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Módosítás 84
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
0 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapról és az 508/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az Európai Tengerügyi, Halászati és
Akvakultúra Alapról és az 508/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

Or. en

Indokolás

Az alapot „Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapnak (ETHAA)” kellene 
nevezni. Az akvakultúra jelentősége egyre fontosabb a világban és az EU-ban, ezért ez az 
ágazat külön fejezetet érdemel mind az uniós halászati politikában, mind az alapokban.

Módosítás 85
Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
0. cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapról és az 508/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az Európai Tengerügyi és Halászati és
Akvakultúra Alapról és az 508/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

Or. en
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Indokolás

Egyértelműsíteni kell, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alapnak kell fedeznie az 
akvakultúra támogatását.

Módosítás 86
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
42. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 
91. cikkének (1) bekezdésére, 
100. cikkének (2) bekezdésére, 
173. cikkének (3) bekezdésére, 175. és 
188. cikkére, 192. cikkének 
(1) bekezdésére, 194. cikkének 
(2) bekezdésére, 195. cikkének 
(2) bekezdésére, valamint 349. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
13. cikkére, 42. cikkére, 43. cikkének 
(2) bekezdésére, 91. cikkének 
(1) bekezdésére, 100. cikkének 
(2) bekezdésére, 173. cikkének 
(3) bekezdésére, 175. és 188. cikkére, 
192. cikkének (1) bekezdésére, 
194. cikkének (2) bekezdésére, 
195. cikkének (2) bekezdésére, valamint 
349. cikkére,

Or. en

Indokolás

13. cikk: Az Unió mezőgazdasági, halászati, közlekedési, belső piaci, kutatási, 
technológiafejlesztési és űrkutatási politikáinak kialakításánál és végrehajtásánál az Unió és 
a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik az állatok mint érző lények kíméletére 
vonatkozó követelményeket, miközben tiszteletben tartják a tagállamok – különösen a vallási 
szertartásokra, kulturális hagyományokra és regionális örökségre vonatkozó – jogszabályi 
vagy közigazgatási rendelkezéseit és szokásait.

Módosítás 87
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
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2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

Or. es

Módosítás 88
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra
Alapot (ETHAA) a 2021–2027 közötti 
időszakra. Az alap célja, hogy az uniós 
költségvetésből célzottan támogassa a 
közös halászati politikát (KHP) az EU 
akvakultúra politikával együtt, az Unió 
tengerpolitikáját és az Unió által az 
óceánpolitikai irányítás területén tett 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
fenntartható tenger- és édesvíz 
akvakultúra politikának, a tengeri és 
édesvízi eredetű élelmiszertermékekkel 
való ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
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egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek, 
édesvizeknek és óceánoknak.

Or. en

Indokolás

Az alapot „Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapnak (ETHAA)” kellene 
nevezni. Az akvakultúra jelentősége egyre fontosabb a világban és az EU-ban, ezért ez az 
ágazat külön fejezetet érdemel mind az uniós halászati politikában, mind az alapokban.

Módosítás 89
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra
Alapot (ETHAA) a 2021–2027 közötti 
időszakra. Az alap célja, hogy az uniós 
költségvetésből célzottan támogassa a 
közös halászati politikát (KHP), az Unió 
tengerpolitikáját és az Unió által az 
óceánpolitikai irányítás területén tett 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsíteni kell, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alapnak kell fedeznie az 
akvakultúra támogatását.
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Módosítás 90
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikának (KHP), a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelvnek, az 
Unió tengerpolitikájának és az Unió által 
az óceánpolitikai irányítás területén tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások 
végrehajtását. Ez a finanszírozás alapvető 
feltétele a fenntartható halászatnak és a 
tengeri biológiai erőforrások 
megőrzésének, a tengeri eredetű 
élelmiszertermékekkel való ellátás révén 
biztosított élelmezésbiztonságnak, az
ökológiai korlátokon belül fejlődő, 
fenntartható kék gazdaságnak, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

Or. en

Módosítás 91
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
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célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

célzottan támogassa a közös halászati 
politikának (KHP), az Unió 
tengerpolitikájának és az Unió által az 
óceánpolitikai irányítás területén tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások teljes 
körű és kellő időben történő 
végrehajtását. Ez a finanszírozás a felelős 
halászati politikák mellett az egyik
alapvető feltétele a fenntartható 
halászatnak és a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésének, a tengeri 
eredetű élelmiszertermékekkel való ellátás 
révén biztosított élelmezésbiztonságnak, a 
fenntartható kék gazdaság növekedésének, 
valamint az egészséges, biztonságos, 
védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt 
tengereknek és óceánoknak.

Or. en

Módosítás 92
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak, a part menti 
régiók fejlődésének és kohéziójának, a 
munkahelyteremtésnek és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
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fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

Or. pt

Módosítás 93
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a termelők és a 
fogyasztók szükségletei kielégítésének, a 
fenntartható kék gazdaság növekedésének, 
valamint az egészséges, biztonságos, 
védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt 
tengereknek és óceánoknak.

Or. en

Indokolás

Az közös halászati politika (KHP) egyik célkitűzése, hogy „figyelembe kell venni a fogyasztók 
és a termelők érdekeit egyaránt” továbbá fontosnak tartja a jóléti projektek értékének 
felismerését, hogy a fogyasztók érdekei szilárdan beágyazódhassanak.

Módosítás 94
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak, a tengeri 
biológiai erőforrások és az élőhelyek
megőrzésének, a tengeri eredetű 
élelmiszertermékekkel való ellátás révén 
biztosított élelmezésbiztonságnak, a 
fenntartható kék gazdaság növekedésének, 
valamint az egészséges, biztonságos, 
védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt 
tengereknek és óceánoknak.

Or. en

Módosítás 95
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Hangsúlyozza azon álláspontját is, 
amely szerint a jelenlegi többéves 
pénzügyi kerethez képest jelentősen 
növelni kellene a Párizsi Megállapodást 
követően az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemmel kapcsolatos horizontális 
kiadásokat, és azoknak mielőbb, és 
legkésőbb 2027-ig el kellene érniük a 
30%-ot;

Or. fr
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Módosítás 96
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ETHA-nak prioritásként kell 
kezelnie a kisüzemi halászatok 
támogatását e szegmens konkrét 
kérdéseinek kezelésére, valamint 
támogatnia kell az érintett halászatok 
helyi és fenntartható gazdálkodását és a 
part menti közösségek fejlődését.

Or. pt

Módosítás 97
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlament 2018. március 14-i 
állásfoglalásában hangsúlyozta a 
halászati szektor, a tengeri környezet és a 
„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 
ökológiai jelentőségét, valamint az EU 
fenntartható élelmezési autonómiájához 
való hozzájárulását az európai 
akvakultúra és halászat 
fenntarthatóságának biztosítása és a 
környezeti hatás enyhítése szempontjából; 
ezenkívül a jelenlegi többéves pénzügyi 
keret alapján az Európai Parlament 
szorgalmazza a közös halászati politikára 
szánt meghatározott összegek 
fenntartását, és amennyiben a kék 
gazdaságban új beavatkozási célokat 
tervez bevezetni, a tengerügyek 
költségvetési előirányzatainak növelését;
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Or. fr

Módosítás 98
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Továbbá az Európai Parlament a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló, 
2018. március 14-i és május 29-i 
állásfoglalásaiban hangsúlyozta, hogy a 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
elengedhetetlen az Európai Uniónak a 
befogadó Európa kialakítása irányában 
tett kötelezettségvállalásainak 
teljesítéséhez, ezért a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésére 
és a nemek közötti egyenlőségre különös 
pénzügyi kötelezettségvállalásokat kell 
biztosítani a következő többéves pénzügyi 
keret hatálya alá tartozó valamennyi 
uniós szakpolitikában és 
kezdeményezésben.

Or. fr

Módosítás 99
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(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
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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.

valóban elengedhetetlen a világ gyorsan 
növekvő népessége számára. Ez az Unió 
számára egyúttal társadalmi-gazdasági 
érdek is, ugyanis a regisztrált halászhajók 
75%-a és a munkahelyek közel 50%-a a 
kisüzemi halászat kategóriájába tartozik.

Or. es

Módosítás 100
João Ferreira

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 

(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.
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létfontosságúak, mivel ily módon 
kezelhetők a polgárok biztonsági aggályai.

Or. pt

Módosítás 101
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

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, a világ legnagyobb tengeri 
területén, a legkülső régiókkal, a 
tengerentúli országokkal és területekkel 
együtt, az Unió a világ tengeri eredetű
élelmiszereinek 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.

Or. en

Módosítás 102
Marco Affronte, Linnéa Engström
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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, 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: az ökológiai korlátokon belül 
fejlődő, 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.

Or. en

Módosítás 103
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mivel a fenntartható halászat, a 
tengeri és édesvízi akvakultúra jelentősen 
hozzájárul az Unió 
élelmiszerbiztonságához, a vidéki 
munkahelyek fenntartásához és 
megteremtéséhez, valamint a természetes 
környezet és különösen a biológiai 
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sokféleség fenntartásához, a következő 
uniós halászati szakpolitikáknak a 
halászati és akvakultúra-ágazat 
fejlesztésére kell összpontosítaniuk.

Or. en

Módosítás 104
João Ferreira, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ETHA-nak a közvetlen irányítás 
keretében szinergiákat és 
komplementaritásokat kell kialakítania más 
uniós alapokkal és programokkal. Ez 
egyúttal lehetővé teszi a pénzügyi eszközök 
formájában történő finanszírozást az (EU) 
xx/xx európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [InvestEU rendelet]5 alapján 
végrehajtott vegyesfinanszírozási 
műveletek keretében.

(5) Az ETHA-nak a közvetlen irányítás 
keretében szinergiákat és 
komplementaritásokat kell kialakítania más 
uniós alapokkal és programokkal.

_________________

5 HL C […], […], […]. o.

Or. fr

Módosítás 105
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ETHA-nak a közvetlen irányítás 
keretében szinergiákat és 
komplementaritásokat kell kialakítania más 
uniós alapokkal és programokkal. Ez 
egyúttal lehetővé teszi a pénzügyi 
eszközök formájában történő finanszírozást 

(5) Az ETHA-nak a közvetlen irányítás 
keretében szinergiákat és 
komplementaritásokat kell kialakítania más 
uniós alapokkal és programokkal, illetve a 
tagállamok és a régiók közötti 
szinergiákkal. Ez egyúttal lehetővé teszi a 
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az (EU) xx/xx európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [InvestEU rendelet]5

alapján végrehajtott vegyesfinanszírozási 
műveletek keretében.

pénzügyi eszközök formájában történő 
finanszírozást az (EU) xx/xx európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [InvestEU 
rendelet]5 alapján végrehajtott 
vegyesfinanszírozási műveletek keretében.

_________________ _________________

5 HL C […], […], […]. o. 5 HL C […], […], […]. o.

Or. en

Módosítás 106
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ETHA keretében nyújtott 
támogatást a piaci hiányosságok vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási
helyzetek kezelésére kell – arányos 
mértékben – felhasználni, elkerülve a 
magánfinanszírozás megkettőzését vagy 
kiszorítását, illetve a torzított versenyt a 
belső piacon. A támogatásnak egyértelmű 
uniós hozzáadott értéket kell képviselnie.

(6) Az ETHA keretében nyújtott 
támogatást a kisüzemi és szigeti 
halászatok, a helyi halászati 
akciócsoportok, a tengerparti közösségek 
– beleértve a szigeteket és a legkülső 
régiókat – megőrzésére és előmozdítására 
kell felhasználni, prioritásként kezelve az 
e régiókba történő, az optimálistól 
elmaradó beruházásokat és piaci 
hiányosságokat – arányos mértékben –, 
elkerülve a magánfinanszírozás 
megkettőzését vagy kiszorítását, illetve a 
torzított versenyt a belső piacon. A 
támogatásnak egyértelmű uniós hozzáadott 
értéket kell képviselnie, megfelelően 
figyelembe véve a közös halászati politika 
közösségi célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás 107
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés



PE629.445v01-00 18/182 AM\1166188HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ETHA keretében nyújtott 
támogatást a piaci hiányosságok vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
kezelésére kell – arányos mértékben –
felhasználni, elkerülve a 
magánfinanszírozás megkettőzését vagy 
kiszorítását, illetve a torzított versenyt a
belső piacon. A támogatásnak egyértelmű 
uniós hozzáadott értéket kell képviselnie.

(6) Az ETHA keretében nyújtott 
támogatást a piaci hiányosságok vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
kezelésére kell – arányos mértékben –
felhasználni, hozzájárulva a halászatból 
származó jövedelmek növekedéséhez, az 
ágazati jogokkal rendelkező állások 
támogatásához, a termelők garantált 
tisztességes árazásához, a halászatból 
származó hozzáadott érték fokozásához, 
valamint a halászathoz kapcsolódó 
tevékenységek fejlesztéséhez.

Or. pt

Módosítás 108
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ETHA keretében nyújtott 
támogatást a piaci hiányosságok vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
kezelésére kell – arányos mértékben –
felhasználni, elkerülve a 
magánfinanszírozás megkettőzését vagy 
kiszorítását, illetve a torzított versenyt a 
belső piacon. A támogatásnak egyértelmű 
uniós hozzáadott értéket kell képviselnie.

(6) Az ETHA keretében nyújtott 
támogatást a piaci hiányosságok vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
kezelésére kell felhasználni, elkerülve a 
magánfinanszírozás megkettőzését vagy 
kiszorítását, illetve a torzított versenyt a 
belső piacon. A támogatásnak egyértelmű 
uniós hozzáadott értéket kell képviselnie.

Or. en

Indokolás

A piacorientáció és a befektetések ösztönzése az ETHAA legfontosabb eszközei, ezért itt az 
„arányos mértékben” rossz üzenetet hordozna, így törölni kell.

Módosítás 109
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A finanszírozás típusait és az e 
rendelet szerinti végrehajtási módszereket 
az alapján kell kiválasztani, hogy mennyire 
képesek elérni az intézkedésekre 
meghatározott prioritásokat, illetve 
eredményeket, különös tekintettel az 
ellenőrzések költségeire, az adminisztratív 
terhekre, valamint a meg nem felelés 
várható kockázatára. Ennek keretében 
mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az 
átalánydíj és az egységköltség-alapú térítés 
alkalmazását csakúgy, mint az 
(EU) xx/xx rendelet [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] 125. cikkének 
(1) bekezdésében említett költségekhez 
nem kapcsolódó finanszírozás 
igénybevételét.

(7) A finanszírozás típusait és az e 
rendelet szerinti végrehajtási módszereket 
az alapján kell kiválasztani, hogy mennyire 
képesek elérni az intézkedésekre 
meghatározott prioritásokat, illetve 
eredményeket, különös tekintettel az 
ellenőrzések költségeire, az adminisztratív 
terhekre, valamint a meg nem felelés 
kockázatára. Ennek keretében mérlegelni 
kell az egyösszegű átalány, az átalánydíj és 
az egységköltség-alapú térítés alkalmazását 
csakúgy, mint az (EU) xx/xx rendelet [az 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
rendelet] 125. cikkének (1) bekezdésében 
említett költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás igénybevételét.

Or. en

Módosítás 110
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének 2018-as 
változatlan árakon 6 867 000 000 EUR-
nak (folyó áron 7 739 000 000 EUR), 
továbbá más alapokkal növelhető vagy 
kiegészíthetőnek kell lennie. Az ETHA 
forrásait meg kell osztani a megosztott, a 
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5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

közvetlen és közvetett irányítás között. A 
megosztott irányítás keretében nyújtott 
támogatásra az ETHA teljes 
költségvetésének90%-át (folyó áron 
6 965 100 000 EUR-t), a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig a maradék 10%-ot 
(folyó áron 773 900 000 EUR-t) kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. en

Indokolás

A javasolt globális költségvetés összhangban van az EP Költségvetési Bizottság ETHA-
költségvetésével kapcsolatos véleményével.

Módosítás 111
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
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szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének 2018-as 
változatlan árakon 6 867 000 000 EUR-
nak (azaz folyó áron 7 739 000 000 EUR-
nak) kell lennie. Az ETHA forrásait meg 
kell osztani a megosztott, a közvetlen és 
közvetett irányítás között. A megosztott 
irányítás keretében nyújtott támogatásra az
ETHA költségvetésének 86,5%-át, 2018-as 
változatlan árakon 5 940 000 000 EUR-t 
(azaz folyó áron 6 694 000 000 EUR-t), a 
közvetlen és közvetett irányítás keretében 
nyújtott támogatásra pedig a 13,5%-át, 
2018-as árakon 927 000 000 EUR-t (azaz 
folyó áron 1 045 000 000 EUR-t) kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges
beszüntetésének és ideiglenes
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. en

Módosítás 112
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének 2018-as 
változatlan árakon 6 866 943 600 EUR-
nak (azaz folyó áron 7 739 176 524 EUR-
nak) kell lennie . Az ETHA forrásait meg 
kell osztani a megosztott, a közvetlen és 
közvetett irányítás között. A megosztott 
irányítás keretében nyújtott támogatásra 
2018-as változatlan árakon 
6 031 674 028 EUR-t (azaz folyó áron 
6 797 811 771 EUR-t), a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 2018-as változatlan 
árakon 835 269 572 EUR-t (azaz folyó 
áron 941 364 753 EUR-t) kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók és az EUMSZ 174. cikke 
alá tartozó szigetek közösségei számára, az 
ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a 
halászati gazdálkodással összefüggő és 
tudományos célú adatgyűjtésre és -
kezelésre, míg a halászati tevékenységek 
végleges beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. fr

Módosítás 113
Isabelle Thomas
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének 2018-as 
változatlan árakon 6 866 943 600 EUR-
nak (azaz folyó áron 7 739 176 524 EUR-
nak) kell lennie . Az ETHA forrásait meg 
kell osztani a megosztott, a közvetlen és 
közvetett irányítás között. A megosztott 
irányítás keretében nyújtott támogatásra 
2018-as változatlan árakon 
6 031 674 028 EUR-t (azaz folyó áron 
6 797 811 771 EUR-t), a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 2018-as változatlan 
árakon 835 269 572 EUR-t (azaz folyó 
áron 941 364 753 EUR-t) kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. fr
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Indokolás

Mivel a közös halászati politika az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) számára olyan összeg biztosítandó, amely lehetővé 
teszi célkitűzései elérését. Ezenkívül a környezetvédelemre, a globális kormányzásra és 
kohézióra vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalások nem versenyezhetnek az alapok 
elosztásáért; ezért jelentősen meg kell emelni az ETHA pénzügyi keretét.

Módosítás 114
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének 2018-as 
változatlan árakon 866 943 600 EUR-nak 
(azaz folyó áron 7 739 176 524 EUR-nak)
kell lennie. Az ETHA forrásait meg kell 
osztani a megosztott, a közvetlen és 
közvetett irányítás között. A megosztott 
irányítás keretében nyújtott támogatásra 
2018-as változatlan árakon 
5 939 794 375 EUR-t (azaz folyó áron 
6 694 261 648 EUR-t), a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 2018-as változatlan 
árakon 927 149 226 EUR-t (azaz folyó 
áron 1 044 914 876 EUR-t) kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
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halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. en

Módosítás 115
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetését a 2014–2020-as 
időszak költségvetésével azonos szinten, 
folyó áron 6 400 000 000 EUR-n kell 
tartani. Az ETHA forrásait meg kell 
osztani a megosztott, a közvetlen és 
közvetett irányítás között. A megosztott 
irányítás keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
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szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. es

Indokolás

A halászati strukturális politika előírja, hogy a brexit következményeinek hatása vagy az új 
előírásoknak történő megfelelés miatt a közfinanszírozást nem szabad csökkenteni. A pénzügyi 
keret költségvetési szintjének csökkentése különösen az olyan tengerparti közösségek esetében 
– mint amilyen a magas tengerparti függőségű Galícia – a halászati ágazatra nézve végzetes 
hatással lenne.

Módosítás 116
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének a 2014-2020 
közötti költségvetési időszakra 
vonatkozóan a jelenlegi szinten kell 
maradnia, azaz folyó áron
6 400 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHAA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 760 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 640 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 



AM\1166188HU.docx 27/182 PE629.445v01-00

HU

Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHAA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. en

Indokolás

A fenntartható halászat mellett az akvakultúra-ágazat érdekei is szükségessé teszik, hogy az 
ETHA jelenlegi költségvetését, a hét évre szóló 6,4 milliárd eurót a jövőben is fenn kell 
tartani.

Módosítás 117
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t 

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének – amennyiben 
nincs lehetőség a növelésére – meg kell 
egyeznie a 2014-2020 közöttivel. A 
stabilitás biztosítása érdekében, különös 
tekintettel a KHP célkitűzéseinek elérésére, 
a 2021–2027 közötti programozási időszak 
megosztott irányítás alá tartozó nemzeti 
juttatásai meghatározásának az ETHA 
2014–2020 közötti megosztásán kell 
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kell előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

alapulnia. Meghatározott összegeket kell 
elkülöníteni a legkülső régiók számára, az 
ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a 
halászati gazdálkodással összefüggő és 
tudományos célú adatgyűjtésre és -
kezelésre, míg a halászati tevékenységek 
végleges beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni. A legkülső régiókban 
végrehajtott műveletek esetében a 85%-os 
társfinanszírozási arány nem 
csökkenthető.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. en

Módosítás 118
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
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célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók és a kisüzemi és part 
menti halászatok kedvezményes 
elbánásának garantálása számára, az
ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a 
halászati gazdálkodással összefüggő és 
tudományos célú adatgyűjtésre és -
kezelésre, míg a halászati tevékenységek 
végleges beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. es

Módosítás 119
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP és a 



PE629.445v01-00 30/182 AM\1166188HU.docx

HU

célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv célkitűzéseinek elérésére, a 
2021–2027 közötti programozási időszak 
megosztott irányítás alá tartozó nemzeti 
juttatásai meghatározásának az ETHA 
2014–2020 közötti megosztásán kell 
alapulnia. Meghatározott összegeket kell 
elkülöníteni a legkülső régiók számára, az 
ellenőrzésre és végrehajtásra, a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, valamint
a tengeri és tengerparti ökoszisztémák 
védelmére és helyreállítására, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének támogatására szolgáló 
összegek nem támogathatók.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. en

Indokolás

A tengeri környezet és ökoszisztémák megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos 
tevékenységek előnyösek a halászok, a halállományok és a társadalom számára, ezért azokat 
prioritásként kell kezelni. Ezért az új ETHA pénzügyi forrásainak egy részét elsősorban az 
említett tevékenységekre kell fordítani a költségvetési források elkülönítése révén. A közvetlen 
támogatási rendszereket – mint például a tartós vagy átmeneti szüneteltetéshez nyújtott 
támogatást – korábban a kapacitáscsökkentéssel vagy a halászati erőforrások 
fenntarthatóságával kapcsolatos célkitűzés figyelembevétele nélkül alkalmazták, és tovább 
rontották a rendelkezésre álló halászati erőforrások és halászati kapacitás közötti 
egyensúlyhiányt.

