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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
ενσωματώθηκε στους κανόνες που διέπουν 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία από το 1993. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί η συνέχιση της 
εφαρμογής της στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης μέσω του Ευρωπαϊκού 
Αλιευτικού Ταμείου.

(5) Η συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
ενσωματώθηκε στους κανόνες που διέπουν 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία από το 1993. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί η συνέχιση της 
εφαρμογής της στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης μέσω του Ευρωπαϊκού 
Αλιευτικού Ταμείου.και να βασίζεται στην 
έννοια ότι η θάλασσα αποτελεί γεωγραφικό 
πλεονέκτημα των αλιευτικών κοινοτήτων 
και ότι, κατά συνέπεια, η διαφοροποίηση 
στις παράκτιες κοινότητες πρέπει να 
αποτελεί ένα πρόσθετο στοιχείο και όχι μια 
εναλλακτική λύση στην αλιεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η θάλασσα είναι το γεωγραφικό πλεονέκτημα των αλιευτικών κοινοτήτων. Η ιδέα ότι η αλιεία 
είναι μια βιομηχανία σε μαρασμό πρέπει να απορριφθεί. Η αλιεία μπορεί να είναι απόλυτα 
βιώσιμη. Στηρίζουμε την διαφοροποίηση στις παράκτιες κοινότητες- μια διαφοροποιημένη 
οικονομία μπορεί να είναι μόνο κάτι καλό- αλλά η διαφοροποίηση πρέπει να είναι ένα 
πρόσθετο στοιχείο και όχι μια εναλλακτική λύση στην αλιεία. 

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματική προς τη δράση των 
κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει 
σε αυτήν και, θα πρέπει, προκειμένου να 
διασφαλίζει σημαντική προστιθέμενη αξία, 
να ενισχυθεί η εταιρική σχέση. Αυτό αφορά 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις 
άλλες αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 
υπεύθυνοι για το περιβάλλον και την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, των οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων και άλλων αρμόδιων οργανισμών. 
Οι σχετικοί εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην προπαρασκευή, στην 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
παρεμβάσεων.

(10) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματική προς τη δράση των 
κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει 
σε αυτήν και, θα πρέπει, προκειμένου να 
διασφαλίζει σημαντική προστιθέμενη αξία, 
να ενισχυθεί η εταιρική σχέση. Αυτό αφορά 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις 
άλλες αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 
υπεύθυνοι για το περιβάλλον και την 
προώθηση της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, συμπεριλαμβανόμενης της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και 
άλλων αρμόδιων οργανισμών. Οι σχετικοί 
εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
προπαρασκευή, στην παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 6
Άρθρο 1

Με τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζεται 
Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (το οποίο στο 
εξής καλείται «Ταμείο») και καθορίζεται το 
πλαίσιο της κοινοτικής στήριξης για την 
αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας 

Με τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζεται 
Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (το οποίο στο 
εξής καλείται «Ταμείο») και καθορίζεται το 
πλαίσιο της κοινοτικής στήριξης για την 
αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας, 
της υδατοκαλλιέργειας και των παράκτιων 
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και των παράκτιων αλιευτικών ζωνών. αλιευτικών ζωνών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνω η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΚ να περιλαμβάνει επίσης την υδατοκαλλιέργεια η 
οποία είναι σημαντική για την επιτυχή διαχείριση των υδρόβιων περιοχών.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 7
Άρθρο 3, στοιχεία β) και γ)

β) «αλιέας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, 
το οποίο ασχολείται, κατά κύρια 
απασχόληση, όπως αναγνωρίζεται από το 
κράτος μέλος, επί ενεργού αλιευτικού 
σκάφους·

β) «αλιέας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, 
το οποίο ασχολείται σε απασχόληση, όπως 
αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, επί 
ενεργού αλιευτικού σκάφους·

