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Módosítás 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A fenntartható kék gazdaság 
fejlődése nagymértékben támaszkodik a 
helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, 
amelyek hozzájárulnak a part menti és a 
szárazföldi közösségek és gazdaságok 
életképességéhez. Az ETHA-nak 
eszközöket kell biztosítania e partnerségek 
előmozdításához. Ehhez megosztott 
irányítás keretében támogatást kell 
biztosítani a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part 
menti és belvízi halászat, az akvakultúra 
és a fenntartható kék gazdaság fejlesztése 
révén helyi szinten növeli a gazdasági 
diverzifikációt. A közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiáknak 
biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek 
jobban kiaknázzák és hasznosítsák a 
fenntartható kék gazdaság által kínált 
lehetőségeket, a környezeti, kulturális, 
társadalmi és emberi erőforrásokra építve 
és megerősítve azokat. Valamennyi helyi 
partnerségnek ezért tükröznie kell 
stratégiájának központi elemét azáltal, 
hogy biztosítja a fenntartható helyi kék 
gazdaságban érdekelt valamennyi fél 
kiegyensúlyozott részvételét és 
képviseletét.

törölve

Or. es

Módosítás 297
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A fenntartható kék gazdaság 
fejlődése nagymértékben támaszkodik a 
helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, 
amelyek hozzájárulnak a part menti és a 
szárazföldi közösségek és gazdaságok 
életképességéhez. Az ETHA-nak 
eszközöket kell biztosítania e partnerségek 
előmozdításához. Ehhez megosztott 
irányítás keretében támogatást kell 
biztosítani a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part 
menti és belvízi halászat, az akvakultúra és 
a fenntartható kék gazdaság fejlesztése 
révén helyi szinten növeli a gazdasági 
diverzifikációt. A közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiáknak 
biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek 
jobban kiaknázzák és hasznosítsák a 
fenntartható kék gazdaság által kínált 
lehetőségeket, a környezeti, kulturális, 
társadalmi és emberi erőforrásokra építve 
és megerősítve azokat. Valamennyi helyi 
partnerségnek ezért tükröznie kell 
stratégiájának központi elemét azáltal, 
hogy biztosítja a fenntartható helyi kék 
gazdaságban érdekelt valamennyi fél 
kiegyensúlyozott részvételét és 
képviseletét.

(36) A fenntartható kék gazdaság 
fejlődése nagymértékben támaszkodik a 
helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, 
amelyek hozzájárulnak a part menti és a 
szárazföldi közösségek és gazdaságok 
életképességéhez. Az ETHA-nak 
eszközöket kell biztosítania e partnerségek 
előmozdításához. Ehhez megosztott 
irányítás keretében támogatást kell 
biztosítani a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part 
menti és belvízi halászat, az akvakultúra és 
a fenntartható kék gazdaság fejlesztése
révén helyi szinten növeli a gazdasági 
diverzifikációt. A közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiáknak 
biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek 
jobban kiaknázzák és hasznosítsák a 
fenntartható kék gazdaság által kínált 
lehetőségeket, a meglévő környezeti, 
kulturális, társadalmi és emberi 
erőforrásokra építve és megerősítve azokat. 
Valamennyi helyi partnerségnek ezért 
tükröznie kell stratégiájának központi 
elemét azáltal, hogy biztosítja a 
fenntartható helyi kék gazdaságban 
érdekelt valamennyi fél kiegyensúlyozott 
részvételét és képviseletét.

Or. en

Módosítás 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A fenntartható kék gazdaság 
fejlődése nagymértékben támaszkodik a 
helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, 
amelyek hozzájárulnak a part menti és a 
szárazföldi közösségek és gazdaságok 
életképességéhez. Az ETHA-nak

(36) A fenntartható kék gazdaság 
fejlődése nagymértékben támaszkodik a 
helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, 
amelyek hozzájárulnak a part menti és a 
szárazföldi közösségek és gazdaságok 
életképességéhez. Az ETHAA-nak
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eszközöket kell biztosítania e partnerségek 
előmozdításához. Ehhez megosztott 
irányítás keretében támogatást kell 
biztosítani a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part 
menti és belvízi halászat, az akvakultúra és 
a fenntartható kék gazdaság fejlesztése 
révén helyi szinten növeli a gazdasági 
diverzifikációt. A közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiáknak 
biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek 
jobban kiaknázzák és hasznosítsák a 
fenntartható kék gazdaság által kínált 
lehetőségeket, a környezeti, kulturális, 
társadalmi és emberi erőforrásokra építve 
és megerősítve azokat. Valamennyi helyi 
partnerségnek ezért tükröznie kell 
stratégiájának központi elemét azáltal, 
hogy biztosítja a fenntartható helyi kék 
gazdaságban érdekelt valamennyi fél 
kiegyensúlyozott részvételét és 
képviseletét.

eszközöket kell biztosítania e partnerségek 
előmozdításához. Ehhez megosztott 
irányítás keretében támogatást kell 
biztosítani a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part 
menti és belvízi halászat, az akvakultúra és 
a fenntartható kék gazdaság fejlesztése 
révén helyi szinten növeli a gazdasági 
diverzifikációt. A közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiáknak 
biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek 
jobban kiaknázzák és hasznosítsák a 
fenntartható kék gazdaság által kínált 
lehetőségeket, a környezeti, kulturális, 
társadalmi és emberi erőforrásokra építve 
és megerősítve azokat. Valamennyi helyi 
partnerségnek ezért tükröznie kell 
stratégiájának központi elemét azáltal, 
hogy biztosítja a fenntartható helyi kék 
gazdaságban érdekelt valamennyi fél 
kiegyensúlyozott részvételét és 
képviseletét.

Or. en

Módosítás 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A fenntartható kék gazdaság 
fejlődése nagymértékben támaszkodik a 
helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, 
amelyek hozzájárulnak a part menti és a 
szárazföldi közösségek és gazdaságok 
életképességéhez. Az ETHA-nak 
eszközöket kell biztosítania e partnerségek 
előmozdításához. Ehhez megosztott 
irányítás keretében támogatást kell 
biztosítani a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part 
menti és belvízi halászat, az akvakultúra és 
a fenntartható kék gazdaság fejlesztése 
révén helyi szinten növeli a gazdasági 

(36) A fenntartható kék gazdaság 
fejlődése nagymértékben támaszkodik a 
helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, 
amelyek hozzájárulnak a part menti és a 
szárazföldi közösségek és gazdaságok 
életképességéhez. Az ETHA-nak 
eszközöket kell biztosítania e partnerségek 
előmozdításához. Ehhez megosztott 
irányítás keretében támogatást kell 
biztosítani a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part 
menti halászat, az akvakultúra és a 
fenntartható kék gazdaság fejlesztése révén 
helyi szinten növeli a gazdasági 



PE629.603v01-00 6/184 AM\1167348HU.docx

HU

diverzifikációt. A közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiáknak 
biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek 
jobban kiaknázzák és hasznosítsák a 
fenntartható kék gazdaság által kínált 
lehetőségeket, a környezeti, kulturális, 
társadalmi és emberi erőforrásokra építve 
és megerősítve azokat. Valamennyi helyi 
partnerségnek ezért tükröznie kell 
stratégiájának központi elemét azáltal, 
hogy biztosítja a fenntartható helyi kék 
gazdaságban érdekelt valamennyi fél 
kiegyensúlyozott részvételét és 
képviseletét.

diverzifikációt. A közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiáknak 
biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek 
jobban kiaknázzák és hasznosítsák a 
fenntartható kék gazdaság által kínált 
lehetőségeket, a környezeti, kulturális, 
társadalmi és emberi erőforrásokra építve 
és megerősítve azokat. Valamennyi helyi 
partnerségnek ezért tükröznie kell 
stratégiájának központi elemét azáltal, 
hogy biztosítja a fenntartható helyi kék 
gazdaságban érdekelt valamennyi fél 
kiegyensúlyozott részvételét és 
képviseletét.

Or. en

Indokolás

A belvízi tevékenységekhez nyújtott támogatást már fedezi az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap. Emellett a belvízi halászati tevékenységek nem tartoznak a tengerpolitika és/vagy a 
közös halászati politika hatálya alá.

Módosítás 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Lehetővé kell tenni, hogy 
megosztott irányítás keretében az ETHA 
az adatok gyűjtése, kezelése és 
felhasználása révén támogassa a 
fenntartható kék gazdaságot a tengeri 
környezet állapotával kapcsolatos 
ismeretek bővítése érdekében. E 
támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv követelményeinek 
teljesítésére és a tengeri területrendezés 
támogatására kell irányulnia, valamint 
arra, hogy az európai tengeri megfigyelési 
és adathálózat segítségével javuljon az 
adatminőség és intenzívebbé váljon az 
adatmegosztás.

törölve
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Or. es

Módosítás 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Lehetővé kell tenni, hogy 
megosztott irányítás keretében az ETHA az 
adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása 
révén támogassa a fenntartható kék 
gazdaságot a tengeri környezet állapotával 
kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében. 
E támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv követelményeinek 
teljesítésére és a tengeri területrendezés 
támogatására kell irányulnia, valamint arra, 
hogy az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózat segítségével javuljon az 
adatminőség és intenzívebbé váljon az 
adatmegosztás.

(37) Lehetővé kell tenni, hogy 
megosztott irányítás keretében az ETHAA
az adatok gyűjtése, kezelése és 
felhasználása révén támogassa a 
fenntartható kék gazdaságot a tengeri és 
édesvízi környezet állapotával kapcsolatos 
ismeretek bővítése érdekében. E 
támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv követelményeinek 
teljesítésére és a tengeri területrendezés, 
illetve a halászati és akvakultúra-ágazat 
fenntarthatóságának támogatására kell 
irányulnia, valamint arra, hogy az európai 
tengeri megfigyelési és adathálózat 
segítségével javuljon az adatminőség és 
intenzívebbé váljon az adatmegosztás.

Or. en

Módosítás 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Lehetővé kell tenni, hogy 
megosztott irányítás keretében az ETHA az 
adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása 
révén támogassa a fenntartható kék 
gazdaságot a tengeri környezet állapotával 
kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében. 
E támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv követelményeinek 
teljesítésére és a tengeri területrendezés 

(37) Lehetővé kell tenni, hogy 
megosztott irányítás keretében az ETHA az 
adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása 
révén támogassa az ökológiai korlátokon 
belül fejlődő, fenntartható kék gazdaságot 
a tengeri környezet állapotával kapcsolatos 
ismeretek bővítése érdekében. E 
támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv követelményeinek 
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támogatására kell irányulnia, valamint arra, 
hogy az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózat segítségével javuljon az 
adatminőség és intenzívebbé váljon az
adatmegosztás.

teljesítésére és a tengeri területrendezés 
támogatására kell irányulnia, valamint arra, 
hogy az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózat segítségével javuljon az 
adatminőség és intenzívebbé váljon az 
adatmegosztás.

Or. en

Módosítás 303
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Lehetővé kell tenni, hogy 
megosztott irányítás keretében az ETHA az 
adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása 
révén támogassa a fenntartható kék 
gazdaságot a tengeri környezet állapotával 
kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében. 
E támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv követelményeinek 
teljesítésére és a tengeri területrendezés 
támogatására kell irányulnia, valamint arra, 
hogy az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózat segítségével javuljon az 
adatminőség és intenzívebbé váljon az
adatmegosztás.

(37) Lehetővé kell tenni, hogy 
megosztott irányítás keretében az ETHA az 
adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása 
révén támogassa a fenntartható kék 
gazdaságot a tengeri környezet és az 
erőforrások állapotával kapcsolatos 
ismeretek bővítése érdekében. E 
támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv követelményeinek 
teljesítésére és a tengeri területrendezés 
támogatására kell irányulnia, valamint arra, 
hogy az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózat segítségével javuljon az 
adatminőség és intenzívebbé váljon az 
adatmegosztás.

Or. en

Módosítás 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Közvetlen és közvetett irányítás törölve
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keretében az ETHA-nak a fenntartható 
kék gazdaságot előmozdító feltételekre 
kell összpontosítania a tengerpolitika 
integrált igazgatásának és irányításának 
előmozdítása, a kutatásnak, az 
innovációnak és a technológiának a 
fenntartható kék gazdaságban 
megvalósuló transzfere és elterjedése, a 
tengerészeti készségek és az óceánokkal 
kapcsolatos ismeretek fejlesztése, a 
fenntartható kék gazdasággal kapcsolatos 
társadalmi-gazdasági adatok megosztása, 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek 
és innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 
területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani a legkülső régiók 
sajátos helyzetére.

Or. es

Módosítás 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Közvetlen és közvetett irányítás 
keretében az ETHA-nak a fenntartható kék 
gazdaságot előmozdító feltételekre kell 
összpontosítania a tengerpolitika integrált 
igazgatásának és irányításának 
előmozdítása, a kutatásnak, az 
innovációnak és a technológiának a 
fenntartható kék gazdaságban megvalósuló 
transzfere és elterjedése, a tengerészeti 
készségek és az óceánokkal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék 
gazdasággal kapcsolatos társadalmi-
gazdasági adatok megosztása, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 

(38) Közvetlen és közvetett irányítás 
keretében az ETHA-nak az egészséges 
tengeri környezetet támogató fenntartható 
kék gazdaság megteremtését biztosító
feltételekre kell összpontosítania a 
tengerpolitika integrált igazgatásának és 
irányításának előmozdítása, a kutatásnak, 
az innovációnak és a technológiának a
fenntartható kék gazdaságban megvalósuló 
transzfere és elterjedése, a tengerészeti 
készségek és az óceánokkal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék 
gazdasággal kapcsolatos környezeti és
társadalmi-gazdasági adatok megosztása, 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 



PE629.603v01-00 10/184 AM\1167348HU.docx

HU

reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek és 
innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 
területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani a legkülső régiók 
sajátos helyzetére.

éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek és 
innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 
területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani a legkülső régiók 
sajátos helyzetére.

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenységek a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezik, következésképpen meg kell őrizni 
az egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása, valamint 
a tengeri ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor fog 
gazdasági értéket teremteni a tengeri környezet számára, ha az a tengeri erőforrások és 
ökoszisztémák megőrzése és védelme mellett folytatható.

Módosítás 306
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Közvetlen és közvetett irányítás 
keretében az ETHA-nak a fenntartható kék 
gazdaságot előmozdító feltételekre kell 
összpontosítania a tengerpolitika integrált 
igazgatásának és irányításának 
előmozdítása, a kutatásnak, az 
innovációnak és a technológiának a 
fenntartható kék gazdaságban megvalósuló 
transzfere és elterjedése, a tengerészeti 
készségek és az óceánokkal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék 
gazdasággal kapcsolatos társadalmi-
gazdasági adatok megosztása, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek és 
innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 

(38) Közvetlen és közvetett irányítás 
keretében az ETHA-nak a fenntartható kék 
gazdaságot előmozdító feltételekre kell 
összpontosítania a tengerpolitika integrált 
igazgatásának és irányításának 
előmozdítása, a kutatásnak, az 
innovációnak és a technológiának a 
fenntartható kék gazdaságban megvalósuló 
transzfere és elterjedése, a tengerészeti 
készségek és az óceánokkal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék 
gazdasággal kapcsolatos társadalmi-
gazdasági adatok megosztása, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek és 
innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 
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területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani a legkülső régiók 
sajátos helyzetére.

területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani az EUMSZ 174. 
cikke alá tartozó legkülső régiók és 
szigetek sajátos helyzetére.

Or. fr

Módosítás 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Közvetlen és közvetett irányítás 
keretében az ETHA-nak a fenntartható kék 
gazdaságot előmozdító feltételekre kell 
összpontosítania a tengerpolitika integrált 
igazgatásának és irányításának 
előmozdítása, a kutatásnak, az 
innovációnak és a technológiának a 
fenntartható kék gazdaságban megvalósuló 
transzfere és elterjedése, a tengerészeti 
készségek és az óceánokkal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék 
gazdasággal kapcsolatos társadalmi-
gazdasági adatok megosztása, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek és 
innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 
területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani a legkülső régiók 
sajátos helyzetére.

(38) Közvetlen és közvetett irányítás 
keretében az ETHA-nak az ökológiai 
korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék 
gazdaságot előmozdító feltételekre kell 
összpontosítania a tengerpolitika integrált 
igazgatásának és irányításának 
előmozdítása, a kutatásnak, az 
innovációnak és a technológiának a 
fenntartható kék gazdaságban megvalósuló 
transzfere és elterjedése, a tengerészeti 
készségek és az óceánokkal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék 
gazdasággal kapcsolatos társadalmi-
gazdasági adatok megosztása, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek és 
innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 
területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani a legkülső régiók 
sajátos helyzetére.

Or. en

Módosítás 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
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38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Közvetlen és közvetett irányítás 
keretében az ETHA-nak a fenntartható kék 
gazdaságot előmozdító feltételekre kell 
összpontosítania a tengerpolitika integrált 
igazgatásának és irányításának 
előmozdítása, a kutatásnak, az 
innovációnak és a technológiának a 
fenntartható kék gazdaságban megvalósuló 
transzfere és elterjedése, a tengerészeti 
készségek és az óceánokkal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék 
gazdasággal kapcsolatos társadalmi-
gazdasági adatok megosztása, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek és 
innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 
területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani a legkülső régiók 
sajátos helyzetére.

(38) Közvetlen és közvetett irányítás 
keretében az ETHAA-nak a fenntartható 
kék gazdaságot előmozdító feltételekre kell 
összpontosítania a tengerpolitika integrált 
igazgatásának és irányításának 
előmozdítása, a kutatásnak, az 
innovációnak és a technológiának a 
fenntartható kék gazdaságban megvalósuló 
transzfere és elterjedése, a tengerészeti 
készségek és az óceánokkal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék 
gazdasággal kapcsolatos társadalmi-
gazdasági adatok megosztása, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek és 
innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 
területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani a legkülső régiók 
sajátos helyzetére.

Or. en

Módosítás 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az óceánok területének 60 %-a a 
nemzeti joghatóságokon kívül esik. Ez 
megosztott nemzetközi felelősséget 
feltételez. Az óceánokat érintő legtöbb 
probléma – például a túlhalászás, az
éghajlatváltozás, a savasodás, a szennyezés 
és a biológiai sokféleség csökkenése –
jellegénél fogva határokon átívelő kérdés, 
amely ezért közös fellépését igényel. Az 
Egyesült Nemzetek Tengerjogi 

(39) Az óceánok területének 60 %-a a 
nemzeti joghatóságokon kívül esik. Ez 
megosztott nemzetközi felelősséget 
feltételez. Az óceánokat érintő legtöbb 
probléma – például a biológiai sokféleség 
csökkenéséhez vezető túlhalászás, 
éghajlatváltozás, savasodás, szennyezés,
olajkutatás vagy víz alatti bányászat –
jellegénél fogva határokon átívelő kérdés, 
amely ezért közös fellépését igényel. Az 
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Egyezménye, amelynek a 98/392/EK 
tanácsi határozat16 értelmében az Unió is 
szerződő fele, számos joghatósági szabályt, 
intézményt és egyedi keretet hozott létre az 
óceánokon folytatott emberi tevékenység 
szabályozására és igazgatására. Az utóbbi 
években globális konszenzus alakult ki 
azzal kapcsolatban, hogy a tengeri 
környezet és a tengereket érintő emberi 
tevékenységek hatékonyabb irányítására 
van szükség az óceánok egyre fokozódó 
terhelésének kezelése érdekében.