Módosítás 120
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
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ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

ETHA költségvetésének folyó áron 
(...)* EUR-nak kell lennie. Az ETHA 
forrásait meg kell osztani a megosztott, a 
közvetlen és közvetett irányítás között. A 
megosztott irányítás keretében nyújtott 
támogatásra (...)* EUR-t (az ETHA teljes 
költségvetésének 90% -ánál nem 
kevesebbet), a közvetlen és közvetett 
irányítás keretében nyújtott támogatásra 
pedig (...) EUR-t kell előirányozni. A 
stabilitás biztosítása érdekében, különös 
tekintettel a KHP célkitűzéseinek elérésére, 
a 2021–2027 közötti programozási időszak 
megosztott irányítás alá tartozó nemzeti 
juttatásai meghatározásának az ETHA 
2014–2020 közötti megosztásán kell 
alapulnia. Meghatározott összegeket kell 
elkülöníteni a legkülső régiók számára, az 
ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a 
halászati gazdálkodással összefüggő és 
tudományos célú adatgyűjtésre és -
kezelésre, míg a halászati tevékenységek 
végleges beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. pt

Indokolás

* A javasolt összegek egyértelműen elégtelenek; az ETHA teljes előirányzatát jelentősen 
növelni kell, amennyiben a 2014-2020-as többéves pénzügyi keretben meghatározott 
összegeknél bármelyik kevesebb lenne.

Módosítás 121
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek időben történő elérésére, a 
2021–2027 közötti programozási időszak 
megosztott irányítás alá tartozó nemzeti 
juttatásai meghatározásának az ETHA 
2014–2020 közötti megosztásán kell 
alapulnia. Meghatározott összegeket kell 
elkülöníteni a legkülső régiók számára, az 
ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a 
halászati gazdálkodással összefüggő és 
tudományos célú adatgyűjtésre és -
kezelésre, míg a halászati tevékenységek 
végleges beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. en

Módosítás 122
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
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szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és ideiglenes
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. de

Módosítás 123
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6

meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
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kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és ideiglenes
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Or. es

Módosítás 124
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Hangsúlyozza, hogy az egymást 
követő többéves pénzügyi keretekben 
rögzített, a halászati ágazatok számára 
nyújtott uniós támogatás –és nem utolsó 
sorban az ETHA és a közös piacszervezés 
összegeinek – csökkentése egyike azon 
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tényezőknek, amelyek hozzájárultak a 
romló társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális helyzethez. 
Hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 2021-
27. pénzügyi keret nem elegendő az ágazat 
igényeinek kielégítésére.

Or. pt

Módosítás 125
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az akvakultúra-ágazat fontosságát 
illetően az ágazatra és különösen az 
édesvízi akvakultúrára vonatkozó uniós 
források szintjét a jelenlegi költségvetési 
időszakra meghatározott szinten kell 
tartani.

Or. en

Módosítás 126
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Európa tengerhasznosító ágazata 
több mint 5 millió embert foglalkoztat, 
évente csaknem 500 milliárd EUR-t 
termel, és kellő mértékű 
munkahelyteremtő potenciállal 
rendelkezik. A globális óceángazdaság 
teljesítménye ma 1,3 billió EUR-ra 
becsülhető, ami 2030-ig több mint 
megduplázódhat. A szén-dioxid-
kibocsátási célértékek teljesítésének 
szükségessége, az erőforrás-hatékonyság 

törölve
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növelése és a kék gazdaság környezeti 
lábnyomának csökkentése máig jelentős 
innovációs hajtóerő más ágazatokban, így 
például a tengerészeti felszerelések 
előállításában, a hajógyártásban, az 
óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a 
partvédelem és a tengeri építés területén. 
A tengeri gazdaságba irányuló 
beruházásokat az uniós strukturális 
alapok biztosították, elsősorban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) és az ETHA. Az ágazat 
növekedési potenciáljának 
kibontakoztatásához új beruházási 
eszközöket kell alkalmazni, például az 
InvestEU-t.

Or. es

Módosítás 127
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Európa tengerhasznosító ágazata 
több mint 5 millió embert foglalkoztat, 
évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, 
és kellő mértékű munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkezik. A globális 
óceángazdaság teljesítménye ma 
1,3 billió EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig 
több mint megduplázódhat. A szén-dioxid-
kibocsátási célértékek teljesítésének 
szükségessége, az erőforrás-hatékonyság 
növelése és a kék gazdaság környezeti 
lábnyomának csökkentése máig jelentős 
innovációs hajtóerő más ágazatokban, így 
például a tengerészeti felszerelések 
előállításában, a hajógyártásban, az 
óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a 
partvédelem és a tengeri építés területén. A 
tengeri gazdaságba irányuló beruházásokat 
az uniós strukturális alapok biztosították, 
elsősorban az Európai Regionális 

(9) Európa tengerhasznosító ágazata 
több mint 5 millió embert foglalkoztat, 
évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, 
és kellő mértékű munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkezik. A globális 
óceángazdaság teljesítménye ma 
1,3 billió EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig 
több mint megduplázódhat. A szén-dioxid-
kibocsátási célértékek teljesítésének 
szükségessége, az erőforrás-hatékonyság 
növelése és a kék gazdaság környezeti 
lábnyomának csökkentése máig jelentős 
innovációs hajtóerő más ágazatokban, így 
például a tengerészeti felszerelések 
előállításában, a hajógyártásban, az 
óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a 
partvédelem és a tengeri építés területén. A 
tengeri gazdaságba irányuló beruházásokat 
az uniós strukturális alapok biztosították, 
elsősorban az Európai Regionális 
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Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA. Az 
ágazat növekedési potenciáljának 
kibontakoztatásához új beruházási 
eszközöket kell alkalmazni, például az 
InvestEU-t.

Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA.

Or. pt

Módosítás 128
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Európa tengerhasznosító ágazata 
több mint 5 millió embert foglalkoztat, 
évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, 
és kellő mértékű munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkezik. A globális 
óceángazdaság teljesítménye ma 
1,3 billió EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig 
több mint megduplázódhat. A szén-dioxid-
kibocsátási célértékek teljesítésének 
szükségessége, az erőforrás-hatékonyság 
növelése és a kék gazdaság környezeti 
lábnyomának csökkentése máig jelentős 
innovációs hajtóerő más ágazatokban, így 
például a tengerészeti felszerelések 
előállításában, a hajógyártásban, az 
óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a 
partvédelem és a tengeri építés területén. A 
tengeri gazdaságba irányuló beruházásokat 
az uniós strukturális alapok biztosították, 
elsősorban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA. Az 
ágazat növekedési potenciáljának 
kibontakoztatásához új beruházási 
eszközöket kell alkalmazni, például az 
InvestEU-t.

(9) Európa tengerhasznosító ágazata 
több mint 5 millió embert foglalkoztat, 
évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, 
és kellő mértékű munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkezik. A globális 
óceángazdaság teljesítménye ma 
1,3 billió EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig 
több mint megduplázódhat. A szén-dioxid-
kibocsátási célértékek teljesítésének 
szükségessége, az erőforrás-hatékonyság 
növelése és az ökológiai korlátokon belül 
fejlődő kék gazdaság környezeti 
lábnyomának csökkentése máig jelentős 
innovációs hajtóerő más ágazatokban, így 
például a tengerészeti felszerelések 
előállításában, a hajógyártásban, az 
óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a 
partvédelem és a tengeri építés területén. A 
tengeri gazdaságba irányuló beruházásokat 
az uniós strukturális alapok biztosították, 
elsősorban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA. Az 
ágazat növekedési potenciáljának 
kibontakoztatásához új beruházási 
eszközöket kell alkalmazni, például az 
InvestEU-t.

Or. en
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Módosítás 129
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kék gazdaságba történő 
beruházásokat a rendelkezésre álló 
legjobb tudományos szakvéleménnyel kell 
alátámasztani a hosszú távú 
fenntarthatóságot veszélyeztető, káros 
környezeti hatások elkerülése érdekében. 
Amennyiben a beruházások környezetre 
gyakorolt hatásának értékeléséhez nem áll 
rendelkezésre megfelelő információ vagy 
szakértelem, ajánlatos elővigyázatos 
megközelítést alkalmazni mind az állami, 
mind a magánszektor tekintetében, mivel 
potenciálisan káros hatású 
tevékenységeket eredményezhetnek.

Or. es

Indokolás

Az elővigyázatosság elve az EU-Szerződés, a Rio-nyilatkozat és a tengeri környezet védelmére 
vonatkozó egyéb nemzetközi megállapodások és egyezmények egyik alapját képezi.

Módosítás 130
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz a 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
szempontból fenntartható halászatok, 
valamint a versenyképes és fenntartható 
piacok révén; a virágzó part menti 
közösségek támogatása; a nemzetközi 
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erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint 
biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan 
kezelt tengerek és óceánok biztosítása. A 
kék gazdaság keretén belül nem 
finanszírozhatók olyan tevékenységek, 
mint a tengerfenék bányászat, az 
olajfeltárás, az árapály- és a 
hullámenergia, amelyek károsítják a nem 
ipari és a kisüzemi halászatokat, valamint 
a part menti közösségek gazdasági, 
társadalmi és környezeti szempontból 
kulcsfontosságú más ágazatait.

Or. es

Módosítás 131
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén; a 
fenntartható kék gazdaság növekedésének 
elősegítése és a virágzó part menti 
közösségek támogatása; a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint 
biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan 
kezelt tengerek és óceánok biztosítása. 
Ezeket a prioritásokat megosztott, 
közvetlen és közvetett irányítás révén kell 
megvalósítani.

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a part menti területek a 
munkahelyteremtés mellett társadalmi-
gazdasági és környezeti előnyökkel járó
fenntartható halászat, a tengeri biológiai 
erőforrások védelmének előmozdítása; 
hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható halászat, akvakultúra és 
piacok révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett révén 
kell megvalósítani az illetékes 
hatóságokkal és a tanácsadó testületekkel.

Or. es
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Módosítás 132
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

(10) Az ETHA a következő öt
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; a fenntartható 
akvakultúra előmozdítása; az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz hozzájáruló 
versenyképes és fenntartható halászatok, 
akvakultúra-piacok és feldolgozó 
ágazatok támogatása; a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének elősegítése és a 
virágzó part menti közösségek támogatása; 
a nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

Or. en

Indokolás

A jobb áttekinthetőség érdekében kiegészítésre került akvakultúrára vonatkozó prioritással. A 
prioritásoknak – és persze azok tartalmának – kiegyensúlyozottnak kell lennie.

Módosítás 133
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat
gazdasági, társadalmi és környezeti 
szinten történő előmozdítása és a tengeri 
biológiai erőforrások védelme; 
hozzájárulás az uniós 
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révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható halászat, akvakultúra és 
piacok révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 134
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul, amelyek teljes 
mértékben összhangban vannak a KHP 
célkitűzéseivel: a fenntartható halászat és a 
tengeri biológiai erőforrások védelmének 
előmozdítása; hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén; a 
fenntartható kék gazdaság növekedésének 
elősegítése és a virágzó part menti 
közösségek támogatása; a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint 
biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan 
kezelt tengerek és óceánok biztosítása. 
Ezeket a prioritásokat megosztott, 
közvetlen és közvetett irányítás révén kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 135
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdasághoz 
szükséges megfelelő feltételek 
megteremtése és a tiszta tengeri környezet
és a virágzó part menti közösségek 
támogatása; a nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás erősítése, valamint biztonságos, 
védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt 
tengerek és óceánok biztosítása. Ezeket a 
prioritásokat megosztott, közvetlen és 
közvetett irányítás révén kell 
megvalósítani.

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
tevékenységek a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezik, és ezért a helyi part menti 
közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri ökoszisztémák védelme 
között fenn kell tartani az egyensúlyt. A fenntartható kék gazdaság csak akkor hozhat 
gazdasági értéket a tengeri környezet számára, ha az a tengeri erőforrások és ökoszisztémák 
megőrzésével és védelmével valósítható meg.

Módosítás 136
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
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és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, amely az ökológiai korlátokon 
belül fejlődik és támogatja a virágzó part 
menti közösségeket; a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint 
biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan 
kezelt tengerek és óceánok biztosítása. 
Ezeket a prioritásokat megosztott, 
közvetlen és közvetett irányítás révén kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 137
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása, 
beleértve a szigeteket és a legkülső 
régiókat is; a nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás erősítése, valamint biztonságos, 
védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt 
tengerek és óceánok biztosítása. Ezeket a 
prioritásokat megosztott, közvetlen és 
közvetett irányítás révén kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 138
Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása és 
erősítése; a nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás erősítése, valamint biztonságos, 
védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt 
tengerek és óceánok biztosítása. Ezeket a 
prioritásokat megosztott, közvetlen és 
közvetett irányítás révén kell 
megvalósítani.

Or. es

Indokolás

A part menti közösségek nehézségeit figyelembe véve erősítésre is szükség van a támogatás 
mellett.

Módosítás 139
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 

(10) Az ETHAA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
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tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

Or. en

Indokolás

Az alapot „Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapnak (ETHAA)” kellene 
nevezni. Az akvakultúra jelentősége egyre fontosabb a világban és az EU-ban, ezért ez az 
ágazat külön fejezetet érdemel mind az uniós halászati politikában, mind az alapokban.

Módosítás 140
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A prioritások konkrét Uniós 
célkitűzésekkel határozhatók meg annak 
tisztázása érdekében, hogy az alap mire 
használható, illetve az alap hatásának 
növelése érdekében.

Or. en

Módosítás 141
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 

(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 
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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.

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 egy vagy 
több prioritásba. 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.

Or. en

Módosítás 142
João Ferreira

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] 

(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] 
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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.

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, de ugyanakkor ne veszélyeztessék
a kisüzemi flották átsorolásába, 
megújításába vagy akár átméretezésébe 
történő befektetéseket, különösen, ha a 
szóban forgó flották átlagos kora magas 
és nem biztosítottak a biztonsági és 
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

Módosítás 143
Peter van Dalen

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] 

(11) A ETHA előtt álló jelenlegi 
kihívásoknak köszönhetően az új Európai 
Tengerészeti és Halászati Alapnak 
különösen és ténylegesen elérhetőnek kell 
lennie a kedvezményezettek számára. 
Ezért 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 
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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.

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 általános 
tilalma. Ezenkívül a halászflottákkal 
kapcsolatos beruházásokat és 
ellentételezéseket szigorúan ahhoz a 
feltételhez kell kötni, hogy azok 
összhangban legyenek a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 144
Marco Affronte, Linnéa Engström

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, 

(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, 
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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.

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 és 
az ökoszisztémák állapotromlása
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.

Or. en

Módosítás 145
Ana Miranda

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 

(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 
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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.

legyenek a halászati állományvédelem 
szempontjából káros következmények; 
ilyen lehet például a flottakapacitás
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.

Or. es

Indokolás

A Bizottság ismételten összetéveszti a halászati kapacitást a flotta kapacitásával. A halászati 
kapacitás növelése nem esik egybe a flotta kapacitásának növelésével a halászati 
gazdálkodásban, mivel ebben az esetben az innováció, a halászati hatékonyság növelése, a 
fenntarthatóságot garantáló technológia fokozása kizárható lenne támogatások köréből.

Módosítás 146
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 

(11) A 2020 utáni ETHAA-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 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

Az alapot „Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapnak (ETHAA)” kellene 
nevezni. Az akvakultúra jelentősége egyre fontosabb a világban és az EU-ban, ezért ez az 
ágazat külön fejezetet érdemel mind az uniós halászati politikában, mind az alapokban.

Módosítás 147
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendje az óceánok megőrzését és 
fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható 
fejlesztési cél egyikeként (SDG 14) 
határozta meg. Az Unió teljes mértékben 
elkötelezett e cél és annak végrehajtása 
mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, 
hogy előmozdítja a tengeri 
területrendezéssel, a biológiai erőforrások 
megőrzésével és a jó környezeti állapot 
elérésével összhangban lévő fenntartható 
kék gazdaságot, betiltja a 
többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz 
hozzájáruló halászati támogatások 
bizonyos formáit, felszámolja a jogellenes, 
be nem jelentett és szabályozatlan 
halászathoz hozzájáruló támogatásokat, 
valamint tartózkodik az ilyen jellegű új 

(12) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendje az óceánok megőrzését és 
fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható 
fejlesztési cél egyikeként (SDG 14) 
határozta meg. Az Unió teljes mértékben 
elkötelezett e cél és annak végrehajtása 
mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, 
hogy előmozdítja a tengeri 
területrendezéssel, a biológiai erőforrások 
megőrzésével és a jó környezeti állapot 
elérésével összhangban lévő fenntartható 
kék gazdaságot, betiltja a 
többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz 
hozzájáruló halászati támogatások 
bizonyos formáit, felszámolja a jogellenes, 
be nem jelentett és szabályozatlan 
halászathoz hozzájáruló támogatásokat, 
valamint tartózkodik az ilyen jellegű új 
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támogatások bevezetésétől. Ezt az 
eredményt a Kereskedelmi 
Világszervezetben a halászati 
támogatásokról folytatott tárgyalások révén 
kell elérni. Emellett a Kereskedelmi 
Világszervezetben a fenntartható 
fejlődésről szóló 2002-es világszintű 
csúcstalálkozón és a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-
konferencián (Rio+20) folytatott 
tárgyalások során az Unió elkötelezte 
magát a halászati többletkapacitáshoz és a 
túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások 
felszámolása mellett.

támogatások bevezetésétől. Ezt az 
eredményt a Kereskedelmi 
Világszervezetben a halászati 
támogatásokról folytatott tárgyalások révén 
kell elérni. Emellett a Kereskedelmi 
Világszervezetben a fenntartható 
fejlődésről szóló 2002-es világszintű 
csúcstalálkozón és a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-
konferencián (Rio+20) folytatott 
tárgyalások során az Unió elkötelezte 
magát a halászati többletkapacitáshoz és a 
túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások 
felszámolása mellett. Elismeri, hogy a 
fenntartható uniós halászatok, valamint a 
tenger- és édesvízi akvakultúra-ágazatok 
jelentősen hozzájárulnak az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 148
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendje az óceánok megőrzését és 
fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható 
fejlesztési cél egyikeként (SDG 14) 
határozta meg. Az Unió teljes mértékben 
elkötelezett e cél és annak végrehajtása 
mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, 
hogy előmozdítja a tengeri 
területrendezéssel, a biológiai erőforrások 
megőrzésével és a jó környezeti állapot 
elérésével összhangban lévő fenntartható 
kék gazdaságot, betiltja a 
többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz 
hozzájáruló halászati támogatások 
bizonyos formáit, felszámolja a jogellenes, 

(12) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendje az óceánok megőrzését és 
fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható 
fejlesztési cél egyikeként (SDG 14) 
határozta meg. Az Unió teljes mértékben 
elkötelezett e cél és annak végrehajtása 
mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, 
hogy előmozdítja a tengeri területrendezés 
ökoszisztéma-alapú megközelítésével, 
különös tekintettel a fajok és az élőhelyek 
érzékenységére a tengeren folytatott 
emberi tevékenységekre a biológiai 
erőforrások megőrzésével és a jó 
környezeti állapot elérésével összhangban 
lévő fenntartható kék gazdaságot, betiltja a 
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be nem jelentett és szabályozatlan 
halászathoz hozzájáruló támogatásokat, 
valamint tartózkodik az ilyen jellegű új 
támogatások bevezetésétől. Ezt az 
eredményt a Kereskedelmi 
Világszervezetben a halászati 
támogatásokról folytatott tárgyalások révén 
kell elérni. Emellett a Kereskedelmi 
Világszervezetben a fenntartható 
fejlődésről szóló 2002-es világszintű 
csúcstalálkozón és a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-
konferencián (Rio+20) folytatott 
tárgyalások során az Unió elkötelezte 
magát a halászati többletkapacitáshoz és a 
túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások 
felszámolása mellett.

többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz 
hozzájáruló halászati támogatások 
bizonyos formáit, felszámolja a jogellenes, 
be nem jelentett és szabályozatlan (IUU)
halászathoz hozzájáruló támogatásokat, 
valamint tartózkodik az ilyen jellegű új 
támogatások bevezetésétől. Ezt az 
eredményt a Kereskedelmi 
Világszervezetben a halászati 
támogatásokról folytatott tárgyalások révén 
kell elérni. Emellett a Kereskedelmi 
Világszervezetben a fenntartható 
fejlődésről szóló 2002-es világszintű 
csúcstalálkozón és a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-
konferencián (Rio+20) folytatott 
tárgyalások során az Unió elkötelezte 
magát a halászati többletkapacitáshoz és a 
túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások 
felszámolása mellett.

Or. en

Módosítás 149
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendje az óceánok megőrzését és 
fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható 
fejlesztési cél egyikeként (SDG 14) 
határozta meg. Az Unió teljes mértékben 
elkötelezett e cél és annak végrehajtása 
mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, 
hogy előmozdítja a tengeri 
területrendezéssel, a biológiai erőforrások 
megőrzésével és a jó környezeti állapot 
elérésével összhangban lévő fenntartható 
kék gazdaságot, betiltja a 
többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz 
hozzájáruló halászati támogatások 
bizonyos formáit, felszámolja a jogellenes, 

(12) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendje az óceánok megőrzését és 
fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható 
fejlesztési cél egyikeként (SDG 14) 
határozta meg. Az Unió teljes mértékben 
elkötelezett e cél és annak végrehajtása 
mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, 
hogy előmozdítja a tengeri 
területrendezéssel, a biológiai erőforrások 
megőrzésével és a jó környezeti állapot 
elérésével összhangban lévő, ökológiai 
korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék 
gazdaságot, betiltja a többletkapacitáshoz 
és a túlhalászáshoz hozzájáruló halászati 
támogatások bizonyos formáit, felszámolja
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be nem jelentett és szabályozatlan 
halászathoz hozzájáruló támogatásokat, 
valamint tartózkodik az ilyen jellegű új 
támogatások bevezetésétől. Ezt az 
eredményt a Kereskedelmi 
Világszervezetben a halászati 
támogatásokról folytatott tárgyalások révén 
kell elérni. Emellett a Kereskedelmi 
Világszervezetben a fenntartható 
fejlődésről szóló 2002-es világszintű 
csúcstalálkozón és a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-
konferencián (Rio+20) folytatott 
tárgyalások során az Unió elkötelezte 
magát a halászati többletkapacitáshoz és a 
túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások 
felszámolása mellett.

a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászathoz hozzájáruló 
támogatásokat, valamint tartózkodik az 
ilyen jellegű új támogatások bevezetésétől. 
Ezt az eredményt a Kereskedelmi 
Világszervezetben a halászati 
támogatásokról folytatott tárgyalások révén 
kell elérni. Emellett a Kereskedelmi 
Világszervezetben a fenntartható 
fejlődésről szóló 2002-es világszintű 
csúcstalálkozón és a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-
konferencián (Rio+20) folytatott 
tárgyalások során az Unió elkötelezte 
magát a halászati többletkapacitáshoz és a 
túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások 
felszámolása mellett.

