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HU Egyesülve a sokféleségben HU

27.3.2019 A8-0176/304

Módosítás 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/2019
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 

(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 –, ugyanakkor ne veszélyeztessék a 
kisüzemi part menti flották átsorolásához, 
megújításához vagy akár átméretezéséhez 
szükséges befektetéseket, különösen, ha a 
szóban forgó flották átlagos kora magas 
és nem biztosítottak a biztonsági és 
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állományvédelmi célkitűzéseivel. üzemeltetési alapfeltételek. Ezenkívül a 
halászflottákkal kapcsolatos beruházásokat 
és ellentételezéseket szigorúan ahhoz a 
feltételhez kell kötni, hogy azok 
összhangban legyenek a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseivel.

Or. pt
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

27.3.2019 A8-0176/305

Módosítás 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Tekintettel a halászati 
tevékenységek nagymértékű 
kiszámíthatatlanságára, a kivételes 
körülmények jelentős gazdasági 
veszteségeket eredményezhetnek a 
halászok számára. E következmények 
mérséklése érdekében lehetővé kell tenni, 
hogy az ETHA támogatást nyújtson a 
halászati tevékenységek rendkívüli 
szüneteltetését célzó ellentételezéshez, 
amennyiben a rendkívüli szüneteltetést 
bizonyos állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása – többéves tervek, az 
állományok védelmére és fenntartható 
kiaknázására vonatkozó célkitűzések, a 
halászhajók halászati kapacitásának a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségekhez 
való igazítására irányuló intézkedések és 
technikai intézkedések –, sürgősségi 
intézkedések végrehajtása, a fenntartható 
halászati partnerségi megállapodások 
alkalmazásának vis maior miatti 
felfüggesztése, illetve természeti 
katasztrófák vagy környezeti események 
okozták. Támogatás kizárólag abban az 
esetben adható, ha e körülmények jelentős 
hatást gyakorolnak a halászokra, azaz ha az 
érintett hajó kereskedelmi tevékenységei 
legalább 90 egymást követő napon 

(27) Tekintettel a halászati 
tevékenységek nagymértékű 
kiszámíthatatlanságára, a kivételes 
körülmények jelentős gazdasági 
veszteségeket eredményezhetnek a 
halászok számára. E következmények 
mérséklése érdekében lehetővé kell tenni, 
hogy az ETHA támogatást nyújtson a 
halászati tevékenységek rendkívüli 
szüneteltetését célzó ellentételezéshez, 
amennyiben a rendkívüli szüneteltetést 
bizonyos állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása – többéves tervek, az 
állományok védelmére és fenntartható 
kiaknázására vonatkozó célkitűzések, a 
halászhajók halászati kapacitásának a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségekhez 
való igazítására irányuló intézkedések és 
technikai intézkedések –, sürgősségi 
intézkedések végrehajtása, a fenntartható 
halászati partnerségi megállapodások 
alkalmazásának vis maior miatti 
felfüggesztése, illetve természeti 
katasztrófák vagy környezeti események 
okozták. Támogatás kizárólag abban az 
esetben adható, ha e körülmények jelentős 
hatást gyakorolnak a halászokra, azaz ha az 
érintett hajó kereskedelmi tevékenységei 
legalább 30 napig szünetelnek. E 
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szünetelnek, és ha a szüneteltetésből eredő 
gazdasági veszteségek az érintett 
vállalkozás egy meghatározott időszakban 
elért átlagos éves forgalmának több mint 
a 30 %-át teszik ki. E támogatások 
nyújtásakor tekintettel kell lenni az 
angolnahalászat egyedi jellemzőire.

támogatások nyújtásakor tekintettel kell 
lenni az angolnahalászat egyedi 
jellemzőire.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/306

Módosítás 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Ahhoz, hogy megfelelően 
fejlődjenek az állományok, és hogy 
továbbra se legyen halászás a tilalmi 
időszakokban, az ETHA-t alkalmassá kell 
tenni arra, hogy támogassa a biológiai 
tilalmi időszakokat, amennyiben a tilalmi 
időszak a halászott fajok kritikus 
életciklusának védelme miatt szükséges, 
hogy a halászati erőforrások kiaknázása 
fenntartható legyen.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Módosítás 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27b) Hangsúlyozza, hogy 
bérkompenzációs alap létrehozásának 
sürgős támogatására van szükség a nem 
halászati időszakok fedezésére, valamint, 
hogy ezeket az időszakokat az öregségi 
nyugdíj és egyéb szociális biztonsági 
jogosultságok szempontjából tényleges 
munkaidőnek kell tekinteni. Ezenkívül 
támogatja a helyi gyakorlatokkal, a 
tárgyalásokkal és a kollektív 
szerződésekkel összhangban 
meghatározott minimálbér megállapítását.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/308

Módosítás 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Kisüzemi part menti halászati 
tevékenységet a 12 méternél kisebb, 
vontatott halászeszközt igénybe nem vevő 
halászhajók folytatnak. Ez az ágazat az 
Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75 %-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli.  A kisüzemi part menti 
halászatot folytató szereplők fő bevételi 
forrása nagy mértékben függ az egészséges 
halállományoktól. Az ETHA-nak ezért – az 
ellenőrzéssel és végrehajtással kapcsolatos 
tevékenységek esetében is – 100%-os 
támogatási intenzitás biztosításával 
kedvezményes elbánásban kell részesítenie 
a kisüzemi kedvezményezetteket, hogy 
ösztönözze őket a fenntartható halászati 
gyakorlatok alkalmazására. Ezenfelül 
bizonyos támogatási területeket a kisüzemi 
halászat céljára kell fenntartani azokban 
a flottaszegmensekben, ahol a halászati 
kapacitás egyensúlyban van a 
rendelkezésre álló halászati 
lehetőségekkel; ilyen lehet például a 
használt hajók beszerzésének és a hajtómű 
cseréjének vagy korszerűsítésének 
támogatása. A tagállamok programjainak 
ezenkívül szintén tartalmaznia kell egy, a 
kisüzemi part menti halászatra irányuló 

