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Módosítás 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy az óceánok 
hasznosításában globális tényezőnek 
számít, valamint a tengeri eredetű 
élelmiszerek ötödik legnagyobb előállítója, 
az Unió komoly felelősséggel bír az 
óceánok és erőforrásaik megóvása, 
megőrzése és fenntartható hasznosítása 
terén. A tengerek és óceánok megőrzése 
valóban elengedhetetlen a világ gyorsan 
növekvő népessége számára. Ez az Unió 
számára egyúttal társadalmi-gazdasági 
érdek is: a fenntartható kék gazdaság 
ösztönzi a beruházásokat, elősegíti a 
munkahelyek létrejöttét és a növekedést, 
előmozdítja a kutatást és az innovációt, 
valamint az óceánenergia révén hozzájárul 
az energiabiztonsághoz. Ezenkívül a 
biztonságos és védett tengerek és óceánok 
a hatékony határellenőrzés és a tengeri 
vonatkozású bűncselekmények elleni 
globális küzdelem szempontjából is 
létfontosságúak, mivel ily módon 
kezelhetők a polgárok biztonsági aggályai.

(2) Tekintettel arra, hogy az óceánok 
hasznosításában globális tényezőnek 
számít, mivel a legkülső régiók, valamint 
tengerentúli országok és területek révén a 
világon a legnagyobb tengeri területtel 
rendelkezik, valamint a tengeri eredetű 
élelmiszerek ötödik legnagyobb előállítója, 
az Unió komoly felelősséggel bír az 
óceánok és erőforrásaik megóvása, 
megőrzése és fenntartható hasznosítása 
terén. A tengerek és óceánok megőrzése 
valóban elengedhetetlen a világ gyorsan 
növekvő népessége számára. Ez az Unió 
számára egyúttal társadalmi-gazdasági 
érdek is: a fenntartható kék gazdaság 
ösztönzi a beruházásokat, elősegíti a 
munkahelyek létrejöttét és a növekedést, 
előmozdítja a kutatást és az innovációt, 
valamint az óceánenergia révén hozzájárul 
az energiabiztonsághoz. Ezenkívül a 
biztonságos és védett tengerek és óceánok 
a hatékony határellenőrzés és a tengeri 
vonatkozású bűncselekmények, a 
jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat és az óceánok 
szennyezése elleni globális küzdelem 
szempontjából is létfontosságúak, mivel ily 
módon kezelhetők a polgárok biztonsági 
aggályai.
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Módosítás 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 2020 utáni ETHA-nak 
egyszerűsített rendszeren kell alapulnia, 
előre meghatározott intézkedések, illetve 
uniós szintű, túlságosan előíró jellegű 
támogathatósági szabályok nélkül. Ehelyett 
általános támogatási területeket kell 
meghatározni az egyes prioritásokhoz. A 
tagállamoknak ezért ki kell dolgozniuk 
saját programjukat, amelyben feltüntetik a 
prioritások elérésének legmegfelelőbb 
eszközeit. A programjukban meghatározott 
különféle intézkedések támogathatók az e 
rendeletben és az (EU) xx/xx rendeletben 
[a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
megállapított szabályok értelmében, 
feltéve, hogy az intézkedések besorolhatók 
az e rendeletben meghatározott támogatási 
területekbe. Mindazonáltal össze kell 
állítani a támogatásra nem jogosult 
műveletek listáját, hogy elkerülhetőek 
legyenek a halászati állományvédelem 
szempontjából káros következmények; 
ilyen lehet például a halászati kapacitás 
növelését célzó beruházások általános 
tilalma. Ezenkívül a halászflottákkal 
kapcsolatos beruházásokat és 
ellentételezéseket szigorúan ahhoz a 
feltételhez kell kötni, hogy azok 
összhangban legyenek a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseivel.