Or. en

Módosítás 150
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendje az óceánok megőrzését és 
fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható 
fejlesztési cél egyikeként (SDG 14) 
határozta meg. Az Unió teljes mértékben 
elkötelezett e cél és annak végrehajtása 
mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, 
hogy előmozdítja a tengeri 
területrendezéssel, a biológiai erőforrások 
megőrzésével és a jó környezeti állapot 
elérésével összhangban lévő fenntartható 
kék gazdaságot, betiltja a 
többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz 
hozzájáruló halászati támogatások 
bizonyos formáit, felszámolja a jogellenes, 
be nem jelentett és szabályozatlan 
halászathoz hozzájáruló támogatásokat, 
valamint tartózkodik az ilyen jellegű új 

(12) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendje az óceánok megőrzését és 
fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható 
fejlesztési cél egyikeként (SDG 14) 
határozta meg. Az Unió teljes mértékben 
elkötelezett e cél és annak végrehajtása 
mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, 
hogy előmozdítja a tengeri 
területrendezéssel, a biológiai erőforrások 
megőrzésével és a jó környezeti állapot 
elérésével összhangban lévő fenntartható 
kék gazdaságot, betiltja a 
többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz 
hozzájáruló halászati támogatások 
bizonyos formáit, felszámolja a jogellenes, 
be nem jelentett és szabályozatlan 
halászathoz hozzájáruló támogatásokat, 
valamint tartózkodik az ilyen jellegű új 
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támogatások bevezetésétől. Ezt az 
eredményt a Kereskedelmi 
Világszervezetben a halászati 
támogatásokról folytatott tárgyalások révén 
kell elérni. Emellett a Kereskedelmi 
Világszervezetben a fenntartható 
fejlődésről szóló 2002-es világszintű 
csúcstalálkozón és a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-
konferencián (Rio+20) folytatott 
tárgyalások során az Unió elkötelezte 
magát a halászati többletkapacitáshoz és a 
túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások 
felszámolása mellett.

támogatások bevezetésétől. Ezt az 
eredményt a Kereskedelmi 
Világszervezetben a halászati 
támogatásokról folytatott tárgyalások révén 
kell elérni. Emellett a Kereskedelmi 
Világszervezetben a fenntartható 
fejlődésről szóló 2002-es világszintű 
csúcstalálkozón és a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-
konferencián (Rio+20) folytatott 
tárgyalások során az Unió elkötelezte 
magát a túlzott flottakapacitáshoz és a 
túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások 
felszámolása mellett.

Or. es

Módosítás 151
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Egyesült Nemzetek más fenntartható 
fejlesztési céljaihoz is. Ez a rendelet 
különösen a következő célokat veszi 
figyelembe:

– 1. fenntartható fejlesztési cél – a 
szegénység felszámolása: az ETHA 
hozzájárul a legkiszolgáltatottabb part 
menti közösségek életkörülményeinek 
javításához, különösen azok számára, 
akik olyan halászati erőforrásoktól 
függnek, amelyeket a túlhalászat, a 
globális változások vagy a környezeti 
problémák veszélyeztetnek.

– 3. fenntartható fejlesztési cél – egészség 
és jólét: az ETHA hozzájárul az endémiás 
betegségekért felelős part menti 
vízszennyezés elleni küzdelemhez és 
garantálja a halászatból és 
akvakultúrából származó élelmiszerek 
kiváló minőségét.
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– 7. fenntartható fejlesztési cél – tiszta 
energia: az ETHA, a kék gazdaság és a 
Horizont Európa számára biztosított 
alapok finanszírozása előmozdítja a 
megújuló tengeri energia fejlesztését, és 
biztosítja, hogy ez a fejlesztés alkalmas a 
tengeri környezet védelmére és a halászati 
erőforrások megőrzésére.

– 8. fenntartható fejlesztési cél –
tisztességes munka és gazdasági 
növekedés: az ETHA az Európai Szociális 
Alappal közösen hozzájárul a kék 
gazdaság fejlődéséhez, a gazdasági 
növekedés egyik tényezőjeként. Ez azt is 
biztosítja továbbá, hogy ez a gazdasági 
növekedés megfelelő erőforrást biztosítson
a tengerparti közösségek 
munkahelyteremtése számára. 
Mindazonáltal, az ETHA hozzájárul a 
halászok munkakörülményeinek 
javításához.

– 12. fenntartható fejlesztési cél – felelős 
fogyasztás és termelés: az ETHA 
hozzájárul a természetes erőforrások 
egyre felelősebb felhasználásához és 
korlátozza a természeti erőforrások és 
energiák pazarlását.

– 13. fenntartható fejlesztési cél –
éghajlati cselekvés: az ETHA útmutatást 
nyújt költségvetésében az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemmel kapcsolatban.

Or. es

Indokolás

Az ETHA hozzájárul más fenntartható fejlesztési célokhoz is, az e rendeletben meghatározott 
célokkal és elvekkel összhangban.

Módosítás 152
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Egyesült Nemzetek más fenntartható 
fejlesztési céljaihoz is. Ez a rendelet 
különösen a következő célokat veszi 
figyelembe:

1. fenntartható fejlesztési cél – a 
szegénység felszámolása: az ETHA az 
EMVA-val karöltve hozzájárul a 
legkiszolgáltatottabb part menti 
közösségek életkörülményeinek 
javításához, különösen azok számára, 
akik olyan halászati erőforrásoktól
függnek, amelyeket a túlhalászat, a 
globális változások vagy a környezeti 
problémák veszélyeztetnek.

3. fenntartható fejlesztési cél – egészség és 
jólét: az ETHA az EMVA-val karöltve 
hozzájárul az endémiás betegségekért 
felelős part menti vízszennyezés elleni 
küzdelemhez és garantálja a halászatból 
és akvakultúrából származó élelmiszerek 
kiváló minőségét.

7. fenntartható fejlesztési cél – tiszta 
energia: az ETHA és a Horizont 2020 
számára biztosított alapok előmozdítják a 
megújuló tengeri energiát a kék gazdaság 
finanszírozása révén, és biztosítja, hogy ez 
a fejlesztés alkalmas a tengeri környezet 
védelmére és a halászati erőforrások 
megőrzésére.

8. fenntartható fejlesztési cél – tisztességes 
munka és gazdasági növekedés: az ETHA 
az Európai Szociális Alappal közösen 
hozzájárul a kék gazdaság fejlődéséhez, a 
gazdasági növekedés egyik tényezőjeként. 
Ez azt is biztosítja továbbá, hogy ez a 
gazdasági növekedés megfelelő erőforrást 
biztosít a tengerparti közösségek 
munkahelyteremtése számára. 
Mindazonáltal, az ETHA hozzájárul a 
halászok munkakörülményeinek 
javításához.

12. fenntartható fejlesztési cél – felelős 
fogyasztás és termelés: az ETHA 
hozzájárul a természetes erőforrások 
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egyre felelősebb felhasználásához és 
korlátozza a természeti erőforrások és 
energiák pazarlását.

13. fenntartható fejlesztési cél – éghajlati 
cselekvés: az ETHA útmutatást nyújt 
költségvetésében az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemmel kapcsolatban.

Or. es

Módosítás 153
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Egyesült Nemzetek más fenntartható 
fejlesztési céljaihoz is. Ez a rendelet 
különösen a következő célokat veszi 
figyelembe:

1. fenntartható fejlesztési cél – a 
szegénység felszámolása: az ETHA az 
EMVA-val karöltve hozzájárul a 
legkiszolgáltatottabb part menti 
közösségek életkörülményeinek 
javításához, különösen azok számára, 
akik olyan halászati erőforrásoktól 
függnek, amelyeket a túlhalászat, a 
globális változások vagy a környezeti 
problémák veszélyeztetnek.

3. fenntartható fejlesztési cél – egészség és 
jólét: az ETHA az EMVA-val karöltve 
hozzájárul az endémiás betegségekért 
felelős part menti vízszennyezés elleni 
küzdelemhez és garantálja a halászatból 
és akvakultúrából származó élelmiszerek 
kiváló minőségét.

7. fenntartható fejlesztési cél – tiszta 
energia: az ETHA és a Horizont 2020 
számára biztosított alapok előmozdítják a 
megújuló tengeri energiát a kék gazdaság 
finanszírozása révén, és biztosítja, hogy ez 
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a fejlesztés alkalmas a tengeri környezet 
védelmére és a halászati erőforrások 
megőrzésére.

8. fenntartható fejlesztési cél – tisztességes 
munka és gazdasági növekedés: az ETHA 
az Európai Szociális Alappal közösen 
hozzájárul a kék gazdaság fejlődéséhez, a 
gazdasági növekedés egyik tényezőjeként. 
Ez azt is biztosítja továbbá, hogy ez a 
gazdasági növekedés megfelelő erőforrást 
biztosít a tengerparti közösségek 
munkahelyteremtése számára. 
Mindazonáltal, az ETHA hozzájárul a 
halászok munkakörülményeinek 
javításához.

12. fenntartható fejlesztési cél – felelős 
fogyasztás és termelés: az ETHA 
hozzájárul a természetes erőforrások 
egyre felelősebb felhasználásához és 
korlátozza a természeti erőforrások és 
energiák pazarlását.

13. fenntartható fejlesztési cél – éghajlati 
cselekvés: az ETHA útmutatást nyújt 
költségvetésében az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemmel kapcsolatban.

Or. es

Indokolás

A Régiók Európai Bizottságának egyhangúan elfogadott véleménye „Az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap (ETHA) 2020 után – Befektetés Európa tengerparti közösségeibe” 
hangsúlyozza, hogy a part menti területek társadalmi-gazdasági fejlődésének 
előmozdításához – a struktúrája átalakítása nélkül – lehetséges más ágazatai alapok 
lehetőségeinek integrálása, ugyanis az alapok egyedi kiigazításai és céljai átfedik egymást.

Módosítás 154
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
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szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-a
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan az ETHA 
teljes pénzügyi keretösszegének 30%-a fog 
hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A 
releváns fellépések meghatározására az 
ETHA kidolgozása és végrehajtása 
folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a 
kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati 
folyamatok keretében újra kell értékelni.

szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 30 %-a
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan az ETHA 
teljes pénzügyi keretösszegének 30%-a fog 
hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz, de 
nem sértheti az EU halászati politikájának 
finanszírozását, ezért a finanszírozásnak 
pozitív értékelést kell kapnia. A releváns 
fellépések meghatározására az ETHA 
kidolgozása és végrehajtása folyamán kerül 
sor, majd e fellépéseket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálati folyamatok 
keretében újra kell értékelni.

Or. fr

Módosítás 155
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-a 
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan az ETHA 
teljes pénzügyi keretösszegének 30 %-a 
fog hozzájárulni éghajlat-politikai 

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-a 
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan lehetővé
teszik az ETHA számára, hogy 
hozzájáruljon az éghajlat-politikai 
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célokhoz. A releváns fellépések 
meghatározására az ETHA kidolgozása és 
végrehajtása folyamán kerül sor, majd e 
fellépéseket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálati folyamatok keretében újra 
kell értékelni.

célokhoz. A releváns fellépések 
meghatározására az ETHA kidolgozása és 
végrehajtása folyamán kerül sor, majd e 
fellépéseket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálati folyamatok keretében újra 
kell értékelni.

Or. pt

Módosítás 156
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25%-a 
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan az ETHA 
teljes pénzügyi keretösszegének 30 %-a 
fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A releváns fellépések 
meghatározására az ETHA kidolgozása és 
végrehajtása folyamán kerül sor, majd e 
fellépéseket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálati folyamatok keretében újra 
kell értékelni.

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25%-a 
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan az ETHA 
teljes pénzügyi keretösszegének 30 %-a 
fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A releváns fellépések, köztük a 
legfőbb szénelnyelőnek minősülő tengeri 
fűágyak és part menti vizes élőhelyek 
védelmét és helyreállítását célzó projektek
meghatározására az ETHA kidolgozása és 
végrehajtása folyamán kerül sor, majd e 
fellépéseket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálati folyamatok keretében újra 
kell értékelni.

Or. en
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Indokolás

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület legutóbbi jelentése hangsúlyozza, hogy nemcsak a 
CO2-kibocsátás csökkentését, hanem a CO2 légkörből való eltávolítását is figyelembe kell 
venni.

Módosítás 157
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-a 
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan az ETHA
teljes pénzügyi keretösszegének 30%-a fog 
hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A 
releváns fellépések meghatározására az 
ETHA kidolgozása és végrehajtása 
folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a 
kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati 
folyamatok keretében újra kell értékelni.

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-a 
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan az 
ETHAA teljes pénzügyi keretösszegének 
30%-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A releváns fellépések 
meghatározására az ETHAA kidolgozása 
és végrehajtása folyamán kerül sor, majd e 
fellépéseket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálati folyamatok keretében újra 
kell értékelni.

Or. en

Módosítás 158
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1166188HU.docx 63/182 PE629.445v01-00

HU

(14) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

(14) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez, és követnie kell az európai 
környezetvédelmi politikát, beleértve a 
tengeri környezet minőségét garantáló 
vízminőségi szabványokat, amely megfelel 
a halászati kilátások javításához. Ezt a 
hozzájárulást az uniós környezetvédelmi 
mutatók segítségével kell nyomon követni, 
és arról rendszeresen be kell számolni az 
értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

Or. es

Justification

Es necesario incluir esta referencia, porque es incomprensible que la Comisión no haga 
mención al número de actores que intervienen en los océanos, que no son solo los 
pescadores, sino otros muchos actors como los relacionados con el transporte marítimo de 
sustancias energéticas, como el desarrollo urbanístico y la gestión de aguas residuales, la 
incidencia de los plásticos, el vertido de aguas fecales por parte de los cruceros, las 
prospecciones realizadas en aguas costeras como en el litoral y en alta mar, la actividad que 
cumplimiento de las obligaciones de la política marítima de la UE

Módosítás 159
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

(14) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió társadalmi-gazdasági, emberi jogi 
és környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez, kellő tekintettel a területi és 
társadalmi kohézióra. Ezt a hozzájárulást 
az uniós társadalmi-gazdasági,
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

Or. en
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Indokolás

A halászat nem csak gazdasági ágazat, jelentős társadalmi előnyökkel is szolgál.

Módosítás 160
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

(14) Az ETHA-nak a KHP és a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv keretén belül hozzá kell 
járulnia az Unió környezetvédelmi 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ezt a 
hozzájárulást az uniós környezetvédelmi 
mutatók segítségével kell nyomon követni, 
és arról rendszeresen be kell számolni az 
értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

Or. en

Módosítás 161
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

(14) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek
– különösen a KHP-ban foglaltak –
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

Or. en
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Módosítás 162
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

(14) Az ETHAA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

Or. en

Módosítás 163
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az 1380/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a „KHP-
rendelet”)7 42. cikke értelmében az Unió 
által az ETHA keretében biztosított 
pénzügyi támogatás feltétele a KHP 
szabályainak betartása. A KHP vonatkozó 
szabályainak eleget nem tévő 
kedvezményezettek kérelmei nem 
fogadhatók be.

(15) Az 1380/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a „KHP-
rendelet”)7 42. cikke értelmében az Unió 
által az ETHA keretében biztosított 
pénzügyi támogatás feltétele a KHP 
szabályainak és a vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jogszabályok teljes 
mértékű betartása. Uniós pénzügyi 
támogatás csak azoknak a gazdasági 
szereplőknek és tagállamoknak nyújtható, 
amelyek teljes mértékben eleget tesznek a 
vonatkozó jogi kötelezettségeiknek. A 
KHP vonatkozó szabályainak eleget nem 
tévő kedvezményezettek kérelmei nem 
fogadhatók be.

_________________ _________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1380/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) a közös halászati 

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1380/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) a közös halászati 
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politikáról, az 1954/2003/EK és az 
1224/2009/EK tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 2371/2002/EK 
és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 
2004/585/EK tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 354., 
2013.12.28., 22. o.).

politikáról, az 1954/2003/EK és az 
1224/2009/EK tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 2371/2002/EK 
és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 
2004/585/EK tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 354., 
2013.12.28., 22. o.).

Or. en

Módosítás 164
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az 1380/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a „KHP-
rendelet”)7 42. cikke értelmében az Unió 
által az ETHA keretében biztosított 
pénzügyi támogatás feltétele a KHP 
szabályainak betartása. A KHP vonatkozó 
szabályainak eleget nem tévő 
kedvezményezettek kérelmei nem 
fogadhatók be.

(15) Az 1380/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a „KHP-
rendelet”)7 42. cikke értelmében az Unió 
által az ETHAA keretében biztosított 
pénzügyi támogatás feltétele a KHP 
szabályainak betartása. A KHP vonatkozó 
szabályainak eleget nem tévő 
kedvezményezettek kérelmei nem 
fogadhatók be.

_________________ _________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1380/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) a közös halászati 
politikáról, az 1954/2003/EK és az 
1224/2009/EK tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 2371/2002/EK 
és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 
2004/585/EK tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 354., 
2013.12.28., 22. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1380/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) a közös halászati 
politikáról, az 1954/2003/EK és az 
1224/2009/EK tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 2371/2002/EK 
és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 
2004/585/EK tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 354., 
2013.12.28., 22. o.).

Or. en

Módosítás 165
João Ferreira
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az 1380/2013/EU rendeletben 
említett, a KHP-vel összefüggő sajátos 
feltételek kezelése, valamint a KHP 
szabályainak való megfeleléshez való 
hozzájárulás érdekében az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] a 
megszakításra, a felfüggesztésre és 
pénzügyi korrekcióra vonatkozóan 
meghatározott szabályokon túlmenően 
további rendelkezéseket kell megállapítani. 
Amennyiben egy tagállam vagy egy 
kedvezményezett nem teljesítette a KHP 
szerinti kötelezettségeit, vagy ha a 
Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok 
ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a 
Bizottság számára óvintézkedésként 
lehetővé kell tenni a kifizetések 
határidejének a megszakítását. A 
kifizetések határidejének megszakítására 
vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a 
nem támogatható kiadások kifizetése 
nyilvánvaló kockázatának elkerülése 
érdekében a KHP-szabályok valamely 
tagállam általi súlyos megsértése esetén a 
Bizottság számára lehetővé kell tenni a 
kifizetések felfüggesztését és pénzügyi 
korrekciók alkalmazását.

(16) Az 1380/2013/EU rendeletben 
említett, a KHP-vel összefüggő sajátos 
feltételek kezelése, valamint a KHP 
szabályainak való megfeleléshez való 
hozzájárulás érdekében az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] a 
megszakításra, a felfüggesztésre és 
pénzügyi korrekcióra vonatkozóan 
meghatározott szabályokon túlmenően 
további rendelkezéseket kell megállapítani. 
Amennyiben egy tagállam vagy egy 
kedvezményezett nem teljesítette a KHP 
szerinti kötelezettségeit, vagy ha a 
Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok 
ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a 
Bizottság számára óvintézkedésként 
lehetővé kell tenni, hogy javasolja a 
kifizetések határidejének a megszakítását.

Or. pt

Módosítás 166
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az 1380/2013/EU rendeletben 
említett, a KHP-vel összefüggő sajátos 

(16) Az 1380/2013/EU rendeletben 
említett, a KHP-vel összefüggő sajátos 
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feltételek kezelése, valamint a KHP 
szabályainak való megfeleléshez való 
hozzájárulás érdekében az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] a 
megszakításra, a felfüggesztésre és 
pénzügyi korrekcióra vonatkozóan 
meghatározott szabályokon túlmenően 
további rendelkezéseket kell megállapítani. 
Amennyiben egy tagállam vagy egy 
kedvezményezett nem teljesítette a KHP 
szerinti kötelezettségeit, vagy ha a 
Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok 
ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a 
Bizottság számára óvintézkedésként 
lehetővé kell tenni a kifizetések 
határidejének a megszakítását. A 
kifizetések határidejének megszakítására 
vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a 
nem támogatható kiadások kifizetése 
nyilvánvaló kockázatának elkerülése 
érdekében a KHP-szabályok valamely 
tagállam általi súlyos megsértése esetén a 
Bizottság számára lehetővé kell tenni a 
kifizetések felfüggesztését és pénzügyi 
korrekciók alkalmazását.

feltételek kezelése, valamint a KHP 
szabályainak való teljes megfeleléshez való 
hozzájárulás érdekében az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] a 
megszakításra, a felfüggesztésre és 
pénzügyi korrekcióra vonatkozóan 
meghatározott szabályokon túlmenően 
további rendelkezéseket kell megállapítani. 
Amennyiben egy tagállam vagy egy 
kedvezményezett nem teljesítette a KHP 
szerinti kötelezettségeit, vagy ha a 
Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok 
ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a 
Bizottság számára óvintézkedésként 
lehetővé kell tenni a kifizetések 
határidejének a megszakítását. A 
kifizetések határidejének megszakítására 
vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a 
nem támogatható kiadások kifizetése 
nyilvánvaló kockázatának elkerülése 
érdekében a KHP-szabályok valamely 
tagállam általi megsértése esetén a 
Bizottság számára lehetővé kell tenni a 
kifizetések felfüggesztését és pénzügyi 
korrekciók alkalmazását.

Or. en

Módosítás 167
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az 1380/2013/EU rendeletben 
említett, a KHP-vel összefüggő sajátos 
feltételek kezelése, valamint a KHP 
szabályainak való megfeleléshez való 
hozzájárulás érdekében az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] a 
megszakításra, a felfüggesztésre és 
pénzügyi korrekcióra vonatkozóan 
meghatározott szabályokon túlmenően 

(16) Az 1380/2013/EU rendeletben 
említett, a KHP-vel összefüggő sajátos 
feltételek kezelése, valamint a KHP 
szabályainak való megfeleléshez való 
hozzájárulás érdekében az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] a 
megszakításra, a felfüggesztésre és 
pénzügyi korrekcióra vonatkozóan 
meghatározott szabályokon túlmenően 
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további rendelkezéseket kell megállapítani. 
Amennyiben egy tagállam vagy egy 
kedvezményezett nem teljesítette a KHP 
szerinti kötelezettségeit, vagy ha a 
Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok 
ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a 
Bizottság számára óvintézkedésként
lehetővé kell tenni a kifizetések 
határidejének a megszakítását. A 
kifizetések határidejének megszakítására 
vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a 
nem támogatható kiadások kifizetése 
nyilvánvaló kockázatának elkerülése 
érdekében a KHP-szabályok valamely 
tagállam általi súlyos megsértése esetén a 
Bizottság számára lehetővé kell tenni a 
kifizetések felfüggesztését és pénzügyi 
korrekciók alkalmazását.

további rendelkezéseket kell megállapítani. 
Amennyiben egy tagállam vagy egy 
kedvezményezett nem teljesítette a KHP 
szerinti kötelezettségeit, vagy ha a 
Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok 
ilyen kötelezettségszegést bizonyítanak, a 
Bizottság számára lehetővé kell tenni a 
kifizetések határidejének ideiglenes
megszakítását. A kifizetések határidejének 
megszakítására vonatkozó lehetőségen 
kívül, valamint a nem támogatható 
kiadások kifizetése nyilvánvaló 
kockázatának elkerülése érdekében a KHP-
szabályok valamely tagállam általi súlyos 
megsértése esetén a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni a kifizetések 
felfüggesztését és pénzügyi korrekciók 
alkalmazását.

Or. es

Módosítás 168
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KHP az elmúlt években jelentős 
eredményeket ért el a halállományok 
egészséges szintjének visszaállítása, az 
uniós halászati ágazat nyereségességének 
növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma 
megőrzése terén. A KHP társadalmi-
gazdasági és környezetvédelmi
célkitűzéseinek elérése érdekében azonban 
még jelentős kihívásokkal kell 
szembenézni. Ehhez a támogatások 2020 
utáni folytatása szükséges, különösen 
azokban a tengermedencékben, ahol 
szerényebb eredményeket sikerült elérni.

(17) A KHP az elmúlt években lépéseket 
tett a halállományok egészséges szintjének 
visszaállítása, az uniós halászati ágazat 
nyereségességének növelése, valamint a 
tengeri ökoszisztéma megőrzése terén. A 
KHP társadalmi-gazdasági és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek teljes
elérése érdekében azonban még jelentős 
kihívásokkal kell szembenézni, ideértve az 
arra vonatkozó jogi kötelezettséget, hogy 
valamennyi halállományt helyre kell 
állítani és a biomasszaszintet meghaladó 
olyan szinten kell tartani, amely 
maximális fenntartható hozamot képes 
biztosítani. Ehhez a támogatások 2020 
utáni folytatása szükséges, különösen 
azokban a tengermedencékben, ahol 
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szerényebb eredményeket sikerült elérni.