Egyesült Nemzetek Tengerjogi 
Egyezménye, amelynek a 98/392/EK 
tanácsi határozat16 értelmében az Unió is 
szerződő fele, számos joghatósági szabályt, 
intézményt és egyedi keretet hozott létre az 
óceánokon folytatott emberi tevékenység 
szabályozására és igazgatására. Az utóbbi 
években globális konszenzus alakult ki 
azzal kapcsolatban, hogy a tengeri 
környezet és a tengereket érintő emberi 
tevékenységek hatékonyabb irányítására 
van szükség az óceánok egyre fokozódó 
terhelésének kezelése érdekében.

_________________ _________________

16 A Tanács 98/392/EK határozata (1998. 
március 23.) az Egyesült Nemzetek 
Szervezete 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének és az egyezmény XI. 
részének végrehajtásáról szóló, 1994. július 
28-i megállapodásnak az Európai 
Közösség általi megkötéséről (HL L 179.,
1998.6.23., 1. o.).

16 A Tanács 98/392/EK határozata (1998. 
március 23.) az Egyesült Nemzetek 
Szervezete 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének és az egyezmény XI. 
részének végrehajtásáról szóló, 1994. július 
28-i megállapodásnak az Európai 
Közösség általi megkötéséről (HL L 179., 
1998.6.23., 1. o.).

Or. es

Módosítás 310
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az óceánok területének 60 %-a a 
nemzeti joghatóságokon kívül esik. Ez 
megosztott nemzetközi felelősséget 
feltételez. Az óceánokat érintő legtöbb 
probléma – például a túlhalászás, az 
éghajlatváltozás, a savasodás, a szennyezés 
és a biológiai sokféleség csökkenése –
jellegénél fogva határokon átívelő kérdés, 
amely ezért közös fellépését igényel. Az 
Egyesült Nemzetek Tengerjogi 
Egyezménye, amelynek a 98/392/EK 
tanácsi határozat16 értelmében az Unió is 

(39) Az óceánok területének 60 %-a a 
nemzeti joghatóságokon kívül esik. Ez 
megosztott nemzetközi felelősséget 
feltételez. Az óceánokat érintő legtöbb 
probléma – például a túlhalászás, az 
éghajlatváltozás, a savasodás, a szennyezés 
és a biológiai sokféleség csökkenése –
jellegénél fogva határokon átívelő kérdés, 
amely ezért közös fellépését igényel. Az 
Egyesült Nemzetek Tengerjogi 
Egyezménye, amelynek a 98/392/EK 
tanácsi határozat16 értelmében az Unió is 
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szerződő fele, számos joghatósági szabályt, 
intézményt és egyedi keretet hozott létre az 
óceánokon folytatott emberi tevékenység 
szabályozására és igazgatására. Az utóbbi 
években globális konszenzus alakult ki 
azzal kapcsolatban, hogy a tengeri 
környezet és a tengereket érintő emberi 
tevékenységek hatékonyabb irányítására 
van szükség az óceánok egyre fokozódó 
terhelésének kezelése érdekében.

szerződő fele, számos joghatósági szabályt, 
intézményt és egyedi keretet hozott létre az 
óceánokon folytatott emberi tevékenység 
szabályozására és igazgatására. Az utóbbi 
években globális konszenzus alakult ki 
azzal kapcsolatban, hogy a tengeri 
környezet és a tengereket érintő emberi 
tevékenységek hatékonyabb irányítására 
van szükség az óceánok és tengerek egyre 
fokozódó terhelésének kezelése érdekében.

_________________ _________________

16 A Tanács 98/392/EK határozata (1998. 
március 23.) az Egyesült Nemzetek 
Szervezete 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének és az egyezmény XI. 
részének végrehajtásáról szóló, 1994. július 
28-i megállapodásnak az Európai 
Közösség általi megkötéséről (HL L 179., 
1998.6.23., 1. o.).

16 A Tanács 98/392/EK határozata (1998. 
március 23.) az Egyesült Nemzetek 
Szervezete 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének és az egyezmény XI. 
részének végrehajtásáról szóló, 1994. július 
28-i megállapodásnak az Európai
Közösség általi megkötéséről (HL L 179., 
1998.6.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 311
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Globális szereplőként az Unió 
szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, 
összhangban az „Nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend” című, a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. november 10-i közös 
közleménnyel17. Az Unió óceánpolitikai 
irányításra vonatkozó politikája olyan új 
politika, amely az óceánokat integrált 
módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás nem csupán a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 

(40) Globális szereplőként az Unió 
szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, 
összhangban az „Nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend” című, a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. november 10-i közös 
közleménnyel17. Az Unió óceánpolitikai 
irányításra vonatkozó politikája olyan új 
politika, amely az óceánokat integrált 
módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás nem csupán a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
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fejlesztési menetrend és különösen a 14. 
fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzése 
és fenntartható hasznosítása a fenntartható 
fejlődés céljait követve”) elérése 
szempontjából bír központi jelentőséggel, 
hanem abból a szempontból is, hogy a jövő 
generációi számára biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok legyenek biztosíthatók. Az 
Uniónak teljesítenie kell ezeket a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
valamint bilaterális, regionális és 
multilaterális szinten elő kell mozdítania a 
jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást, 
ideértve a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzését, 
megakadályozását és felszámolását, a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
keretének fejlesztését, az óceánokra és 
tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, 
a fenntartható kék gazdaság feltételeinek 
megteremtését, valamint a nemzetközi 
óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos 
adatok megerősítését.

fejlesztési menetrend és különösen a 14. 
fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzése 
és fenntartható hasznosítása a fenntartható 
fejlődés céljait követve”) elérése 
szempontjából bír központi jelentőséggel, 
hanem abból a szempontból is, hogy a jövő 
generációi számára biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok legyenek biztosíthatók. Az 
Uniónak teljesítenie kell ezeket a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
valamint bilaterális, regionális és 
multilaterális szinten elő kell mozdítania a 
jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást, 
ideértve a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzését, 
megakadályozását és felszámolását, a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
keretének fejlesztését, az óceánokra és 
tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, 
a fenntartható kék gazdaság feltételeinek 
megteremtését, valamint a nemzetközi 
óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos 
adatok megerősítését. A Bizottságnak arra 
is fel kell szólítania a tagállamokat, hogy 
vessenek véget a nemzeti joghatóságuk 
határain túli területekre vonatkozó 
mélytengeri bányászati feltárásra és 
kitermelésre vonatkozó engedélyek 
támogatásának és a kontinentális 
talapzataikra vonatkozó mélytengeri 
bányászati engedélyek kiadásának, 
ezenfelül támogassák a kereskedelmi célú 
mélytengeri bányászati feltárásra 
vonatkozó engedélyekről szóló nemzetközi 
moratórium kidolgozását, amely addig 
lenne érvényben, amíg nem kerül sor a 
mélytengeri bányászat tengeri 
környezetre, biológiai sokféleségre és 
tengeren zajló emberi tevékenységekre 
gyakorolt hatásának megfelelő 
tanulmányozására és kutatására, és az 
összes lehetséges kockázat ismertté nem 
vált, ahogy az „A nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend a 2030 utáni 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési célok keretében” című, 2018. 
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január 16-i európai parlamenti 
állásfoglalás 40. és 42. bekezdésében is 
szerepel.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. es

Módosítás 312
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Globális szereplőként az Unió 
szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, 
összhangban az „Nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend” című, a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. november 10-i közös 
közleménnyel17. Az Unió óceánpolitikai 
irányításra vonatkozó politikája olyan új 
politika, amely az óceánokat integrált
módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás nem csupán a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és különösen a 14. 
fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzése 
és fenntartható hasznosítása a fenntartható 
fejlődés céljait követve”) elérése 
szempontjából bír központi jelentőséggel, 
hanem abból a szempontból is, hogy a jövő 
generációi számára biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok legyenek biztosíthatók. Az 
Uniónak teljesítenie kell ezeket a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
valamint bilaterális, regionális és 
multilaterális szinten elő kell mozdítania a 

(40) Globális szereplőként az Unió 
szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, 
összhangban az „Nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend” című, a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. november 10-i közös 
közleménnyel17. Az Unió óceánpolitikai 
irányításra vonatkozó politikája olyan új 
politika, amely az óceánokat integrált 
módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás nem csupán a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és különösen a 14. 
fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzése 
és fenntartható hasznosítása a fenntartható 
fejlődés céljait követve”) elérése 
szempontjából bír központi jelentőséggel, 
hanem abból a szempontból is, hogy a jövő 
generációi számára biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok legyenek biztosíthatók. Az 
Uniónak teljesítenie kell ezeket a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
valamint bilaterális, regionális és 
multilaterális szinten elő kell mozdítania a 
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jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást, 
ideértve a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzését, 
megakadályozását és felszámolását, a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
keretének fejlesztését, az óceánokra és 
tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, 
a fenntartható kék gazdaság feltételeinek 
megteremtését, valamint a nemzetközi 
óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos 
adatok megerősítését.

jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást, 
ideértve a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzését, 
megakadályozását és felszámolását, a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
keretének fejlesztését, az óceánokra és 
tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, 
az ökológiai korlátokon belül fejlődő, 
fenntartható kék gazdaság feltételeinek 
megteremtését, valamint a nemzetközi 
óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos 
adatok megerősítését.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. en

Módosítás 313
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Globális szereplőként az Unió 
szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, 
összhangban az „Nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend” című, a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. november 10-i közös 
közleménnyel17. Az Unió óceánpolitikai 
irányításra vonatkozó politikája olyan új 
politika, amely az óceánokat integrált 
módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás nem csupán a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és különösen a 14. 
fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzése 
és fenntartható hasznosítása a fenntartható 

(40) Globális szereplőként az Unió 
szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, 
összhangban az „Nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend” című, a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. november 10-i közös 
közleménnyel17. Az Unió óceánpolitikai 
irányításra vonatkozó politikája olyan új 
politika, amely az óceánokat integrált 
módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás nem csupán a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és különösen a 14. 
fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzése 
és fenntartható hasznosítása a fenntartható 



PE629.603v01-00 18/184 AM\1167348HU.docx

HU

fejlődés céljait követve”) elérése 
szempontjából bír központi jelentőséggel,
hanem abból a szempontból is, hogy a jövő 
generációi számára biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok legyenek biztosíthatók. Az 
Uniónak teljesítenie kell ezeket a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
valamint bilaterális, regionális és 
multilaterális szinten elő kell mozdítania a 
jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást, 
ideértve a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzését, 
megakadályozását és felszámolását, a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
keretének fejlesztését, az óceánokra és 
tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, 
a fenntartható kék gazdaság feltételeinek 
megteremtését, valamint a nemzetközi 
óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos 
adatok megerősítését.

fejlődés céljait követve”) elérése 
szempontjából bír központi jelentőséggel, 
hanem abból a szempontból is, hogy a jövő 
generációi számára biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok legyenek biztosíthatók. Az 
Uniónak teljesítenie kell ezeket a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
valamint bilaterális, regionális és 
multilaterális szinten elő kell mozdítania a 
jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást, 
ideértve a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzését, 
megakadályozását és felszámolását, illetve 
tengeri környezetre gyakorolt hatásának 
minimálisra csökkentését, a nemzetközi
óceánpolitikai irányítás keretének 
fejlesztését, az óceánokra és tengerekre 
nehezedő terhelés mérséklését, a 
fenntartható kék gazdaság feltételeinek 
megteremtését, valamint a nemzetközi 
óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos 
adatok megerősítését.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. en

Módosítás 314
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Globális szereplőként az Unió 
szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, 
összhangban az „Nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend” című, a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. november 10-i közös 

(40) Globális szereplőként az Unió 
szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, 
összhangban az „Nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend” című, a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. november 10-i közös 
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közleménnyel17. Az Unió óceánpolitikai 
irányításra vonatkozó politikája olyan új 
politika, amely az óceánokat integrált 
módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás nem csupán a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és különösen a 14. 
fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzése 
és fenntartható hasznosítása a fenntartható 
fejlődés céljait követve”) elérése 
szempontjából bír központi jelentőséggel, 
hanem abból a szempontból is, hogy a jövő 
generációi számára biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok legyenek biztosíthatók. Az 
Uniónak teljesítenie kell ezeket a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
valamint bilaterális, regionális és 
multilaterális szinten elő kell mozdítania a 
jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást, 
ideértve a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzését, 
megakadályozását és felszámolását, a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
keretének fejlesztését, az óceánokra és 
tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, 
a fenntartható kék gazdaság feltételeinek 
megteremtését, valamint a nemzetközi 
óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos 
adatok megerősítését.

közleménnyel17. Az Unió óceánpolitikai 
irányításra vonatkozó politikája olyan új 
politika, amely az óceánokat integrált 
módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás nem csupán a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és különösen a 14. 
fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzése 
és fenntartható hasznosítása a fenntartható 
fejlődés céljait követve”) elérése 
szempontjából bír központi jelentőséggel, 
hanem abból a szempontból is, hogy a jövő 
generációi számára biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok legyenek biztosíthatók. Az 
Uniónak teljesítenie kell ezeket a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
valamint bilaterális, regionális és 
multilaterális szinten elő kell mozdítania a 
jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást 
és abban vezető szerepet kell játszania, 
ideértve a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzését, 
megakadályozását és felszámolását, a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
keretének fejlesztését, az óceánokra és 
tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, 
a fenntartható kék gazdaság feltételeinek 
megteremtését, valamint a nemzetközi 
óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos 
adatok megerősítését.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. en

Módosítás 315
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az ETHA keretében a nemzetközi (41) Az ETHAA keretében a 
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óceánpolitikai irányítás előmozdítására 
hozott intézkedések célja a nemzetközi és 
regionális folyamatok, megállapodások, 
szabályok és intézmények átfogó keretének 
fejlesztése az óceánokon folytatott emberi 
tevékenység szabályozása és igazgatása 
érdekében. Az ETHA-nak finanszíroznia 
kell az Unió által a fenntartható halászati 
partnerségi megállapodások hatálya alá 
nem tartozó területek vonatkozásában 
különféle harmadik országokkal kötött 
nemzetközi megállapodásokat, valamint az 
Unió által a regionális halászati 
gazdálkodási szervezeteknek fizetendő 
tagsági hozzájárulásokat. A fenntartható 
halászati partnerségi megállapodások és a 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezetek finanszírozása továbbra is az 
Unió költségvetésének különböző részeiből 
történik.

nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
előmozdítására hozott intézkedések célja a 
nemzetközi és regionális folyamatok, 
megállapodások, szabályok és intézmények 
átfogó keretének fejlesztése az óceánokon 
folytatott emberi tevékenység szabályozása 
és igazgatása érdekében. Az ETHAA-nak
finanszíroznia kell az Unió által a 
fenntartható halászati partnerségi 
megállapodások hatálya alá nem tartozó 
területek vonatkozásában különféle 
harmadik országokkal kötött nemzetközi 
megállapodásokat, valamint az Unió által a 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezeteknek fizetendő tagsági 
hozzájárulásokat. A fenntartható halászati 
partnerségi megállapodások és a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetek 
finanszírozása továbbra is az Unió 
költségvetésének különböző részeiből 
történik.

Or. en

Módosítás 316
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A biztonság és a védelem területén 
alapvető fontosságú a határellenőrzés és a 
tengeri védelem javítása. A Tanács által 
2014. június 24-én elfogadott európai 
uniós tengeri védelmi stratégia és a hozzá 
kapcsolódó, 2014. december 16-án 
elfogadott cselekvési terv értelmében az 
információmegosztásra, valamint az 
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal, az 
Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség és az Európai Határ- és Parti 
Őrség közötti európai határvédelmi és 
parti őrségi együttműködésre építő uniós 
tengeri védelmi stratégia kulcsfontosságú 
e célkitűzések teljesítéséhez. Éppen ezért 

törölve
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az ETHA-nak mind megosztott, mind 
közvetlen irányítás keretében támogatnia 
kell a tengerfelügyeletet és a parti őrségek 
közötti együttműködést többek között 
azáltal, hogy felszereléseket vásárol 
többcélú tengeri műveletekhez. Emellett 
lehetővé kell tennie az érintett 
ügynökségek számára, hogy a 
tengerfelügyelet és tengeri védelem 
területét érintő támogatások végrehajtása 
közvetett irányítás keretében történjen.

Or. pt

Módosítás 317
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A biztonság és a védelem területén 
alapvető fontosságú a határellenőrzés és a 
tengeri védelem javítása. A Tanács által 
2014. június 24-én elfogadott európai 
uniós tengeri védelmi stratégia és a hozzá 
kapcsolódó, 2014. december 16-án 
elfogadott cselekvési terv értelmében az 
információmegosztásra, valamint az 
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal, az 
Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség és az Európai Határ- és Parti 
Őrség közötti európai határvédelmi és 
parti őrségi együttműködésre építő uniós 
tengeri védelmi stratégia kulcsfontosságú 
e célkitűzések teljesítéséhez. Éppen ezért 
az ETHA-nak mind megosztott, mind 
közvetlen irányítás keretében támogatnia 
kell a tengerfelügyeletet és a parti őrségek 
közötti együttműködést többek között 
azáltal, hogy felszereléseket vásárol 
többcélú tengeri műveletekhez. Emellett 
lehetővé kell tennie az érintett 
ügynökségek számára, hogy a 
tengerfelügyelet és tengeri védelem 
területét érintő támogatások végrehajtása 

(42) Az ETHA a halászati 
tevékenységek ellenőrzését kizárólag az 
Európai Halászati Ellenőrző Hivatalon 
keresztül segítheti.
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közvetett irányítás keretében történjen.

Or. es

Módosítás 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A biztonság és a védelem területén 
alapvető fontosságú a határellenőrzés és a 
tengeri védelem javítása. A Tanács által 
2014. június 24-én elfogadott európai uniós 
tengeri védelmi stratégia és a hozzá 
kapcsolódó, 2014. december 16-án 
elfogadott cselekvési terv értelmében az 
információmegosztásra, valamint az 
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal, az 
Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség és az Európai Határ- és Parti 
Őrség közötti európai határvédelmi és parti 
őrségi együttműködésre építő uniós tengeri 
védelmi stratégia kulcsfontosságú e 
célkitűzések teljesítéséhez. Éppen ezért az 
ETHA-nak mind megosztott, mind 
közvetlen irányítás keretében támogatnia 
kell a tengerfelügyeletet és a parti őrségek 
közötti együttműködést többek között 
azáltal, hogy felszereléseket vásárol 
többcélú tengeri műveletekhez. Emellett 
lehetővé kell tennie az érintett 
ügynökségek számára, hogy a 
tengerfelügyelet és tengeri védelem 
területét érintő támogatások végrehajtása 
közvetett irányítás keretében történjen.