γ) «πρόσωπο που ασχολείται στον κλάδο της 
αλιείας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το 
οποίο ασχολείται κατά κύρια απασχόληση, 
στον κλάδο της αλιείας που καθορίζεται στο 
άρθρο 1·

γ) «πρόσωπο που ασχολείται στον κλάδο της 
αλιείας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το 
οποίο ασχολείται σε απασχόληση, στον 
κλάδο της αλιείας που καθορίζεται στο 
άρθρο 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική στήριξη δεν πρέπει να δίδεται μόνον στα άτομα που έχουν την αλιεία ως 
κύρια απασχόληση. Υπάρχουν πολλές ΜΜΕ που πρέπει να έχουν άλλες ασχολίες παράλληλα με 
την αλιεία.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, στοιχείο στ α) (νέο)

(στ α) την προώθηση της 
υδατοκαλλιέργειας και της εσωτερικής 
αλιείας

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προτείνεται η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΚ να περιλαμβάνει επίσης την υδατοκαλλιέργεια η 
οποία είναι σημαντική για την επιτυχή διαχείριση των υδρόβιων περιοχών.

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 9
Άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα της 
συνδρομής των Ταμείων με τις 
δραστηριότητες, πολιτικές και 
προτεραιότητες της Κοινότητας.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν σύμφωνα με την θεσμική 
τους δομή τη συνεκτικότητα της συνδρομής 
των Ταμείων με τις δραστηριότητες, 
πολιτικές και προτεραιότητες της 
Κοινότητας.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο προς τις 
διατάξεις της Συνθήκης και των πράξεων 
που θεσπίζονται βάσει αυτής, καθώς και 
προς τις κοινοτικές πολιτικές και δράσεις, 
ιδίως όσον αφορά τους κανόνες 
ανταγωνισμού και την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων καθώς και την προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν σύμφωνα 
με την θεσμική τους δομή τη συμμόρφωση 
των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το 
Ταμείο προς τις διατάξεις της Συνθήκης και 
των πράξεων που θεσπίζονται βάσει αυτής, 
καθώς και προς τις κοινοτικές πολιτικές και 
δράσεις, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες 
ανταγωνισμού και την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων καθώς και την προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι σε ορισμένα ομόσπονδα ή 
περιφερειοποιημένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα της αλιευτικής πολιτικής έχει μεταβιβασθεί και 
δεν ανήκει αποκλειστικά (π.χ. ΗΒ) ή καθόλου (π.χ. Βέλγιο) στην κεντρική κυβέρνηση.

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 10
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Το κράτος μέλος ορίζει τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς εταίρους σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και 
στον οικονομικό και κοινωνικό ή άλλους 
τομείς (οι οποίοι στο εξής καλούνται 

2. Το κράτος μέλος ορίζει σύμφωνα με την 
θεσμική του δομή τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς εταίρους σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και 
στον οικονομικό και κοινωνικό ή άλλους 
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«εταίροι»). Το κράτος μέλος καθιερώνει μία 
ευρεία και αποτελεσματική συμμετοχή όλων 
των αρμόδιων οργανισμών, σύμφωνα με 
εθνικούς κανόνες και πρακτικές, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της 
ενσωμάτωσης απαιτήσεων προστασίας και 
βελτίωσης του περιβάλλοντος.

τομείς (οι οποίοι στο εξής καλούνται 
«εταίροι»). Το κράτος μέλος καθιερώνει 
σύμφωνα με την θεσμική του δομή μία 
ευρεία και αποτελεσματική συμμετοχή όλων 
των αρμόδιων οργανισμών, σύμφωνα με 
εθνικούς κανόνες και πρακτικές, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της 
ενσωμάτωσης απαιτήσεων προστασίας και 
βελτίωσης του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι σε ορισμένα ομόσπονδα ή 
περιφερειοποιημένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα της αλιευτικής πολιτικής έχει μεταβιβασθεί και 
δεν ανήκει αποκλειστικά (π.χ. ΗΒ) ή καθόλου (π.χ. Βέλγιο) στην κεντρική κυβέρνηση.