Or. en

Módosítás 169
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Louis-Joseph Manscour, Sofia 
Ribeiro, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice 
Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KHP az elmúlt években jelentős 
eredményeket ért el a halállományok 
egészséges szintjének visszaállítása, az 
uniós halászati ágazat nyereségességének 
növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma 
megőrzése terén. A KHP társadalmi-
gazdasági és környezetvédelmi
célkitűzéseinek elérése érdekében azonban 
még jelentős kihívásokkal kell 
szembenézni. Ehhez a támogatások 2020 
utáni folytatása szükséges, különösen
azokban a tengermedencékben, ahol 
szerényebb eredményeket sikerült elérni.

(17) A KHP az elmúlt években jelentős 
eredményeket ért el a halállományok 
egészséges szintjének visszaállítása, az 
uniós halászati ágazat nyereségességének 
növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma 
megőrzése terén. A KHP társadalmi-
gazdasági és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek elérése érdekében azonban 
még jelentős kihívásokkal kell 
szembenézni. Ehhez a támogatások 2020 
utáni folytatása szükséges, nevezetesen
azokban a tengermedencékben, ahol 
szerényebb eredményeket sikerült elérni, 
különösen a legelszigeteltebbek, pl. a 
legkülső régiók esetében.

Or. en

Módosítás 170
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KHP az elmúlt években jelentős
eredményeket ért el a halállományok 
egészséges szintjének visszaállítása, az 
uniós halászati ágazat nyereségességének 
növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma 

(17) Az elmúlt években jelentős 
előrelépések történtek a halállományok 
egészséges szintjének visszaállítása, az 
uniós halászati ágazat nyereségességének 
növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma 
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megőrzése terén. A KHP társadalmi-
gazdasági és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek elérése érdekében azonban 
még jelentős kihívásokkal kell 
szembenézni. Ehhez a támogatások 2020 
utáni folytatása szükséges, különösen 
azokban a tengermedencékben, ahol 
szerényebb eredményeket sikerült elérni.

megőrzése terén. A KHP társadalmi-
gazdasági és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek elérése érdekében azonban 
még jelentős kihívásokkal kell 
szembenézni. Ehhez a támogatások 2020 
utáni folytatása szükséges, különösen 
azokban a tengermedencékben, ahol 
szerényebb eredményeket sikerült elérni.

Or. pt

Módosítás 171
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent. 
Ezért létfontosságú, hogy az ETHA a 
halászati ágazat vonzerejét szakképzés és 
a fiatalok halászati karrierlehetőségének 
biztosítása révén támogassa.

Or. fr

Indokolás

Az ETHA-t fel kell használni a fiatal halászok szakképzésének és halászati 
karrierlehetőségének biztosítására.

Módosítás 172
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
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18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. A generációs megújulás és 
a tevékenységek diverzifikálása továbbra is 
kihívást jelent, így az ETHA-nak lépéseket 
kell tennie a szakképzés és a szakmai 
előmenetel támogatása érdekében, 
valamint növelnie kell a béreket és a 
munkahelybiztonságot.

Or. pt

Módosítás 173
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének, 
szigetének és legkülső régióinak
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

Or. en

Módosítás 174
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
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18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent a 
halászati ágazatban.

Or. es

Indokolás

A finanszírozható tevékenységek diverzifikációjának a halászati ágazat azonos területén belül 
kell lennie, hogy a halászati tevékenységek elvesztése elkerülhető és a halászathoz vagy 
halászatokhoz nem kapcsolódó tevékenységek finanszírozása megakadályozható legyen.

Módosítás 175
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Louis-Joseph Manscour, Sofia 
Ribeiro, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice 
Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be – például a legkülső 
régiókban. Tekintve, hogy az átlagéletkor 
sok halászközösségben meghaladja az 
50 évet, a generációs megújulás és a 
tevékenységek diverzifikálása továbbra is 
kihívást jelent.

Or. en
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Módosítás 176
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti és szigeti
közösségének megélhetése és kulturális 
öröksége szempontjából, különösen ott, 
ahol a kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

Or. en

Módosítás 177
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ETHA-nak a KHP az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére 
kell törekednie. Ennek a támogatásnak 
biztosítania kell, hogy a halászati 
tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen a gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló 
célkitűzésekkel, valamint hogy 
hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás 
biztosításához.

(19) Az ETHA-nak a KHP az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére 
kell törekednie. Ennek a támogatásnak 
biztosítania kell, hogy a halászati 
tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen a gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló 
célkitűzésekkel, valamint hogy 
hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás 
biztosításához. Ebben a tekintetben 
különös elismerésre és támogatásra van 
szüksége a kis szigetektől függő 
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halászatoknak a fennmaradáshoz és a 
sikeres működéshez.

Or. en

Módosítás 178
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ETHA-nak a KHP az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére 
kell törekednie. Ennek a támogatásnak 
biztosítania kell, hogy a halászati 
tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen a gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló 
célkitűzésekkel, valamint hogy 
hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás 
biztosításához.

(19) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia a 
KHP az 1380/2013/EU rendelet
2. cikkében meghatározott gazdasági, a 
társadalmi és a foglalkoztatási 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ennek a 
támogatásnak biztosítania kell, hogy a 
halászati tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen az 1380/2013/EU rendelet 
2. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott célkitűzésekkel, amelyek 
hozzá fognak járulni a gazdasági, a 
társadalmi és a foglalkoztatási előnyök 
eléréséhez, valamint az élelmiszer-ellátás 
biztosítására irányuló célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 179
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ETHA-nak a KHP az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére 

(19) Az ETHA-nak a KHP az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére 
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kell törekednie. Ennek a támogatásnak 
biztosítania kell, hogy a halászati 
tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen a gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló 
célkitűzésekkel, valamint hogy 
hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás 
biztosításához.

kell törekednie. Ennek a támogatásnak 
biztosítania kell, hogy a halászati 
tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen a gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló 
célkitűzésekkel, valamint hogy 
hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás 
biztosításához, és ugyanakkor tisztességes 
munkakörülményeket biztosítsanak.

Or. fr

Módosítás 180
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ETHA-nak a KHP az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére 
kell törekednie. Ennek a támogatásnak 
biztosítania kell, hogy a halászati 
tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen a gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló 
célkitűzésekkel, valamint hogy 
hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás 
biztosításához.

(19) Az ETHAA-nak a KHP az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére 
kell törekednie. Ennek a támogatásnak 
biztosítania kell, hogy a halászati és 
akvakultúra tevékenységek 
környezetvédelmi szempontból hosszú 
távon fenntarthatóak legyenek, és hogy 
kezelésük összhangban legyen a gazdasági, 
a társadalmi és a foglalkoztatási előnyök
elérésére irányuló célkitűzésekkel, 
valamint hogy hozzájáruljanak az 
élelmiszer-ellátás biztosításához.

Or. en

Módosítás 181
Ricardo Serrão Santos, Sofia Ribeiro, Liliana Rodrigues, Clara Eugenia Aguilera 
García, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ETHA-nak a KHP az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére 
kell törekednie. Ennek a támogatásnak 
biztosítania kell, hogy a halászati 
tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen a gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló 
célkitűzésekkel, valamint hogy 
hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás 
biztosításához.

(19) Az ETHA-nak a KHP az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére 
kell törekednie. Ennek a támogatásnak 
biztosítania kell, hogy a halászati 
tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen a gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló 
célkitűzésekkel, valamint hogy 
hozzájáruljanak az egészséges élelmiszer-
ellátás biztosításához.

Or. en

Módosítás 182
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az ETHA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása, 
valamint a halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra.

(20) Az ETHA-ból nyújtott
támogatásnak hozzá kell járulnia az arra 
vonatkozó jogi kötelezettség időben 
történő teljesítéséhez, hogy valamennyi 
halállományt helyre kell állítani és a 
biomasszaszintet meghaladó olyan szinten 
kell tartani, amely maximális fenntartható 
hozamot képes biztosítani, valamint –
amennyiben lehetséges – ki kell 
küszöbölni a halászati tevékenységek 
tengeri ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásait. A támogatásnak emellett ki kell 
terjednie az innovációra és az alacsony 
környezeti hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra.
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Or. en

Módosítás 183
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az ETHA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása, 
valamint a halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra.

(20) Az ETHA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása, 
valamint a halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra. A 
támogatás ezért semmiképpen nem 
biztosítható elektromos impulzusokat 
alkalmazó halászati tevékenységekre.

Or. fr

Módosítás 184
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az ETHA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása,
valamint a halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 

(20) Az ETHA-ból nyújtott
támogatásnak hozzá kell járulnia a 
halállomány olyan szintjét eredményező 
fenntartható halászat megvalósításához és 
fenntartásához, amely meghaladja a 
maximális fenntartható hozamot (MFH) 
előállítani képes szintet, valamint a 
halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
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hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra.

hatásainak minimalizálásához. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra.

Or. en

Módosítás 185
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az ETHA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása, 
valamint a halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra.

(20) Az ETHAA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) és a 
fenntartható akvakultúrán alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása, 
valamint a halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati és akvakultúra
gyakorlatokba és technikákba történő 
beruházásokra.

Or. en

Indokolás

Az akvakultúra jelentősége egyre fontosabb a világban és az EU-ban, ezért ez az ágazat külön 
fejezetet érdemel mind az uniós halászati politikában, mind az alapokban.

Módosítás 186
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
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20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az ETHA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása, 
valamint a halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra.

(20) Az ETHA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása, 
valamint a halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba, valamint a szelektív 
halászatot célzó technikákba történő
beruházásokra.

Or. en

Módosítás 187
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az ETHA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása, 
valamint a halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra.

(20) Az ETHA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása, 
valamint a nem fenntartható és káros
halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra.

Or. en
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Módosítás 188
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi és társadalmi-gazdasági
költségekkel. Ezért lehetővé kell tenni, 
hogy az ETHA a halászati tevékenységek 
ideiglenes szüneteltetéséhez támogatást 
nyújthasson bizonyos – különösen a 
blokkoló kvóta hatálya alá tartozó fajok 
által érintett – halászatok esetében, és az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére, 
valamint a kvótával nem rendelkező 
kisüzemi halászatok számára megfelelő 
kvótaemelésére, amellyel 
fennmaradhatnak és sikeresen 
működhetnek a kirakodási kötelezettség 
által okozott „blokkoló kvóta hatálya alá 
tartozó faj”-hatás mérséklése érdekében.

Or. en

Módosítás 189
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Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA
támogassa az e szigorú jogszabályi 
kötelezettséggel kapcsolatos összes 
kiadást, hogy a halászokat ne terheljék 
további korlátok. Lehetővé kell tenni 
továbbá, hogy az ETHA az egyéb 
műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

Or. fr

Módosítás 190
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

(21) A kirakodási kötelezettség jogi 
kötelezettség és egyike a KHP előtt álló 
legfőbb kihívásoknak. A tengerbe ürítés 
környezeti szempontból elfogadhatatlan 
gyakorlatának felszámolását 
eredményezte, valamint jelentős
változásokat idézett elő az ágazat halászati 
gyakorlataiban, esetenként jelentős 
pénzügyi költségekkel. A tagállamoknak 
ezért arra kell felhasználniuk az ETHA-t,
hogy az egyéb műveletekre vonatkozónál 
nagyobb támogatási intenzitással 
támogassák az olyan innovációkat és 
beruházásokat, amelyek hozzájárulnak a 
kirakodási kötelezettség teljes körű és 
kellő időben történő végrehajtásához, 
például a szelektív halászeszközökbe, a 
kikötői infrastruktúra fejlesztésébe, 
valamint a nem szándékos fogások 
értékesítésébe történő beruházásokat. 
Emellett 100%-os maximális támogatási 
intenzitást kell nyújtania a tagállamok 
közötti halászati lehetőségek cseréjére (a 
továbbiakban: kvótacserék) szolgáló 
átlátható rendszerek tervezésére, 
fejlesztésére, nyomon követésére, 
értékelésére és kezelésére a kirakodási 
kötelezettség által okozott „blokkoló kvóta 
hatálya alá tartozó faj”-hatás mérséklése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 191
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
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jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál 
jelentősen nagyobb támogatási 
intenzitással maximálisan támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak az ágazatot elfojtó
kirakodási kötelezettség végrehajtásához, 
például az innovatív, szelektív 
halászeszközökbe, a kikötői infrastruktúra 
fejlesztésébe, valamint a nem szándékos 
fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

Or. nl

Módosítás 192
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP fő célkitűzéseinek. Jelentős 
változásokat idézett elő az ágazat halászati 
gyakorlataiban, esetenként jelentős 
pénzügyi költségekkel. Ezért lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA az egyéb 
műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe és az időbeli és 
térbeli szelektivitási intézkedésekbe, a 
kikötői infrastruktúra fejlesztésébe, 
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beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

valamint a nem szándékos fogások 
értékesítésébe történő beruházásokat. 
Emellett 100%-os maximális támogatási 
intenzitást kell nyújtania a tagállamok 
közötti halászati lehetőségek cseréjére (a 
továbbiakban: kvótacserék) szolgáló 
átlátható rendszerek tervezésére, 
fejlesztésére, nyomon követésére, 
értékelésére és kezelésére a kirakodási 
kötelezettség által okozott „blokkoló kvóta 
hatálya alá tartozó faj”-hatás mérséklése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 193
João Ferreira, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások csökkentésébe és
értékesítésébe történő beruházásokat. 
Emellett 100%-os maximális támogatási 
intenzitást kell nyújtania a tagállamok 
közötti halászati lehetőségek cseréjére (a 
továbbiakban: kvótacserék) szolgáló 
átlátható rendszerek tervezésére, 
fejlesztésére, nyomon követésére, 
értékelésére és kezelésére a kirakodási 
kötelezettség által okozott „blokkoló kvóta 
hatálya alá tartozó faj”-hatás mérséklése 
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érdekében.

Or. fr

Módosítás 194
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100%-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

Or. en

Módosítás 195
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények, az 
energiahatékonyság, valamint a fogások 
minőségének javítása érdekében lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA támogassa a 
halászhajók fedélzetét érintő innovációt és 
beruházásokat. Ezek a támogatások 
azonban nem eredményezhetik a halászati 
kapacitás vagy a halfelderítési képesség 
növekedését, és nem nyújtható támogatás 
pusztán az uniós vagy a nemzeti jog 
értelmében kötelező követelményeknek 
való megfelelés céljára. Az előíró 
intézkedéseket nem tartalmazó rendszer 
keretében a tagállamok feladata 
meghatározni e beruházások pontos 
támogathatósági szabályait. A halászhajók 
fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények tekintetében 
lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitást.

(22) Az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények, az 
energiahatékonyság, valamint a fogások 
minőségének javítása érdekében lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA támogassa a 
halászhajók fedélzetét érintő innovációt és 
beruházásokat, valamint meghatározott 
egészségügyi kérdéseket. Ezek a 
támogatások azonban nem 
eredményezhetik a halászati kapacitás vagy 
a halfelderítési képesség növekedését, és 
nem nyújtható támogatás pusztán az uniós 
vagy a nemzeti jog értelmében kötelező 
követelményeknek való megfelelés céljára. 
Az előíró intézkedéseket nem tartalmazó 
rendszer keretében a tagállamok feladata 
meghatározni az e beruházásokra és 
támogatásokra vonatkozó pontos 
támogathatósági szabályokat. A 
halászhajók fedélzetét érintő egészségügyi, 
biztonsági és munkakörülmények 
tekintetében lehetővé kell tenni az egyéb 
műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitást.

Or. en

Módosítás 196
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények, az 
energiahatékonyság, valamint a fogások 
minőségének javítása érdekében lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA támogassa a 
halászhajók fedélzetét érintő innovációt és 
beruházásokat. Ezek a támogatások 
azonban nem eredményezhetik a halászati 
kapacitás vagy a halfelderítési képesség 
növekedését, és nem nyújtható támogatás 

(22) Az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények, az 
energiahatékonyság, az állatjólét, valamint 
a fogások minőségének javítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa a halászhajók fedélzetét érintő 
innovációt és beruházásokat. Ezek a 
támogatások azonban nem 
eredményezhetik a halászati kapacitás vagy 
a halfelderítési képesség növekedését, és 
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pusztán az uniós vagy a nemzeti jog 
értelmében kötelező követelményeknek 
való megfelelés céljára. Az előíró 
intézkedéseket nem tartalmazó rendszer 
keretében a tagállamok feladata 
meghatározni e beruházások pontos 
támogathatósági szabályait. A halászhajók 
fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények tekintetében 
lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitást.

nem nyújtható támogatás pusztán az uniós 
vagy a nemzeti jog értelmében kötelező 
követelményeknek való megfelelés céljára. 
Az előíró intézkedéseket nem tartalmazó 
rendszer keretében a tagállamok feladata 
meghatározni e beruházások pontos 
támogathatósági szabályait. A halászhajók 
fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények tekintetében 
lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitást.

Or. en

Indokolás

A hajótulajdonosok számára elérhetővé kell tenni az ETHA támogatását a hajóik jóléti 
fejlesztése érdekében.

Módosítás 197
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények, az 
energiahatékonyság, valamint a fogások 
minőségének javítása érdekében lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA támogassa a 
halászhajók fedélzetét érintő innovációt és 
beruházásokat. Ezek a támogatások 
azonban nem eredményezhetik a halászati 
kapacitás vagy a halfelderítési képesség 
növekedését, és nem nyújtható támogatás 
pusztán az uniós vagy a nemzeti jog 
értelmében kötelező követelményeknek 
való megfelelés céljára. Az előíró 
intézkedéseket nem tartalmazó rendszer 
keretében a tagállamok feladata 
meghatározni e beruházások pontos 
támogathatósági szabályait. A halászhajók 
fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények tekintetében 

(22) Az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények, az 
energiahatékonyság, valamint a fogások 
minőségének javítása érdekében lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA támogassa a 
halászhajók fedélzetét érintő innovációt és 
beruházásokat. Ezek a támogatások 
azonban nem eredményezhetik a halászati 
kapacitás vagy a halfelderítési képesség 
növekedésének kockázatát, és nem 
nyújtható támogatás pusztán az uniós vagy 
a nemzeti jog értelmében kötelező 
követelményeknek való megfelelés céljára. 
Az előíró intézkedéseket nem tartalmazó 
rendszer keretében a tagállamok feladata 
meghatározni e beruházások pontos 
támogathatósági szabályait. A halászhajók 
fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények tekintetében 
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lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitást.

lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitást.

Or. en

Módosítás 198
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények, az 
energiahatékonyság, valamint a fogások 
minőségének javítása érdekében lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA támogassa a 
halászhajók fedélzetét érintő innovációt és 
beruházásokat. Ezek a támogatások 
azonban nem eredményezhetik a halászati 
kapacitás vagy a halfelderítési képesség 
növekedését, és nem nyújtható támogatás 
pusztán az uniós vagy a nemzeti jog 
értelmében kötelező követelményeknek 
való megfelelés céljára. Az előíró 
intézkedéseket nem tartalmazó rendszer 
keretében a tagállamok feladata 
meghatározni e beruházások pontos 
támogathatósági szabályait. A halászhajók 
fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények tekintetében 
lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitást.

(22) Az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények, az 
energiahatékonyság, valamint a fogások 
minőségének javítása érdekében lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHAA támogassa a 
halászhajók fedélzetét érintő innovációt és 
beruházásokat. Ezek a támogatások 
azonban nem eredményezhetik a halászati 
kapacitás vagy a halfelderítési képesség 
növekedését, és nem nyújtható támogatás 
pusztán az uniós vagy a nemzeti jog 
értelmében kötelező követelményeknek 
való megfelelés céljára. Az előíró 
intézkedéseket nem tartalmazó rendszer 
keretében a tagállamok feladata 
meghatározni e beruházások pontos 
támogathatósági szabályait. A halászhajók 
fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények tekintetében 
lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitást.

Or. en

Módosítás 199
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A halászati ellenőrzés kiemelt 
fontosságú a KHP végrehajtása 
szempontjából. Ezért az ETHA-nak 
megosztott irányítás keretében támogatnia 
kell egy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: ellenőrzési 
rendelet)8 meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer fejlesztését és 
végrehajtását. Egyes kötelezettségek, 
amelyeket az ellenőrzési rendelet 
felülvizsgálata ír elő, speciális ETHA-
támogatást indokolnak, ilyenek például a 
kötelező hajókövető és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek a kisüzemi part 
menti halászhajók esetében, a kötelező 
elektronikus távellenőrzési rendszer, 
valamint a hajtómotor-teljesítmény 
kötelező folyamatos mérése és rögzítése. A 
tagállamok ellenőrzési eszközökbe történő 
beruházásai a tengerfelügyelet és a parti 
őrségi feladatokkal kapcsolatos 
együttműködés céljára is felhasználhatók.

(23) A halászati ellenőrzés kiemelt 
fontosságú a KHP végrehajtása 
szempontjából. Ezért az ETHA-nak 
megosztott irányítás keretében támogatnia 
kell egy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: ellenőrzési 
rendelet)8 meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer fejlesztését és 
végrehajtását.

_________________ _________________

8 A Tanács 1224/2009/EK rendelete 
(2009. november 20.) a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 343., 
2009.12.22., 1. o.).

8 A Tanács 1224/2009/EK rendelete 
(2009. november 20.) a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 343., 
2009.12.22., 1. o.).

Or. es

Módosítás 200
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A halászati ellenőrzés kiemelt 
fontosságú a KHP végrehajtása 
szempontjából. Ezért az ETHA-nak 
megosztott irányítás keretében támogatnia 
kell egy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: ellenőrzési 
rendelet)8 meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer fejlesztését és 
végrehajtását. Egyes kötelezettségek, 
amelyeket az ellenőrzési rendelet 
felülvizsgálata ír elő, speciális ETHA-
támogatást indokolnak, ilyenek például a 
kötelező hajókövető és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek a kisüzemi part 
menti halászhajók esetében, a kötelező 
elektronikus távellenőrzési rendszer, 
valamint a hajtómotor-teljesítmény 
kötelező folyamatos mérése és rögzítése. A 
tagállamok ellenőrzési eszközökbe történő 
beruházásai a tengerfelügyelet és a parti 
őrségi feladatokkal kapcsolatos 
együttműködés céljára is felhasználhatók.

(23) A halászati ellenőrzés kiemelt 
fontosságú a KHP végrehajtása 
szempontjából. Ezért az ETHA-nak 
megosztott irányítás keretében támogatnia 
kell egy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: ellenőrzési 
rendelet)8 meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer fejlesztését és 
végrehajtását. A tagállamok ellenőrzési és 
vizsgálati eszközökbe történő beruházásai 
a tengerfelügyelet és a parti őrségi 
feladatokkal kapcsolatos együttműködés 
céljára is felhasználhatók, továbbá 
hozzájárulhatnak a halászatok 
ismereteivel és kezelésével kapcsolatos 
alapvető információkkal.

_________________ _________________

8 A Tanács 1224/2009/EK rendelete 
(2009. november 20.) a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 343., 
2009.12.22., 1. o.).