(42) A biztonság és a védelem területén 
alapvető fontosságú a határellenőrzés és a 
tengeri védelem javítása. A Tanács által 
2014. június 24-én elfogadott európai uniós 
tengeri védelmi stratégia és a hozzá 
kapcsolódó, 2014. december 16-án 
elfogadott cselekvési terv értelmében az 
információmegosztásra, valamint az 
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal, az 
Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség és az Európai Határ- és Parti 
Őrség közötti európai határvédelmi és parti 
őrségi együttműködésre építő uniós tengeri 
védelmi stratégia kulcsfontosságú e 
célkitűzések teljesítéséhez. Éppen ezért az 
ETHAA-nak mind megosztott, mind 
közvetlen irányítás keretében támogatnia 
kell a tengerfelügyeletet és a parti őrségek 
közötti együttműködést többek között 
azáltal, hogy felszereléseket vásárol 
többcélú tengeri műveletekhez. Emellett 
lehetővé kell tennie az érintett 
ügynökségek számára, hogy a 
tengerfelügyelet és tengeri védelem 
területét érintő támogatások végrehajtása 
közvetett irányítás keretében történjen.

Or. en

Módosítás 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
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43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A megosztott irányítás keretében 
minden tagállam egyetlen programot 
dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell 
jóváhagynia. A regionalizációval 
összefüggésben, illetve abból a célból, 
hogy a tagállamokat a programok 
előkészítése során fokozottan stratégiai 
megközelítés alkalmazására sarkallja, a 
Bizottságnak minden tengermedencéről 
elemzést kell készítenie, amelyben a KHP 
célkitűzéseinek teljesülése szempontjából 
meghatározza a közös erősségeket és 
gyengeségeket. Az elemzésnek 
iránymutatásul kell szolgálnia mind a 
tagállamok, mind pedig a Bizottság 
számára az egyes programok regionális 
kihívásokat és igényeket is érintő 
megtárgyalása során. A programok 
értékelésekor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a KHP környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági kihívásait, a
fenntartható kék gazdaság társadalmi-
gazdasági teljesítményét, a 
tengermedencék szintjén jelentkező 
kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák 
megőrzését és helyreállítását, a tengeri 
hulladék csökkentését, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz 
történő alkalmazkodást.

(43) A megosztott irányítás keretében 
minden tagállam egyetlen programot 
dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell 
jóváhagynia. A regionalizációval 
összefüggésben, illetve abból a célból, 
hogy a tagállamokat a programok 
előkészítése során fokozottan stratégiai 
megközelítés alkalmazására sarkallja, a 
Bizottságnak minden tengermedencéről 
elemzést kell készítenie, amelyben a KHP 
célkitűzéseinek teljesülése szempontjából 
meghatározza a közös erősségeket és 
gyengeségeket. Az elemzésnek 
iránymutatásul kell szolgálnia mind a 
tagállamok, mind pedig a Bizottság 
számára az egyes programok regionális 
kihívásokat és igényeket is érintő 
megtárgyalása során. A programok 
értékelésekor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a KHP környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági kihívásait, az 
ökológiai korlátokon belül fejlődő,
fenntartható kék gazdaság társadalmi-
gazdasági teljesítményét, a 
tengermedencék szintjén jelentkező 
kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák 
megőrzését és helyreállítását, a tengeri 
hulladék csökkentését, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz 
történő alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 320
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A megosztott irányítás keretében 
minden tagállam egyetlen programot 

(43) A megosztott irányítás keretében 
minden tagállam az összes régióval 
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dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell 
jóváhagynia. A regionalizációval 
összefüggésben, illetve abból a célból, 
hogy a tagállamokat a programok 
előkészítése során fokozottan stratégiai 
megközelítés alkalmazására sarkallja, a 
Bizottságnak minden tengermedencéről 
elemzést kell készítenie, amelyben a KHP 
célkitűzéseinek teljesülése szempontjából 
meghatározza a közös erősségeket és 
gyengeségeket. Az elemzésnek 
iránymutatásul kell szolgálnia mind a 
tagállamok, mind pedig a Bizottság 
számára az egyes programok regionális 
kihívásokat és igényeket is érintő 
megtárgyalása során. A programok 
értékelésekor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a KHP környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági kihívásait, a 
fenntartható kék gazdaság társadalmi-
gazdasági teljesítményét, a 
tengermedencék szintjén jelentkező 
kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák 
megőrzését és helyreállítását, a tengeri 
hulladék csökkentését, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz 
történő alkalmazkodást.

együttműködésben egyetlen programot 
dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell 
jóváhagynia. A regionalizációval 
összefüggésben, illetve abból a célból, 
hogy a tagállamokat a programok 
előkészítése során fokozottan stratégiai 
megközelítés alkalmazására sarkallja, a 
Bizottságnak minden tengermedencéről 
elemzést kell készítenie, amelyben a KHP 
célkitűzéseinek teljesülése szempontjából 
meghatározza a közös erősségeket és 
gyengeségeket. Az elemzésnek 
iránymutatásul kell szolgálnia mind a 
tagállamok, mind pedig a Bizottság 
számára az egyes programok regionális 
kihívásokat és igényeket is érintő 
megtárgyalása során. A programok 
értékelésekor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a KHP környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági kihívásait, a 
fenntartható kék gazdaság társadalmi-
gazdasági teljesítményét, a 
tengermedencék szintjén jelentkező 
kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák 
megőrzését és helyreállítását, a tengeri 
hulladék csökkentését, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz 
történő alkalmazkodást.

Or. fr

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kidolgozott programok az uniós régiók igényeit és 
sajátosságait tükrözzék, elengedhetetlen, hogy e régiókat bevonják az egyetlen program 
kidolgozásába.

Módosítás 321
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A megosztott irányítás keretében (43) A megosztott irányítás keretében 
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minden tagállam egyetlen programot 
dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell 
jóváhagynia. A regionalizációval 
összefüggésben, illetve abból a célból, 
hogy a tagállamokat a programok 
előkészítése során fokozottan stratégiai 
megközelítés alkalmazására sarkallja, a 
Bizottságnak minden tengermedencéről 
elemzést kell készítenie, amelyben a KHP 
célkitűzéseinek teljesülése szempontjából 
meghatározza a közös erősségeket és 
gyengeségeket. Az elemzésnek 
iránymutatásul kell szolgálnia mind a 
tagállamok, mind pedig a Bizottság 
számára az egyes programok regionális 
kihívásokat és igényeket is érintő 
megtárgyalása során. A programok 
értékelésekor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a KHP környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági kihívásait, a 
fenntartható kék gazdaság társadalmi-
gazdasági teljesítményét, a 
tengermedencék szintjén jelentkező 
kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák 
megőrzését és helyreállítását, a tengeri 
hulladék csökkentését, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz 
történő alkalmazkodást.

minden tagállam egyetlen programot 
dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell 
jóváhagynia. A regionalizációval 
összefüggésben, illetve abból a célból, 
hogy a tagállamokat a programok 
előkészítése során fokozottan stratégiai 
megközelítés alkalmazására sarkallja, a 
Bizottságnak minden tengermedencéről 
elemzést kell készítenie, amelyben a KHP 
célkitűzéseinek teljesülése szempontjából 
meghatározza a közös erősségeket és 
gyengeségeket. Az elemzésnek 
iránymutatásul kell szolgálnia mind a 
tagállamok, mind pedig a Bizottság 
számára az egyes programok regionális 
kihívásokat és igényeket is érintő 
megtárgyalása során. A programok 
értékelésekor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a KHP környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági kihívásait, a 
fenntartható kék gazdaság társadalmi-
gazdasági teljesítményét, a 
tengermedencék szintjén jelentkező 
kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák 
megőrzését és helyreállítását, a tengeri 
hulladék csökkentését és összegyűjtését, 
valamint az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet, annak mérséklését és az ahhoz 
történő alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 322
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) A gazdálkodási intézkedések 
hatékony, regionális szintű 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
tagállamoknak a tanácsadó testületek, a 
halászokat tömörítő szervezetek és az 
illetékes intézmények/hatóságok 
bevonásával be kell vezetniük egy közös 
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irányításon alapuló, a párbeszéd és a felek 
szerepvállalásának megerősítésére 
szolgáló rendszert.

Or. es

Módosítás 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az ETHA-támogatás által elért 
eredményeket mutatók alapján kell 
értékelni. A tagállamoknak be kell 
számolniuk a mérföldkövek és célok 
elérésében elért eredményekről, a 
Bizottságnak pedig a tagállamok éves 
teljesítményjelentései alapján el kell 
végeznie az éves teljesítményértékelést, 
lehetővé téve a végrehajtással kapcsolatos 
esetleges problémák korai észlelését és a 
korrekciós intézkedéseket. E célból egy 
monitoring- és értékelési keret kell 
létrehozni.

(44) Az ETHAA-támogatás által elért 
eredményeket mutatók alapján kell 
értékelni. A tagállamoknak kétévente be 
kell számolniuk a mérföldkövek és célok 
elérésében elért eredményekről, a 
Bizottságnak pedig a tagállamok éves 
teljesítményjelentései alapján kétévente
teljesítményértékelést kell végeznie, 
lehetővé téve a végrehajtással kapcsolatos 
esetleges problémák korai észlelését és a 
korrekciós intézkedéseket. E célból egy 
monitoring- és értékelési keret kell 
létrehozni.

Or. en

Indokolás

Nem támogatom, hogy a tagállamokat arra kötelezzék, hogy évente teljesítményjelentést 
készítsenek. A tagállamok és a regionális közigazgatások nem tudják minden egyes évben 
összegyűjteni a jelentéstételhez szükséges adatokat. A két- vagy háromévenkénti jelentéstétel 
kivitelezhető lenne és biztosítaná a jelentések pontosságát és hitelességét.

Módosítás 324
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az Európai Parlament, az Európai (45) Az Európai Parlament, az Európai 
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Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás18 (22) és (23) 
bekezdése értelmében szükség van az 
ETHA-nak a konkrét nyomonkövetési 
követelmények révén gyűjtött információk 
alapján történő értékelésére, elkerülve 
ugyanakkor a túlszabályozást és az 
adminisztratív terheket, különösen a 
tagállamok tekintetében. Ezek a 
követelmények adott esetben – az ETHA
gyakorlati hatásai értékelésének alapjaként 
– mérhető mutatókat is magukban 
foglalhatnak.

Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás18 (22) és (23) 
bekezdése értelmében szükség van az 
ETHAA-nak a konkrét nyomonkövetési 
követelmények révén gyűjtött információk 
alapján történő értékelésére, elkerülve 
ugyanakkor a túlszabályozást és az 
adminisztratív terheket, különösen a 
tagállamok tekintetében. Ezek a 
követelmények adott esetben – az ETHAA
gyakorlati hatásai értékelésének alapjaként 
– mérhető mutatókat is magukban 
foglalhatnak.

_________________ _________________

18 Intézményközi megállapodás (2016. 
április 13.) az Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság között a jogalkotás minőségének 
javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

18 Intézményközi megállapodás (2016. 
április 13.) az Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság között a jogalkotás minőségének 
javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

Or. en

Módosítás 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A Bizottságnak tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket kell 
végeznie az ETHA-hoz, valamint annak 
intézkedéseihez és eredményeihez 
kapcsolódóan. Az ETHA-hoz allokált 
pénzügyi forrásokból kell fedezni ezenfelül 
az Unió azon politikai prioritásaira 
vonatkozó intézményi kommunikáció 
költségeit, amelyek kapcsolódnak az 
ETHA célkitűzéseihez.

(46) A Bizottságnak tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket kell 
végeznie az ETHAA-hoz, valamint annak 
intézkedéseihez és eredményeihez 
kapcsolódóan. Az ETHAA-hoz allokált 
pénzügyi forrásokból kell fedezni ezenfelül 
az Unió azon politikai prioritásaira 
vonatkozó intézményi kommunikáció 
költségeit, amelyek kapcsolódnak az 
ETHAA célkitűzéseihez.

Or. en
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Módosítás 326
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) A Bizottságnak egyszersmind 
megfelelő eszközöket kell biztosítania, 
amelyekkel a társadalom tájékoztatható a 
halászati és akvakultúra-
tevékenységekről, valamint a hal és a 
tengeri eredetű élelmiszerek fogyasztása 
diverzifikálásának előnyeiről.

Or. es

Indokolás

A halfogyasztás diverzifikálása csökkenteni fogja a legnépszerűbb állományokra nehezedő 
halászati nyomást.

Módosítás 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az (EU) [...] rendelettel [az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló rendelet], a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/EK, 
Euratom tanácsi rendelettel20, a 
2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel21

és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22

összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok – köztük a 
csalás – megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 

(47) Az (EU) [...] rendelettel [az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló rendelet], a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/EK, 
Euratom tanácsi rendelettel20, a 
2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel21

és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22

összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok – köztük a 
csalás – megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
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Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 
összhangban vizsgálatokat – többek között 
helyszíni ellenőrzéseket és szemléket –
végezhet annak megállapítása céljából, 
hogy történt-e csalás, korrupció vagy 
bármilyen más jogellenes tevékenység, 
amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően 
az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv23 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalást és más 
bűncselekményeket. Az (EU) xx/xx 
rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, maradéktalanul 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség 
és az Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak. Az ETHA kezelése 
és végrehajtása során a tagállamoknak az 
(EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] és az (EU) 
xx/xx rendelettel [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] összhangban biztosítaniuk 
kell az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét.

Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) 
a 883/2013/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 
összhangban vizsgálatokat – többek között 
helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – kell 
végeznie annak megállapítása céljából, 
hogy történt-e csalás, korrupció vagy 
bármilyen más jogellenes tevékenység, 
amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően 
az Európai Ügyészségnek ki kell 
nyomoznia és büntetőeljárás alá vonnia az 
(EU) 2017/1371 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv23 szerinti, az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő csalást és más 
bűncselekményeket. Az (EU) xx/xx 
rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, maradéktalanul 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség 
és az Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak. Az ETHA kezelése 
és végrehajtása során a tagállamoknak az 
(EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] és az (EU) 
xx/xx rendelettel [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] összhangban biztosítaniuk 
kell az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét.

_________________ _________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
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hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

20 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

20 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

22 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

22 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

Or. en

Módosítás 328
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az (EU) [...] rendelettel [az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló rendelet], a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/EK, 
Euratom tanácsi rendelettel20, a 
2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel21

és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22

összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 

(47) Az (EU) [...] rendelettel [az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló rendelet], a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/EK, 
Euratom tanácsi rendelettel20, a 
2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel21

és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22

összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
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ideértve a szabálytalanságok – köztük a 
csalás – megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 
összhangban vizsgálatokat – többek között 
helyszíni ellenőrzéseket és szemléket –
végezhet annak megállapítása céljából, 
hogy történt-e csalás, korrupció vagy 
bármilyen más jogellenes tevékenység, 
amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően 
az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv23 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalást és más 
bűncselekményeket. Az (EU) xx/xx 
rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, maradéktalanul 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség 
és az Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak. Az ETHA kezelése 
és végrehajtása során a tagállamoknak az 
(EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] és az (EU) 
xx/xx rendelettel [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] összhangban biztosítaniuk 
kell az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét.

ideértve a szabálytalanságok – köztük a 
csalás – megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 
összhangban vizsgálatokat – többek között 
helyszíni ellenőrzéseket és szemléket –
végezhet annak megállapítása céljából, 
hogy történt-e csalás, korrupció vagy 
bármilyen más jogellenes tevékenység, 
amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően 
az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv23 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalást és más 
bűncselekményeket. Az (EU) xx/xx 
rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, maradéktalanul 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség 
és az Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak. Az ETHAA kezelése 
és végrehajtása során a tagállamoknak az 
(EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] és az (EU) 
xx/xx rendelettel [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] összhangban biztosítaniuk 
kell az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét.

_________________ _________________
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19 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

20 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

20 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

22 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

22 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

Or. en

Módosítás 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az uniós források felhasználása és 
az e forrásokkal való eredményes 
pénzgazdálkodás – és különösen a 

(48) Az uniós források felhasználása és 
az e forrásokkal való eredményes 
pénzgazdálkodás – és különösen a 
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felhasznált pénzösszegek nyilvános 
ellenőrzésének megerősítése – tekintetében 
az átláthatóság fokozása érdekében 
indokolt előírni, hogy bizonyos, az ETHA
keretében finanszírozott műveletekre 
vonatkozó információkat az (EU) xx/xx 
rendeletnek [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] megfelelően közzé kell 
tenni egy tagállami weboldalon. 
Amennyiben valamely tagállam közzéteszi 
az ETHA keretében finanszírozott 
műveletekkel kapcsolatos információkat, 
be kell tartani a személyes adatok 
védelmére vonatkozóan az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben24

meghatározott szabályokat.

felhasznált pénzösszegek nyilvános 
ellenőrzésének megerősítése – tekintetében 
az átláthatóság fokozása érdekében 
indokolt előírni, hogy bizonyos, az 
ETHAA keretében finanszírozott 
műveletekre vonatkozó információkat az 
(EU) xx/xx rendeletnek [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
megfelelően közzé kell tenni egy tagállami 
weboldalon. Amennyiben valamely 
tagállam közzéteszi az ETHAA keretében 
finanszírozott műveletekkel kapcsolatos 
információkat, be kell tartani a személyes 
adatok védelmére vonatkozóan az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben24 meghatározott szabályokat.

_________________ _________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 330
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az uniós források felhasználása és 
az e forrásokkal való eredményes 
pénzgazdálkodás – és különösen a 
felhasznált pénzösszegek nyilvános 
ellenőrzésének megerősítése – tekintetében 
az átláthatóság fokozása érdekében 
indokolt előírni, hogy bizonyos, az ETHA 
keretében finanszírozott műveletekre 
vonatkozó információkat az (EU) xx/xx 

(48) Az uniós források felhasználása és 
az e forrásokkal való eredményes 
pénzgazdálkodás – és különösen a 
felhasznált pénzösszegek nyilvános 
ellenőrzésének megerősítése – tekintetében 
az átláthatóság fokozása érdekében 
indokolt előírni, hogy az ETHA keretében 
finanszírozott műveletekre vonatkozó 
valamennyi információt az (EU) xx/xx 
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rendeletnek [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] megfelelően közzé kell 
tenni egy tagállami weboldalon. 
Amennyiben valamely tagállam közzéteszi 
az ETHA keretében finanszírozott 
műveletekkel kapcsolatos információkat, 
be kell tartani a személyes adatok 
védelmére vonatkozóan az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben24

meghatározott szabályokat.

rendeletnek [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] megfelelően közzé kell 
tenni egy tagállami weboldalon. 
Amennyiben valamely tagállam közzéteszi 
az ETHA keretében finanszírozott 
műveletekkel kapcsolatos információkat, 
be kell tartani a személyes adatok 
védelmére vonatkozóan az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben24

meghatározott szabályokat.

_________________ _________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 331
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A rendelet végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni az operatív 
programok jóváhagyása és módosítása, az 
adatgyűjtésre irányuló nemzeti 
munkatervek jóváhagyása és módosítása, 
valamint a kifizetések felfüggesztése és a 
pénzügyi korrekciók tekintetében.

törölve

Or. pt

Módosítás 332
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João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Az e rendelet végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni az 
adatgyűjtésre irányuló nemzeti 
munkatervek benyújtásával kapcsolatos 
eljárások, a munkatervek formátuma és a 
benyújtás menetrendje, valamint az éves 
teljesítményjelentések bemutatása 
tekintetében,

törölve

Or. pt

Módosítás 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA). 
A rendelet megállapítja az ETHA
prioritásait, a 2021–2027 közötti időszakra 
szóló költségvetést, az uniós finanszírozás 
formáit, valamint az e finanszírozás 
nyújtására vonatkozó konkrét szabályokat, 
kiegészítve ezzel az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
ETHA-ra vonatkozó általános szabályait.

Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra
Alapot (ETHAA). A rendelet megállapítja 
az ETHAA prioritásait, a 2021–2027 
közötti időszakra szóló költségvetést, az 
uniós finanszírozás formáit, valamint az e 
finanszírozás nyújtására vonatkozó konkrét 
szabályokat, kiegészítve ezzel az (EU) 
xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] ETHaA-ra vonatkozó 
általános szabályait.

Or. en

Indokolás

Az alapot „Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapnak (ETHAA)” kell nevezni. 
Az akvakultúra folyamatosan egyre nagyobb jelentőségre tesz szert mind a nagyvilágban, 
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mint az EU-ban, ennélfogva ezen ágazat külön fejezetet érdemel az uniós halászati politikán 
és az uniós halászati alapokon belül egyaránt.

Módosítás 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA). A 
rendelet megállapítja az ETHA prioritásait, 
a 2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetést, az uniós finanszírozás 
formáit, valamint az e finanszírozás 
nyújtására vonatkozó konkrét szabályokat, 
kiegészítve ezzel az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
ETHA-ra vonatkozó általános szabályait.

Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra
Alapot (ETHA). A rendelet megállapítja az 
ETHA prioritásait, a 2021–2027 közötti 
időszakra szóló költségvetést, az uniós 
finanszírozás formáit, valamint az e 
finanszírozás nyújtására vonatkozó konkrét 
szabályokat, kiegészítve ezzel az (EU) 
xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] ETHA-ra vonatkozó 
általános szabályait.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az ETHA-nak az akvakultúrát is támogatnia kell.

Módosítás 335
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „közös információmegosztási 
környezet” (CISE): a tengerfelügyeletben 
részt vevő hatóságok közötti, ágazatokon 
átívelő és határokon átnyúló 
információcsere támogatására kifejlesztett 
rendszerekből álló környezet, amelynek 
célja, hogy a hatóságok pontosabb 
információkkal rendelkezzenek a 

2. „közös információmegosztási 
környezet” (CISE): a tengerfelügyeletben 
részt vevő hatóságok közötti, ágazatokon 
átívelő és határokon átnyúló 
információcsere támogatására kifejlesztett 
rendszerekből álló környezet, amelynek 
célja, hogy a hatóságok pontosabb 
információkkal rendelkezzenek a 



AM\1167348HU.docx 37/184 PE629.603v01-00

HU

tengereken folyó tevékenységekről; tengereken végzett tevékenységekről;

Or. en

Módosítás 336
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „parti őrség”: a partvédelmi 
feladatokat ellátó nemzeti hatóságok, 
amelyeknek a feladatai felölelik a 
tengerészeti biztonságot, a tengeri 
védelmet, a tengeri vámügyi 
tevékenységeket, a tiltott kereskedelem és 
csempészet megelőzését és 
visszaszorítását, az ezzel összefüggő 
tengeri bűnüldözést, a tengeri 
határellenőrzést, a tengerfelügyeletet, a 
tengeri környezet védelmét, a kutatást és 
mentést, a baleset- és katasztrófavédelmet, 
a halászati ellenőrzést és az ezekkel 
kapcsolatos egyéb tevékenységeket;

3. „parti őrség”: a partvédelmi 
feladatokat ellátó nemzeti hatóságok, 
amelyeknek a feladatai felölelik a 
tengerészeti biztonságot, a tengeri 
védelmet, a tengeri vámügyi 
tevékenységeket, a tiltott kereskedelem és 
csempészet megelőzését és 
visszaszorítását, az ezzel összefüggő 
tengeri bűnüldözést, a tengerfelügyeletet, a 
tengeri környezet védelmét, a kutatást és 
mentést, a baleset- és katasztrófavédelmet, 
a halászati ellenőrzést és az ezekkel 
kapcsolatos egyéb tevékenységeket;

Or. pt

Módosítás 337
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „parti őrség”: a partvédelmi 
feladatokat ellátó nemzeti hatóságok, 
amelyeknek a feladatai felölelik a 
tengerészeti biztonságot, a tengeri 
védelmet, a tengeri vámügyi
tevékenységeket, a tiltott kereskedelem és 
csempészet megelőzését és 

3. „parti őrség”: a partvédelmi 
feladatokat ellátó nemzeti hatóságok, 
amelyeknek a feladatai felölelik a 
tengerészeti biztonságot, a tengeri 
védelmet, a tengeri vámügyi 
tevékenységeket, a tiltott kereskedelem és 
csempészet megelőzését és 
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visszaszorítását, az ezzel összefüggő 
tengeri bűnüldözést, a tengeri 
határellenőrzést, a tengerfelügyeletet, a 
tengeri környezet védelmét, a kutatást és 
mentést, a baleset- és katasztrófavédelmet, 
a halászati ellenőrzést és az ezekkel 
kapcsolatos egyéb tevékenységeket;

visszaszorítását, az ezzel összefüggő 
tengeri bűnüldözést, a tengeri 
határellenőrzést, a tengerfelügyeletet, a 
tengeri környezet védelmét, a kutatást és 
mentést, a baleset- és katasztrófavédelmet, 
a halászati ellenőrzést és felügyeletet, 
valamint az ezekkel kapcsolatos egyéb 
tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 338
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „felderítő halászat”: olyan 
állomány halászata, amelyet eddig nem 
halásztak, vagy amelyet az előző tíz évben 
egy bizonyos típusú eszközzel vagy 
technikával nem halásztak;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 13. cikk e) pontja tekintetében javasolt alábbi módosításból következik.

Módosítás 339
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „felderítő halászat”: olyan állomány 
halászata, amelyet eddig nem halásztak, 
vagy amelyet az előző tíz évben egy 
bizonyos típusú eszközzel vagy 
technikával nem halásztak;

5. „felderítő halászat”: olyan állomány 
halászata, amelyet eddig kereskedelmi 
céllal nem halásztak, vagy amelyet az 
előző tíz évben egy bizonyos típusú 
eszközzel vagy technikával nem halásztak;
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Or. en

Módosítás 340
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „halász”: minden olyan természetes 
személy, aki az adott tagállam által 
elismerten kereskedelmi célú halászati 
tevékenységet folytat;

6. „halász”: minden olyan természetes 
személy, aki az adott tagállam által 
elismerten kereskedelmi célú halászati 
tevékenységet folytat és aki vagy a 
halászhajó tulajdonosa, vagy a 
halászhajón dolgozik;

Or. fr

Módosítás 341
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „halász”: minden olyan természetes 
személy, aki az adott tagállam által 
elismerten kereskedelmi célú halászati 
tevékenységet folytat;

6. „hivatásszerű halász”: minden 
olyan természetes személy, aki az adott 
tagállam által elismerten kereskedelmi célú 
halászati tevékenységet folytat;

Or. en

Módosítás 342
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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6a. „hobbihorgászat”: a tengerek 
biológiai erőforrásainak szabadidős, 
turisztikai vagy sportolási célú 
kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi 
célú halászati tevékenység;

Or. en

Módosítás 343
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „belvízi halászat”: a belvizeken 
hajókkal vagy egyéb – többek közt a 
jéghalászatra használt – eszközökkel, 
kereskedelmi célból végzett halászati 
tevékenység;

törölve

Or. en

Indokolás

A belvízi tevékenységekhez nyújtott támogatást már fedezi az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap. Emellett a belvízi halászati tevékenységek nem tartoznak a tengerpolitika és/vagy a 
közös halászati politika hatálya alá.

Módosítás 344
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. (új) „gyalogos halász”: minden 
olyan természetes személy, aki az adott 
tagállam által elismerten „gyalogosan” 
folytat kereskedelmi célú halászati 
tevékenységet;

Or. fr
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Indokolás

A gyalogos halászok helyzete gyakran hasonlít a kisüzemi part menti halászok helyzetéhez. 
Ezért a gyalogos halászokra szintén ki kell terjeszteni az ETHA támogatási rendelkezéseit.

Módosítás 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „tengerpolitika”: olyan uniós 
szakpolitika, amelynek célja az integrált és 
koherens döntéshozatal előmozdítása, hogy 
ezáltal a következetes, tengeri vonatkozású 
politikák és megfelelő nemzetközi 
együttműködés révén maximalizálható 
legyen az Unió – különösen a part menti és 
szigeti térségek, a legkülső régiók, 
valamint a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok – fenntartható fejlődése, 
gazdasági növekedése és a társadalmi 
kohéziója;

9. „tengerpolitika”: olyan uniós 
szakpolitika, amelynek célja az integrált és 
koherens döntéshozatal előmozdítása, hogy 
ezáltal a következetes, tengeri vonatkozású 
politikák és megfelelő nemzetközi 
együttműködés révén maximalizálható 
legyen az Unió – különösen a part menti és 
szigeti térségek és a legkülső régiók –
fenntartható fejlődése, gazdasági 
növekedése és a társadalmi kohéziója;

Or. es

Módosítás 346
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „tengerpolitika”: olyan uniós 
szakpolitika, amelynek célja az integrált és 
koherens döntéshozatal előmozdítása, hogy 
ezáltal a következetes, tengeri vonatkozású 
politikák és megfelelő nemzetközi 
együttműködés révén maximalizálható 
legyen az Unió – különösen a part menti és 
szigeti térségek, a legkülső régiók, 
valamint a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok – fenntartható fejlődése, 

9. „integrált tengerpolitika”: olyan 
uniós szakpolitika, amelynek célja az 
integrált és koherens döntéshozatal 
előmozdítása, hogy ezáltal a következetes, 
tengeri vonatkozású politikák és megfelelő 
nemzetközi együttműködés révén 
maximalizálható legyen az Unió –
különösen a part menti és szigeti térségek, 
a legkülső régiók, valamint a fenntartható 
kék gazdasági ágazatok – fenntartható 
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gazdasági növekedése és a társadalmi 
kohéziója;

fejlődése, gazdasági növekedése és a 
társadalmi kohéziója;

Or. pt

Módosítás 347
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „tengeri védelem és 
tengerfelügyelet”: azok a tevékenységek, 
amelyek segítségével átfogó módon 
felmérhető, szükség esetén megelőzhető és 
kezelhető a tengeri területekkel 
kapcsolatos valamennyi olyan esemény és 
intézkedés, amely hatással van a 
tengerészeti biztonságra és tengeri 
védelemre, a bűnüldözésre, a védelemre, a 
határellenőrzésre, a tengeri környezet 
védelmére, a halászati ellenőrzésre és az 
Unió kereskedelmi és gazdasági 
érdekeire;

törölve

Or. pt

Módosítás 348
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „tengeri védelem és 
tengerfelügyelet”: azok a tevékenységek, 
amelyek segítségével átfogó módon 
felmérhető, szükség esetén megelőzhető és 
kezelhető a tengeri területekkel kapcsolatos 
valamennyi olyan esemény és intézkedés, 
amely hatással van a tengerészeti 
biztonságra és tengeri védelemre, a 

10. „tengeri védelem és 
tengerfelügyelet”: azok a tevékenységek, 
amelyek segítségével átfogó módon 
felmérhető, szükség esetén megelőzhető és 
kezelhető a tengeri területekkel kapcsolatos 
valamennyi olyan esemény és intézkedés, 
amely hatással van a tengerészeti 
biztonságra és tengeri védelemre, a 
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bűnüldözésre, a védelemre, a 
határellenőrzésre, a tengeri környezet 
védelmére, a halászati ellenőrzésre és az 
Unió kereskedelmi és gazdasági érdekeire;

bűnüldözésre, a tengeri környezet 
védelmére, a halászati ellenőrzésre és az 
Unió kereskedelmi és gazdasági érdekeire;

Or. es

Módosítás 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „produktív akvakultúra-
beruházások”: az akvakultúrás 
termeléshez szükséges létesítmények 
építésébe, bővítésébe és korszerűsítésébe, 
vagy az ott használt berendezésekbe 
történő beruházás;

törölve

Or. es

Módosítás 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „produktív akvakultúra-
beruházások”: az akvakultúrás
termeléshez szükséges létesítmények 
építésébe, bővítésébe és korszerűsítésébe, 
vagy az ott használt berendezésekbe 
történő beruházás;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 23. cikk (3) bekezdésében szereplő „produktív” szó 
törlésével.
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Módosítás 351
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „produktív akvakultúra-
beruházások”: az akvakultúrás termeléshez 
szükséges létesítmények építésébe, 
bővítésébe és korszerűsítésébe, vagy az ott 
használt berendezésekbe történő beruházás;

12. „produktív akvakultúra-
beruházások”: az akvakultúrás termeléshez 
szükséges létesítmények építésébe, 
bővítésébe és korszerűsítésébe, vagy az ott 
használt berendezésekbe történő beruházás, 
ideértve a mezőgazdasági termelők által 
használt más általános és speciális 
eszközöket is;

Or. en

Indokolás

A fogalmat a szükséges rugalmassággal kell meghatározni, érdemes megállapítani, hogy az 
akvakultúra-ágazat termelékenységét javító minden beruházás támogatható az uniós
forrásokból.

Módosítás 352
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „produktív akvakultúra-
beruházások”: az akvakultúrás termeléshez 
szükséges létesítmények építésébe, 
bővítésébe és korszerűsítésébe, vagy az ott 
használt berendezésekbe történő beruházás;

12. „produktív akvakultúra-
beruházások”: az akvakultúrás termeléshez 
szükséges létesítmények építésébe, 
bővítésébe és korszerűsítésébe, 
innovációjába vagy az ott használt 
berendezésekbe történő beruházás;

Or. nl

Módosítás 353
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „tengermedence-stratégia”: olyan 
integrált keret, amely kezeli a tagállamok, 
és adott esetben harmadik országok előtt 
álló tengeri és tengerészeti kihívásokat, egy 
adott tengermedencében vagy egy vagy 
több tengermedencerészben, és előmozdítja 
az együttműködést és a koordinációt a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósítása érdekében; a Bizottság 
dolgozza ki az érintett országok, azok 
régiói és szükség estén egyéb érintettek 
közreműködésével;

13. „tengermedence-stratégia”: olyan 
integrált keret, amely kezeli a tagállamok, 
és adott esetben harmadik országok előtt 
álló tengeri és tengerészeti kihívásokat, egy 
adott tengermedencében vagy egy vagy 
több tengermedencerészben, és előmozdítja 
az együttműködést és a koordinációt a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósítása érdekében; a Bizottság 
dolgozza ki az érintett tagállamok vagy 
harmadik országok, azok régiói és szükség 
estén egyéb érintettek közreműködésével;

Or. en

Módosítás 354
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kisüzemi part menti halászat”: 12 
méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező 
halászhajóval folytatott halászat;

14. „kisüzemi halászat”: 12 méternél 
nem hosszabb és a közösségi halászflotta-
nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-
i 26/2004/EK bizottsági rendelet I. 
mellékletének 3. táblázatában felsorolt 
vontatott halászfelszereléssel nem 
rendelkező, illetve olyan halászhajóval 
folytatott halászat, amelyek legfeljebb 24 
órán keresztül (az árapály időtartama 
alatt) tartózkodnak a tengeren és a 
halakat frissen árulják. A legkülső régiók
és a távoli szigetek helyi flottái esetében 
engedélyezett halászutak maximális 
időtartama 36 óra. Helyi történelmi 
hagyománnyal alátámasztott indokolt 
esetben a tagállamok javasolhatják a 
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„kisüzemi halászat” fogalmának más 
hajókkal végzett halászatra való
kiterjesztését, amennyiben a használt 
felszerelés rendkívül szelektív, a tengeri 
ökoszisztémára pedig csekély hatást 
gyakorol;

_________________

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

(Ez a módosítás a teljes szövegre 
vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Or. pt

Módosítás 355
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kisüzemi part menti halászat”: 12 
méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke 
(1) bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező
halászhajóval folytatott halászat;

14. „kisüzemi halászat”: 12 méternél 
nem hosszabb halászhajóval folytatott 
halászat, amelyet rövid halászutak, az 
erőforrások szelektív kiaknázása, friss 
termékek, mikrovállalkozások és családi 
vállalkozások jellemeznek, és amely 
fenntartható módon és azt gazdagítva 
hozzájárul a halászattól függő vidéki 
térségek gazdasági és társadalmi 
szövetéhez és kulturális identitásához. Ez 
a kategória magában foglalja a mészhéjú 
állatok vagy kagylók halászatát és a 
csapdával folytatott halászatot;

_________________
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26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

Or. es

Indokolás

La definición que plantea el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo no refleja la realidad de la pesca artesanal de la UE. La FAO ha presentado un Plan 
de Acción para la pesca costera artesanal para el Mediterráneo y el Mar Negro, firmada en 
Malta el 26 de septiembre de 2018, donde se han definido los objetivos y los principios de la 
pesca costera artesanal. La pesca costera artesanal es algo más que la eslora de un barco. 
Ha de considerarse en este concepto la pesca de pequeña escala, desarrollada por buques 
pertenecientes a microempresas, en jornadas de pesca por lo general de lunes a viernes, con 
salida y entrada a puerto diaria. El Plan de acción para la pesca costera artesanal a que 
refiere el artículo 15 del presente Reglamento puede acotar con más detalle este segmento de 
flota, en función de las singularidades de la zona.

Módosítás 356
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kisüzemi part menti halászat”: 12 
méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke 
(1) bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező 
halászhajóval folytatott halászat;

14. „kisüzemi part menti halászat”: 
halászat, valamint mészhéjú állatok 
halászata és tenyésztése. A 
fogalommeghatározásnak rugalmasnak és 
realisztikusnak kell lennie, és nemcsak a 
hajó méretét kell figyelembe vennie, 
hanem a szakértelem, a regionális 
sokszínűség és a geomorfológia, valamint 
a műszaki, társadalmi, kulturális és 
környezeti szempontok alapján 
meghatározott kritériumokat is.

_________________

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
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halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

Or. es

Módosítás 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kisüzemi part menti halászat”: 12 
méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező 
halászhajóval folytatott halászat;

14. „kisüzemi part menti halászat”: 12 
méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező 
halászhajóval folytatott halászat, gyalogos 
halászat és kagylóhalászat;

_________________ _________________

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

Or. es

Indokolás

Kifejezetten meg kell állapítani, hogy a gyalogos halászat ugyancsak a kisüzemi part menti 
halászati ágazat részét képezi. Az ETHA 2014–2020-as időszakában a Bizottság szolgálatai a 
kisüzemi part menti halászat fogalmának értelmezésével kapcsolatos konzultáció során azt a 
választ adták, hogy a gyalogos halászat és a kagylóhalászat a kisüzemi part menti halászat 
részét képezi.
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Módosítás 358
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kisüzemi part menti halászat”: 12 
méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező 
halászhajóval folytatott halászat;

14. „kisüzemi part menti halászat”: a 
nemzeti operatív programok eltérő 
rendelkezése hiányában a 12 méternél 
nem hosszabb és az 1967/2006/EK tanácsi 
rendelet 2. cikke (1) bekezdésében 
felsorolt26 vontatott halászfelszereléssel 
nem rendelkező halászhajóval folytatott 
halászat;

_________________ _________________

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

Or. es

Módosítás 359
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kisüzemi part menti halászat”: 12 
méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező 
halászhajóval folytatott halászat;

14. „kisüzemi part menti halászat”: a 
tagállamok által a programjaik keretében 
meghatározott és az 1967/2006/EK tanácsi 
rendelet26 2. cikke (1) bekezdésében 
felsorolt vontatott halászfelszereléssel nem 
rendelkező kisméretű halászhajóval 
folytatott halászat;

_________________ _________________

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
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halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

Or. fr

Módosítás 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kisüzemi part menti halászat”: 12 
méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező 
halászhajóval folytatott halászat;

14. „kisüzemi part menti halászat”: 10 
méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező 
halászhajóval folytatott halászat;

_________________ _________________

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

Or. en

Módosítás 361
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kisüzemi part menti halászat”: 12 14. „kisüzemi part menti halászat”: 10 
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méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező
halászhajóval folytatott halászat;

méternél nem hosszabb és az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésében felsorolt26 vontatott 
halászfelszereléssel nem rendelkező 
halászhajóval folytatott halászat;

_________________ _________________

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete 
(2006. december 21.) a földközi-tengeri 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázásával kapcsolatos irányítási 
intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet 
módosításáról és az 1626/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 
2006.12.30., 11. o.).