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 11
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Η υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων υπάγεται στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών. Η αρμοδιότητα αυτή 
ασκείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
διαχείρισης και ελέγχου που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό σε κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο.

1. Η υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων υπάγεται στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών σύμφωνα με την 
θεσμική τους δομή. Η αρμοδιότητα αυτή 
ασκείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
διαχείρισης και ελέγχου που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό σε κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι σε ορισμένα ομόσπονδα ή 
περιφερειοποιημένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα της αλιευτικής πολιτικής έχει μεταβιβασθεί και 
δεν ανήκει αποκλειστικά (π.χ. ΗΒ) ή καθόλου (π.χ. Βέλγιο) στην κεντρική κυβέρνηση.
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Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 12
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Εντός τριών μηνών από την έγκριση των 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, και 
πριν την υποβολή του επιχειρησιακού 
προγράμματος, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο που καλύπτει τον 
κλάδο της αλιείας.

1. Εντός τριών μηνών από την έγκριση των
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, και 
πριν την υποβολή του επιχειρησιακού 
προγράμματος, κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με την θεσμική του δομή θεσπίζει 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο που καλύπτει τον 
κλάδο της αλιείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι σε ορισμένα ομόσπονδα ή 
περιφερειοποιημένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα της αλιευτικής πολιτικής έχει μεταβιβασθεί και 
δεν ανήκει αποκλειστικά (π.χ. ΗΒ) ή καθόλου (π.χ. Βέλγιο) στην κεντρική κυβέρνηση.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 13
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο (ε α) (νέο)

(εα) την απόκτηση επαρκών εγγυήσεων 
χρηματοδότησης για τις περιοχές Natura

Or. en

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 14
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
επιχειρησιακό πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο 
μετά από στενή διαβούλευση με τους 
εταίρους. Το πρόγραμμα αυτό διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από τη 
θέσπιση, εκ μέρους του κράτους μέλους, του 
εθνικού στρατηγικού σχεδίου του.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σύμφωνα 
με την θεσμική του δομή επιχειρησιακό 
πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο μετά από 
στενή διαβούλευση με τους εταίρους. Το 
πρόγραμμα αυτό διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών από τη 
θέσπιση, εκ μέρους του κράτους μέλους, του 
εθνικού στρατηγικού σχεδίου του.



AM\561854EL.doc 7/12 PE 355.769v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι σε ορισμένα ομόσπονδα ή 
περιφερειοποιημένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα της αλιευτικής πολιτικής έχει μεταβιβασθεί και 
δεν ανήκει αποκλειστικά (π.χ. ΗΒ) ή καθόλου (π.χ. Βέλγιο) στην κεντρική κυβέρνηση.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 15
Άρθρο 30, παράγραφος 2

2. Οι ενισχύσεις επενδύσεων 
διαφυλάσσονται για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

2. Οι ενισχύσεις επενδύσεων 
διαφυλάσσονται για πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που πολλές αλιευτικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επιλύσουν τα οικονομικά τους 
προβλήματα μόνες τους, εμπίπτουν στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων και προτείνουμε 
να έχουν και αυτές τη δυνατότητα να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 16
Άρθρο 33, παράγραφος 1

1. Στο πλαίσιο ειδικών στρατηγικών που 
περιλαμβάνονται στα εθνικά στρατηγικά 
σχέδια, το Ταμείο μπορεί να στηρίζει 
επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης για 
άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και 
στον τομέα της εμπορίας προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας. Η ενίσχυση αυτή 
περιορίζεται σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. 