(11) A 2020 utáni ETHA-nak 
egyszerűsített rendszeren kell alapulnia, 
előre meghatározott intézkedések, illetve 
uniós szintű, túlságosan előíró jellegű 
támogathatósági szabályok nélkül. Ehelyett 
általános támogatási területeket kell 
meghatározni az egyes prioritásokhoz. A 
tagállamoknak ezért ki kell dolgozniuk 
saját programjukat, amelyben feltüntetik a 
prioritások elérésének legmegfelelőbb 
eszközeit. A programjukban meghatározott 
különféle intézkedések támogathatók az e 
rendeletben és az (EU) xx/xx rendeletben 
[a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
megállapított szabályok értelmében, 
feltéve, hogy az intézkedések besorolhatók 
az e rendeletben meghatározott 
prioritásokba. Mindazonáltal össze kell 
állítani a támogatásra nem jogosult 
műveletek listáját, hogy elkerülhetőek 
legyenek a halászati állományvédelem 
szempontjából káros következmények; 
ilyen lehet például a halászati kapacitás 
növelését célzó beruházások és az 
óceánokat károsító halászati gyakorlatok 
általános tilalma. Ezenkívül a 
halászflottákkal kapcsolatos beruházásokat 
és ellentételezéseket szigorúan ahhoz a 
feltételhez kell kötni, hogy azok 
összhangban legyenek a KHP 
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Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
megosztott irányítás keretében támogatást 
nyújtson a tengeri és tengerparti biológiai 
sokféleség és ökoszisztémák védelméhez 
és helyreállításához. E célból támogatást 
kell biztosítania, hogy ellentételezze a 
halászoknak az elvesztett halászeszközök 
és a tengeri hulladék begyűjtése miatt 
felmerült költségeit, valamint támogatnia 
kell az elveszett halászeszközök és a 
tengeri hulladék fogadására alkalmas 
kikötői létesítmények biztosítására irányuló 
kikötői beruházásokat. Támogatást kell 
biztosítani továbbá a 2008/56/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben (a 
továbbiakban: a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv)11 meghatározott, a 
tengeri környezet jó környezeti állapotának 
elérését vagy fenntartását célzó 
intézkedésekre, az említett irányelv alapján 
kialakított területvédelmi intézkedések 
végrehajtására, valamint a 92/43/EGK 
tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
élőhelyvédelmi irányelv)12 alapján 
létrehozott priorizált intézkedési keretnek 
megfelelően a NATURA 2000 területek 
kezelésére, helyreállítására és 
monitoringjára, valamint a 92/43/EGK 
irányelv és a 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a 

(30) Az ETHA 25 %-át megosztott 
irányítás keretében a tengeri és tengerparti 
biológiai sokféleség és ökoszisztémák 
védelmének és helyreállításának 
támogatására kell fordítani. E célból 
támogatást kell biztosítania, hogy 
ellentételezze a halászoknak az elvesztett 
halászeszközök és a tengeri hulladék – 
különösen műanyag – begyűjtése miatt 
felmerült költségeit, valamint támogatnia 
kell az elveszett halászeszközök és a 
begyűjtött tengeri hulladék fogadására és 
tárolására alkalmas kikötői létesítmények 
biztosítására irányuló kikötői 
beruházásokat. Támogatást kell biztosítani 
továbbá a 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv)11 meghatározott, a tengeri 
környezet jó környezeti állapotának 
elérését vagy fenntartását célzó 
intézkedésekre, az említett irányelv alapján 
kialakított területvédelmi intézkedések 
végrehajtására, valamint a 92/43/EGK 
tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
élőhelyvédelmi irányelv)12 alapján 
létrehozott priorizált intézkedési keretnek 
megfelelően a NATURA 2000 területek 
kezelésére, helyreállítására és 
monitoringjára, valamint a 
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továbbiakban: madárvédelmi irányelv)13 
hatálya alá tartozó fajok védelmére. 
Közvetlen irányítás keretében az ETHA-
nak támogatnia kell a tiszta és egészséges 
tengerek előmozdításához, valamint az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. január 16-i bizottsági 
közleményben14 kidolgozott, a műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött 
szerepével kapcsolatos európai stratégia 
végrehajtásához, összhangban a tengeri 
környezet jó környezeti állapotának 
elérésére vagy fenntartására vonatkozó 
célkitűzéssel.