Or. en

Módosítás 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. „a legkülső régiókból származó 
kisüzemi flotta”: az egyes nemzeti operatív 
programokban meghatározott legkülső 
régiókban működő kisüzemi flotta;

Or. en

Módosítás 363
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „fenntartható kék gazdaság”: az 
egységes piacon végzett minden olyan 
ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági 

törölve
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tevékenység, amely az óceánokkal, 
tengerekkel, partvidékekkel és belvizekkel 
kapcsolatos, kiterjed az Unió legkülső 
régióira és tengeri kijárattal nem 
rendelkező országaira, magában foglalja 
a feltörekvő ágazatokat és a nem piaci 
árukat és szolgáltatásokat, és 
összhangban áll az Unió környezetvédelmi 
jogszabályaival.

Or. es

Módosítás 364
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „fenntartható kék gazdaság”: az 
egységes piacon végzett minden olyan 
ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági 
tevékenység, amely az óceánokkal, 
tengerekkel, partvidékekkel és belvizekkel 
kapcsolatos, kiterjed az Unió legkülső 
régióira és tengeri kijárattal nem 
rendelkező országaira, magában foglalja a 
feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat 
és szolgáltatásokat, és összhangban áll az 
Unió környezetvédelmi jogszabályaival.

15. „fenntartható kék gazdaság”: az 
egységes piacon végzett minden olyan 
ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági 
tevékenység, amely az óceánokkal, 
tengerekkel, partvidékekkel és belvizekkel 
kapcsolatos, kiterjed az Unió legkülső 
régióira és tengeri kijárattal nem 
rendelkező országaira, magában foglalja a 
feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat 
és szolgáltatásokat, és amelynek célja a 
környezeti, társadalmi és gazdasági jólét 
biztosítása a jelen és a jövő generációi 
számára, biztosítva ugyanakkor az 
egészséges tengeri ökoszisztémák 
helyreállítását és fenntartását és a 
sérülékeny természeti erőforrások 
védelmét, összhangban az Unió 
környezetvédelmi jogszabályaival.

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenységek a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezik, következésképpen meg kell őrizni 
az egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása, valamint 
a tengeri ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor fog 
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gazdasági értéket teremteni a tengeri környezet számára, ha az a tengeri erőforrások és 
ökoszisztémák megőrzése és védelme mellett folytatható.

Módosítás 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „fenntartható kék gazdaság”: az 
egységes piacon végzett minden olyan 
ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági 
tevékenység, amely az óceánokkal, 
tengerekkel, partvidékekkel és belvizekkel 
kapcsolatos, kiterjed az Unió legkülső 
régióira és tengeri kijárattal nem 
rendelkező országaira, magában foglalja a 
feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat 
és szolgáltatásokat, és összhangban áll az 
Unió környezetvédelmi jogszabályaival.

15. „fenntartható kék gazdaság”: az 
ökológiai korlátokon belül az egységes 
piacon végzett minden olyan ágazati és 
ágazatokon átívelő gazdasági tevékenység, 
amely az óceánokkal, tengerekkel, 
partvidékekkel és belvizekkel kapcsolatos, 
kiterjed az Unió legkülső régióira és 
tengeri kijárattal nem rendelkező 
országaira, magában foglalja a feltörekvő 
ágazatokat és a nem piaci árukat és 
szolgáltatásokat, és összhangban áll az 
Unió környezetvédelmi jogszabályaival a 
tengeri ökoszisztémák helyreállítása és 
fenntartása, valamint a sérülékeny 
természeti erőforrások, áruk és 
szolgáltatások védelme érdekében.

Or. en

Módosítás 366
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „fenntartható kék gazdaság”: az 
egységes piacon végzett minden olyan 
ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági 
tevékenység, amely az óceánokkal, 
tengerekkel, partvidékekkel és belvizekkel 
kapcsolatos, kiterjed az Unió legkülső 
régióira és tengeri kijárattal nem 
rendelkező országaira, magában foglalja a 

15. „fenntartható kék gazdaság”: 
minden olyan ágazati és ágazatokon átívelő 
gazdasági tevékenység, amely az 
óceánokkal, tengerekkel, partvidékekkel és 
belvizekkel kapcsolatos, kiterjed az Unió 
legkülső régióira és tengeri kijárattal nem 
rendelkező országaira, magában foglalja a 
feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat 
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feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat 
és szolgáltatásokat, és összhangban áll az 
Unió környezetvédelmi jogszabályaival.

és szolgáltatásokat, és összhangban áll az 
Unió környezetvédelmi jogszabályaival.

Or. pt

Módosítás 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „együttes gazdálkodás”: olyan 
partnerségi megállapodás, amelyben a 
kormány, az erőforrások helyi 
felhasználóinak közössége (halászok), 
külső szereplők (nem kormányzati 
szervezetek, kutatóintézetek) és időnként 
más halászati vállalkozások és a part 
menti erőforrás-gazdálkodásban érdekelt 
felek (hajótulajdonosok, halkereskedők, 
hitelügynökségek vagy hitelezők, 
turisztikai ágazat stb.) megosztják a 
halászati gazdálkodás feletti 
döntéshozatallal kapcsolatos felelősséget 
és hatáskört;

Or. en

Indokolás

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) terminológiaportálján (FAO 
term portal) szereplő fogalommeghatározás. http://www.fao.org/faoterm/en/

Módosítás 368
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „együttes gazdálkodás”: a KHP 
célkitűzéseinek elérésére szolgáló 
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erőforrások kezelésére vonatkozó olyan 
eljárás, amelynek keretében a nemzeti 
kormányok megosztják hatáskörüket a 
regionális kormányokkal, tanácsadó 
testületekkel és a halászati ágazat helyi 
szereplőivel, konkrét felelősségi és 
jogköröket ruházva rájuk a halászati 
erőforrások felelős gazdálkodásával 
kapcsolatos döntések meghozatalát 
illetően;

Or. es

Módosítás 369
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „a halászati tevékenység előre nem 
látható megszakítása”: amikor egy 
kisüzemi halászt veszélyes időjárási 
körülmények korlátoznak a halászati 
tevékenysége folytatásában;

Or. en

Módosítás 370
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „hobbihorgászat”: a tengervízi 
élővilág szabadidős, turisztikai vagy 
sportolási célú kiaknázására irányuló, 
nem kereskedelmi halászati tevékenység;

Or. en
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Módosítás 371
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „környezeti esemény”: a környezet 
romlását eredményező véletlenszerű 
természeti vagy ember okozta jelenség;

Or. es

Indokolás

A 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában szereplő „környezeti esemény” fogalmát nem 
határozták meg, amelyet a jogbiztonság érdekében meg kell tenni.

Módosítás 372
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. együttes gazdálkodás: „együttes 
halászati gazdálkodás”: a kormány és a 
halászok egy meghatározott csoportjának 
képviselői között azzal a céllal létrejött 
partnerségi megállapodás, hogy – ideális 
esetben paritásos alapon közös 
irányítóbizottság keretében – megosztják 
az olyan tevékenységek irányításával 
kapcsolatos felelősséget és a hatásköröket, 
amelyek hatással vannak a halászati 
erőforrásokra és a tágabb vízi 
ökoszisztémára egy kijelölt területen (pl. 
védett területen, part menti halászati 
övezetben stb.), ahol halásznak. A közös 
irányítóbizottságot döntései 
meghozatalában a más érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció keretében tudósok 
segítik.

Or. en
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Módosítás 373
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. „hobbihorgászati ágazat”: a 
hobbihorgászat minden területe, valamint 
az e halászattól függő, illetve az e célból 
létrehozott vállalkozások és munkahelyek;

Or. en

Módosítás 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA hozzájárul a KHP és a 
tengerpolitika végrehajtásához. A 
következő prioritásokra irányul:

Az ETHAA hozzájárul a KHP és a 
tengerpolitika végrehajtásához. A 
következő prioritásokra irányul:

Or. en

Indokolás

Az alapot „Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapnak (ETHAA)” kell nevezni. 
Az akvakultúra folyamatosan egyre nagyobb jelentőségre tesz szert mind a nagyvilágban, 
mint az EU-ban, ennélfogva ezen ágazat külön fejezetet érdemel az uniós halászati politikán 
és az uniós halászati alapokon belül egyaránt.

Módosítás 375
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1. a fenntartható halászat és a tengeri 
biológiai erőforrások védelmének 
előmozdítása;

1. a fenntartható halászat annak 
érdekében történő előmozdítása, hogy a 
part menti térségekben biztosítsák a 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
előnyöket és a munkahelyteremtést, 
valamint a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének, helyreállításának és 
megőrzésének előmozdítása;

Or. es

Módosítás 376
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. a fenntartható halászat és a tengeri 
biológiai erőforrások védelmének 
előmozdítása a társadalmi-gazdasági 
tényezők figyelembevételével;

Or. it

Indokolás

Az ETHA keretében nyújtott támogatást a környezeti, társadalmi és gazdasági tényezők 
közötti egyensúly figyelembevétele mellett kell kiosztani és megállapítani. E módosítás célja 
tehát, hogy visszahelyezzék a prioritások közzé a társadalmi-gazdasági célkitűzéseket.

Módosítás 377
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. a fenntartható halászat és a tengeri 
biológiai erőforrások védelmének 
előmozdítása a társadalmi-gazdasági 
tényezők figyelembevételével;
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Or. it

Módosítás 378
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. a fenntartható halászat és a tengeri 
biológiai erőforrások védelmének 
előmozdítása a társadalmi-gazdasági 
tényezők figyelembevételével;

Or. it

Indokolás

Az ETHA keretében nyújtott támogatást a környezeti, társadalmi és gazdasági tényezők 
közötti egyensúly figyelembevétele mellett kell kiosztani és megállapítani. E módosítás célja 
tehát, hogy visszahelyezzék a prioritások közzé a társadalmi-gazdasági célkitűzéseket.

Módosítás 379
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. a fenntartható halászat és a tengeri 
biológiai erőforrások védelmének 
előmozdítása a társadalmi-gazdasági 
tényezők figyelembevételével;

Or. it

Indokolás

Az ETHA keretében nyújtott támogatást a környezeti, társadalmi és gazdasági tényezők 
közötti egyensúly figyelembevétele mellett kell kiosztani és megállapítani. E módosítás célja 
tehát, hogy visszahelyezzék a prioritások közzé a társadalmi-gazdasági célkitűzéseket.



PE629.603v01-00 60/184 AM\1167348HU.docx

HU

Módosítás 380
João Ferreira, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 382
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a fenntartható akvakultúra 
előmozdítása;

Or. en
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Indokolás

Az egyértelműség fokozása érdekében ki kell egészíteni az akvakultúrával kapcsolatos 
prioritással. A prioritásoknak – és értelemszerűen azok tartalmának – egyensúlyban kell 
lenniük.

Módosítás 383
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén;

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz és -minőséghez a 
fenntartható forrásból származó friss hal 
halászat vagy akvakultúra általi biztosítása
révén;

Or. pt

Módosítás 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén;

2. a versenyképes és fenntartható 
halászati és akvakultúra-piacok és az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz hozzájáruló 
feldolgozóipar támogatása;

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség fokozása érdekében ki kell egészíteni az akvakultúrával kapcsolatos 
prioritással. Ennélfogva ki kell igazítani e prioritást.

Módosítás 385
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és
fenntartható akvakultúra és piacok révén;

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz fenntartható piacok 
révén;

Or. es

Módosítás 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén;

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható tengeri és édesvízi akvakultúra 
és piacok révén;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az akvakultúra-ágazat két pilléren – a tengeri akvakultúrán és 
az édesvízi haltenyésztésen – nyugszik.

Módosítás 387
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén;

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható halászat, akvakultúra és 
piacok révén;
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Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy nemcsak az akvakultúra, hanem a halászat is hozzájárul az 
élelmiszerbiztonsághoz.

Módosítás 388
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén;

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható halászat, akvakultúra és 
piacok révén;

Or. fr

Módosítás 389
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén;

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható halászat, akvakultúra és 
piacok révén;

Or. en

Módosítás 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása;

3. a tengerek jó környezeti 
állapotának helyreállítása és a 
fenntartható kék gazdaság elősegítése, 
amely az ökológiai korlátokon belül 
fejlődik és támogatja a virágzó part menti 
közösségeket;

Or. en

Módosítás 391
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása;

3. a fenntartható kék gazdaságnak 
kedvező feltételek elősegítése, amely 
támogatja az egészséges tengeri 
környezetet és a virágzó part menti 
közösségeket;

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenységek a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezik, következésképpen meg kell őrizni 
az egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása, valamint 
a tengeri ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor fog 
gazdasági értéket teremteni a tengeri környezet számára, ha az a tengeri erőforrások és 
ökoszisztémák megőrzése és védelme mellett folytatható.

Módosítás 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 

3. a halászati ágazatban dolgozók 
megfelelő életkörülményeinek elősegítése 
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part menti közösségek támogatása; és a virágzó part menti közösségek
támogatása;

Or. es

Módosítás 393
João Ferreira, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása;

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek, valamint azok 
gazdasági és társadalmi kohéziójának
támogatása;

Or. fr

Módosítás 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása;

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti és vízparti közösségek 
támogatása;

Or. en

Indokolás

Véleményem szerint a vízpartok (legyen szó tengerről vagy édesvízről) mentén található 
minden közösséget támogatni kell.

Módosítás 395
Liadh Ní Riada
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása;

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti és szigeti közösségek 
támogatása;

Or. en

Módosítás 396
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA keretében nyújtott támogatás 
hozzájárul az Uniónak a környezet- és 
éghajlatváltozások enyhítésével és az ilyen 
változásokhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósításához. Ezt a hozzájárulást a IV. 
mellékletben ismertetett módszertan szerint 
kell nyomon követni.

Az ETHA keretében nyújtott támogatás 
hozzájárul mind a termelők, mind a 
fogyasztók szükségleteinek kielégítéséhez.
Az ETHA keretében nyújtott támogatás 
hozzájárul az Uniónak a környezet- és 
éghajlatváltozások enyhítésével és az ilyen 
változásokhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósításához. Ezt a hozzájárulást a IV. 
mellékletben ismertetett módszertan szerint 
kell nyomon követni.

Or. en

Indokolás

A KHP egyik célkitűzése az, hogy „figyelembe vegyék mind a fogyasztók, mind pedig a 
termelők érdekeit”, és fontos elismerni az olyan jóléti projektek értékét, amelyek határozottan 
figyelembe veszik a fogyasztók érdekeit.

Módosítás 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA keretében nyújtott támogatás 
hozzájárul az Uniónak a környezet- és 
éghajlatváltozások enyhítésével és az ilyen 
változásokhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósításához. Ezt a hozzájárulást a IV. 
mellékletben ismertetett módszertan szerint 
kell nyomon követni.

Az ETHAA keretében nyújtott támogatás 
hozzájárul az Uniónak a környezet- és 
éghajlatváltozások enyhítésével és az ilyen 
változásokhoz való alkalmazkodással, 
valamint az élelmezésbiztonsággal
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósításához. Ezt a hozzájárulást a IV. 
mellékletben ismertetett módszertan szerint 
kell nyomon követni.

Or. en

Indokolás

Az értékes környezeti szolgáltatásokon felül az ETHAA-nak jelentős szerepet kell játszania az 
Unió élelmezésbiztonságának biztosításában is.

Módosítás 398
João Ferreira, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA keretében nyújtott támogatás 
hozzájárul az Uniónak a környezet- és 
éghajlatváltozások enyhítésével és az ilyen 
változásokhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósításához. Ezt a hozzájárulást a IV. 
mellékletben ismertetett módszertan szerint 
kell nyomon követni.

Az ETHA keretében nyújtott támogatás 
elsődlegesen hozzájárul az Uniónak a 
környezet- és éghajlatváltozások 
enyhítésével és az ilyen változásokhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos 
célkitűzéseinek megvalósításához. Ezt a 
hozzájárulást a IV. mellékletben ismertetett 
módszertan szerint kell nyomon követni.

Or. fr

Módosítás 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA keretében nyújtott támogatás 
hozzájárul az Uniónak a környezet- és 
éghajlatváltozások enyhítésével és az ilyen 
változásokhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósításához. Ezt a hozzájárulást a IV. 
mellékletben ismertetett módszertan szerint 
kell nyomon követni.

Az ETHA keretében nyújtott támogatás 
hozzájárul az Uniónak a környezet- és 
éghajlatváltozások elleni küzdelemmel, 
azok enyhítésével és az ilyen 
változásokhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósításához is. Ezt a hozzájárulást a 
IV. mellékletben ismertetett módszertan 
szerint kell nyomon követni.

Or. en

Módosítás 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az említett prioritásokat a halászati 
kapacitás növelése nélkül kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

Legkülső régiók

E rendelet minden rendelkezésének 
figyelembe kell vennie az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 349. 
cikkében elismert sajátos nehézségeket.

Or. en
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Módosítás 402
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2018-as változatlan 
áron 6 867 000 000 EUR (azaz folyó áron
7 739 000 000 EUR).

Or. en

Indokolás

Ez összhangban van az EP Költségvetési Bizottságának ETHA-val kapcsolatos véleményével.

Módosítás 403
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2018-as változatlan 
áron 6 867 000 000 EUR (azaz folyó áron 
7 739 000 000 EUR).

Or. en

Módosítás 404
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2018-as változatlan 
áron 6 866 943 600 EUR (azaz folyó áron 
7 739 176 524 EUR).

Or. fr

Módosítás 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2018-as változatlan 
áron 6 866 943 600 EUR (azaz folyó áron 
7 739 176 524 EUR).

Or. en

Módosítás 406
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ETHA-nak a 2014–2020 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeget a 2021–2027 
közötti időszakban is meg kell tartani 
(folyó áron 6 400 000 000 EUR).

Or. fr
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Indokolás

Az ETHA a közös halászati politika által megállapított célkitűzések elérésnek egyik 
elengedhetetlen eszköze. Pénzügyi keretösszegének csökkentése nemcsak a meglévő 
projekteket sodorná veszélybe, hanem az új kihívások – többek között a kék gazdaság –
kezelését is megnehezítené. Az ETHA-nak lépést kell tartania a halászati ágazaton belüli 
szakpolitikai tevékenységgel, és a 2021–2027-es időszakra nézve nem könyvelhet el 
veszteségeket.