8 A Tanács 1224/2009/EK rendelete 
(2009. november 20.) a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 343., 
2009.12.22., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 201
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A halászati ellenőrzés kiemelt 
fontosságú a KHP végrehajtása 
szempontjából. Ezért az ETHA-nak 
megosztott irányítás keretében támogatnia 
kell egy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: ellenőrzési 
rendelet)8 meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer fejlesztését és 
végrehajtását. Egyes kötelezettségek, 
amelyeket az ellenőrzési rendelet 
felülvizsgálata ír elő, speciális ETHA-
támogatást indokolnak, ilyenek például a 
kötelező hajókövető és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek a kisüzemi part 
menti halászhajók esetében, a kötelező 
elektronikus távellenőrzési rendszer, 
valamint a hajtómotor-teljesítmény 
kötelező folyamatos mérése és rögzítése. A 
tagállamok ellenőrzési eszközökbe történő 
beruházásai a tengerfelügyelet és a parti 
őrségi feladatokkal kapcsolatos 
együttműködés céljára is felhasználhatók.

(23) A halászati ellenőrzés kiemelt 
fontosságú a KHP végrehajtása 
szempontjából. Ezért az ETHA-nak 
megosztott irányítás keretében támogatnia 
kell egy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: ellenőrzési 
rendelet)8 meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer fejlesztését és 
végrehajtását. Egyes kötelezettségek, 
amelyeket az ellenőrzési rendelet 
felülvizsgálata ír elő, speciális ETHA-
támogatást indokolnak, ilyenek például a 
kötelező hajókövető és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek a kisüzemi part 
menti halászhajók esetében, a kötelező 
elektronikus távellenőrzési rendszer, 
valamint a hajtómotor-teljesítmény 
kötelező folyamatos mérése és rögzítése.

_________________ _________________

8 A Tanács 1224/2009/EK rendelete 
(2009. november 20.) a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 343., 
2009.12.22., 1. o.).

8 A Tanács 1224/2009/EK rendelete 
(2009. november 20.) a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról,
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 343., 
2009.12.22., 1. o.).

Or. pt
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Módosítás 202
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A halászati ellenőrzés kiemelt 
fontosságú a KHP végrehajtása 
szempontjából. Ezért az ETHA-nak 
megosztott irányítás keretében támogatnia 
kell egy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: ellenőrzési 
rendelet)8 meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer fejlesztését és
végrehajtását. Egyes kötelezettségek, 
amelyeket az ellenőrzési rendelet 
felülvizsgálata ír elő, speciális ETHA-
támogatást indokolnak, ilyenek például a 
kötelező hajókövető és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek a kisüzemi part 
menti halászhajók esetében, a kötelező 
elektronikus távellenőrzési rendszer, 
valamint a hajtómotor-teljesítmény 
kötelező folyamatos mérése és rögzítése. A 
tagállamok ellenőrzési eszközökbe történő 
beruházásai a tengerfelügyelet és a parti 
őrségi feladatokkal kapcsolatos 
együttműködés céljára is felhasználhatók.

(23) A halászati ellenőrzés 
létfontosságú a KHP teljes körű
végrehajtása szempontjából. Ezért az 
ETHA-nak megosztott irányítás keretében 
támogatnia kell egy az 1224/2009/EK 
tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 
ellenőrzési rendelet)8 meghatározott uniós 
halászati ellenőrzési rendszer fejlesztését 
és végrehajtását. Az ellenőrzési rendelet 
felülvizsgálatának egyes kötelezettségei, 
speciális ETHA-támogatást 
indokolhatnak, ilyenek például a kötelező 
hajókövető és elektronikus jelentéstételi 
rendszerek több kisüzemi part menti 
halászhajó-típus esetében, a kötelező 
elektronikus távellenőrzési rendszer, 
valamint a hajtómotor-teljesítmény 
kötelező folyamatos mérése és rögzítése. A 
tagállamok ellenőrzési eszközökbe történő 
beruházásai a tengerfelügyelet és a parti 
őrségi feladatokkal kapcsolatos 
együttműködés céljára is felhasználhatók.

_________________ _________________

8 A Tanács 1224/2009/EK rendelete 
(2009. november 20.) a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 343., 
2009.12.22., 1. o.).

8 A Tanács 1224/2009/EK rendelete 
(2009. november 20.) a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 343., 
2009.12.22., 1. o.).
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Módosítás 203
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Gabriel Mato, 
Sofia Ribeiro, Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A KHP sikere a halászati 
gazdálkodással összefüggő tudományos 
szakvélemények rendelkezésre állásától és 
ennélfogva a halászati adatok 
rendelkezésre állásától is függ. Tekintettel 
a megbízható és teljes körű adatok 
beszerzésével járó kihívásokra és 
költségekre, szükséges támogatni a 
tagállamoknak az (EU)2017/1004 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (a 
továbbiakban: adatgyűjtési keretről szóló 
rendelet)9 összhangban történő 
adatgyűjtésre és -kezelésre irányuló 
tevékenységeit, valamint hozzá kell járulni 
a lehető legjobb tudományos 
szakvélemények biztosításához. A 
támogatásnak lehetővé kell tennie a 
szinergiát a tengeri adatok egyéb 
típusainak gyűjtésével és feldolgozásával.

(24) A KHP sikere a halászati 
gazdálkodással összefüggő tudományos 
szakvélemények rendelkezésre állásától és 
ennélfogva a halászati adatok 
rendelkezésre állásától is függ. Tekintettel 
a megbízható és teljes körű adatok 
beszerzésével járó kihívásokra és 
költségekre, szükséges támogatni a 
tagállamoknak az (EU)2017/1004 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (a 
továbbiakban: adatgyűjtési keretről szóló 
rendelet)9 összhangban történő 
adatgyűjtésre és -kezelésre irányuló 
tevékenységeit, valamint hozzá kell járulni 
a lehető legjobb tudományos 
szakvélemények biztosításához. A 
támogatásnak lehetővé kell tennie a 
szinergiát a tengeri adatok egyéb 
típusainak, – beleértve a hobbihorgászat 
adatainak – gyűjtésével és 
feldolgozásával.

_________________ _________________

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1004 rendelete 
(2017. május 17.) a halászati ágazatban az 
adatok gyűjtésére, kezelésére és 
felhasználására szolgáló uniós 
keretrendszer létrehozásáról, valamint a 
közös halászati politika tekintetében a 
tudományos tanácsadás támogatásáról és a 
199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 157., 2017.6.20., 
1. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1004 rendelete 
(2017. május 17.) a halászati ágazatban az 
adatok gyűjtésére, kezelésére és 
felhasználására szolgáló uniós 
keretrendszer létrehozásáról, valamint a 
közös halászati politika tekintetében a 
tudományos tanácsadás támogatásáról és a 
199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 157., 2017.6.20., 
1. o.).

Or. en
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Módosítás 204
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A halászati ellenőrzés kiemelt 
fontosságú a KHP végrehajtása 
szempontjából. Ezért az ETHA-nak
megosztott irányítás keretében támogatnia 
kell egy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: ellenőrzési 
rendelet)8 meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer fejlesztését és 
végrehajtását. Egyes kötelezettségek, 
amelyeket az ellenőrzési rendelet 
felülvizsgálata ír elő, speciális ETHA-
támogatást indokolnak, ilyenek például a 
kötelező hajókövető és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek a kisüzemi part 
menti halászhajók esetében, a kötelező 
elektronikus távellenőrzési rendszer, 
valamint a hajtómotor-teljesítmény 
kötelező folyamatos mérése és rögzítése. A 
tagállamok ellenőrzési eszközökbe történő 
beruházásai a tengerfelügyelet és a parti 
őrségi feladatokkal kapcsolatos 
együttműködés céljára is felhasználhatók.

(23) A halászati ellenőrzés kiemelt 
fontosságú a KHP végrehajtása 
szempontjából. Ezért az ETHAA-nak
megosztott irányítás keretében támogatnia 
kell egy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: ellenőrzési 
rendelet)8 meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer fejlesztését és 
végrehajtását. Egyes kötelezettségek, 
amelyeket az ellenőrzési rendelet 
felülvizsgálata ír elő, speciális ETHAA-
támogatást indokolnak, ilyenek például a 
kötelező hajókövető és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek a kisüzemi part 
menti halászhajók esetében, a kötelező 
elektronikus távellenőrzési rendszer, 
valamint a hajtómotor-teljesítmény 
kötelező folyamatos mérése és rögzítése. A 
tagállamok ellenőrzési eszközökbe történő 
beruházásai a tengerfelügyelet és a parti 
őrségi feladatokkal kapcsolatos 
együttműködés céljára is felhasználhatók.

_________________ _________________

8 A Tanács 1224/2009/EK rendelete 
(2009. november 20.) a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 343., 
2009.12.22., 1. o.).

8 A Tanács 1224/2009/EK rendelete 
(2009. november 20.) a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 343., 
2009.12.22., 1. o.).
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Módosítás 205
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az ETHA-nak támogatnia kell a 
KHP közvetlen és közvetett irányítás 
keretében történő, hatékony, tudásalapú 
végrehajtását és irányítását tudományos 
szakvélemények biztosítása révén, 
valamint egy uniós halászati ellenőrzési 
rendszer fejlesztését és végrehajtását, a 
tanácsadó testületek működését és a 
nemzetközi szervezeteknek nyújtott 
önkéntes hozzájárulásokat.

(25) Az ETHA-nak támogatnia kell a 
KHP közvetlen és közvetett irányítás 
keretében történő, hatékony, tudásalapú 
végrehajtását és irányítását tudományos 
szakvélemények biztosítása révén, 
valamint egy uniós halászati ellenőrzési 
rendszer fejlesztését és végrehajtását, a 
tanácsadó testületek működését és a 
nemzetközi szervezeteknek nyújtott 
önkéntes hozzájárulásokat, illetve az EU 
még jobb elköteleződését a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás iránt.

Or. en

Módosítás 206
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az ETHA-nak támogatnia kell a 
KHP közvetlen és közvetett irányítás 
keretében történő, hatékony, tudásalapú 
végrehajtását és irányítását tudományos 
szakvélemények biztosítása révén, 
valamint egy uniós halászati ellenőrzési 
rendszer fejlesztését és végrehajtását, a 
tanácsadó testületek működését és a 
nemzetközi szervezeteknek nyújtott 
önkéntes hozzájárulásokat.

(25) Az ETHAA-nak támogatnia kell a 
KHP közvetlen és közvetett irányítás 
keretében történő, hatékony, tudásalapú
végrehajtását és irányítását tudományos 
szakvélemények biztosítása révén, 
valamint egy uniós halászati ellenőrzési 
rendszer fejlesztését és végrehajtását, a 
tanácsadó testületek működését és a 
nemzetközi szervezeteknek nyújtott 
önkéntes hozzájárulásokat.
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Módosítás 207
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek 
elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogassa a 
halászat és a halászflották irányítását 
célzó intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és 
tengermedencék esetében olykor továbbra 
is szükség lehet a flottaátalakítás 
támogatására. E támogatásnak szigorúan 
a tengeri biológiai erőforrások 
megőrzésére és fenntartható kiaknázására 
kell irányulnia, és a halászati kapacitás és 
a rendelkezésre álló halászati lehetőségek 
közötti egyensúly elérését kell céloznia. 
Ezért azokban a flottaszegmensekben, 
amelyekben a halászati kapacitás és a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségek 
nincsenek egyensúlyban, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogatást nyújtson 
a halászati tevékenységek végleges 
beszüntetéséhez. Az ilyen támogatás az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikk (4) 
bekezdésében előírt, a strukturális 
többletkapacitással rendelkező 
flottaszegmensek kiigazítására irányuló 
cselekvési tervek megvalósításának 
eszköze, amelyet vagy a halászhajó 
leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével 
és utólagos felszerelésével kell 
végrehajtani. Amennyiben az utólagos 
felszerelés a tengeri ökoszisztéma 
hobbihorgászat általi terhelésének 
fokozódásához vezetne, a támogatás csak 
akkor nyújtható, ha az utólagos 
felszerelés összhangban van a közös 
halászati politikával és a vonatkozó 

törölve
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többéves tervek célkitűzéseivel. A 
halászflották kiigazítása és az 
állományvédelmi célkitűzések közötti 
összhang érdekében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez 
nyújtandó támogatást szigorúan az 
eredmények elérésétől kell függővé tenni, 
illetve ahhoz kell kötni. Ezért az (EU) 
xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
előírtaknak megfelelően ilyen támogatás 
kizárólag a költségektől független 
finanszírozás keretében biztosítható. E 
mechanizmus keretében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetését a 
Bizottság nem a ténylegesen felmerülő 
költségek, hanem a feltételek teljesülése és 
az elért eredmények alapján téríti meg a 
tagállamok részére. A Bizottságnak e 
célból felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kell meghatároznia ezeket a 
feltételeket, és azoknak a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseinek 
teljesüléséhez kell kapcsolódniuk.

Or. en

Justification

Aid for permanent cessation is a use of funding that is potentially neither effective nor in line 
with the CFP’s objectives. The European Court of Auditors (ECA) identified this type of 
measure as one of the most controversial direct subsidies in 1994 and 2011. Examples of the 
ECA reports have shown that there is a risk of re-investment of the money received back into 
the Sector that is very difficult to prevent. Moreover, in practice, it is very difficult to control 
how these premiums are spent. After the phase out in the current EMFF, the post-2020 EMFF 
should not go a step backwards by reintroducing this type of subsidy.

Módosítás 208
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek 

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek 
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elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat 
és a halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésére és 
fenntartható kiaknázására kell irányulnia, 
és a halászati kapacitás és a rendelkezésre 
álló halászati lehetőségek közötti 
egyensúly elérését kell céloznia. Ezért 
azokban a flottaszegmensekben, 
amelyekben a halászati kapacitás és a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségek 
nincsenek egyensúlyban, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogatást nyújtson 
a halászati tevékenységek végleges 
beszüntetéséhez. Az ilyen támogatás az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikk (4) 
bekezdésében előírt, a strukturális 
többletkapacitással rendelkező 
flottaszegmensek kiigazítására irányuló 
cselekvési tervek megvalósításának 
eszköze, amelyet vagy a halászhajó 
leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével 
és utólagos felszerelésével kell 
végrehajtani. Amennyiben az utólagos 
felszerelés a tengeri ökoszisztéma 
hobbihorgászat általi terhelésének 
fokozódásához vezetne, a támogatás csak
akkor nyújtható, ha az utólagos 
felszerelés összhangban van a közös 
halászati politikával és a vonatkozó 
többéves tervek célkitűzéseivel. A 
halászflották kiigazítása és az 
állományvédelmi célkitűzések közötti 
összhang érdekében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez 
nyújtandó támogatást szigorúan az 
eredmények elérésétől kell függővé tenni, 
illetve ahhoz kell kötni. Ezért az (EU) 
xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
előírtaknak megfelelően ilyen támogatás 
kizárólag a költségektől független 
finanszírozás keretében biztosítható. E 
mechanizmus keretében a halászati 

elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat 
és a halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására, nem 
utolsósorban az átsorolásra, megújításra 
és átméretezésre. E támogatás nem 
veszélyeztetheti a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzését és fenntartható 
kiaknázását, és a halászati kapacitás és a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségek 
közötti egyensúly elérését.
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tevékenységek végleges beszüntetését a 
Bizottság nem a ténylegesen felmerülő 
költségek, hanem a feltételek teljesülése és 
az elért eredmények alapján téríti meg a 
tagállamok részére. A Bizottságnak e 
célból felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kell meghatároznia ezeket a 
feltételeket, és azoknak a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseinek 
teljesüléséhez kell kapcsolódniuk.

Or. pt

Módosítás 209
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek 
elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat 
és a halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésére és fenntartható 
kiaknázására kell irányulnia, és a halászati 
kapacitás és a rendelkezésre álló halászati 
lehetőségek közötti egyensúly elérését kell 
céloznia. Ezért azokban a 
flottaszegmensekben, amelyekben a 
halászati kapacitás és a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségek nincsenek 
egyensúlyban, lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHA támogatást nyújtson a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez. 
Az ilyen támogatás az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikk 
(4) bekezdésében előírt, a strukturális 
többletkapacitással rendelkező 
flottaszegmensek kiigazítására irányuló 

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek 
elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat 
és a halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésére és fenntartható 
kiaknázására kell irányulnia, és a halászati 
kapacitás és a rendelkezésre álló halászati 
lehetőségek közötti egyensúly elérését kell 
céloznia. Ezért azokban a 
flottaszegmensekben, amelyekben a 
halászati kapacitás és a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségek nincsenek 
egyensúlyban, lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHA támogatást nyújtson a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez. 
Az ilyen támogatás az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikk 
(4) bekezdésében előírt, a strukturális 
többletkapacitással rendelkező 
flottaszegmensek kiigazítására irányuló 
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cselekvési tervek megvalósításának 
eszköze, amelyet vagy a halászhajó 
leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével 
és utólagos felszerelésével kell 
végrehajtani. Amennyiben az utólagos 
felszerelés a tengeri ökoszisztéma 
hobbihorgászat általi terhelésének 
fokozódásához vezetne, a támogatás csak 
akkor nyújtható, ha az utólagos felszerelés 
összhangban van a közös halászati 
politikával és a vonatkozó többéves tervek 
célkitűzéseivel. A halászflották kiigazítása 
és az állományvédelmi célkitűzések közötti 
összhang érdekében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez 
nyújtandó támogatást szigorúan az 
eredmények elérésétől kell függővé tenni, 
illetve ahhoz kell kötni. Ezért az (EU) 
xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
előírtaknak megfelelően ilyen támogatás 
kizárólag a költségektől független 
finanszírozás keretében biztosítható. E 
mechanizmus keretében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetését a 
Bizottság nem a ténylegesen felmerülő 
költségek, hanem a feltételek teljesülése és 
az elért eredmények alapján téríti meg a 
tagállamok részére. A Bizottságnak e 
célból felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kell meghatároznia ezeket a 
feltételeket, és azoknak a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseinek 
teljesüléséhez kell kapcsolódniuk.

cselekvési tervek megvalósításának 
eszköze, amelyet vagy a halászhajó 
leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével 
és utólagos felszerelésével kell 
végrehajtani. Amennyiben az utólagos 
felszerelés a tengeri ökoszisztéma 
hobbihorgászat általi terhelésének 
fokozódásához vezetne, a támogatás csak 
akkor nyújtható, ha az utólagos felszerelés 
összhangban van a közös halászati 
politikával és a vonatkozó többéves tervek 
célkitűzéseivel. E mechanizmus keretében 
a halászati tevékenységek végleges 
beszüntetését a Bizottság a ténylegesen 
felmerülő költségek alapján téríti meg a 
tagállamok részére.

Or. es

Módosítás 210
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek

(26) A közös halászati politika 
állományvédelmi célkitűzéseinek 
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elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat 
és a halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésére és fenntartható 
kiaknázására kell irányulnia, és a halászati 
kapacitás és a rendelkezésre álló halászati 
lehetőségek közötti egyensúly elérését kell 
céloznia. Ezért azokban a 
flottaszegmensekben, amelyekben a 
halászati kapacitás és a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségek nincsenek 
egyensúlyban, lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHA támogatást nyújtson a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez. 
Az ilyen támogatás az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikk 
(4) bekezdésében előírt, a strukturális 
többletkapacitással rendelkező 
flottaszegmensek kiigazítására irányuló 
cselekvési tervek megvalósításának 
eszköze, amelyet vagy a halászhajó 
leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével 
és utólagos felszerelésével kell 
végrehajtani. Amennyiben az utólagos 
felszerelés a tengeri ökoszisztéma 
hobbihorgászat általi terhelésének 
fokozódásához vezetne, a támogatás csak 
akkor nyújtható, ha az utólagos felszerelés 
összhangban van a közös halászati 
politikával és a vonatkozó többéves tervek 
célkitűzéseivel. A halászflották kiigazítása 
és az állományvédelmi célkitűzések közötti 
összhang érdekében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez 
nyújtandó támogatást szigorúan az
eredmények elérésétől kell függővé tenni, 
illetve ahhoz kell kötni. Ezért az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
előírtaknak megfelelően ilyen támogatás 
kizárólag a költségektől független 
finanszírozás keretében biztosítható. E 
mechanizmus keretében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetését a 

eléréséhez való hozzájárulás érdekében, 
kivételes körülmények között és szigorú 
feltételek mellett lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHA támogassa a halászat és a 
halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésére és fenntartható 
kiaknázására kell irányulnia, és a halászati 
kapacitás és a rendelkezésre álló halászati 
lehetőségek közötti egyensúly elérését kell 
céloznia. Ezért azokban a 
flottaszegmensekben, amelyekben a 
halászati kapacitás és a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségek nincsenek 
egyensúlyban, kivételes körülmények 
között lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogatást nyújtson a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez. 
Az ilyen támogatás feltétele a halászati 
engedély visszavonása és az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikk 
(4) bekezdésében előírt, a strukturális 
többletkapacitással rendelkező 
flottaszegmensek kiigazítására irányuló 
nemzeti cselekvési terv kidolgozása,
amelyet vagy a halászhajó leselejtezésével, 
vagy a hajó leszerelésével és utólagos 
felszerelésével kell végrehajtani, anélkül, 
hogy az utólagos felszerelés a tengeri 
ökoszisztéma hobbihorgászat általi 
terhelésének fokozódásához vezetne, a 
támogatás csak akkor nyújtható, ha az 
utólagos felszerelés összhangban van a 
közös halászati politikával és a vonatkozó 
többéves tervek célkitűzéseivel. A 
halászflották kiigazítása és az 
állományvédelmi célkitűzések közötti 
összhang érdekében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez 
nyújtandó támogatást szigorúan a nemzeti 
cselekvési tervben és a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusaiban 
meghatározott eredmények elérésétől kell 
függővé tenni, illetve ahhoz kell kötni, 
amelyeknek a KHP állományvédelmi 
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Bizottság nem a ténylegesen felmerülő 
költségek, hanem a feltételek teljesülése és 
az elért eredmények alapján téríti meg a 
tagállamok részére. A Bizottságnak e 
célból felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kell meghatároznia ezeket a 
feltételeket, és azoknak a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseinek 
teljesüléséhez kell kapcsolódniuk.

célkitűzéseinek teljesüléséhez kell 
kapcsolódniuk. Ezért az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
előírtaknak megfelelően ilyen támogatás 
kizárólag a költségektől független 
finanszírozás keretében biztosítható. E 
mechanizmus keretében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetését a 
Bizottság nem a ténylegesen felmerülő 
költségek, hanem a feltételek teljesülése és 
az elért eredmények alapján téríti meg a 
tagállamok részére. A Bizottságnak e 
célból felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kell meghatároznia ezeket a 
feltételeket, és azoknak a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseinek 
teljesüléséhez kell kapcsolódniuk.