(28) Kisüzemi part menti halászati 
tevékenységet a 12 méternél kisebb, 
vontatott halászeszközt igénybe nem vevő 
halászhajók folytatnak. Ez az ágazat az 
Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli. A kisüzemi part menti halászatot 
folytató szereplők fő bevételi forrása nagy 
mértékben függ az egészséges 
halállományoktól. Az ETHA-nak ezért – az 
ellenőrzéssel és végrehajtással kapcsolatos 
tevékenységek esetében is – 100%-os 
támogatási intenzitás biztosításával 
kedvezményes elbánásban kell részesítenie 
a kisüzemi kedvezményezetteket, hogy 
ösztönözze őket a fenntartható halászati 
gyakorlatok alkalmazására. Ezenfelül 
bizonyos támogatási területeket, például a 
hajók beszerzésének, felújításának és 
átminősítésének, valamint a hajtómű 
cseréjének vagy korszerűsítésének 
támogatását a kisüzemi halászat céljára 
kell fenntartani, a halászati kapacitás és a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségek 
közötti egyensúly fenntartása mellett. A 
tagállamok programjainak ezenkívül 
szintén tartalmaznia kell egy, a kisüzemi 
part menti halászatra irányuló cselekvési 
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cselekvési tervet, amelyet olyan mutatók 
alapján kell nyomon követni, amelyekre 
vonatkozóan mérföldköveket és célokat 
szükséges meghatározni.

tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/309

Módosítás 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/2019
Gabriel Mato
Ez a rendelet létrehozza az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA).
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az élelmezésbiztonság a hatékony 
és jól szervezett piacon alapul, amely 
javítja az átláthatóságot, a stabilitást, a 
minőséget és az ellátási lánc diverzitását, 
valamint a fogyasztók tájékoztatását. Ebből 
a célból lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa a halászati és akvakultúra-
termékek forgalmazását, összhangban az 
1379/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet15 (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet) 
célkitűzéseivel. Ezen belül támogatást kell 
biztosítani mindenekelőtt a termelői 
szervezetek létrehozásához, a termelési és 
értékesítési tervek végrehajtáshoz, új 
kereskedelmi értékesítési lehetőségek 
előmozdításához, valamint a piacra 
vonatkozó ismeretek létrehozásához és 
terjesztéséhez.

(33) Az élelmezésbiztonság a hatékony 
és jól szervezett piacon alapul, amely 
javítja az átláthatóságot, a stabilitást, a 
minőséget és az ellátási lánc diverzitását, 
valamint a fogyasztók tájékoztatását. Ebből 
a célból lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa a halászati és akvakultúra-
termékek forgalmazását, összhangban az 
1379/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet15 (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet) 
célkitűzéseivel, támogatva minden olyan 
mechanizmust, amely javítja az első 
eladási árat annak érdekében, hogy a 
munkájukért járó díjazás növelésével a 
halászok javát szolgálja, és amely az 
ágazati értékláncon belül elősegíti a 
hozzáadott érték méltányos és megfelelő 
elosztását, csökkentve a közvetítők árrését, 
növelve a termelőknek fizetett árakat és 
korlátozva a végső fogyasztók által 
fizetendő árakat; Ezen belül támogatást 
kell biztosítani mindenekelőtt az 
együttműködő termelői szervezetek 
létrehozásához, a termelési és értékesítési 
tervek végrehajtáshoz, új kereskedelmi 
értékesítési lehetőségek előmozdításához, 
valamint a piacra vonatkozó ismeretek 
létrehozásához és terjesztéséhez.
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__________________ __________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1379/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről, az 
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 354., 
2013.12.28., 1. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1379/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről, az 
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 354., 
2013.12.28., 1. o.).

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/310

Módosítás 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászati kapacitás kiigazítása és 
kezelése;

a) a halászati kapacitás kiigazítása és 
kezelése, többek között a hajók vagy azok 
hajtóművének átsorolása vagy felújítása 
révén, ami lehetővé teszi, hogy hosszabb 
időt lehessen a tengeren tölteni és a 
tevékenység biztonságosabb legyen;

Or. pt



AM\1181163HU.docx PE637.683v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

27.3.2019 A8-0176/311

Módosítás 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ágazat értékláncának 
megerősítése és a marketingstratégiák 
előmozdítása;

c) az ágazat értékláncának 
megerősítése és a marketingstratégiák 
előmozdítása, támogatva minden olyan 
mechanizmust, amely javítja az első 
eladási árat annak érdekében, hogy a 
munkájukért járó díjazás növelésével a 
halászok javát szolgálja, és amely az 
ágazati értékláncon belül elősegíti a 
hozzáadott érték méltányos és megfelelő 
elosztását, csökkentve a közvetítők árrését, 
növelve a termelőknek fizetett árakat és 
korlátozva a végső fogyasztók által 
fizetendő árakat;

Or. pt



AM\1181163HU.docx PE637.683v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

27.3.2019 A8-0176/312

Módosítás 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a hajók átsorolása, megújítása és 
átméretezése, amennyiben azok 
egyértelműen elavultak, lehetővé téve a 
halászati körülmények javítását és a 
tengeren töltött idő növelését.

Or. pt
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Módosítás 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett hajó kereskedelmi 
tevékenységét legalább 90 egymást követő 
napra leállítják; e

a) az érintett hajó kereskedelmi 
tevékenységét legalább 30 egymást követő 
napra leállítják; e

Or. pt