Módosítás 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ETHAA-nak a 2021–2027 
közötti időszakban történő végrehajtására 
szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 
6 400 000 000 EUR.

Or. en

Indokolás

A fenntartható halászaton felül az akvakultúra-ágazat érdekei ugyancsak megkívánják, hogy a 
halászati alap jelenlegi költségvetése, azaz a hét évre előirányzott 6,4 milliárd EUR, a jövőre 
nézve is megmaradjon.

Módosítás 408
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
6 400 000 000 EUR.

Or. es
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Módosítás 409
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Indokolás

* A javasolt összeg egyértelműen nem elegendő; az ETHA-ból kifizetendő előirányzatokat 
összességében jelentősen növelni kell, amennyiben bármelyikük kevesebb lehet, mint a 2014–
2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretben meghatározott összegek.

Módosítás 410
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A pénzügyi keretösszegnek az 
ETHA céljára a II. cím alapján elkülönített 
részét megosztott irányítás keretében kell 
végrehajtani az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] és 
az (EU) xx/xx rendelet [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] 63. cikke 
szerint.

2. A pénzügyi keretösszegnek az 
ETHAA céljára a II. cím alapján 
elkülönített részét megosztott irányítás 
keretében kell végrehajtani az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] és az (EU) xx/xx rendelet [az 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
rendelet] 63. cikke szerint.

Or. en

Módosítás 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi keretösszegnek az 
ETHA céljára a III. cím alapján 
elkülönített részét vagy közvetlenül a
Bizottság hajtja végre az (EU) xx/xx 
rendelet [az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
rendelet] 62.cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerint, vagy pedig közvetett 
irányítás keretében kell végrehajtani az 
említett rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerint.

3. A pénzügyi keretösszegnek az 
ETHAA céljára a III. cím alapján 
elkülönített részét vagy közvetlenül a 
Bizottság hajtja végre az (EU) xx/xx 
rendelet [az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
rendelet] 62.cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerint, vagy pedig közvetett 
irányítás keretében kell végrehajtani az 
említett rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerint.

Or. en

Módosítás 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron 
5 311 000 000 EUR.

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron 
6 965 100 000 EUR.

Or. en

Indokolás

A megosztott irányítás és a közvetlen/közvetett irányítás közötti arányt a jelenlegi ETHA 
keretében is meg kell őrizni.

Módosítás 413
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron 
5 311 000 000 EUR.

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – 2018-as változatlan áron 
6 031 674 028 EUR (azaz folyó áron 
6 797 811 771 EUR).

Or. fr

Módosítás 414
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron 
5 311 000 000 EUR.

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – az ETHA finanszírozási 
keretösszegének 86,5%-a, amely 2018-as 
változatlan áron 5 940 000 000 EUR-nak 
(azaz folyó áron 6 694 000 000 EUR-nak 
felel meg).

Or. en

Módosítás 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
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megfelelően – folyó áron 
5 311 000 000 EUR.

megfelelően – 2018-as változatlan áron 
5 939 794 374 EUR (azaz folyó áron 
6 694 261 648 EUR).

Or. en

Módosítás 416
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron 
5 311 000 000 EUR.

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron az ETHA teljes 
költségvetésének 90%-a (5 740 000 000
EUR).

Or. fr

Indokolás

Az ETHA a közös halászati politika által megállapított célkitűzések elérésnek egyik 
elengedhetetlen eszköze. Pénzügyi keretösszegének csökkentése nemcsak a meglévő 
projekteket sodorná veszélybe, hanem az új kihívások – többek között a kék gazdaság –
kezelését is megnehezítené. Az ETHA-nak lépést kell tartania a halászati ágazaton belüli 
szakpolitikai tevékenységgel, és a 2021–2027-es időszakra nézve nem könyvelhet el 
veszteségeket.

Módosítás 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron 

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron 
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5 311 000 000 EUR. 5 740 000 000 EUR.

Or. en

Indokolás

Fenn kell tartani a korábbi alap költségvetését, valamint a megosztott irányítás és a közvetlen 
irányítás keretében előirányzott korábbi arányt. Fenn kell tartani a korábbi alap 
költségvetését, valamint a megosztott irányítás és a közvetlen irányítás keretében előirányzott 
korábbi arányt.

Módosítás 418
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron 
5 311 000 000 EUR.

1. A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron (...)* EUR.

Or. pt

Indokolás

* Az összeg egyértelműen nem elegendő és jelentősen növelni kell; semmilyen körülmények 
között nem lehet kevesebb, mint a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretben meghatározott összegek.

Módosítás 419
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Külön alköltségvetést kell 
meghatározni a tengeri és az édesvízi 
akvakultúra tekintetében.
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Or. en

Indokolás

A fenntartható tengeri és édesvízi akvakultúra sajátos és fontos ágazat, amelyet egyértelműen 
külön kell választani a halászattól. Következésképpen külön alköltségvetést és valódi fejezetet 
kell létrehozni az ETHAA-n és a KHP szabályozásán belül.

Módosítás 420
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 102 000 000 EUR az Azori-
szigetek és Madeira számára;

a) 123 340 000 EUR az Azori-
szigetek és Madeira számára;

Or. en

Indokolás

Ez összhangban van az EP Költségvetési Bizottságának ETHA-val kapcsolatos véleményével.

Módosítás 421
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 102 000 000 EUR az Azori-
szigetek és Madeira számára;

a) 2018-as változatlan áron 
114 000 000 EUR (azaz folyó áron 
128 566 000 EUR) az Azori-szigetek és 
Madeira számára;

Or. en

Módosítás 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 102 000 000 EUR az Azori-
szigetek és Madeira számára;

a) 2018-as változatlan áron 
128 566 000 EUR (azaz folyó áron 
127 439 106 EUR) az Azori-szigetek és 
Madeira számára;

Or. fr

Módosítás 423
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 102 000 000 EUR az Azori-
szigetek és Madeira számára;

a) (...)* EUR az Azori-szigetek és 
Madeira számára;

Or. pt

Indokolás

* Az összeg egyértelműen nem elegendő és jelentősen növelni kell; semmilyen körülmények 
között nem lehet kevesebb, mint a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretben meghatározott összegek.

Módosítás 424
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 82 000 000 EUR a Kanári-szigetek 
számára,

b) 104 110 000 EUR a Kanári-
szigetek számára,

Or. en
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Indokolás

Ez összhangban van az EP Költségvetési Bizottságának ETHA-val kapcsolatos véleményével. 
Ami a Kanári-szigetek költségvetésének pótlólagos növelését illeti, ez a jelenlegi ETHA 
szerinti programozás és a jelenlegi tényleges igények figyelembevétele érdekében történt.

Módosítás 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 82 000 000 EUR a Kanári-szigetek 
számára,

b) 2018-as változatlan áron 
91 700 000 EUR (azaz folyó áron 
103 357 000 EUR) a Kanári-szigetek 
számára,

Or. en

Módosítás 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 82 000 000 EUR a Kanári-szigetek 
számára,

b) 2018-as változatlan áron 
90 708 367 EUR (azaz folyó áron 
102 223 062 EUR) a Kanári-szigetek 
számára,

Or. fr

Módosítás 427
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 82 000 000 EUR a Kanári-szigetek 
számára,

b) (...)* EUR a Kanári-szigetek 
számára,

Or. pt

Indokolás

* Az összeg egyértelműen nem elegendő és jelentősen növelni kell; semmilyen körülmények 
között nem lehet kevesebb, mint a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretben meghatározott összegek.

Módosítás 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) 172 900 000 EUR Guadeloupe, 
Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion és 
Saint-Martin számára.

Or. en

Indokolás

Ez a korábbi programzási időszakban a keretköltségek fedezésére biztosított ugyanekkora 
összegekhez képest lehetővé teszi a karbantartást.

Módosítás 429
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) 158 407 000 EUR Guadeloupe, 
Francia Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion és Saint-Martin számára.

Or. en
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Indokolás

Ez összhangban van az EP Költségvetési Bizottságának ETHA-val kapcsolatos véleményével.

Módosítás 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) 2018-as változatlan áron 
145 509 709 EUR (azaz folyó áron 
168 500 296 EUR) Guadeloupe, Francia 
Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion és 
Saint-Martin számára.

Or. fr

Indokolás

E legkülső régiók esetében kedvezőbb allokációs kulcsra van szükség, hogy meg tudjanak 
küzdeni a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat kockázataival.

Módosítás 431
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) 2018-as változatlan áron 
146 500 000 EUR (azaz folyó áron 
165 119 000 EUR) Guadeloupe, Francia 
Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion és 
Saint-Martin számára.

Or. en

Módosítás 432
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João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Indokolás

* Az összeg egyértelműen nem elegendő és jelentősen növelni kell; semmilyen körülmények 
között nem lehet kevesebb, mint a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretben meghatározott összegek.

Módosítás 433
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 21. cikk szerinti ellentételezés a 
(2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett 
allokációk egyikénél sem haladhatja meg 
az 50 %-ot.

törölve

Or. pt

Módosítás 434
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 21. cikk szerinti ellentételezés a 
(2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett 
allokációk egyikénél sem haladhatja meg 

törölve
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az 50 %-ot.

Or. fr

Módosítás 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 21. cikk szerinti ellentételezés a 
(2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett 
allokációk egyikénél sem haladhatja meg 
az 50 %-ot.

(3) A 21. cikk szerinti ellentételezés 
nem haladhatja meg évente: a) a 6 450 000 
EUR-t az Azori-szigetek és Madeira 
esetében; b) a 8 700 000 EUR-t a Kanári-
szigetek esetében; c)a 12 350 000 EUR-t 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 349. cikkében említett francia 
legkülső régiók esetében.

Or. en

Módosítás 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamonként allokált uniós 
pénzügyi támogatás legalább 15 %-át a 19. 
és a 20. cikkben említett támogatási 
területekhez kell hozzárendelni. Az uniós 
vizekhez hozzáféréssel nem rendelkező 
tagállamok alacsonyabb százalékot is 
megállapíthatnak az ellenőrzési és 
adatgyűjtési feladataik mértéke szerint.

(4) A tagállamonként allokált uniós 
pénzügyi támogatás legalább 30 %-át a 19. 
és a 20. cikkben említett támogatási 
területekhez kell hozzárendelni. Az uniós 
vizekhez hozzáféréssel nem rendelkező 
tagállamok alacsonyabb százalékot is 
megállapíthatnak az ellenőrzési és 
adatgyűjtési feladataik mértéke szerint.

Or. en
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Indokolás

Az állami forrásokat oly módon kell allokálni, hogy segítséget nyújtsanak a piaci szereplőknek 
és a tagállamoknak ahhoz, hogy több adatot szolgáltassanak az állománygazdálkodásra 
vonatkozóan, és megfeleljenek a KHP szabályainak. A halászati ellenőrzés és adatgyűjtés 
kiemelt fontosságú a KHP végrehajtása szempontjából. Az ellenőrzési rendelet és annak 
felülvizsgálata által előírt egyes kötelezettségek a tagállamok és a halászok általi hatékony 
végrehajtáshoz nyújtott külön és fokozott támogatást tesznek szükségessé.

Módosítás 437
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamonként allokált uniós 
pénzügyi támogatás legalább 15 %-át a 19. 
és a 20. cikkben említett támogatási 
területekhez kell hozzárendelni. Az uniós 
vizekhez hozzáféréssel nem rendelkező 
tagállamok alacsonyabb százalékot is 
megállapíthatnak az ellenőrzési és 
adatgyűjtési feladataik mértéke szerint.

(4) A tagállamonként allokált uniós 
pénzügyi támogatás legalább 20 %-át a 19. 
és a 20. cikkben említett támogatási 
területekhez kell hozzárendelni. Az uniós 
vizekhez hozzáféréssel nem rendelkező 
tagállamok alacsonyabb százalékot is 
megállapíthatnak az ellenőrzési és 
adatgyűjtési feladataik mértéke szerint.

Or. en

Módosítás 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamonként allokált uniós 
pénzügyi támogatás legalább 27 %-át a 
22. és 27. cikkben említett támogatási 
területekhez kell hozzárendelni.

Or. en
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Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az ETHA hozzájáruljon az óceánjainkat érintő környezeti 
kihívások kezeléséhez, a költségvetés 25%-át kell elkülöníteni minden tagállam számára a 
tengeri biológiai sokféleség és ökoszisztémák védelmével és helyreállításával kapcsolatos 
tevékenységekre.

Módosítás 439
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden forrás, amelyet a 19. és 20. 
cikk alapján nem használnak fel 
ellenőrzésre és adatgyűjtésre, 
átcsoportosítható az Európai Halászati 
Ellenőrző Hivatal számára.

Or. en

Módosítás 440
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamonként allokált uniós 
pénzügyi támogatás legalább 30 %-át a 
22. és 27. cikkben említett támogatási 
területekhez kell hozzárendelni.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az ETHA hozzájáruljon az óceánjainkat érintő környezeti 
kihívások kezeléséhez, a költségvetés 30%-át kell elkülöníteni minden tagállam számára a 
tengeri biológiai sokféleség és ökoszisztémák védelmével és helyreállításával kapcsolatos 
tevékenységekre.
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Módosítás 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ETHA által a 17. cikk (2) 
bekezdésében és a 18. cikkben megadott 
támogatási területekhez tagállamonként 
allokált uniós pénzügyi támogatás nem 
haladhatja meg az alábbi két küszöbérték 
közül a magasabbikat:

(5) Az ETHA által a 18. cikkben 
megadott támogatási területekhez 
tagállamonként allokált uniós pénzügyi 
támogatás nem haladhatja meg az alábbi 
két küszöbérték közül a magasabbikat:

Or. en

Indokolás

A közvetlen támogatási rendszereket – mint amilyen a halászati tevékenységek végleges 
beszüntetéséhez nyújtott támogatás is – korábban a kapacitáscsökkentéssel vagy a halászati 
erőforrások fenntarthatóságával kapcsolatos célkitűzések figyelembevétele nélkül 
alkalmazták, és súlyosbították a rendelkezésre álló halászati erőforrások és az uniós flotta 
halászati kapacitása közötti egyensúlyhiányt. Az állami pénzügyi forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy hozzáadott értéket teremtsenek a társadalom egésze számára, ahelyett, 
hogy a hajók ágazatból való kivonását vagy olyan tevékenységeket finanszíroznának, amelyek 
célja az, hogy a szereplőket mesterséges módon tartsák az ágazatban, ami kevés hozzáadott 
értéket jelent a halászat és a tengeri környezet számára.

Módosítás 442
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ETHA által a 17. cikk (2) 
bekezdésében és a 18. cikkben megadott 
támogatási területekhez tagállamonként 
allokált uniós pénzügyi támogatás nem 
haladhatja meg az alábbi két küszöbérték 
közül a magasabbikat:

(5) Az ETHA által a 17. cikk (2) 
bekezdésében megadott támogatási 
területekhez tagállamonként allokált uniós 
pénzügyi támogatás nem haladhatja meg az 
alábbi két küszöbérték közül a 
magasabbikat:

Or. pt
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Módosítás 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ETHA által a 17. cikk (2) 
bekezdésében és a 18. cikkben megadott 
támogatási területekhez tagállamonként 
allokált uniós pénzügyi támogatás nem 
haladhatja meg az alábbi két küszöbérték 
közül a magasabbikat:

(5) Az ETHAA által a 17. cikk (2) 
bekezdésében és a 18. cikkben megadott 
támogatási területekhez tagállamonként 
allokált uniós pénzügyi támogatás nem 
haladhatja meg az alábbi két küszöbérték 
közül a magasabbikat:

Or. en

Módosítás 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 6 000 000 EUR; vagy a) 5 000 000 EUR; vagy

Or. en

Módosítás 445
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamonként kiosztott uniós 
pénzügyi támogatás 10 %-a.

b) a tagállamonként kiosztott uniós 
pénzügyi támogatás legalább 20 %-a.

Or. en
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Indokolás

A Balti-tengeren a halállomány jelenlegi riasztó állapotának kialakulásához többek között az 
vezetett, hogy túl magas teljes kifogható mennyiségeket fogadtak el és továbbra is folytatódik 
az ipari halászat. Az ipari halászati politikák támogatása hozzájárult a part menti övezetek 
állományromlásához. A küszöbértékének 20%-ra való emelése lehetővé fogja tenni a balti-
tengeri halászat, különnösen a kisüzemi part menti halászat közvetlen támogatását, amely 
jelenleg nagyon nehéz helyzetben van. Ezen intézkedés tekintetében a támogatási küszöb 
növelése nélkül a balti-tengeri országok nem lesznek képesek hatékonyan megoldani ezt a 
problémát.

Módosítás 446
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamonként kiosztott uniós 
pénzügyi támogatás 10 %-a.

b) a tagállamonként kiosztott uniós 
pénzügyi támogatás 8 %-a.

Or. en

Módosítás 447
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 30–32. 
cikke szerint az ETHA egy tagállam 
kezdeményezésére technikai segítséget 
nyújthat az Alap thatékony kezeléséhez és 
használatához.

(6) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 30–32. 
cikke szerint az ETHA egy tagállam 
kezdeményezésére technikai segítséget 
nyújthat az Alap hatékony kezeléséhez és 
használatához. 20 %-os felső határ 
vonatkozik az állami és félig állami 
szervek által viselt igazgatási költségekre, 
hogy megelőzzék a támogatások túlzott 
igénybevételét.

Or. en
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Módosítás 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 30–32. 
cikke szerint az ETHA egy tagállam 
kezdeményezésére technikai segítséget 
nyújthat az Alap thatékony kezeléséhez és 
használatához.

(6) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 30–32. 
cikke szerint az ETHAA egy tagállam 
kezdeményezésére technikai segítséget 
nyújthat az Alap hatékony kezeléséhez és 
használatához.

Or. en

Módosítás 449
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron 
829 000 000 EUR.

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint az ETHA teljes 
költségvetésének 10 %-a (folyó áron 
640 000 000 EUR).

Or. fr

Indokolás

Az ETHA a közös halászati politika által megállapított célkitűzések elérésnek egyik 
elengedhetetlen eszköze. Pénzügyi keretösszegének csökkentése nemcsak a meglévő 
projekteket sodorná veszélybe, hanem az új kihívások – többek között a kék gazdaság –
kezelését is megnehezítené. Az ETHA-nak lépést kell tartania a halászati ágazaton belüli 
szakpolitikai tevékenységgel, és a 2021–2027-es időszakra nézve nem könyvelhet el 
veszteségeket.

Módosítás 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
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8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron 
829 000 000 EUR.

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron 
640 000 000 EUR.

Or. en

Indokolás

Fenn kell tartani a korábbi alap költségvetését, valamint a megosztott irányítás és a közvetlen 
irányítás keretében előirányzott korábbi arányt.

Módosítás 451
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron 
829 000 000 EUR.

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron 
773 900 000 EUR.

Or. en

Indokolás

A megosztott irányítás és a közvetlen/közvetett irányítás közötti arányt a jelenlegi ETHA 
keretében is meg kell őrizni.

Módosítás 452
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
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és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron 
829 000 000 EUR.

és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron az 
ETHA teljes költségvetésének 20 %-a.

Or. en

Módosítás 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron 
829 000 000 EUR.