Or. en

Módosítás 211
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek 
elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat 
és a halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésére és fenntartható 
kiaknázására kell irányulnia, és a halászati 
kapacitás és a rendelkezésre álló halászati 
lehetőségek közötti egyensúly elérését kell 
céloznia. Ezért azokban a 
flottaszegmensekben, amelyekben a 
halászati kapacitás és a rendelkezésre álló 

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika társadalmi, gazdasági és
állományvédelmi célkitűzéseinek elérése 
előtt álló kihívásokra, lehetővé kell tenni, 
hogy az ETHA támogassa a halászat és a 
halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésére és fenntartható 
kiaknázására kell irányulnia, és a halászati 
kapacitás és a rendelkezésre álló halászati 
lehetőségek közötti egyensúly elérését kell 
céloznia. Ezért azokban a 
flottaszegmensekben, amelyekben a 
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halászati lehetőségek nincsenek 
egyensúlyban, lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHA támogatást nyújtson a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez. 
Az ilyen támogatás az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikk 
(4) bekezdésében előírt, a strukturális 
többletkapacitással rendelkező 
flottaszegmensek kiigazítására irányuló 
cselekvési tervek megvalósításának 
eszköze, amelyet vagy a halászhajó 
leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével 
és utólagos felszerelésével kell 
végrehajtani. Amennyiben az utólagos 
felszerelés a tengeri ökoszisztéma 
hobbihorgászat általi terhelésének 
fokozódásához vezetne, a támogatás csak 
akkor nyújtható, ha az utólagos felszerelés 
összhangban van a közös halászati 
politikával és a vonatkozó többéves tervek 
célkitűzéseivel. A halászflották kiigazítása 
és az állományvédelmi célkitűzések közötti 
összhang érdekében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez 
nyújtandó támogatást szigorúan az 
eredmények elérésétől kell függővé tenni, 
illetve ahhoz kell kötni. Ezért az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
előírtaknak megfelelően ilyen támogatás 
kizárólag a költségektől független 
finanszírozás keretében biztosítható. E 
mechanizmus keretében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetését a 
Bizottság nem a ténylegesen felmerülő 
költségek, hanem a feltételek teljesülése és 
az elért eredmények alapján téríti meg a 
tagállamok részére. A Bizottságnak e 
célból felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kell meghatároznia ezeket a 
feltételeket, és azoknak a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseinek 
teljesüléséhez kell kapcsolódniuk.

halászati kapacitás és a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségek nincsenek 
egyensúlyban, lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHA támogatást nyújtson a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez. 
Az ilyen támogatás az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikk 
(4) bekezdésében előírt, a strukturális 
többletkapacitással rendelkező 
flottaszegmensek kiigazítására irányuló 
cselekvési tervek megvalósításának 
eszköze, amelyet vagy a halászhajó 
leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével 
és utólagos felszerelésével kell 
végrehajtani. Amennyiben az utólagos 
felszerelés a tengeri ökoszisztéma 
hobbihorgászat általi terhelésének 
fokozódásához vezetne, a támogatás csak 
akkor nyújtható, ha az utólagos felszerelés 
összhangban van a közös halászati 
politikával és a vonatkozó többéves tervek 
célkitűzéseivel. A halászflották kiigazítása 
és az állományvédelmi célkitűzések közötti 
összhang érdekében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez 
nyújtandó támogatást szigorúan az 
eredmények elérésétől kell függővé tenni, 
illetve ahhoz kell kötni. Ezért az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
előírtaknak megfelelően ilyen támogatás 
kizárólag a költségektől független 
finanszírozás keretében biztosítható. E 
mechanizmus keretében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetését a 
Bizottság nem a ténylegesen felmerülő 
költségek, hanem a feltételek teljesülése és 
az elért eredmények alapján téríti meg a 
tagállamok részére. A Bizottságnak e 
célból felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kell meghatároznia ezeket a 
feltételeket, és azoknak a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseinek 
teljesüléséhez kell kapcsolódniuk.

Or. en
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Módosítás 212
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek 
elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat 
és a halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésére és fenntartható 
kiaknázására kell irányulnia, és a halászati 
kapacitás és a rendelkezésre álló halászati 
lehetőségek közötti egyensúly elérését kell 
céloznia. Ezért azokban a 
flottaszegmensekben, amelyekben a 
halászati kapacitás és a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségek nincsenek 
egyensúlyban, lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHA támogatást nyújtson a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez. 
Az ilyen támogatás az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikk 
(4) bekezdésében előírt, a strukturális 
többletkapacitással rendelkező 
flottaszegmensek kiigazítására irányuló 
cselekvési tervek megvalósításának 
eszköze, amelyet vagy a halászhajó 
leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével 
és utólagos felszerelésével kell 
végrehajtani. Amennyiben az utólagos 
felszerelés a tengeri ökoszisztéma 
hobbihorgászat általi terhelésének 
fokozódásához vezetne, a támogatás csak 
akkor nyújtható, ha az utólagos felszerelés 
összhangban van a közös halászati 
politikával és a vonatkozó többéves tervek 
célkitűzéseivel. A halászflották kiigazítása 
és az állományvédelmi célkitűzések közötti 
összhang érdekében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez 

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek 
elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHAA támogassa a 
halászat és a halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésére és fenntartható 
kiaknázására kell irányulnia, és a halászati 
kapacitás és a rendelkezésre álló halászati 
lehetőségek közötti egyensúly elérését kell 
céloznia. Ezért azokban a 
flottaszegmensekben, amelyekben a 
halászati kapacitás és a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségek nincsenek 
egyensúlyban, lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHAA támogatást nyújtson a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez. 
Az ilyen támogatás az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikk 
(4) bekezdésében előírt, a strukturális 
többletkapacitással rendelkező 
flottaszegmensek kiigazítására irányuló 
cselekvési tervek megvalósításának 
eszköze, amelyet vagy a halászhajó 
leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével 
és utólagos felszerelésével kell 
végrehajtani. Amennyiben az utólagos 
felszerelés a tengeri ökoszisztéma 
hobbihorgászat általi terhelésének 
fokozódásához vezetne, a támogatás csak 
akkor nyújtható, ha az utólagos felszerelés 
összhangban van a közös halászati 
politikával és a vonatkozó többéves tervek 
célkitűzéseivel. A halászflották kiigazítása 
és az állományvédelmi célkitűzések közötti 
összhang érdekében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez 
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nyújtandó támogatást szigorúan az 
eredmények elérésétől kell függővé tenni, 
illetve ahhoz kell kötni. Ezért az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
előírtaknak megfelelően ilyen támogatás 
kizárólag a költségektől független 
finanszírozás keretében biztosítható. E 
mechanizmus keretében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetését a 
Bizottság nem a ténylegesen felmerülő 
költségek, hanem a feltételek teljesülése és 
az elért eredmények alapján téríti meg a 
tagállamok részére. A Bizottságnak e 
célból felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kell meghatároznia ezeket a 
feltételeket, és azoknak a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseinek 
teljesüléséhez kell kapcsolódniuk.

nyújtandó támogatást szigorúan az 
eredmények elérésétől kell függővé tenni, 
illetve ahhoz kell kötni. Ezért az 
(EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
előírtaknak megfelelően ilyen támogatás 
kizárólag a költségektől független 
finanszírozás keretében biztosítható. E 
mechanizmus keretében a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetését a 
Bizottság nem a ténylegesen felmerülő 
költségek, hanem a feltételek teljesülése és 
az elért eredmények alapján téríti meg a 
tagállamok részére. A Bizottságnak e 
célból felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kell meghatároznia ezeket a 
feltételeket, és azoknak a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseinek 
teljesüléséhez kell kapcsolódniuk.

Or. en

Módosítás 213
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A halászati erőforrásokat kevésbé 
megterhelő, fenntartható, ökológiailag 
értékes halászatok létrehozása érdekében 
az ETHA-nak akár támogatások, akár 
pénzügyi eszközök révén támogatnia kell a 
hajók korszerűsítését – beleértve a 
kiegyensúlyozatlan szegmenseket is –, 
hogy kevesebb energiát használjanak fel. 
Az ETHA-nak lehetővé kell tennie a fiatal 
halászok támogatását, hogy – a 
kiegyensúlyozatlan szegmenseket kivéve–
megszerezhessék a munkaeszközeiket, 
beleértve a 12 méternél hosszabb hajókat.

Or. fr
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Módosítás 214
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) Mivel a halászkikötők, a 
kirakodóhelyek, a menedékek és az 
árverési csarnokok létfontosságú szerepet 
játszanak a kirakodott termékek 
minőségének, valamint a biztonság és a 
munkakörülmények biztosításában, a 
kirakodott termékek hozzáadott értékének 
optimalizálása érdekében az ETHA-nak 
kiemelten támogatnia kell a kikötői 
infrastruktúra korszerűsítését, és 
különösen a halászati termékek 
forgalmazását.

Or. fr

Módosítás 215
Sylvie Goddyn

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 

(27) Tekintettel a halászati 
tevékenységek nagymértékű 
kiszámíthatatlanságára, a különleges 
körülmények jelentős gazdasági 
veszteségeket eredményezhetnek a 
halászok számára. E következmények 
mérséklése érdekében lehetővé kell tenni, 
hogy az ETHA támogatást nyújtson a 
halászati tevékenységek 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 



PE629.445v01-00 108/182 AM\1166188HU.docx

HU

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 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.

rendelkezésre álló halászati lehetőségekhez 
való igazítására irányuló intézkedések és 
technikai intézkedések –, sürgősségi 
intézkedések végrehajtása, a fenntartható 
halászati partnerségi megállapodások 
felfüggesztése, illetve természeti 
katasztrófák vagy környezeti események 
okozták. E támogatások nyújtásakor 
tekintettel kell lenni az angolnahalászat 
egyedi jellemzőire.

Or. fr

Módosítás 216
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(27) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogatást nyújtson a halászati 
tevékenységek ideiglenes szüneteltetését 
célzó ellentételezéshez, amennyiben az 
ideiglenes szüneteltetést bizonyos 
állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása – biológiai nyugalmi 
időszakok, 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 
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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 
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.

halászati partnerségi megállapodások 
alkalmazásának felfüggesztése vagy 
megújításának elmaradása, illetve 
természeti katasztrófák vagy környezeti 
események okozták. Támogatás abban az 
esetben adható, ha e körülmények jelentős 
hatást gyakorolnak a halászokra, azaz ha az 
érintett hajó kereskedelmi tevékenységei 
legalább 30 egymást követő napon 
szünetelnek. E támogatások nyújtásakor 
tekintettel kell lenni az angolnahalászat 
egyedi jellemzőire.

Or. es

Módosítás 217
João Ferreira

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 

(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 
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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
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.

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 abban az esetben 
adható, ha e körülmények jelentős hatást 
gyakorolnak a halászokra, azaz ha az 
érintett hajó kereskedelmi tevékenységei 
legalább 30 napig szünetelnek. E 
támogatások nyújtásakor tekintettel kell 
lenni az angolnahalászat egyedi 
jellemzőire.

Or. pt

Módosítás 218
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(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 szüneteltetését 
célzó ellentételezéshez, amennyiben a 
rendkívüli szüneteltetést bizonyos 
állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása – többéves tervek, az 
állományok védelmére és fenntartható 
kiaknázására vonatkozó célkitűzések, a 
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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 
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.

halászhajók halászati kapacitásának a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségekhez 
való igazítására irányuló intézkedések és 
technikai intézkedések –, sürgősségi 
intézkedések végrehajtása, 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 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.

Or. en

Módosítás 219
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(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 
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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 
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.

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 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.

Or. es

Módosítás 220
Liadh Ní Riada

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 

(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 előre nem látható 
és rendkívüli szüneteltetését célzó 
ellentételezéshez, amennyiben a rendkívüli 
szüneteltetést bizonyos állományvédelmi 
intézkedések végrehajtása – többéves 
tervek, az állományok védelmére és 
fenntartható kiaknázására vonatkozó 
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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 
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.

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 tartósan nem 
biztonságos tengeri időjárási 
körülmények, 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 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.

Or. en

Módosítás 221
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 

(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 ETHAA támogatást nyújtson a 
halászati tevékenységek rendkívüli 
szüneteltetését célzó ellentételezéshez, 
amennyiben a rendkívüli szüneteltetést 
bizonyos állományvédelmi intézkedések 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Módosítás 222
Ulrike Rodust

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 

(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 ideiglenes
szüneteltetését célzó ellentételezéshez, 
amennyiben a rendkívüli szüneteltetést 
bizonyos állományvédelmi intézkedések 



AM\1166188HU.docx 115/182 PE629.445v01-00

HU

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 
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.

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 
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.

Or. de

Módosítás 223
Ricardo Serrão Santos, Sofia Ribeiro, Liliana Rodrigues

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 

(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 ideiglenes
szüneteltetését célzó ellentételezéshez, 
amennyiben a rendkívüli szüneteltetést 
bizonyos állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása – többéves tervek, az
állományok védelmére és fenntartható 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Módosítás 224
Ana Miranda

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 

(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 
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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 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.

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 
vagy a tengervizet vagy partvonalat 
befolyásoló hajóközlekedési balesetek
okozták. Támogatás kizárólag abban az 
esetben adható, ha e körülmények jelentős 
hatást gyakorolnak a halászokra, azaz 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.

Or. es

Indokolás

A olajszállító tartályhajók általi tengerészeti katasztrófák okozta hajóközlekedési balesetek 
hatását – például az Erika, Bretagne partjainál, vagy a Prestige a galíciai vizeken stb. – is 
figyelembe kell venni a halászati tevékenységek szüneteltetésének kompenzálásához.

Módosítás 225
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) ETHA-nak képesnek kell lennie a 
biológiai nyugalmi időszakok 
támogatására, hogy hozzájárulhasson a 
vízforrások fejlesztéséhez és a tilalmi 
időszakon belüli halászat fenntartásához 
– amennyiben a tilalmi időszak a halászott 
fajok kritikus életciklusának védelme 
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miatt szükséges –, hogy a halászati 
erőforrások kiaknázása fenntartható 
legyen.

Or. pt

Módosítás 226
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A halászok, a tenger- és édesvízi 
akvakultúra-termelők számára lehetővé 
kell tenni az ETHA támogatását a 
halászati és akvakultúra-piacok válsága 
vagy a természeti katasztrófák vagy 
környezeti események miatt bekövetkező 
válság esetén.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági alapokhoz hasonlóan meg kell állapítani a halászok és az akvakultúra-
termelők piaci biztonsági hálóját is.

Módosítás 227
João Ferreira

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 
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tárgyalásokkal és a kollektív 
szerződésekkel összhangban 
meghatározott minimálbér megállapítását.

Or. pt

Módosítás 228
Ana Miranda

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

(28) A kisüzemi part menti halászat
egyedi jellemzőkkel és nehézségekkel 
rendelkezik, amelyek megkülönböztetik 
őket a nagyüzemi halászattól. Ez 
magában foglalja a halászatot, a 
tenyésztést és a mészhéjú állatok 
begyűjtését. A part menti halászat 
fogalmát nem határolhatja be a hajó 
mérete, mivel ez az egyetlen jelenlegi, és 
elavult kritérium. Ehelyett a 
fogalommeghatározásnak az állami és az 
állami szint alatti halászati irányítási 
képességekre, a geomorfológiára és a 
technikai és környezeti szempontokra 
vonatkozó irányításra kell vonatkoznia.
Olyan kritériumokra, például, mint a 
halászeszköz típusának kiválasztása és 
hogy az milyen hatással van a tengeri 
ökoszisztémára, hogyan befolyásolja a 
tengeren töltött időt, a személyzet 
létszámát, az erőforrásokat kezelő 
gazdasági egység jellemzőit, a part menti 
városok számára nyújtott előnyök 
gazdasági hatását és mértékét, a 
tengerparti közösségek halászati 
hagyományait, stb. A kisüzemi part menti 
halászat Európában használatos 
fogalmának rugalmasnak kell lennie, és 
tiszteletben kell tartania az állami és az 
állami szint alatti halászati irányítási 
képességek körét. Ez az ágazat az Unióban 
lajstromozott összes halászhajó közel 75%-
át és a halászati ágazat által létrehozott 
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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 – a kisüzemi 
part menti halászatra vonatkozó egyedi 
program létrehozásával és 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 cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Or. es

Módosítás 229
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(28) Az Unió meghatározása szerint, –
amelyből hiányzik az egyhangú 
konszenzus és amelynek új kritériumok 
felvétele miatt felülvizsgálatra van 
szüksége – a kisüzemi part menti halászati 
tevékenységet a 12 méternél kisebb, 
vontatott halászeszközt igénybe nem vevő 
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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 cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

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 fő- vagy segédhajtómű
cseréjének vagy korszerűsítésének 
támogatása, vagy olyan új hajó építése, 
amelynek nem a halászati kapacitás vagy 
erőkifejtés növelése a célja. A tagállamok 
programjainak ezenkívül szintén 
tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part 
menti halászatra irányuló cselekvési tervet, 
amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni. A tagállamoknak képesnek 
kell lenniük arra, hogy a halászeszközök 
típusának és a helyi közösségekhez fűződő 
kapcsolatok figyelembe vételével igazítsák 
ki a kisüzemi part menti halászat 
fogalmát.

Or. es

Módosítás 230
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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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 cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

(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. A tagállamok 
programjainak ezenkívül szintén 
tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part 
menti halászatra irányuló cselekvési tervet, 
amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A felszerelések korszerűsítése vagy cseréje gyakran nagyobb hatékonysággal és nagyobb 
halfogási kapacitással jár. Így a hajtómű korszerűsítésére és cseréjére irányuló intézkedések 
sértenék a 14.6. fenntartható fejlesztési célt, amely megtiltja a halászati kapacitás növelésre 
irányuló támogatásokat. Még akkor is, ha a régi hajtóművek korszerűsítésének vagy 
cseréjének az a feltétele, hogy azokat hasonlóan vagy kevésbé erőteljessé tegyék, ez nem 
feltétlenül fogja csökkenteni a hajó halfogási képességét. Az Európai Számvevőszék 
megállapította, hogy az „üzemanyagtakarékos” motorral szerelt hajók ösztönző hatással 
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rendelkeznek a halászati erőfeszítések növelésére vonatkozóan, pl. a tengeren töltött idő 
növelésével.

Módosítás 231
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

(28) Az Unió meghatározása szerint, –
amelyből hiányzik az egyhangú 
konszenzus és amelynek új kritériumok 
felvétele miatt felülvizsgálatra van 
szüksége– a kisüzemi part menti halászati 
tevékenységet a 12 méternél kisebb, 
vontatott halászeszközt igénybe nem vevő 
halászhajók, valamint a halászatot és a 
mészhéjú állatok begyűjtését gyalogosan 
végzők 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 vagy olyan új hajó 
építésének támogatása, amelynek nem a 
halászati kapacitás vagy erőkifejtés 
növelése a célja. A tagállamok 
programjainak ezenkívül szintén 
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tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part 
menti halászatra irányuló cselekvési tervet, 
amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Or. es

Indokolás

A Régiók Európai Bizottságának véleménye „Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA) 2020 után – Befektetés Európa tengerparti közösségeibe” felszólítja a Bizottságot, 
hogy az uniós flotta sokféleségének figyelembevételével határozza meg újra a kisüzemi part 
menti halászatot. Foglalkozni kell a mészhéjú állatok gyalogosan végzett begyűjtésével, a 
Galíciában társadalmi-gazdasági jelentőségű tevékenységgel, illetve a tevékenységhez való 
hozzáférést a halászati erőkifejtést nem fokozó hajók vásárlásával vagy cseréjével kell 
támogatni.

Módosítás 232
Sylvie Goddyn

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 

(28) A kisüzemi part menti halászati 
tevékenységet a tagállamok határozzák 
meg programjaik részeként. Ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
többségét és az ágazat által létrehozott 
összes álláshelyet 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 
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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 cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

kapacitás egyensúlyban van a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel; 
ilyen lehet például a hajók beszerzésének 
és korszerűsítésének támogatása. A 
tagállamok programjainak ezenkívül 
szintén tartalmaznia kell egy, a kisüzemi 
part menti halászatra irányuló cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Or. fr

Módosítás 233
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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; 

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

ilyen lehet például a használt hajók 
beszerzésének vagy a halászati kapacitás 
vagy erőkifejtés növelését nem célzó új 
hajó építésének és a hajtómű cseréjének 
vagy korszerűsítésének támogatása. A 
tagállamok programjainak ezenkívül 
szintén tartalmaznia kell egy, a kisüzemi 
part menti halászatra irányuló cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Or. es

Indokolás

Az ETHA-nak támogatnia kell az új hajók építését, feltéve, hogy az nem jelenti a halászati 
kapacitás vagy erőfeszítés növelését. Az EU más részein, különösen a legkülső régiókban, a 
flotta nagyon régi és egyes hajókat biztonsági okokból modernizálni, vagy jobb esetben, új, 
környezetkímélőbb hajókra kell cserélni.

Módosítás 234
Liadh Ní Riada

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 

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

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 cselekvési 
tervet –beleértve a part menti halászati 
területek társfinanszírozási struktúráinak 
felállítását –, amelyet olyan mutatók 
alapján kell nyomon követni, amelyekre 
vonatkozóan mérföldköveket és célokat 
szükséges meghatározni.

Or. en

Módosítás 235
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

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 

(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 a 
KHP célkitűzéseivel összhangban 
ösztönözze őket a fenntartható halászati 
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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 cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

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, valamint a fiatal 
halászoknak a támogatása. A tagállamok 
programjainak ezenkívül szintén 
tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part 
menti halászatra irányuló cselekvési tervet, 
amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 236
Isabelle Thomas

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

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

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 támogatása. A tagállamok 
programjainak ezenkívül szintén 
tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part 
menti halászatra irányuló cselekvési tervet, 
amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Or. fr

Módosítás 237
João Ferreira

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 

(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, miközben
a halászati kapacitás kiegyensúlyozott a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel; 
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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 cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

ilyen lehet például a felújított vagy 
átminősített hajók beszerzésének és a 
hajtómű cseréjének vagy korszerűsítésének 
támogatása. A tagállamok programjainak 
ezenkívül szintén tartalmaznia kell egy, a 
kisüzemi part menti halászatra irányuló 
cselekvési tervet, amelyet olyan mutatók 
alapján kell nyomon követni, amelyekre 
vonatkozóan mérföldköveket és célokat 
szükséges meghatározni.

Or. pt

Módosítás 238
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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 

(28) Kisüzemi part menti halászati 
tevékenységet elvben 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 
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vagy korszerűsítésének támogatása. A 
tagállamok programjainak ezenkívül 
szintén tartalmaznia kell egy, a kisüzemi 
part menti halászatra irányuló cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

vagy korszerűsítésének támogatása. A 
tagállamok programjainak ezenkívül 
szintén tartalmaznia kell egy, a kisüzemi 
part menti halászatra irányuló cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A kis- és nagyüzemi halászhajók közötti megkülönböztetés önkényes. Ami az egyik országban 
vagy régiónak kisüzeminek számít, a másikban ugyanaz nagyüzeminek.

Módosítás 239
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 

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

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

Or. en

Módosítás 240
Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 
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számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 
bizonyos százalékában kell meghatározni. 
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső 
régiók esetében az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitás legyen alkalmazandó.

számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 
bizonyos százalékában kell meghatározni. 
Ezenkívül lehetővé kell tenni az ETHA 
számára, hogy támogassa e régiókban a 
tengeri és a part menti biológiai 
sokféleség és az ökoszisztémák védelmére 
és helyreállítására vonatkozó műveleteket, 
valamint a halászflottákba, az 
akvakultúrába és a feldolgozóiparba 
történő beruházásokat. Az ETHA-nak a 
halászflottákba történő beruházások 
tekintetében támogatnia kell az említett 
régiókra vonatkozó egyedi intézkedéseket, 
figyelembe véve sajátosságaikat és 
földrajzi körülményeiket, valamint a 
halászati kapacitás és a halászati 
lehetőségek fenntartható egyensúlyának 
biztosítását, az Európai Parlament 
„Halászflották igazgatása a legkülső 
régiókban” című állásfoglalásának 
megfelelően. Ezenkívül indokolt előírni, 
hogy a legkülső régiók esetében az egyéb 
műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitás és társfinanszírozási 
arány legyen alkalmazandó.

_________________ _________________

10 COM(2017)623. 10 COM(2017)623.

Or. en

Indokolás

Az ETHA-nak a szerződés 349. cikkével összhangban támogatnia kell a legkülső régiókra 
vonatkozó egyedi intézkedéseket.