1. Στο πλαίσιο ειδικών στρατηγικών που 
περιλαμβάνονται στα εθνικά στρατηγικά 
σχέδια, το Ταμείο μπορεί να στηρίζει 
επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης για 
άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και 
στον τομέα της εμπορίας προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας. Η ενίσχυση αυτή 
περιορίζεται σε πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που πολλές αλιευτικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επιλύσουν τα οικονομικά τους 



PE 355.769v01-00 8/12 AM\561854EL.doc

EL

προβλήματα μόνες τους, εμπίπτουν στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων και προτείνουμε 
να έχουν και αυτές τη δυνατότητα να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 17
Άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον·

γ) μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και με αφαίρεση των 
προσχώσεων·

Or. cs

Αιτιολόγηση

Ένα πρόβλημα πολλών ιχθυοκαλλιεργειών είναι ο αποκλεισμός λόγω προσχώσεων και 
απορριμμάτων βιολογικών υλικών που προέρχονται κυρίως από την αγροτική δραστηριότητα 
στην περιβάλλουσα περιοχή. Η προέλευση των προσχώσεων στις ιχθυοκαλλιέργειες δεν 
οφείλεται συνεπώς στη δραστηριότητα των αλιευτικών παραγωγών. Επίσης, αυτές οι 
προσχώσεις αποτελούν αρνητικό παράγοντα για την αλιευτική παραγωγή. Έχοντας υπόψη το 
υψηλό οικονομικό κόστος των προσχώσεων, κρίνεται σκόπιμο η χρηματοδοτική στήριξη να 
προσανατολισθεί επίσης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 18
Άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο στ)

στ) εμπορία προϊόντων τα οποία 
προέρχονται κυρίως από εκφορτώσεις του 
τοπικού στόλου.

στ) εμπορία προϊόντων τα οποία 
προέρχονται κυρίως από εκφορτώσεις του 
τοπικού στόλου και υδατοκαλλιέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΚ να περιλαμβάνει επίσης την υδατοκαλλιέργεια η 
οποία είναι σημαντική για την επιτυχή διαχείριση των υδρόβιων περιοχών.
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Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 19
Άρθρο 37, παράγραφος 1

1. Το Ταμείο δύναται να στηρίζει δράσεις 
συλλογικού ενδιαφέροντος που έχουν ως 
στόχο την προστασία και την ανάπτυξη της 
υδρόβιας πανίδας, εκτός από τον άμεσο 
εμπλουτισμό του αποθέματος. Οι δράσεις 
πρέπει να συμβάλουν στη βελτίωση του 
υδάτινου περιβάλλοντος.

1. Το Ταμείο δύναται να στηρίζει δράσεις 
συλλογικού ενδιαφέροντος που έχουν ως 
στόχο την προστασία και την ανάπτυξη της 
υδρόβιας πανίδας, εκτός από τον άμεσο 
εμπλουτισμό του αποθέματος, με εξαίρεση 
τον εμπλουτισμό του αποθέματος  στα 
εσωτερικά ύδατα με σκοπό την 
επανεισδοχή ή τη στήριξη των ιδιαίτερα 
μεταναστευτικών ιχθύων. Οι δράσεις 
πρέπει να συμβάλουν στη βελτίωση του 
υδάτινου περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεισδοχή μεταναστευτικών ιχθύων όπως είναι ο σολομός δεν συνίσταται μόνον στην 
διατήρηση της καθαρότητας του δικτύου εσωτερικών υδάτων αλλά και στην άμεση 
επανεισδοχή. Τα μέτρα για την άμεση επανεισδοχή είναι απαραίτητα για την προστασία των 
ιδιαίτερα μεταναστευτικών ιχθύων.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 20
Άρθρο 42

1. Το Ταμείο παρέχει συνδρομή, πέραν 
εκείνης που παρέχεται από τα άλλα 
κοινοτικά μέσα, για την αειφόρο ανάπτυξη 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
παράκτιων αλιευτικών περιοχών οι οποίες 
είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο μιας συνολικής 
στρατηγικής με την οποία επιδιώκεται η 
στήριξη της υλοποίησης των στόχων της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, 
λαμβανομένων κυρίως υπόψη των 
κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της.