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint 2018-as 
változatlan áron 927 149 226 EUR (azaz
folyó áron 1 044 914 876 EUR).

Or. en

Módosítás 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron 
829 000 000 EUR.

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint az ETHA 
finanszírozási keretösszegének 13,5 %-a, 
amely 2018-as változatlan áron 
927 000 000 EUR-nak (azaz folyó áron 
1 045 000 000 EUR-nak) felel meg.

Or. en

Módosítás 455
Isabelle Thomas
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron 
829 000 000 EUR.

1. A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint 2018-as 
változatlan áron 835 269 572 EUR (azaz
folyó áron 941 364 753 EUR).

Or. fr

Módosítás 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható az ETHA végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekhez, ideértve a 
vállalati információtechnológiai 
rendszereket.

Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható az ETHAA végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekhez, ideértve a 
vállalati információtechnológiai 
rendszereket.

Or. en

Módosítás 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA a Bizottság kezdeményezésére 
és a pénzügyi keretösszegnek az 5. cikk (1) 
bekezdésében említett 1,7 %-os felső 
határáig támogathatja különösen az 

Az ETHAA a Bizottság kezdeményezésére 
és a pénzügyi keretösszegnek az 5. cikk (1) 
bekezdésében említett 1,7 %-os felső 
határáig támogathatja különösen az 
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alábbiakat: alábbiakat:

Or. en

Módosítás 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ETHA támogatja a jelen 
rendelet végrehajtásához kapcsolódó 
tájékoztató és kommunikációs 
tevékenységek költségeit.

(3) Az ETHAA támogatja a jelen 
rendelet végrehajtásához kapcsolódó 
tájékoztató és kommunikációs 
tevékenységek költségeit.

Or. en

Módosítás 459
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 16. cikke 
értelmében minden tagállam egyetlen 
programot készít a 4. cikkben említett 
prioritások végrehajtása érdekében.

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 16. cikke 
értelmében minden tagállam egyetlen 
nemzeti programot vagy regionális 
operatív programokat készít a 4. cikkben 
említett prioritások végrehajtása 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 460
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 16. cikke 
értelmében minden tagállam egyetlen 
programot készít a 4. cikkben említett 
prioritások végrehajtása érdekében.

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 16. cikke 
értelmében minden tagállam egyetlen 
nemzeti programot vagy regionális 
operatív programokat készít a 4. cikkben 
említett prioritások végrehajtása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 461
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) adott esetben a halászatért, a 
kagylóhalászatért és a tengerpolitikai 
ügyekért felelős szubnacionális vagy 
regionális hatóságokra vonatkozó, 
tengermedencével kapcsolatos cselekvési 
terv.

Or. es

Indokolás

Az olyan tengermedencék esetében, amelyeken több tagállam osztozik, a stratégiák és 
intézkedések tengermedencék szintjén történő kidolgozása tervezési erőfeszítéseket tehet 
szükségessé és a többi régióval és országgal való egyetértésre jutást kívánhat meg a 
célkitűzések, az intézkedések és a pénzügyi erőforrások egységes meghatározása terén. Jó 
példa erre Andalúzia esete, amelynek part menti területei közé tartozik a Földközi-tenger 
medencéje, a dél-atlanti medence és egy saját jellegzetességekkel bíró terület, a Gibraltári-
szoros, amelyek mindegyikét eltérő helyzet jellemez.

Módosítás 462
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) adott esetben a halászatért és a 
tengerpolitikai ügyekért felelős 
szubnacionális vagy regionális 
hatóságokra vonatkozó regionális 
cselekvési terv vagy operatív program.

Or. es

Módosítás 463
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) adott esetben a halászatért és a 
tengerpolitikai ügyekért felelős 
szubnacionális hatóságokra vonatkozó 
cselekvési terv vagy regionális operatív 
program.

Or. fr

Módosítás 464
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a flottaszegmensek közötti 
társadalmi és gazdasági különbségek 
elemzése, különös figyelmet fordítva a 
kisüzemi flották helyzetére.

Or. en

Módosítás 465
Isabelle Thomas
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Programjuk részeként az érintett 
tagállamok a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett minden legkülső régió
vonatkozásában cselekvési tervet 
készítenek az alábbi elemekkel:

(4) Programjuk részeként az érintett 
tagállamok az érintett hatóságokkal együtt 
minden régiójuk, köztük a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett legkülső régiók
vonatkozásában cselekvési tervet 
készítenek az alábbi elemekkel:

Or. fr

Módosítás 466
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Programjuk részeként az érintett 
tagállamok a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett minden legkülső régió 
vonatkozásában cselekvési tervet 
készítenek az alábbi elemekkel:

(4) Programjuk részeként az érintett 
tagállamok a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett minden legkülső régió 
vonatkozásában külön cselekvési tervet 
készítenek az alábbi elemekkel:

Or. en

Módosítás 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázására és a fenntartható kék 
gazdasági ágazatok fejlesztésére vonatkozó 
stratégia;

a) a halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázására, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére vonatkozó stratégia, 
ideértve a part menti közösségek 
fenntarthatóságának biztosításához 
szükséges intézkedéseket, valamint az 
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ETHA-nak a jó környezeti állapot –
többek között a Natura 2000 elsőbbségi 
cselekvési keretein keresztüli – eléréséhez 
való hozzájárulására vonatkozó stratégiát;

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak elsőbbségi cselekvési kereteket – a Natura 2000 területeikre vonatkozó 
pénzügyi terveket – kell kidolgozniuk, ennélfogva az ETHA-nak azt is figyelembe kell vennie, 
hogy a tagállamok miként kívánják támogatni saját tengeri Natura 2000 területeiket. A 
program keretében a tagállamok által az ETHA végrehajtása érdekében kidolgozandó 
intézkedések esetében a társadalmi-gazdasági teljesítményt nem szabad a tengeri 
ökoszisztémák megőrzésétől és helyreállításától elválasztva kezelni.

Módosítás 468
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázására és a fenntartható kék 
gazdasági ágazatok fejlesztésére vonatkozó
stratégia;

a) az ETHA-nak a jó környezeti 
állapot eléréséhez való hozzájárulását, a 
halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázását, a Natura 2000 hálózatot és a 
kék gazdasági ágazatok fenntarthatóságát, 
ezen belül is a fenntartható part menti 
közösségek megteremtéséhez szükséges 
intézkedéseket részletesen ismertető 
stratégia;

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenységek a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezik, következésképpen meg kell őrizni 
az egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása, valamint 
a tengeri ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor fog 
gazdasági értéket teremteni a tengeri környezet számára, ha az a tengeri erőforrások és 
ökoszisztémák megőrzése és védelme mellett folytatható.

Módosítás 469
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázására és a fenntartható kék 
gazdasági ágazatok fejlesztésére vonatkozó 
stratégia;

a) a halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázására és az ökológiai korlátokon 
belül fejlődő, fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére vonatkozó stratégia;

Or. en

Módosítás 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázására és a fenntartható kék 
gazdasági ágazatok fejlesztésére
vonatkozó stratégia;

a) a halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázására és a helyi kisüzemi halászati 
ágazat fenntartására vonatkozó stratégia;

Or. es

Módosítás 471
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a halászati és akvakultúra-ágazat
II. cím szerinti strukturális támogatása;

i. a halászati ágazat II. cím szerinti 
strukturális támogatása;

Or. es

Módosítás 472
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Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. az akvakultúra-termelők 
környezet- és éghajlatvédelmi 
erőfeszítéseihez nyújtott ellentételezésre –
területalapú támogatásra – (tengeri és 
édesvízi ökologizálás) vonatkozó részletes 
szabályok;

Or. en

Indokolás

Rá szeretnék mutatni arra, hogy a tengeri és édesvízi akvakultúra-termelők egyaránt jelentős 
környezeti és ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, amelyet megfelelő támogatással kell 
ellentételezni. A mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan szerintem indokolt lenne egy 
területalapú, környezetbarátabbá válást ösztönző támogatást bevezetni az akvakultúra-
termelők esetében is: a környezetbarátabbá válást ösztönző tengeri és édesvízi támogatások 
bevezetése.

Módosítás 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a 21. cikkben említett további 
költségek ellentételezése;

ii. a 21. cikkben említett további 
költségek ellentételezése, ideértve a 
többletköltségek érintett tagállam által 
kiszámított összegét és az 
ellentételezésként becsült támogatási 
összegeket;

Or. en

Módosítás 474
Isabelle Thomas
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a 21. cikkben említett további 
költségek ellentételezése;

ii. a legkülső régiók esetében a 21. 
cikkben említett további költségek 
ellentételezése;

Or. fr

Módosítás 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. egyéb olyan, a fenntartható kék 
gazdaságba történő beruházások, amelyek 
szükségesek a partvidék fenntartható 
fejlődéséhez.

törölve

Or. es

Módosítás 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. egyéb olyan, a fenntartható kék 
gazdaságba történő beruházások, amelyek 
szükségesek a partvidék fenntartható 
fejlődéséhez.

iii. egyéb olyan, a fenntartható kék 
gazdaságba történő beruházások, amelyek 
szükségesek a partvidék ökológiai 
korlátokon belüli fenntartható 
fejlődéséhez.

Or. en

Módosítás 477
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság minden 
tengermedencéhez elemzést készít, 
amelyben jelzi az adott tengermedence 
alapvető erősségeit és gyengeségeit a KHP 
célkitűzéseinek elérése szempontjából, 
amint azt a 1380/2013/EU rendelet 2. 
cikke ismerteti. Az elemzésnek adott 
esetben figyelembe kell vennie a meglévő 
tengermedence- és makroregionális 
stratégiákat.

(5) A Bizottság minden 
tengermedencéhez elemzést készít, 
amelyben jelzi az adott tengermedence 
alapvető erősségeit és gyengeségeit a KHP 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
ismertetett célkitűzéseinek elérése, 
valamint a 2008/56/EK irányelvben 
említett jó környezeti állapot elérése
szempontjából. Az elemzésnek adott 
esetben figyelembe kell vennie a meglévő 
tengermedence- és makroregionális 
stratégiákat.

Or. en

Módosítás 478
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság minden 
tengermedencéhez elemzést készít, 
amelyben jelzi az adott tengermedence 
alapvető erősségeit és gyengeségeit a KHP 
célkitűzéseinek elérése szempontjából, 
amint azt a 1380/2013/EU rendelet 2. cikke 
ismerteti. Az elemzésnek adott esetben 
figyelembe kell vennie a meglévő 
tengermedence- és makroregionális 
stratégiákat.

(5) A Bizottság az illetékes tanácsadó 
testületek véleményének kézhezvételét 
követően minden tengermedencéhez 
elemzést készít, amelyben jelzi az adott 
tengermedence alapvető erősségeit és 
gyengeségeit a KHP célkitűzéseinek 
elérése szempontjából, amint azt a 
1380/2013/EU rendelet 2. cikke ismerteti. 
Az elemzésnek adott esetben figyelembe 
kell vennie a meglévő tengermedence- és 
makroregionális stratégiákat.

Or. it
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Indokolás

A módosítás célja részvételen alapuló konszenzus kialakítása a tengermedence-stratégiák 
keretében annak érdekében, hogy alulról építkező megközelítés használatával jobban 
megragadhassuk az erősségeket és a gyengeségeket. A módosítás célja ezért, hogy a 
tanácsadó testületek véleményükkel támogassák a Bizottság munkáját.

Módosítás 479
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság minden 
tengermedencéhez elemzést készít, 
amelyben jelzi az adott tengermedence 
alapvető erősségeit és gyengeségeit a KHP 
célkitűzéseinek elérése szempontjából, 
amint azt a 1380/2013/EU rendelet 2. cikke 
ismerteti. Az elemzésnek adott esetben 
figyelembe kell vennie a meglévő 
tengermedence- és makroregionális 
stratégiákat.

(5) A Bizottság az illetékes tanácsadó 
testületek véleményének kézhezvételét 
követően minden tengermedencéhez 
elemzést készít, amelyben jelzi az adott 
tengermedence alapvető erősségeit és 
gyengeségeit a KHP célkitűzéseinek 
elérése szempontjából, amint azt a 
1380/2013/EU rendelet 2. cikke ismerteti. 
Az elemzésnek adott esetben figyelembe 
kell vennie a meglévő tengermedence- és 
makroregionális stratégiákat.

Or. it

Indokolás

A módosítás célja részvételen alapuló konszenzus kialakítása a tengermedence-stratégiák 
keretében annak érdekében, hogy alulról építkező megközelítés használatával jobban 
megragadhassuk az erősségeket és a gyengeségeket. A módosítás célja ezért, hogy a 
tanácsadó testületek véleményükkel támogassák a Bizottság munkáját.

Módosítás 480
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság minden 
tengermedencéhez elemzést készít, 

(5) A Bizottság az illetékes tanácsadó 
testületek véleményének kézhezvételét 
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amelyben jelzi az adott tengermedence 
alapvető erősségeit és gyengeségeit a KHP 
célkitűzéseinek elérése szempontjából, 
amint azt a 1380/2013/EU rendelet 2. cikke 
ismerteti. Az elemzésnek adott esetben 
figyelembe kell vennie a meglévő 
tengermedence- és makroregionális 
stratégiákat.

követően minden tengermedencéhez 
elemzést készít, amelyben jelzi az adott 
tengermedence alapvető erősségeit és 
gyengeségeit a KHP célkitűzéseinek 
elérése szempontjából, amint azt a 
1380/2013/EU rendelet 2. cikke ismerteti. 
Az elemzésnek adott esetben figyelembe 
kell vennie a meglévő tengermedence- és 
makroregionális stratégiákat.

Or. it

Indokolás

A módosítás célja részvételen alapuló konszenzus kialakítása a tengermedence-stratégiák 
keretében annak érdekében, hogy alulról építkező megközelítés használatával jobban 
megragadhassuk az erősségeket és a gyengeségeket. A módosítás célja ezért, hogy a 
tanácsadó testületek véleményükkel támogassák a Bizottság munkáját.

Módosítás 481
Gabriel Mato

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) adott esetben a flotta 
beszerzésének, korszerűsítésének vagy 
megújításának szükségessége;

Or. en

Módosítás 482
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) adott esetben a flották 
korszerűsítésének vagy megújításának 
szükségessége;
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Or. es

Módosítás 483
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke 
szerinti kirakodási kötelezettség 
végrehajtása;

d) az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke 
szerinti megszorító kirakodási 
kötelezettség végrehajtása;

Or. nl

Módosítás 484
Annie Schreijer-Pierik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az olyan invazív fajok ellenőrzése, 
amelyek jelentős kárt okoznak a halászati 
ágazat termelékenységére nézve;

Or. nl

Indokolás

„A fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a 
jövőbeli kihívások” című, 2018. június 12-i európai parlamenti állásfoglalás

Módosítás 485
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az innovatív szelektív 
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halászeszközök egész Unióban való 
terjesztésének támogatása, különös 
tekintettel az 1380/2013/EU rendelet 27. 
cikkére;

Or. nl

Módosítás 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fenntartható kék gazdaság 
társadalmi-gazdasági teljesítményének 
legújabb bizonyítékai, különösen a 
halászati és akvakultúra-ágazatban;

e) a fenntartható kék gazdaság 
programjának várható társadalmi-
gazdasági és környezeti hozzájárulása, 
különösen a halászati és akvakultúra-
ágazatban;

Or. es

Indokolás

Az Európai Bizottságnak a nemzeti programok adatok alapján történő értékelése helyett 
inkább a javasolt intézkedések társadalmi-gazdasági és környezeti hozzájárulásait kellene 
értékelnie.

Módosítás 487
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fenntartható kék gazdaság 
társadalmi-gazdasági teljesítményének 
legújabb bizonyítékai, különösen a 
halászati és akvakultúra-ágazatban;

e) a fenntartható kék gazdaság 
programjának várható társadalmi-
gazdasági hozzájárulása, különösen a 
halászati és akvakultúra-ágazatban;

Or. es

Módosítás 488
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Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fenntartható kék gazdaság
társadalmi-gazdasági teljesítményének 
legújabb bizonyítékai, különösen a 
halászati és akvakultúra-ágazatban;

e) a program fenntartható kék 
gazdasághoz való várható társadalmi-
gazdasági hozzájárulása, különösen a 
halászati és akvakultúra-ágazatban;

Or. fr

Módosítás 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fenntartható kék gazdaság 
társadalmi-gazdasági teljesítményének
legújabb bizonyítékai, különösen a 
halászati és akvakultúra-ágazatban;

e) a környezetvédelmi prioritások és a 
fenntartható kék gazdaság társadalmi-
gazdasági teljesítménye közötti egyensúly
legújabb bizonyítékai, különösen a 
halászati és akvakultúra-ágazatban;

Or. en

Módosítás 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fenntartható kék 
gazdaság társadalmi-gazdasági 
teljesítményének legújabb bizonyítékai, 
különösen a halászati és akvakultúra-
ágazatban;

e) a halászati ágazat
társadalmi-gazdasági teljesítményének 
legújabb bizonyítékai;
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Or. es

Módosítás 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a program hozzájárulása a tengeri 
ökoszisztémák védelméhez és 
helyreállításához, a Natura 2000-hez 
kapcsolódó támogatásnak pedig 
összhangban kell állnia a 92/43/EGK 
irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerint 
létrehozott, az intézkedések fontossági 
sorrendben történő végrehajtására 
vonatkozó tervvel;

g) a program hozzájárulása a tengeri 
és édesvízi ökoszisztémák védelméhez és 
helyreállításához, a Natura 2000-hez 
kapcsolódó támogatásnak pedig 
összhangban kell állnia a 92/43/EGK 
irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerint 
létrehozott, az intézkedések fontossági 
sorrendben történő végrehajtására 
vonatkozó tervvel;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az akvakultúra-ágazat két pilléren – a tengeri akvakultúrán és 
az édesvízi haltenyésztésen – nyugszik.

Módosítás 492
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a program hozzájárulása a tengeri 
hulladék csökkentéséhez az (EU) xx/xx 
európai parlament és a tanácsi irányelv [az 
egyes műanyagtermékek környezetre 
gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 
irányelv] szerint27;

h) a program hozzájárulása a tengeri 
hulladék gyűjtéséhez és csökkentéséhez az 
(EU) xx/xx európai parlament és a tanácsi 
irányelv [az egyes műanyagtermékek 
környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentéséről szóló irányelv] szerint27;

_________________ _________________

27 HL C […], […], […]. o. 27 HL C […], […], […]. o.
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Or. en

Módosítás 493
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a program hozzájárulása az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz.

i. a program hozzájárulása az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, 
annak mérsékléséhez és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz.

Or. en

Módosítás 494
João Ferreira, Younous Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 495
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 18. 

törölve
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cikkére is figyelemmel a Bizottság 
elfogadja a programot jóváhagyó 
végrehajtási jogi aktusokat. A Bizottság 
jóváhagyja a javasolt programot, 
amennyiben a szükséges információkat 
benyújtották.