Módosítás 241
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 
számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 
bizonyos százalékában kell meghatározni. 
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső 
régiók esetében az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitás legyen alkalmazandó.

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető, az 
ETHA számára szintén lehetővé kell tenni 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 349. cikkében meghatározott 
egyedi korlátok figyelembevételét. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 
számára az állandó hátrányaikból adódóan 
keletkező többletköltségek 
ellentételezésére is nyújtson támogatást. E 
támogatás felső határát a teljes pénzügyi 
támogatás bizonyos százalékában kell 
meghatározni. Ezenkívül indokolt előírni, 
hogy a legkülső régiók esetében az egyéb 
műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitás legyen alkalmazandó.

_________________ _________________

10 COM(2017)623. 10 COM(2017)623.
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Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 
számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 
bizonyos százalékában kell meghatározni.
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső 
régiók esetében az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitás legyen alkalmazandó.

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 
számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatásnak 
nagyrészt a tagállamok mérlegelési 
jogkörében kell maradnia, és magában 
kell foglalnia a halászflotta megújítása 
vagy korszerűsítése támogatásának
lehetőségét. Ezenkívül indokolt előírni, 
hogy a legkülső régiók esetében az egyéb 
műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitás legyen alkalmazandó.

_________________ _________________

10 COM(2017)623. 10 COM(2017)623.
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Módosítás 243
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 
számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 
bizonyos százalékában kell meghatározni. 
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső 
régiók esetében az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitás legyen alkalmazandó.

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre az 
ökológiai korlátokon belül fejlődő, 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 
számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 
bizonyos százalékában kell meghatározni. 
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső 
régiók esetében az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitás legyen alkalmazandó.

_________________ _________________

10 COM(2017)623. 10 COM(2017)623.
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Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar, Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak címzett 2017. 
október 24-i bizottsági közleményben10

ismertetett legkülső régiók a Szerződés 
349. cikkében említett távoli fekvésükből, 
valamint domborzati és éghajlati 
viszonyaikból adódóan sajátos 
kihívásokkal szembesülnek, továbbá olyan 
különleges adottságokkal rendelkeznek, 
amelyre fenntartható kék gazdaság 
építhető. Ezért minden egyes legkülső 
régió esetében az érintett tagállamok 
programjaihoz csatolni kell egy, a 
fenntartható kék gazdasági ágazatok 
fejlesztésére és többek között a halászat és 
az akvakultúra fenntartható kiaknázására 
irányuló cselekvési tervet, valamint 
pénzügyi előirányzatot kell biztosítani e 
cselekvési tervek végrehajtásának 
támogatására. Lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHA a legkülső régiók számára az 
elhelyezkedésükből és szigetjellegükből 
adódóan keletkező többletköltségek 
ellentételezésére is nyújtson támogatást. E 
támogatás felső határát a teljes pénzügyi 
támogatás bizonyos százalékában kell 
meghatározni. Ezenkívül indokolt előírni, 
hogy a legkülső régiók esetében az egyéb 
műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitás legyen alkalmazandó.

(29) A legkülső régiók a Szerződés 
349. cikkében említett távoli fekvésükből, 
valamint domborzati és éghajlati 
viszonyaikból adódóan sajátos 
kihívásokkal szembesülnek, továbbá olyan 
különleges adottságokkal rendelkeznek, 
amelyre fenntartható kék gazdaság 
építhető. Ezért minden egyes legkülső 
régió esetében az érintett tagállamok 
programjaihoz csatolni kell egy, a 
fenntartható kék gazdasági ágazatok 
fejlesztésére és többek között a halászat és 
az akvakultúra fenntartható kiaknázására 
irányuló cselekvési tervet, valamint 
pénzügyi előirányzatot kell biztosítani e 
cselekvési tervek végrehajtásának 
támogatására. Lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHA a legkülső régiók számára a távoli 
fekvésükből és szigetjellegükből adódóan 
keletkező többletköltségek 
ellentételezésére is nyújtson támogatást. A 
2014–2020-as programozási időszak 
tanulságai megkívánják, hogy a 
többletköltségek ellentételezésére 
vonatkozó rendszer végrehajtása a 
kedvezményezettek érdekében 
egyszerűsödjön, összhangban a Bizottság 
egyszerűsítésre vonatkozó céljával. A 
tagállamoknak nagyobb rugalmasságot 
kell kapniuk, hogy a költségvetési időszak 
alatt módosíthassák előirányzataikat.
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső 
régiók esetében az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitás legyen alkalmazandó.
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Módosítás 245
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Louis-Joseph Manscour, Sofia 
Ribeiro, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice 
Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 
számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 
bizonyos százalékában kell meghatározni. 
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső 

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 
számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 
bizonyos százalékában kell meghatározni. 
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső 
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régiók esetében az egyéb műveletekre
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitás legyen alkalmazandó.

régiókra vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitás és ETHA-finanszírozási arány
legyen alkalmazandó.

_________________ _________________

10 COM(2017)623. 10 COM(2017)623.
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Módosítás 246
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső 
régiók számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben'10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHAA a legkülső 
régiók számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 
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bizonyos százalékában kell meghatározni. 
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső 
régiók esetében az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitás legyen alkalmazandó.

bizonyos százalékában kell meghatározni. 
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső 
régiók esetében az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 
intenzitás legyen alkalmazandó.

_________________ _________________

10 COM(2017)623. 10 COM(2017)623.

Or. en

Módosítás 247
Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar, Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A halászati ágazat legkülső 
régiókban való fennmaradása érdekében, 
valamint a 14. fenntartható fejlesztési 
célban meghatározott, a kis szigetekre és 
területekre vonatkozó eltérő bánásmód 
elvének megfelelően lehetővé kell tenni, 
hogy az ETHA az EUMSZ 349. cikke 
alapján támogassa a legkülső régiók 
olyan, kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászhajóinak a finanszírozását, 
amelyek összes fogásukat e régiók 
kikötőiben rakodják ki és hozzájárulnak a 
helyi fenntartható fejlődéshez, az emberi 
biztonság növelése, az európai higiéniai 
előírásoknak való megfelelés, a 
jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat elleni küzdelem és 
a nagyobb környezeti hatékonyság 
céljából. A halászati flotta e 
megújításának a kapacitás engedélyezett 
felső határértékén belül kell maradnia, a 
régi halászhajók újra történő lecserélésére 
kell korlátozódnia és lehetővé kell tennie a 
fenntartható fejlődést, valamint a 
maximális fenntartható hozam (MFH) 
elérését. Lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHA járulékos intézkedéseket is 
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támogasson, így például a legkülső 
régiókban a kisüzemi halászatot folytató 
és hagyományos hajókkal foglalkozó kis 
hajógyárak építését vagy korszerűsítését, a 
fedélzet felújítását vagy vizsgálatokat.

Or. fr

Módosítás 248
Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A halászati ágazat legkülső 
régiókban való fennmaradása érdekében, 
valamint a 14. fenntartható fejlesztési 
célban meghatározott, a kis szigetekre és 
területekre vonatkozó eltérő bánásmód 
elvének megfelelően lehetővé kell tenni, 
hogy az ETHA az EUMSZ 349. cikke 
alapján támogassa a legkülső régiók 
olyan, kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászhajóinak a finanszírozását, 
amelyek összes fogásukat e régiók 
kikötőiben rakodják ki és hozzájárulnak a 
helyi fenntartható fejlődéshez, az emberi 
biztonság növelése, az európai higiéniai 
előírásoknak való megfelelés, a 
jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat elleni küzdelem és 
a nagyobb környezeti hatékonyság 
céljából. A halászati flotta e 
megújításának a kapacitás engedélyezett 
felső határértékén belül kell maradnia, és 
lehetővé kell tennie a fenntartható 
halászatot, valamint a maximális 
fenntartható hozam (MFH) elérését. 
Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
járulékos intézkedéseket is támogasson, 
így például a legkülső régiókban a 
halászatot folytató és hagyományos 
hajókkal foglalkozó kis hajógyárak 
építését vagy korszerűsítését, az 
infrastruktúrák, felszerelések vagy a 
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tanulmányok megszerzését vagy 
felújítását.

Or. en

Indokolás

Az ETHA-nak a szerződés 349. cikkével összhangban támogatnia kell a legkülső régiókra 
vonatkozó egyedi intézkedéseket.

Módosítás 249
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Annak érdekében, hogy az Unió 
legkülső régióiból származó egyes 
halászati és akvakultúra-termékek 
versenyképesek maradjanak az Unió más 
régióiból származó hasonló termékekkel 
szemben, az utóbbi 1992-ben a halászati 
ágazatban felmerülő többletköltségek 
ellentételezése került bevezetésre. Ezeket 
az intézkedéseket a 2007–2013 közötti 
időszakra a 791/2007/EK rendelet 
határozta meg és a 2014–2020 közötti
időszakra vonatkozó 
508/2014/EU rendelet folytatja. 
2020. január 1-től fontos fenntartani az 
Unió legkülső régióiból származó egyes 
halászati és akvakultúra-termékek 
halászati, tenyésztési, feldolgozási és 
ártalmatlanítási többletköltségek 
ellensúlyozására vonatkozó támogatást, 
hogy e régiókban ellentételezés segítse a 
szereplők gazdasági életképességét.

Or. en

Módosítás 250
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada
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Rendeletre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) Tekintettel a legkülső régiókban 
uralkodó áramlási körülményekre, 
valamint a fogások, készletek és a piaci 
kereslet ingadozásaira, az illetékes 
tagállamoknak helyénvaló meghatároznia 
az ellentételezés jogosultságát, a megfelelő 
maximális mennyiségeket és az 
ellentételezés összegét az egyes 
tagállamoknak kiutalt keretek között 
maradva.

Or. en

Módosítás 251
Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar, Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) A legkülső régiókban fennálló, 
fent említett sajátos korlátok enyhítése 
céljából, az EUMSZ 349. cikke alapján 
lehetővé kell tenni, hogy egyszerűsített 
eljárás keretében állami működési 
támogatást nyújtsanak.

Or. fr

Módosítás 252
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
29 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29c) A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy az érintett halászati 
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termékek körét és mennyiségét, valamint 
az ellentételezési összegeket a 
tagállamonként megszabott teljes 
keretösszegen belül módosíthassák. 
Hasonlóképpen lehetővé kell tenni 
számukra az ellentételezési rendszereik 
megváltozott helyzethez történő 
alkalmazkodását, hogy indokolható 
legyen.

Or. en

Módosítás 253
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
29 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29d) A tagállamoknak az ellentételezés 
összegét olyan szinten kell 
meghatározniuk, amely megfelelően 
ellensúlyozza a legkülső régiók 
hátrányaiból adódóan felmerülő 
többletköltségeket. A túlságos 
ellentételezés elkerülése érdekében az 
összegeknek arányosnak kell lenniük a 
támogatás által egyensúlyozott 
többletköltségekkel. E célból figyelembe 
kell venni a többletköltségek szintjét 
belyásoló további állami intervenciókat is.

Or. en

Módosítás 254
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
megosztott irányítás keretében támogatást 

(30) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
megosztott irányítás keretében támogatást 
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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 irányelvben11 (a 
továbbiakban: a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) 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 irányelv12 (a továbbiakban: 
élőhelyvédelmi irányelv) 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 irányelv13 (a 
továbbiakban: madárvédelmi irányelv)
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.

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 irányelvben11 (a 
továbbiakban: a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) 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 irányelv12 (a továbbiakban: 
élőhelyvédelmi irányelv) 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 irányelv13 (a 
továbbiakban: madárvédelmi irányelv) 
hatálya alá tartozó fajok védelmére, 
valamint a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek és a települési szennyvíz 
kezelésének európai szabványainak 
meghatározására. 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 
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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)28. 14 COM(2018)28.

Or. es

Justification

Es necesaria una mayor coordinación de la protección de los océnaos y las zonas costeras 
con la normativa comunitaria en materia de aguas, en especial con la Directiva 91/271/CEE, 
modificada por la Directiva 98/15/CE, define los sistemas de recogida, tratamiento y vertido 
de las aguas residuales urbanas. La afectación a los recursos pesqueros en especial en las 
zonas de cultivo y recogida de mariscos por la falta o ineficiciente depuración de las aguas 
residuales urbanas, pluviales y por el vertido de residuos procedentes de actividades 
industriales contaminantes es un hecho que ha sido denunciado por el propio Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas con la aperture de procedimientos de infraccción en 
varios Estados Miembros.

Módosítás 255
Gabriel Mato

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 

(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 
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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 irányelvben11 (a 
továbbiakban: a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) 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 irányelv12 (a továbbiakban: 
élőhelyvédelmi irányelv) 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 irányelv13 (a 
továbbiakban: madárvédelmi irányelv) 
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.

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 irányelvben11 (a 
továbbiakban: a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) 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 irányelv12 (a továbbiakban: 
élőhelyvédelmi irányelv) 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 irányelv13 (a 
továbbiakban: madárvédelmi irányelv) 
hatálya alá tartozó fajok védelmére, 
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.

_________________ _________________
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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)28. 14 COM(2018)28.

Or. en

Indokolás

Az ETHA-nak támogatnia kell a legkülső régiók gazdag biológiai sokféleségének fokozására 
irányuló műveleteket.

Módosítás 256
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

(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 – 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 
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parlamenti és tanácsi irányelvben11 (a 
továbbiakban: a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) 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 irányelv12 (a továbbiakban: 
élőhelyvédelmi irányelv)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 irányelv13 (a 
továbbiakban: madárvédelmi irányelv) 
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.

beruházásokat. Támogatást kell biztosítani 
továbbá a 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben11 (a továbbiakban: a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv) 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 irányelv12 (a továbbiakban: 
élőhelyvédelmi irányelv) 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 irányelv13 (a 
továbbiakban: madárvédelmi irányelv) 
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.

_________________ _________________

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 

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

(2009. november 30.) a vadon élő madarak 
védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

14 COM(2018)28. 14 COM(2018)28.

Or. en

Módosítás 257
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió 
jelenleg halászati termékeinek több mint 
60%-át importálja, ezért nagy mértékben 
függ harmadik országoktól. Fontos kihívás 
az Unióban előállított, jó minőségű 
halprotein fogyasztásának ösztönzése, 
valamint, hogy az ilyen termékek elérhető 
áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió 
jelenleg halászati termékeinek több mint 
60%-át importálja, ezért nagy mértékben 
függ harmadik országoktól. Fontos kihívás 
az Unióban előállított, jó minőségű 
halprotein fogyasztásának ösztönzése, 
valamint, hogy az ilyen termékek elérhető 
áron álljanak rendelkezésre, a helyi 
kisüzemi halászati termékeivel ellátva a 
közintézményeket, például a kórházakat 
vagy az iskolákat, továbbá az oktatási 
intézményekben képzési és tudatosságot 
javító programok indításával a helyi halak 
fogyasztásának fontosságával 
kapcsolatban.

Or. es

Módosítás 258
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió 

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió 
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jelenleg halászati termékeinek több mint 
60%-át importálja, ezért nagy mértékben 
függ harmadik országoktól. Fontos kihívás 
az Unióban előállított, jó minőségű 
halprotein fogyasztásának ösztönzése, 
valamint, hogy az ilyen termékek elérhető 
áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

jelenleg halászati termékeinek több mint 
60%-át importálja, ezért nagy mértékben 
függ harmadik országoktól. Fontos kihívás 
az Unióban előállított, jó minőségű 
halprotein fogyasztásának ösztönzése, 
valamint, hogy az ilyen termékek elérhető 
áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére. 
A közös halászati politika célkitűzése, 
hogy az Unióban felhasznált halászati és 
akvakultúra-termékek 60%-át 2030-ra 
helyben állítsák elő.

Or. en

Indokolás

Fontos ambiciózus és bátorító uniós célkitűzéseket elfogadnunk.

Módosítás 259
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió 
jelenleg halászati termékeinek több mint 
60%-át importálja, ezért nagy mértékben 
függ harmadik országoktól. Fontos kihívás 
az Unióban előállított, jó minőségű 
halprotein fogyasztásának ösztönzése, 
valamint, hogy az ilyen termékek elérhető 
áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

(31) A halászat és a fenntartható
akvakultúra hozzájárul az 
élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. 
Ugyanakkor az Unió jelenleg halászati 
termékeinek több mint 60%-át importálja, 
ezért nagy mértékben függ harmadik 
országoktól. Fontos kihívás az Unióban 
előállított, jó minőségű halprotein 
fogyasztásának ösztönzése, valamint, hogy
az ilyen termékek elérhető áron álljanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 260
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
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31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió 
jelenleg halászati termékeinek több mint 
60%-át importálja, ezért nagy mértékben 
függ harmadik országoktól. Fontos kihívás 
az Unióban előállított, jó minőségű 
halprotein fogyasztásának ösztönzése, 
valamint, hogy az ilyen termékek elérhető 
áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió 
jelenleg halászati termékeinek több mint 
60%-át importálja, ezért nagy mértékben 
függ harmadik országoktól. Fontos kihívás 
az Unióban előállított, jó minőségű 
halászati termékek fogyasztásának 
ösztönzése, valamint, hogy az ilyen 
termékek elérhető áron álljanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 261
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió 
jelenleg halászati termékeinek több mint 
60%-át importálja, ezért nagy mértékben 
függ harmadik országoktól. Fontos kihívás 
az Unióban előállított, jó minőségű 
halprotein fogyasztásának ösztönzése, 
valamint, hogy az ilyen termékek elérhető 
áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Sajnos az Unió jelenleg 
halászati termékeinek több mint 60%-át 
importálja, ezért nagy mértékben függ 
harmadik országoktól. Fontos kihívás az 
Unióban előállított, jó minőségű halprotein 
fogyasztásának ösztönzése, valamint, hogy 
az ilyen termékek elérhető áron álljanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

Or. nl

Módosítás 262
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását 
és fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is 
bonyolult adminisztratív eljárások, 
például a területhez való nehéz hozzáférés 
és nehézkes engedélyezési eljárások 
vannak érvényben, amelyek megnehezítik 
az ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban 
kell lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján 
kidolgozott többéves nemzeti stratégiai 
tervekkel. Különösen a környezeti 
fenntarthatóság, a termelő beruházások, 
az innováció, a szakmai készségek 
elsajátítása, a munkakörülmények 
javítása, valamint a kritikus terület- és 
természetgazdálkodási szolgáltatásokat 
biztosító kompenzációs intézkedéseknek 
kell támogathatónak lenniük. A 
közegészségügyi intézkedéseket, az 
akvakultúrában nevelt állományokra 
vonatkozó biztosítási rendszereket és az 
állategészségügyi és állatjóléti 
intézkedéseket is indokolt támogathatóvá 
tenni. A termelő beruházások esetében 
azonban a támogatás nyújtására csak 
pénzügyi eszközök és az InvestEU révén 
kerül sor, amelyek nagyobb tőkeáttételt 
kínálnak a piacokon, és ezért nagyobb 
jelentőséggel bírnak, mint az ágazat 
finanszírozási kihívásainak kezeléséhez 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások.

törölve

Or. es

Módosítás 263
João Ferreira
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Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében.
Egyes tagállamokban továbbra is 
bonyolult adminisztratív eljárások, 
például a területhez való nehéz hozzáférés 
és nehézkes engedélyezési eljárások 
vannak érvényben, amelyek megnehezítik 
az ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban 
kell lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a 
támogatás nyújtására csak pénzügyi 
eszközök és az InvestEU révén kerül sor, 
amelyek nagyobb tőkeáttételt kínálnak a 
piacokon, és ezért nagyobb jelentőséggel 
bírnak, mint az ágazat finanszírozási 
kihívásainak kezeléséhez nyújtott vissza 
nem térítendő támogatások.

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
A támogatásnak összhangban kell lennie az 
akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni.

Or. pt
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Módosítás 264
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a
támogatás nyújtására csak pénzügyi 
eszközök és az InvestEU révén kerül sor, 
amelyek nagyobb tőkeáttételt kínálnak a 
piacokon, és ezért nagyobb jelentőséggel 
bírnak, mint az ágazat finanszírozási 
kihívásainak kezeléséhez nyújtott vissza 
nem térítendő támogatások.

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni.

Or. fr
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Módosítás 265
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására csak pénzügyi eszközök és az 
InvestEU révén kerül sor, amelyek 
nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, 
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 
kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHAA támogassa a tengeri és az édesvízi
akvakultúra előmozdítását és fenntartható 
fejlesztését egy előre meghatározott 
alköltségvetés és a rendelet egy külön 
fejezetének segítségével, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, a kutatás és 
fejlesztés, az innováció, a képzés és az 
oktatás, a szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, a 
feldolgozóipar fejlesztése, az irányítási 
tanácsadás, az akvakultúra-termékek 
promóciója, valamint a kritikus terület- és 
természetgazdálkodási szolgáltatásokat 
biztosító kompenzációs intézkedéseknek 
kell támogathatónak lenniük. A 
közegészségügyi intézkedéseket, az 
akvakultúrában nevelt állományokra 
vonatkozó biztosítási rendszereket és az 
állategészségügyi és állatjóléti 
intézkedéseket is indokolt támogathatóvá 
tenni. A termelő beruházások esetében a 
támogatás nyújtására különösen vissza 
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nem térítendő támogatások, pénzügyi 
eszközök és az InvestEU révén kerül sor, 
amelyek nagyobb tőkeáttételt kínálnak a 
piacokon, és ezért nagyobb jelentőséggel 
bírnak, mint az ágazat finanszírozási 
kihívásainak kezeléséhez nyújtott vissza 
nem térítendő támogatások.

Or. en

Indokolás

Az akvakultúra jelentősége folyamatosan növekszik a világban és az EU-ban, ezért ez az 
ágazat külön fejezetet érdemel mind az uniós halászati politikában, mind az alapban. Másfelől 
a termelő beruházások esetében meg kell őrizni a vissza nem térintendő támogatásokat. Ezek 
elvesztése miatt az akvakultúra-termelők kis- és középvállalkozásokként jutnának csődbe.

Módosítás 266
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát és az 
akvakultúrának az invazív fajokkal és 
betegségekkel szembeni védelmét is, a vízi 
állatok és növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is túl 
bonyolult adminisztratív eljárások, például 
a területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek szükségtelenül
megnehezítik az ágazat számára a 
tenyésztett termékek megítélésének és 
versenyképességének javítását. A 
támogatásnak összhangban kell lennie az 
akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti 
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kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására csak pénzügyi eszközök és az 
InvestEU révén kerül sor, amelyek 
nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, 
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 
kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

fenntarthatóságnak, a termelő 
beruházásoknak, az innovációnak, az 
akvakultúrának jelentős károkat okozó 
meghatározott betegségek és invazív fajok 
ellenőrzésének, a szakmai készségek 
elsajátításának, a munkakörülmények 
javításának, valamint a kritikus terület- és 
természetgazdálkodási szolgáltatásokat 
biztosító kompenzációs intézkedéseknek 
kell támogathatónak lenniük. A 
közegészségügyi intézkedéseket, az 
akvakultúrában nevelt állományokra 
vonatkozó biztosítási rendszereket és az 
állategészségügyi és állatjóléti 
intézkedéseket is indokolt támogathatóvá 
tenni. A termelő beruházások esetében 
azonban a támogatás nyújtására csak 
pénzügyi eszközök és az InvestEU révén 
kerül sor, amelyek nagyobb tőkeáttételt 
kínálnak a piacokon, és ezért nagyobb 
jelentőséggel bírnak, mint az ágazat 
finanszírozási kihívásainak kezeléséhez 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások.