1. Το Ταμείο παρέχει συνδρομή, πέραν 
εκείνης που παρέχεται από τα άλλα 
κοινοτικά μέσα, για την αειφόρο ανάπτυξη 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών 
περιοχών οι οποίες είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής με την 
οποία επιδιώκεται η στήριξη της υλοποίησης 
των στόχων της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, λαμβανομένων κυρίως υπόψη 
των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της.

2. Τα μέτρα για την αειφόρο ανάπτυξη 
παράκτιων αλιευτικών περιοχών έχουν ως 
στόχο:

2. Τα μέτρα για την αειφόρο ανάπτυξη 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών 
περιοχών έχουν ως στόχο:

α) τη διατήρηση της οικονομικής και α) τη διατήρηση της οικονομικής και 
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κοινωνικής ευημερίας των περιοχών αυτών 
καθώς και την αξιοποίηση των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

κοινωνικής ευημερίας των περιοχών αυτών 
καθώς και την αξιοποίηση των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

β) τη διατήρηση και την ανάπτυξη θέσεων 
απασχόλησης σε παράκτιες αλιευτικές 
περιοχές μέσω της στήριξης που παρέχεται 
με στόχο τη διαφοροποίηση ή την 
οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση 
των περιοχών που αντιμετωπίζουν 
κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες λόγω 
αλλαγών στον κλάδο της αλιείας·

β) τη διατήρηση και την ανάπτυξη θέσεων 
απασχόλησης σε παράκτιες και εσωτερικές 
αλιευτικές περιοχές μέσω της στήριξης που 
παρέχεται με στόχο τη διαφοροποίηση ή την 
οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση 
των περιοχών που αντιμετωπίζουν 
κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες λόγω 
αλλαγών στον κλάδο της αλιείας·

γ) την προαγωγή της ποιότητας του 
παράκτιου περιβάλλοντος

γ) την προαγωγή της ποιότητας του 
παράκτιου περιβάλλοντος

δ) τη στήριξη και την ανάπτυξη της 
συνεργασίας μεταξύ εθνικών και διεθνικών 
παράκτιων αλιευτικών περιοχών.

δ) τη στήριξη και την ανάπτυξη της 
συνεργασίας μεταξύ εθνικών και διεθνικών 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών 
περιοχών.

3. Κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει στο 
επιχειρησιακό του πρόγραμμα κατάλογο των 
περιοχών που είναι επιλέξιμες για στήριξη 
του Ταμείου στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης παράκτιων περιοχών.

3. Κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει στο 
επιχειρησιακό του πρόγραμμα κατάλογο των 
περιοχών που είναι επιλέξιμες για στήριξη 
του Ταμείου στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης παράκτιων και εσωτερικών 
περιοχών.

Μία παράκτια αλιευτική περιοχή είναι 
γενικά μικρότερη από ό,τι μια περιοχή του 
επιπέδου NUTS III, και διαθέτει θαλάσσια 
ακτή, παραλίμνια όχθη ή εκβολές ποταμού 
που έχουν σχέση με την αλιεία. Η περιοχή 
θα πρέπει να είναι ευλόγως συνεκτική από 
γεωγραφικής, ωκεανογραφικής, οικονομικής 
και κοινωνικής απόψεως.

Μία παράκτια ή εσωτερική αλιευτική 
περιοχή είναι γενικά μικρότερη από ό,τι μια 
περιοχή του επιπέδου NUTS III, και διαθέτει 
θαλάσσια ακτή, παραλίμνια όχθη ή εκβολές 
ποταμού που έχουν σχέση με την αλιεία. Η 
περιοχή θα πρέπει να είναι ευλόγως 
συνεκτική από γεωγραφικής, 
ωκεανογραφικής, οικονομικής και 
κοινωνικής απόψεως.

Η περιοχή θα πρέπει να διαθέτει χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού, σημαντικό επίπεδο 
απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας, 
αλιεία η οποία βρίσκεται στο στάδιο της 
παρακμής, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει δήμος 
με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100 000 
κατοίκων.