92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a 
továbbiakban: madárvédelmi irányelv)13   
és a 2000/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatálya alá tartozó fajok 
védelmére, ideértve a települési szennyvíz 
kezelésére vonatkozó európai 
szabványokat is, továbbá a legkülső régiók 
a tengeri állat- és növényvilágának 
védelmére és javítására szolgáló statikus 
vagy mozgatható létesítmények építésére, 
telepítésére, korszerűsítésére és 
tudományos előkészítésére és értékelésére. 
Közvetlen irányítás keretében az ETHA-
nak támogatnia kell a tiszta és egészséges 
tengerek előmozdításához, valamint az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. január 16-i bizottsági 
közleményben14 kidolgozott, a műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött 
szerepével kapcsolatos európai stratégia 
végrehajtásához, összhangban a tengeri 
környezet jó környezeti állapotának 
elérésére vagy fenntartására vonatkozó 
célkitűzéssel.

____________________________ ___
11. Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a 
tengeri környezetvédelmi politika területén 
a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (HL L 164., 2008.6.25., 
19. o.). 

11. Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a 
tengeri környezetvédelmi politika területén 
a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (HL L 164., 2008.6.25., 
19. o.). 

12. A Tanács 92/43/EGK Irányelve 
(1992. május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

12. A Tanács 92/43/EGK Irányelve 
(1992. május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

13. Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/147/EK irányelve (2009. november 
30.) a vadon élő madarak védelméről 
(HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

13. Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/147/EK irányelve (2009. november 
30.) a vadon élő madarak védelméről 
(HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

14. COM(2018)0028 14. COM(2018)0028
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Módosítás 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a fenntartható halászat és a tengeri 
biológiai erőforrások védelmének 
előmozdítása;

1. a fenntartható halászat és a tengeri 
biológiai erőforrások védelmének, 
helyreállításának és megőrzésének 
előmozdítása;

Or. en
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Módosítás 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
6 140 000 000 EUR.

(1) Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg megfelel a 2014–
2020 közötti időszakra szánt összegnek, 
2018-as változatlan áron 
6 867 000 000 EUR (azaz folyó áron 
7 739 000 000 EUR). E keretösszeg 
legalább 25 %-át az e rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének 1. pontjában meghatározott 
1. prioritásra fordítják.
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Módosítás 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 131 000 000 EUR Guadeloupe, 
Francia Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion és Saint-Martin számára.

c) 172 900 000 EUR Guadeloupe, 
Francia Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion és Saint-Martin számára.
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Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a program hozzájárulása a 
jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat elleni 
küzdelemhez;

Or. en
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Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EUMSZ I. mellékletében 
felsorolt azon halászati és akvakultúra-
termékekre vonatkozóan, amelyekre az 
EUMSZ 107., 108. és 109. cikkét kell 
alkalmazni, a Bizottság az EUMSZ 108. 
cikkével összhangban működési 
támogatást engedélyezhet az EUMSZ 349. 
cikkében említett legkülső régiók halászati 
és akvakultúra-termékeket termelő, 
feldolgozó és forgalmazó ágazataiban, az 
ezekben a régiókban jellemző, az 
elszigeteltségből, a szigetjellegből és a 
rendkívül távoli elhelyezkedésből adódó 
nehézségek enyhítése céljából.
A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak a 21. cikkben említett 
ellentételezési terv végrehajtására. Ilyen 
esetekben az állami támogatást a 
tagállamok bejelentik a Bizottságnak, 
melyet az – az említett tervek részeként – e 
rendelettel összhangban jóváhagyhat. Az 
ekképpen bejelentett állami támogatás az 
EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének első 
mondata alapján bejelentett támogatásnak 
minősül.
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Módosítás 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a tengerfenéken 200 métert 
meghaladó mélységben végzett vonóhálós 
halászat.

Or. en
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Módosítás 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 13. cikk a) bekezdésétől eltérve a 
legkülső régiókban az (1) bekezdésben 
említett támogatás csak akkor adható a 
halak csoportosulását előidéző kollektív 
lehorgonyzott eszközökhöz (FAD), ha 
azok hozzájárulnak a fenntartható és 
szelektív halászathoz.

Or. en


