξης των 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, ιδίως 
των γυναικών.

10. τονίζει ότι μία από τις 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού τομέα 
αλιείας είναι η ανανέωση των γενεών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν, στηριζόμενα στο ΕΤΘΑ και 
στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, την 
εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων με στόχο 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων 
στα αλιευτικά επαγγέλματα και την 
προώθηση της ένταξης των γυναικών στις 
διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες, 
καθώς και την ενίσχυση της προβολής 
των γυναικών στις δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται επί του παρόντος, με τη 
στήριξη του ΕΤΘΑ και των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών ταμείων·

Or. es

Τροπολογία 43
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει ότι μία από τις 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού τομέα 
αλιείας είναι η ανανέωση των γενεών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν, στηριζόμενα στο ΕΤΘΑ και 
στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, την 
εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων με στόχο 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων 
στα αλιευτικά επαγγέλματα και την 
προώθηση της πολυμορφίας των προφίλ 
και της ένταξης των υποεκπροσωπούμενων 
ομάδων, ιδίως των γυναικών.

10. τονίζει ότι μία από τις 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού τομέα 
αλιείας είναι η ανανέωση των γενεών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν, στηριζόμενα στο ΕΤΘΑ και 
στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, την 
εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων με στόχο 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων 
στα αλιευτικά επαγγέλματα και την 
προώθηση της πολυμορφίας των προφίλ 
και της ένταξης των υποεκπροσωπούμενων 
ομάδων, ιδίως των γυναικών. Ωστόσο, 
ζητεί να μην εφαρμοστούν πολιτικές 
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παροχής κινήτρων, όπως π.χ. υπερβολική 
ψηφιοποίηση, οι οποίες θα μπορούσαν να 
αποκλείσουν μεγάλο μέρος του εργατικού 
δυναμικού από την ορθή άσκηση του 
επαγγέλματός τους εάν δεν 
υποστηρίζονται επαρκώς από 
παράλληλες πολιτικές κατάρτισης και 
επανεκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει 
να προβλεφθούν μέτρα για να βοηθηθούν 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία 
ωστόσο δεν διαθέτουν την ηλικία 
συνταξιοδότησης, να επανενταχθούν σε 
έναν τομέα που ανανεώνεται·

Or. it

Τροπολογία 44
France Jamet, Maxette Pirbakas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει ότι μία από τις 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού τομέα 
αλιείας είναι η ανανέωση των γενεών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν, στηριζόμενα στο ΕΤΘΑ και 
στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, την 
εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων με στόχο 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων 
στα αλιευτικά επαγγέλματα και την 
προώθηση της πολυμορφίας των προφίλ 
και της ένταξης των 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, ιδίως των 
γυναικών.

10. τονίζει ότι μία από τις 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού τομέα 
αλιείας είναι η ανανέωση των γενεών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν, στηριζόμενα στο ΕΤΘΑ και 
στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, την 
εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων με στόχο 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων 
στα αλιευτικά επαγγέλματα και την 
προώθηση της πολυμορφίας των προφίλ 
και της ένταξης, ιδίως των γυναικών.

Or. fr

Τροπολογία 45
Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει ότι επαρκές μέρος του 
αποθεματικού προσαρμογής για το Brexit 
θα πρέπει να προορίζεται για τη στήριξη 
της αλιείας, δεδομένου ότι ο εν λόγω 
τομέας συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που 
θα πληγούν περισσότερο από το 
ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 46
France Jamet, Maxette Pirbakas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη 
στήριξη των μειονεκτουσών παράκτιων 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
ευρωπαϊκών περιφερειών·

Or. fr

Τροπολογία 47
Maxette Pirbakas, France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη 
στήριξη των μειονεκτουσών παράκτιων 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
ευρωπαϊκών περιφερειών·

Or. fr