Η περιοχή θα πρέπει να διαθέτει χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού, σημαντικό επίπεδο 
απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας, 
αλιεία η οποία βρίσκεται στο στάδιο της 
παρακμής, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει δήμος 
με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100 000 
κατοίκων.

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τις επιλέξιμες περιοχές 
βάσει της παραγράφου 3.

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τις επιλέξιμες περιοχές 
βάσει της παραγράφου 3.

Or. en



AM\561854EL.doc 11/12 PE 355.769v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Εφόσον τα προβλήματα των παράκτιων περιοχών είναι παρόμοια με τα προβλήματα των 
περιοχών λιμνών, προτείνεται  η χρηματοδοτική στήριξη να μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί στην 
περιφερειακή ανάπτυξη εσωτερικών περιοχών λιμνών.

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 21
Άρθρο 42, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 3

Η περιοχή θα πρέπει να διαθέτει χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού, σημαντικό επίπεδο 
απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας, 
αλιεία η οποία βρίσκεται στο στάδιο της 
παρακμής, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει 
δήμος με πληθυσμό μεγαλύτερο των 
100 000 κατοίκων. 

Η περιοχή θα πρέπει να διαθέτει χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού, να διαθέτει 
σημαντικό επίπεδο απασχόλησης στον 
κλάδο της αλιείας, και αλιεία η οποία 
βρίσκεται στο στάδιο της παρακμής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 42 αφορά την ακτίνα δράσης της συνδρομής για την αειφόρο ανάπτυξη των 
παράκτιων αλιευτικών περιοχών, για την οποία τα κυριότερα κριτήρια είναι ο σημαντικός 
βαθμός απασχόλησης στον αλιευτικό τομέα και το επίπεδο παρακμής του τομέα αυτού επί 
τόπου. Δεν συντρέχει λόγος να ορισθεί ένα αυθαίρετο όριο στον αριθμό των κατοίκων δήμου 
που περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένη περιοχή.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 22
Άρθρο 43, παράγραφος 1

1. Στήριξη για την αειφόρο ανάπτυξη 
παράκτιων αλιευτικών περιοχών μπορεί να 
χορηγείται με στόχο:

1. Στήριξη για την αειφόρο ανάπτυξη 
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών 
περιοχών μπορεί να χορηγείται με στόχο:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον τα προβλήματα των παράκτιων περιοχών είναι παρόμοια με τα προβλήματα των 
περιοχών λιμνών, προτείνεται η χρηματοδοτική στήριξη να μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί στην 
περιφερειακή ανάπτυξη εσωτερικών περιοχών λιμνών.
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Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 23
Άρθρο 61, παράγραφος 1

Το κράτος μέλος ιδρύει επιτροπή 
παρακολούθησης για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, σε συμφωνία με τη 
διαχειριστική αρχή, μετά από διαβούλευση 
με τους εταίρους. Κάθε επιτροπή 
παρακολούθησης συγκροτείται εντός τριών 
μηνών από την απόφαση έγκρισης του 
επιχειρησιακού προγράμματος. 

Το κράτος μέλος ιδρύει σύμφωνα με τη 
θεσμική του δομή επιτροπή 
παρακολούθησης για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, σε συμφωνία με τη 
διαχειριστική αρχή, μετά από διαβούλευση 
με τους εταίρους. Κάθε επιτροπή 
παρακολούθησης συγκροτείται εντός τριών 
μηνών από την απόφαση έγκρισης του 
επιχειρησιακού προγράμματος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι σε ορισμένα ομόσπονδα ή 
περιφερειοποιημένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα της αλιευτικής πολιτικής έχει μεταβιβασθεί και 
δεν ανήκει αποκλειστικά (π.χ. ΗΒ) ή καθόλου (π.χ. Βέλγιο) στην κεντρική κυβέρνηση.
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