Or. nl

Indokolás

Összhangban az Európai Parlament 2018. június 12-i, „Egy fenntartható és versenyképes 
európai akvakultúra-ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kilátások” (2017/2118(INI))
határozatával.

Módosítás 267
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
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területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására csak pénzügyi eszközök és az 
InvestEU révén kerül sor, amelyek 
nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, 
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 
kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. E gazdaságok számára előírt 
valamennyi követelmény sérelme nélkül 
kezelni és csökkenteni kell a bonyolult és 
megterhelő eljárásokat. A támogatásnak 
összhangban kell lennie az akvakultúrára 
irányuló, az 1380/2013/EU rendelet alapján 
kidolgozott többéves nemzeti stratégiai 
tervekkel. Különösen a környezeti 
fenntarthatóság, a termelő beruházások, az 
innováció, a szakmai készségek 
elsajátítása, a munkakörülmények javítása, 
valamint a kritikus terület- és 
természetgazdálkodási szolgáltatásokat 
biztosító kompenzációs intézkedéseknek 
kell támogathatónak lenniük. A 
közegészségügyi intézkedéseket, az 
akvakultúrában nevelt állományokra 
vonatkozó biztosítási rendszereket és az 
állategészségügyi és állatjóléti 
intézkedéseket is indokolt támogathatóvá 
tenni. A termelő beruházások esetében 
azonban a támogatás nyújtására csak 
pénzügyi eszközök és az InvestEU révén 
kerül sor, amelyek nagyobb tőkeáttételt 
kínálnak a piacokon, és ezért nagyobb 
jelentőséggel bírnak, mint az ágazat 
finanszírozási kihívásainak kezeléséhez 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások.

Or. en

Módosítás 268
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
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édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a 
támogatás nyújtására csak pénzügyi
eszközök és az InvestEU révén kerül sor, 
amelyek nagyobb tőkeáttételt kínálnak a 
piacokon, és ezért nagyobb jelentőséggel 
bírnak, mint az ágazat finanszírozási 
kihívásainak kezeléséhez nyújtott vissza 
nem térítendő támogatások.

édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében, 
többek között a fenntartható termelés 
jelentős növelésével és az akvakultúra 
társadalom általi elfogadásának 
előmozdításával. Egyes tagállamokban 
továbbra is bonyolult adminisztratív 
eljárások, például a területhez való nehéz 
hozzáférés és nehézkes engedélyezési 
eljárások vannak érvényben, amelyek 
megnehezítik az ágazat számára a 
fejlődést, a bővülést és a tenyésztett 
termékek megítélésének és 
versenyképességének javítását. A 
támogatásnak összhangban kell lennie az 
akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
beruházások, az innováció, a szakmai 
készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók nem tájékozottak kellőképpen az uniós akvakultúra szerepéről, jelentőségéről és 
helyzetéről. Fel kell lendítenünk e fenntartható tevékenység fejlődését, és javítanunk kell a 
róla kialakult képet, mégpedig oly módon, hogy az ETHA-n keresztül folyamatos pénzügyi 
támogatást biztosítunk. A vissza nem térítendő támogatásokat nem szabad kizárni, mivel a kis-
és középvállalkozások nem férnek könnyen hozzá pénzügyi eszközökhöz.
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Módosítás 269
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására csak pénzügyi eszközök és az 
InvestEU révén kerül sor, amelyek 
nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, 
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 
kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében lehetővé kell tenni, 
hogy a támogatás nyújtására vissza nem 
térítendő támogatások vagy pénzügyi 
eszközök és az InvestEU révén kerüljön 
sor, amelyek nagyobb tőkeáttételt kínálnak 
a piacokon, és ezért nagyobb jelentőséggel 
bírnak, mint az ágazat finanszírozási 
kihívásainak kezeléséhez nyújtott vissza 
nem térítendő támogatások.
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Or. fr

Módosítás 270
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására csak pénzügyi eszközök és az 
InvestEU révén kerül sor, amelyek 
nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, 
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására leginkább pénzügyi eszközök és 
az InvestEU révén kerül sor, amelyek 
nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, 
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 
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kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

Or. en

Módosítás 271
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására csak pénzügyi eszközök és az 
InvestEU révén kerül sor, amelyek 

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra fenntartható 
fejlesztését, beleértve az édesvízi 
akvakultúrát is, a vízi állatok és növények 
élelmiszer és egyéb nyersanyagok 
előállítása céljából történő tenyésztése, 
illetve termesztése érdekében. Egyes 
tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
versenyképességének javítását. A 
támogatásnak összhangban kell lennie az 
akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására csak pénzügyi eszközök és az 
InvestEU révén kerül sor, amelyek 
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nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, 
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 
kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, 
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 
kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

Or. en

Módosítás 272
Nils Torvalds

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 rendelet (a 
továbbiakban: a közös piacszervezésről 
szóló rendelet)15 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.

törölve

_________________

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.).
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Or. en

Módosítás 273
João Ferreira

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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet)15

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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet)15

célkitűzéseivel – amely előmozdítja az első 
eladási ár javítását szolgáló bármely 
mechanizmust, hogy a munkájukért járó 
jutalom növelésével a halászok javát 
szolgálják, továbbá előmozdítja a 
hozzáadott érték tisztességes és megfelelő 
elosztását a szektor értékláncában, 
csökkentve a közvetítők haszonkulcsát, 
növelve a termelőknek fizetett árat és 
korlátozva a végfelhasználók által fizetett 
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.

_________________ _________________

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 

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 
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módosításáról, valamint a 104/2000/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 
1. o.).

módosításáról, valamint a 104/2000/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 
1. o.).

Or. pt

Módosítás 274
Izaskun Bilbao Barandica

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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet)15

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, 
beleértve a halászati termékek és a 
tartósított halak eredetjelölő címkézését. 
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 rendelet (a 
továbbiakban: a közös piacszervezésről 
szóló rendelet)15 célkitűzéseivel. Ezen 
belül támogatást kell biztosítani 
mindenekelőtt a termelői szervezetek 
létrehozásához, a termelési és értékesítési 
tervek végrehajtáshoz, a tárolási 
támogatáshoz, a promóciós 
kampányokhoz, a kommunikációhoz, a 
marketinghez és a kereskedelmi 
vásárokon való részvételhez, az új 
kereskedelmi értékesítési lehetőségek 
előmozdításához, valamint a piacra 
vonatkozó ismeretek létrehozásához és 
terjesztéséhez.

_________________ _________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1379/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) a halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1379/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) a halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös 
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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.).

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. es

Módosítás 275
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet)15

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 tengeri 
környezet védelmén, a halállomány 
fenntartható kezelésén, a KHP teljes körű 
végrehajtásán, valamint 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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet)15

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.

_________________ _________________

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 

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 
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módosításáról, valamint a 104/2000/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 
1. o.).

módosításáról, valamint a 104/2000/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 276
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet)15

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 
ETHAA támogassa a halászati és 
akvakultúra-termékek forgalmazását, 
összhangban az 1379/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: a közös piacszervezésről 
szóló rendelet)15 célkitűzéseivel. Ezen 
belül támogatást kell biztosítani 
mindenekelőtt a termelői és szakmaközi
szervezetek létrehozásához és kezeléséhez, 
a termelési és értékesítési tervek 
megtervezéséhez és végrehajtáshoz, új 
kereskedelmi értékesítési lehetőségek 
előmozdításához, valamint a halászati és 
akvakultúra-termékek piacára vonatkozó 
ismeretek létrehozásához és terjesztéséhez.

_________________ _________________

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., 

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., 
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1. o.). 1. o.).

Or. en

Indokolás

Az EU belső piacán a lakosság körében rendkívül fontos a halak és haltermékek 
fogyasztásának növelése. Ezt egy erős promóciós politikával lehet elérni.

Módosítás 277
Liadh Ní Riada

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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet)15

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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet)15

célkitűzéseivel. Ezen belül támogatást kell 
biztosítani mindenekelőtt a termelői 
szervezetek – beleértve a halászati 
egyesülések és a kisüzemi termelők –
létrehozásához, a termelési és értékesítési 
tervek végrehajtáshoz, új kereskedelmi 
értékesítési lehetőségek előmozdításához, 
valamint a piacra vonatkozó ismeretek 
létrehozásához és terjesztéséhez.

_________________ _________________

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 

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 
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helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 
1. o.).

helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 278
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet)15

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 termékek
forgalmazását, összhangban az 
1379/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló 
rendelet)15célkitűzéseivel. 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.

_________________ _________________

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. es
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Módosítás 279
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Az Unió tengerészeti termékeinek 
minősége és sokfélesége versenyelőnyt 
biztosít a termelők számára, ami 
jelentősen hozzájárul a kulturális és 
gasztronómiai örökséghez, a kulturális 
hagyományok megőrzésének és az új 
tudományos ismeretek fejlesztésének és 
alkalmazásának egyeztetésével. Az 
állampolgárok és a fogyasztók egyre 
inkább olyan minőségi termékeket 
keresnek, amelyek földrajzi eredetükkel 
összefüggő egyedi tulajdonságokkal 
rendelkeznek. E célból az ETHA képes 
lesz a mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek minőségére vonatkozó 
szabályokról szóló 1151/2012/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
tengeri termékek támogatására. 
Különösen az e rendelet szerinti földrajzi 
árujelzők elismerését és nyilvántartását is 
képes lesz támogatni. Képes lesz 
támogatni továbbá az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések (OEM) és az oltalom 
alatt álló földrajzi jelzések (OFJ) irányító 
testületeit, valamint az általuk fejlesztett, a 
minőség javítását célzó programokat. 
Továbbá képes lesz támogatni az említett 
testületek által végzett kutatásokat a 
folyamatok és termékek jobb megismerése 
érdekében.

Or. es

Módosítás 280
Norica Nicolai, Nils Torvalds, Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
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33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Tekintettel a kárókatonákra 
vonatkozó európai gazdálkodási terv 
kidolgozásáról szóló 2008. december 4-i 
európai parlamenti állásfoglalásra,
valamint az európai akvakultúra 
fenntartható fejlődését szolgáló 
stratégiának adott új lendületről szóló
2010. június 17-i állásfoglalásra, az 
ETHA-nak támogatnia kell a 
vándormadarak akvakultúra-ágazatra és 
az érintett uniós halállományokra 
gyakorolt hatásával kapcsolatos 
tudományos kutatást és adatgyűjtést.

Or. en

Módosítás 281
Norica Nicolai, Nils Torvalds, Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33b) Tekintettel az akvakultúra-ágazat 
növekedésének szükségességére és a 
vándormadarak által okozott jelentős 
halállomány-veszteségre, az ETHA-nak 
bizonyos ellentételezést kell tartalmaznia e 
veszteségekre vonatozóan, amíg egy 
európai gazdálkodási terv létrehozásra 
nem kerül.

Or. en

Módosítás 282
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A feldolgozóiparnak szerepe van a 
halászati és akvakultúra-termékek 
elérhetőségének és minőségének 
biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHA támogassa az ágazat célzott 
beruházásait, feltéve, hogy azok 
hozzájárulnak a közös piacszervezés 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen 
támogatások kizárólag pénzügyi 
eszközökön és az InvestEU-n keresztül 
nyújthatók, vissza nem térítendő 
támogatás formájában nem.

(34) A feldolgozóiparnak szerepe van a 
halászati és akvakultúra-termékek 
elérhetőségének és minőségének 
biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHAA támogassa az ágazat célzott 
beruházásait, feltéve, hogy azok 
hozzájárulnak a közös piacszervezés 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen 
támogatások különösen vissza nem 
térítendő támogatásokon, pénzügyi 
eszközökön és az InvestEU-n keresztül 
nyújthatók. Az EU lehetővé teszi továbbá, 
hogy a feldolgozóipari beruházások más 
strukturális alapokból is finanszírozhatók 
legyenek.

Or. en

Indokolás

A feldolgozóiparban végrehajtott beruházások esetében elérhetővé kell tenni a vissza nem 
térítendő támogatásokat. Ezek elvesztése jelentősen lassítaná a feldolgozó üzemek fejlődését, 
és így korlátozhatja a halak és az akvakultúra-termelők piacának megjelenését és 
megerősítését.

Módosítás 283
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A feldolgozóiparnak szerepe van a 
halászati és akvakultúra-termékek 
elérhetőségének és minőségének 
biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHA támogassa az ágazat célzott 
beruházásait, feltéve, hogy azok 
hozzájárulnak a közös piacszervezés 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen 
támogatások kizárólag pénzügyi 
eszközökön és az InvestEU-n keresztül 
nyújthatók, vissza nem térítendő 
támogatás formájában nem.

(34) A feldolgozóiparnak szerepe van a 
halászati és akvakultúra-termékek 
elérhetőségének és minőségének 
biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHA támogassa az ágazat célzott 
beruházásait, feltéve, hogy azok 
hozzájárulnak a közös piacszervezés 
célkitűzéseinek eléréséhez.
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Or. pt

Módosítás 284
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A feldolgozóiparnak szerepe van a 
halászati és akvakultúra-termékek 
elérhetőségének és minőségének 
biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHA támogassa az ágazat célzott 
beruházásait, feltéve, hogy azok 
hozzájárulnak a közös piacszervezés 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen 
támogatások kizárólag pénzügyi 
eszközökön és az InvestEU-n keresztül 
nyújthatók, vissza nem térítendő 
támogatás formájában nem.

(34) A feldolgozóiparnak szerepe van a 
halászati és akvakultúra-termékek 
elérhetőségének és minőségének 
biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHA támogassa az ágazat célzott 
beruházásait, feltéve, hogy azok 
hozzájárulnak a közös piacszervezés 
célkitűzéseinek eléréséhez.

Or. fr

Módosítás 285
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A feldolgozóiparnak szerepe van a 
halászati és akvakultúra-termékek 
elérhetőségének és minőségének 
biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHA támogassa az ágazat célzott 
beruházásait, feltéve, hogy azok 
hozzájárulnak a közös piacszervezés 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen 
támogatások kizárólag pénzügyi 
eszközökön és az InvestEU-n keresztül 
nyújthatók, vissza nem térítendő 
támogatás formájában nem.

(34) A feldolgozóiparnak szerepe van a 
halászati és akvakultúra-termékek 
elérhetőségének és minőségének 
biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHA támogassa az ágazat célzott 
beruházásait, feltéve, hogy azok 
hozzájárulnak a közös piacszervezés 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az ilyen 
támogatások pénzügyi eszközökön, az 
InvestEU-n és támogatásokon keresztül
biztosítandók.

Or. es
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Módosítás 286
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A feldolgozóiparnak szerepe van a 
halászati és akvakultúra-termékek 
elérhetőségének és minőségének 
biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHA támogassa az ágazat célzott 
beruházásait, feltéve, hogy azok 
hozzájárulnak a közös piacszervezés 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen 
támogatások kizárólag pénzügyi 
eszközökön és az InvestEU-n keresztül 
nyújthatók, vissza nem térítendő 
támogatás formájában nem.

(34) A feldolgozóiparnak szerepe van a 
halászati és akvakultúra-termékek 
elérhetőségének és minőségének 
biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy 
az ETHA támogassa az ágazat célzott 
beruházásait, feltéve, hogy azok 
hozzájárulnak a közös piacszervezés 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen 
támogatások vissza nem térítendő 
támogatás formájában, valamint pénzügyi 
eszközökön és az InvestEU-n keresztül 
nyújthatók.

Or. fr

Módosítás 287
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, Fredrick Federley, 
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Az említett támogatható 
intézkedéseken kívül a halászattal és az 
akvakultúrával kapcsolatos egyéb 
területeknek is lehetővé kell tenni az 
ETHA támogatását, beleértve az olyan 
fajok – különösen a fókák és kormoránok 
– kímélő vadászatának vagy kármegelőző 
állománykezelésének támogatását, 
amelyek veszélyeztetik a halállományok 
fenntartható szintjét.

Or. en
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Módosítás 288
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) Az említett támogatható 
intézkedéseken kívül a halászattal és az 
akvakultúrával kapcsolatos egyéb 
területeknek is lehetővé kell tenni az 
ETHA támogatását, beleértve az uniós 
jogszabályok által védett emlősök és 
madarak – különösen fókák és 
kormoránok – által okozott károk 
megtérítését.

Or. en

Módosítás 289
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A part menti régiókban a 
munkahelyteremtés a fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók 
társadalmi szerkezetét. Az 
óceánhasznosító ágazatok és 
szolgáltatások teljesítménye várhatóan 
felül fogja múlni a globális gazdaság 
növekedését, és 2030-ra jelentősen hozzá 
fog járulni a foglalkoztatáshoz és a 
növekedéshez. A kék növekedés 
fenntarthatósága az új tengeri 
vállalkozások és a biogazdaságot célzó 
innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 

törölve
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kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 
munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 
Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások 
elősegítése és az új piacok, technológiák 
és szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

Or. es

Módosítás 290
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A part menti régiókban a 
munkahelyteremtés a fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók 
társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító 
ágazatok és szolgáltatások teljesítménye 
várhatóan felül fogja múlni a globális 
gazdaság növekedését, és 2030-ra 
jelentősen hozzá fog járulni a 
foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A 
kék növekedés fenntarthatósága az új 
tengeri vállalkozások és a biogazdaságot 
célzó innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 
kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 
munkahelyeket létrehozni, miközben a 

(35) A part menti régiókban a 
munkahelyteremtés a fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók 
társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító 
ágazatok és szolgáltatások teljesítménye 
várhatóan felül fogja múlni a globális 
gazdaság növekedését, és 2030-ra 
jelentősen hozzá fog járulni a 
foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A 
kék növekedés fenntarthatósága az új 
tengeri vállalkozások és a biogazdaságot és 
biotechnológiát célzó innováción és 
beruházásokon múlik, ideértve a 
fenntartható idegenforgalmi modelleket, az 
óceánalapú megújuló energiát, az 
innovatív, csúcstechnológiát képviselő 
hajógyártást, valamint az új kikötői 
szolgáltatásokat, amelyek képesek 
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helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 
Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez és az új biológiai alapú 
tengeri termékek fejlesztéséhez is 
hozzájárulnak. Miközben a fenntartható 
kék gazdaságba irányuló közberuházásokat 
az uniós költségvetés egészében 
érvényesíteni kell, az ETHA-nak különös 
figyelmet kell fordítania a fenntartható kék 
gazdaság fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 291
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A part menti régiókban a 
munkahelyteremtés a fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók 
társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító 
ágazatok és szolgáltatások teljesítménye 
várhatóan felül fogja múlni a globális 
gazdaság növekedését, és 2030-ra 
jelentősen hozzá fog járulni a 
foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A 
kék növekedés fenntarthatósága az új 
tengeri vállalkozások és a biogazdaságot 
célzó innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 
kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 
munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 

(35) A part menti régiókban a 
munkahelyteremtés a fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók 
társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító 
ágazatok és szolgáltatások teljesítménye 
várhatóan felül fogja múlni a globális 
gazdaság növekedését, és 2030-ra 
jelentősen hozzá fog járulni a 
foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A 
kék növekedés fenntarthatósága az új 
tengeri vállalkozások és a biogazdaságot 
célzó innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 
kikötői szolgáltatásokat és a halászati és 
akvakultúra ágazat fenntartható 
fejlődését, amelyek képesek 



AM\1166188HU.docx 179/182 PE629.445v01-00

HU

Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 
Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHAA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

Or. en

Indokolás

Az akvakultúra jelentősége egyre fontosabb a világban és az EU-ban, ezért ez az ágazat külön 
fejezetet érdemel mind az uniós halászati politikában, mind az alapokban.

Módosítás 292
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A part menti régiókban a 
munkahelyteremtés a fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók 
társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító 
ágazatok és szolgáltatások teljesítménye 
várhatóan felül fogja múlni a globális 
gazdaság növekedését, és 2030-ra 
jelentősen hozzá fog járulni a 
foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A 
kék növekedés fenntarthatósága az új 
tengeri vállalkozások és a biogazdaságot 
célzó innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 

(35) A part menti régiókban a
munkahelyteremtés az ökológiai 
korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók 
társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító 
ágazatok és szolgáltatások teljesítménye 
várhatóan felül fogja múlni a globális 
gazdaság növekedését, és 2030-ra 
jelentősen hozzá fog járulni a 
foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A 
kék növekedés fenntarthatósága az új 
tengeri vállalkozások és a biogazdaságot 
célzó innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
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képviselő hajógyártást, valamint az új 
kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 
munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 
Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 
kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 
munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 
Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania az ökológiai korlátokon belül 
fejlődő, fenntartható kék gazdaságot
elősegítő feltételek megteremtésére és a 
szűk keresztmetszetek megszüntetésére a 
beruházások elősegítése és az új piacok, 
technológiák és szolgáltatások fejlesztése 
érdekében. A fenntartható kék gazdaság 
támogatását megosztott, közvetlen és 
közvetett irányítással kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 293
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A part menti régiókban a 
munkahelyteremtés a fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók 
társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító 
ágazatok és szolgáltatások teljesítménye 
várhatóan felül fogja múlni a globális 
gazdaság növekedését, és 2030-ra 
jelentősen hozzá fog járulni a 
foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A 
kék növekedés fenntarthatósága az új 
tengeri vállalkozások és a biogazdaságot 
célzó innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 
kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 

(35) A part menti régiókban és a 
szigeteken a munkahelyteremtés gyakran a 
fenntartható kék gazdaság helyileg 
ösztönzött fejlesztésére támaszkodik, 
amely felfrissíti e régiók társadalmi 
szerkezetét. Az óceánhasznosító ágazatok 
és szolgáltatások teljesítménye várhatóan 
felül fogja múlni a globális gazdaság 
növekedését, és 2030-ra jelentősen hozzá 
fog járulni a foglalkoztatáshoz és a 
növekedéshez. A kék növekedés 
fenntarthatósága az új tengeri 
vállalkozások és a biogazdaságot célzó 
innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 
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munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 
Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 
munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 
Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 294
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Az 1380/2013/EK európai 
parlamenti és a tanácsi rendelet 
(3) preambulumbekezdésével 
összhangban „a hobbihorgászat jelentős 
hatást gyakorolhat a halászati 
erőforrásokra, ezért a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezeket oly módon 
folytassák, ami összhangban van a közös 
halászati politika célkitűzéseivel.” 
Azonban a hobbihorgászatokat nem lehet 
megfelelően kezelni a hobbihorgászattal 
kapcsolatos adatok megbízható és 
rendszeres begyűjtése nélkül, amint azt az 
Európai Parlamentnek az Uniós 
hobbihorgászat helyzetéről szóló 
(2017/2120 INI) állásfoglalásra irányuló 
indítványa hangsúlyozza.

Or. en
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Módosítás 295
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A fenntartható kék gazdaság célja 
a fenntartható fogyasztás és termelés, a 
források hatékony felhasználása, 
valamint a tengeri ökoszisztémák 
sokféleségének, termelékenységének, 
rugalmasságának, elvi funkcióinak és 
belső értékeinek védelme és megőrzése. A 
jelenlegi és a jövőbeli generációk hosszú 
távú szükségleteinek értékelésén alapszik. 
Ez azt is jelenti, hogy a be kell állítani a 
termékek és a szolgáltatások megfelelő 
árait.

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
tevékenységek a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezik, és ezért a helyi part menti 
közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri ökoszisztémák védelme 
között fenn kell tartani az egyensúlyt. A fenntartható kék gazdaság csak akkor hozhat 
gazdasági értéket a tengeri környezet számára, ha az a tengeri erőforrások és ökoszisztémák 
megőrzésével és védelmével valósítható meg.
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