Or. pt

Módosítás 496
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 19. 
cikkére is figyelemmel a Bizottság 
elfogadja a programmódosításokat 
jóváhagyó végrehajtási jogi aktusokat.

törölve

Or. pt

Módosítás 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés I. mellékletében felsorolt 
azon halászati és akvakultúra-termékekre 
vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 107., 
108. és 109. cikkét kell alkalmazni, a 
Bizottság az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 108. cikkével összhangban 
működési támogatást engedélyezhet az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 349. cikkében említett legkülső 
régiók halászati és akvakultúra-
termékeket termelő, feldolgozó és 
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forgalmazó ágazataiban, az ezekben a 
régiókban jellemző, a távoli 
elhelyezkedésből, a szigetjellegből és a 
legkülső régiók sajátosságaiból adódó 
nehézségek enyhítése céljából. A 
tagállamok további finanszírozást 
adhatnak a 21. cikkben említett 
ellentételezési tervek végrehajtására. 
Ebben az esetben a tagállamok bejelentik 
az állami támogatást a Bizottságnak, 
amelyet – az említett tervek részeként – e 
rendelettel összhangban jóváhagyhat. Az 
ily módon bejelentett állami támogatás az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 108. cikke (3) bekezdésének első 
mondata értelmében bejelentettnek 
minősül.

Or. en

Módosítás 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy kedvezményezett által 
benyújtott kérelem az e cikk (4) bekezdése 
alapján meghatározott ideig nem fogadható 
be az ETHA-ból nyújtandó támogatáshoz, 
ha az illetékes hatóság megállapította, hogy 
az érintett kedvezményezett:

(1) Egy kedvezményezett által 
benyújtott kérelem az e cikk (4) bekezdése 
alapján meghatározott ideig nem fogadható 
be az ETHAA-ból nyújtandó 
támogatáshoz, ha az illetékes hatóság 
megállapította, hogy az érintett 
kedvezményezett:

Or. en

Módosítás 499
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy kedvezményezett által 
benyújtott kérelem az e cikk (4) bekezdése 
alapján meghatározott ideig nem fogadható 
be az ETHA-ból nyújtandó támogatáshoz, 
ha az illetékes hatóság megállapította, hogy 
az érintett kedvezményezett:

(1) Egy kérelmező által benyújtott 
kérelem az e cikk (4) bekezdése alapján 
meghatározott ideig nem fogadható be az 
ETHA-ból nyújtandó támogatáshoz, ha az 
illetékes hatóság megállapította, hogy az 
érintett kérelmező:

Or. en

Indokolás

A befogadhatóság ellenőrzését még azt megelőzően kell elvégezni, hogy a kérelmező 
kedvezményezetté válna.

Módosítás 500
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott 
egyéb jogszabály szerinti súlyos jogsértést 
követett el;

a) ismétlődően vagy folyamatosan és 
állandó jogsértő magatartást tanúsítva az 
1005/2008/EK tanácsi rendelet28 42. cikke 
vagy az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 90. 
cikke szerinti, vagy az Európai Parlament 
és a Tanács által elfogadott egyéb 
jogszabály szerinti súlyos jogsértést 
követett el;

_________________ _________________

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

Or. es



PE629.603v01-00 112/184 AM\1167348HU.docx

HU

Indokolás

Az 1224/2009/EK rendelet 90. cikkében felsorolt jogsértések némelyike a napi halászati 
műveletek rendes és szokásos végrehajtása során akaratlanul is bekövetkezhet. A hangsúlyt 
ezért az állandó jogsértő magatartásra kell helyezni. A Halászati Ellenőrző Hivatalnak 
vezetnie kell egy hivatalos közösségi nyilvántartást azokról a gazdasági szereplőkről, akik 
súlyos jogsértéseket követtek el, ezáltal felgyorsítva az ETHA kezelését és javítva az ETHA 
kezelésébe bevont közigazgatási szervek közötti koordinációt.

Módosítás 501
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az 
Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadott egyéb jogszabály szerinti súlyos 
jogsértést követett el;

a) ismétlődően az 1005/2008/EK 
tanácsi rendelet28 42. cikke vagy az 
1224/2009/EK tanácsi rendelet 90. cikke 
szerinti súlyos jogsértést követett el;

_________________ _________________

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

Or. es

Indokolás

Az 1224/2009/EK rendelet 90. cikke a súlyos jogsértések kimerítő felsorolására tesz 
javaslatot, amelyek jelentősen eltérhetnek egymástól a meg nem felelés mértékétől függően 
(összegek, elért nyereség stb.). E jogsértések azonban a napi halászati műveletek rendes és 
szokásos végrehajtása során akaratlanul is bekövetkezhetnek. Ennélfogva javasolt beilleszteni 
az „ismétlődően” kifejezést az ilyen gyakran nem szándékos cselekmények esetében kiszabott 
túlzott vagy szükségtelen büntetések elkerülése érdekében („non bis in idem”).
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Módosítás 502
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az 
Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadott egyéb jogszabály szerinti súlyos 
jogsértést követett el;

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti súlyos jogsértést 
követett el;

_________________ _________________

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

Or. it

Indokolás

A 12. cikk (1) bekezdése bizonytalansági tényező vezet be a kedvezményezett ETHA-
támogatásra való jogosultságának meghatározása tekintetében. Alapvetően nem lehet előre 
meghatározni, hogy milyenek lesznek azon szankcionálható tényezőket tartalmazó későbbi 
jogi aktusok, amelyekből a feltételesség fakad.

Módosítás 503
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28 a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28
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42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az 
Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadott egyéb jogszabály szerinti súlyos 
jogsértést követett el;

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti súlyos jogsértést 
követett el;

_________________ _________________

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

Or. it

Indokolás

A 12. cikk (1) bekezdése bizonytalansági tényező vezet be a kedvezményezett ETHA-
támogatásra való jogosultságának meghatározása tekintetében. Alapvetően nem lehet előre 
meghatározni, hogy milyenek lesznek azon szankcionálható tényezőket tartalmazó későbbi 
jogi aktusok, amelyekből a feltételesség fakad.

Módosítás 504
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott 
egyéb jogszabály szerinti súlyos jogsértést 
követett el;

a) ismétlődően az 1005/2008/EK 
tanácsi rendelet28 42. cikke vagy az 
1224/2009/EK tanácsi rendelet 90. cikke 
szerinti, vagy az Európai Parlament és a 
Tanács által a közös halászati politika 
keretében elfogadott egyéb jogszabály 
szerinti súlyos jogsértést követett el;

_________________ _________________

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
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megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

Or. es

Módosítás 505
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott 
egyéb jogszabály szerinti súlyos jogsértést 
követett el;

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács által a közös 
halászati politika tekintetében elfogadott 
egyéb jogszabály szerinti súlyos jogsértést 
követett el;

_________________ _________________

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

Or. en

Módosítás 506
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Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, Fredrick Federley, António 
Marinho e Pinto, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott 
egyéb jogszabály szerinti súlyos jogsértést 
követett el;

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott 
egyéb jogszabály szerinti jogsértést 
követett el;

_________________ _________________

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

Or. en

Módosítás 507
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elkövette a 2008/99/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 3. és 4. 
cikkében meghatározott környezetvédelmi 
bűncselekmények valamelyikét, 
amennyiben a kérelem a 23. cikk szerinti 
támogatásra vonatkozik.

c) elkövette a 2008/99/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 3. és 4. 
cikkében meghatározott környezetvédelmi 
bűncselekmények valamelyikét.

_________________ _________________

29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/99/EK irányelve (2008. november 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/99/EK irányelve (2008. november 
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19.) a környezet büntetőjog általi 
védelméről (HL L 328., 2008.12.6., 28. o.).

19.) a környezet büntetőjog általi 
védelméről (HL L 328., 2008.12.6., 28. o.).

Or. es

Módosítás 508
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elkövette a 2008/99/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 3. és 4. 
cikkében meghatározott környezetvédelmi 
bűncselekmények valamelyikét, 
amennyiben a kérelem a 23. cikk szerinti 
támogatásra vonatkozik.

c) elkövette a 2008/99/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 3. és 4. 
cikkében meghatározott környezetvédelmi 
bűncselekmények valamelyikét.

_________________ _________________

29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/99/EK irányelve (2008. november 
19.) a környezet büntetőjog általi 
védelméről (HL L 328., 2008.12.6., 28. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/99/EK irányelve (2008. november 
19.) a környezet büntetőjog általi 
védelméről (HL L 328., 2008.12.6., 28. o.).

Or. es

Módosítás 509
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső kifizetést 
követő ötéves időszak alatt is meg kell 
felelnie az (1) bekezdésben említett 
befogadhatósági feltételeknek.

2. A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt is meg kell felelnie az (1) 
bekezdésben említett befogadhatósági 
feltételeknek.

Or. es
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Módosítás 510
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső kifizetést 
követő ötéves időszak alatt is meg kell 
felelnie az (1) bekezdésben említett 
befogadhatósági feltételeknek.

2. A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt is meg kell felelnie az (1) 
bekezdésben említett befogadhatósági 
feltételeknek.

Or. en

Módosítás 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső kifizetést 
követő ötéves időszak alatt is meg kell 
felelnie az (1) bekezdésben említett 
befogadhatósági feltételeknek.

2. A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső kifizetést 
követően is meg kell felelnie az (1) 
bekezdésben említett befogadhatósági 
feltételeknek.

Or. en

Indokolás

Egyetlen gazdasági szereplő vagy kedvezményezett sem követhet el súlyos jogsértéseket, nem 
vehet részt jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatban, illetve nem követhet el 
más környezetvédelmi bűncselekményeket.

Módosítás 512
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Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Christofer Fjellner, António Marinho e Pinto, Gesine 
Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső kifizetést 
követő ötéves időszak alatt is meg kell 
felelnie az (1) bekezdésben említett 
befogadhatósági feltételeknek.

2. A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső kifizetést 
követő hatéves időszak alatt is meg kell 
felelnie az (1) bekezdésben említett 
befogadhatósági feltételeknek.

Or. en

Módosítás 513
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső kifizetést
követő ötéves időszak alatt is meg kell 
felelnie az (1) bekezdésben említett
befogadhatósági feltételeknek.

(2) A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső 
jóváhagyást követő ötéves időszak alatt 
meg kell felelnie az e célból a (4) 
bekezdésben meghatározott
befogadhatósági feltételeknek.

Or. it

Indokolás

A (2) bekezdés módosításának következő (3) és (4) bekezdéssel való összekapcsolása annak 
érdekében, hogy egyértelműbben meghatározza a Bizottság arra való felhatalmazásának 
feltételeit és hatályát, hogy meghatározza az ETHA-támogatással kapcsolatos részvételi 
feltételeket.

Módosítás 514
Renata Briano
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső kifizetést
követő ötéves időszak alatt is meg kell 
felelnie az (1) bekezdésben említett
befogadhatósági feltételeknek.

2. A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső 
jóváhagyást követő ötéves időszak alatt 
meg kell felelnie az e célból a (4) 
bekezdésben meghatározott
befogadhatósági feltételeknek.

Or. it

Indokolás

A módosítás következő (3) és (4) bekezdéssel való összekapcsolása annak érdekében, hogy 
egyértelműbben meghatározza a Bizottság arra való felhatalmazásának feltételeit és hatályát, 
hogy meghatározza az ETHA-támogatással kapcsolatos részvételi feltételeket.

Módosítás 515
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 52. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

törölve

a) a befogadhatatlanságot kiváltó küszöb, 
valamint az (1) és (3) bekezdésben említett 
befogadhatatlansági időtartam hosszának 
megállapítása; ezen időtartamnak 
arányosnak kell lennie a súlyos jogsértés, 
bűncselekmény vagy csalás jellegével, 
súlyosságával, időtartamával vagy 
ismétlődésével, és legalább egy évnek kell 
lennie;

b) az (1) és (3) bekezdésben említett 
időszak kezdő és záró időpontjai.
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Or. pt

Módosítás 516
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a befogadhatatlanságot kiváltó 
küszöb, valamint az (1) és (3) bekezdésben 
említett befogadhatatlansági időtartam 
hosszának megállapítása; ezen 
időtartamnak arányosnak kell lennie a 
súlyos jogsértés, bűncselekmény vagy 
csalás jellegével, súlyosságával, 
időtartamával vagy ismétlődésével, és 
legalább egy évnek kell lennie;

a) a befogadhatatlanságot kiváltó 
küszöb, valamint az (1) és (3) bekezdésben 
említett befogadhatatlansági időtartam 
hosszának megállapítása; ezen 
időtartamnak arányosnak kell lennie a 
jogsértés, bűncselekmény vagy csalás 
jellegével, súlyosságával, időtartamával 
vagy ismétlődésével, és legalább egy évnek 
kell lennie;

Or. en

Módosítás 517
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a) minden olyan feltétel, amely 
esetén a befogadhatatlansági időtartam 
lerövidül;

Or. it

Módosítás 518
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) minden olyan feltétel, amely esetén 
a befogadhatatlansági időtartam 
lerövidül[t];

Or. it

Módosítás 519
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a) azon feltételek meghatározása, 
amelyeknek meg kell felelni a (2) 
bekezdésben említett kérelem benyújtását 
követően, valamint a meg nem felelés 
esetén az elkövetett jogsértés 
súlyosságának megfelelő mértékben 
visszatérítendő támogatással kapcsolatos 
rendelkezések;

Or. it

Módosítás 520
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azon feltételek meghatározása, 
amelyeknek meg kell felelni a (2) 
bekezdésben említett kérelem benyújtását 
követően, valamint a meg nem felelés 
esetén az elkövetett jogsértés 
súlyosságának megfelelő mértékben 
visszatérítendő támogatással kapcsolatos 
rendelkezések;

Or. it
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Módosítás 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak előírják, hogy az ETHA
keretében kérelmet benyújtó 
kedvezményezettek adjanak át az irányító 
hatóságnak egy aláírt nyilatkozatot, 
amelyben megerősítik, hogy teljesítik az 
(1) és (3) bekezdésben felsorolt 
kritériumokat. A tagállamok a művelet 
jóváhagyása előtt az 1224/2009/EK 
rendelet 93. cikkében említett „jogsértések 
nemzeti nyilvántartása” szerint 
rendelkezésre álló információk vagy 
bármely más rendelkezésre álló adat 
alapján ellenőrzik a nyilatkozat 
helytállóságát.

A tagállamoknak előírják, hogy az ETHAA
keretében kérelmet benyújtó 
kedvezményezettek adjanak át az irányító 
hatóságnak egy aláírt nyilatkozatot, 
amelyben megerősítik, hogy teljesítik az 
(1) és (3) bekezdésben felsorolt 
kritériumokat. A tagállamok a művelet 
jóváhagyása előtt az 1224/2009/EK 
rendelet 93. cikkében említett „jogsértések 
nemzeti nyilvántartása” szerint 
rendelkezésre álló információk vagy 
bármely más rendelkezésre álló adat 
alapján ellenőrzik a nyilatkozat 
helytállóságát.

Or. en

Módosítás 522
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok a 
befogadhatatlansági időtartamot azon 
belvízi halászok által benyújtott 
kérelmekre is alkalmazhatják, akik a 
nemzeti szabályok értelmében súlyos 
jogsértéseket követtek el.

Or. en

Módosítás 523
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Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk

Támogatható műveletek

Az ETHA a tagállamok által a 
programjaikban azonosított különféle 
műveleteket támogathat, azzal a feltétellel, 
hogy azok az e rendeletben azonosított egy 
vagy több prioritásba besorolhatók és azok 
nem tartoznak a támogatásra nem 
jogosult műveletek közé.

Or. en

Módosítás 524
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk

Támogatható műveletek

A tagállami programok esetében 
azonosítani kell az ETHA által 
támogatható különféle műveleteket, 
amelyeknek besorolhatónak kell lenniük e 
rendelet egy vagy több prioritásba.

Or. en

Módosítás 525
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászhajó halászati kapacitását
növelő műveletek vagy a halászhajó 
halfelderítő képességét javító eszközök 
beszerzése;

a) a halászhajó bruttó tonnatartalmát 
(BT) vagy kW-ban mért teljesítményét
növelő műveletek, kivéve, ha annak célja 
a legénység biztonságának fokozása, a 
termékminőség javítása vagy a kirakodási 
kötelezettség teljesítése;

Or. de

Indokolás

A 3. cikkben nem szerepel a „halászati kapacitás” meghatározása. A szabály ellentmond a 
flotta versenyképességének javítására irányuló célnak. A halak észlelésnek javítása ugyancsak 
növelheti az energiahatékonyságot, és ezáltal elősegítheti az éghajlat-politikai célok elérését.

Módosítás 526
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászhajó halászati kapacitását 
növelő műveletek vagy a halászhajó 
halfelderítő képességét javító eszközök 
beszerzése;

a) a halászhajó halászati kapacitását 
növelő műveletek vagy a halászhajó 
halfelderítő képességét javító eszközök 
beszerzése, kivéve a kisüzemi halászat 
esetében, és kizárólag akkor, ha az 
említett műveleteket a halászati kapacitás 
és a rendelkezésre álló halászati 
lehetőségek közötti általános egyensúly 
veszélyeztetése nélkül hajtják végre;

Or. pt

Módosítás 527
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászhajó halászati kapacitását a) a halászhajó halászati kapacitását 
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növelő műveletek vagy a halászhajó 
halfelderítő képességét javító eszközök 
beszerzése;

növelő műveletek vagy a halászhajó 
halfelderítő képességét javító eszközök 
beszerzése; a kizárólag a fedélzeti 
élhetőség és biztonság javítását célzó 
kapacitásnövelés nem minősül halászati 
kapacitásnak.

Or. es

Indokolás

Az ágazat és a régiók részéről széles körű igény van a halászhajók építésére vagy 
beszerzésére, különös tekintettel az olyan új halászhajók építésének lehetőségére, amelyek 
jobb életkörülményeket és nagyobb biztonságot kínálnak a legénység számára.

Módosítás 528
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászhajó halászati kapacitását 
növelő műveletek vagy a halászhajó 
halfelderítő képességét javító eszközök 
beszerzése;

a) a halászhajó halászati kapacitását 
növelő műveletek, kivéve, ha az az érintett 
tagállam esetében meghatározott korláton 
belül van, vagy a halászhajó halfelderítő 
képességét javító eszközök beszerzése;

Or. en

Indokolás

Amennyiben a halászhajókat a halászati kapacitás növelése érdekében korszerűsítik, 
elengedhetetlen, hogy az érintett hajó tulajdonosa a fenti határon belül további kapacitással 
rendelkezzen. Ez a kapacitás rendszerint más hajó kapacitásának csökkentéséből származik. A 
tagállamok biztosítják, hogy flottájuk kapacitása soha nem haladja meg a II. mellékletben 
meghatározott halászati kapacitási határértékeket, és ezért nincs semmilyen jogalapja annak, 
hogy kizárják a támogatásból azokat, akik a halászhajóik korszerűsítésébe való beruházás 
révén kívánják fejleszteni gazdasági tevékenységüket.

Módosítás 529
Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont



AM\1167348HU.docx 127/184 PE629.603v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászhajó halászati kapacitását 
növelő műveletek vagy a halászhajó 
halfelderítő képességét javító eszközök 
beszerzése;

a) e rendelet eltérő rendelkezése 
hiányában a halászhajó halászati 
kapacitását növelő műveletek vagy a 
halászhajó halfelderítő képességét javító 
eszközök beszerzése;

Or. en

Módosítás 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászhajó halászati kapacitását 
növelő műveletek vagy a halászhajó 
halfelderítő képességét javító eszközök 
beszerzése;

a) a halászhajó halászati 
kapacitásának esetleges növekedését 
eredményező műveletek vagy a halászhajó 
halfelderítő képességét javító eszközök 
beszerzése;

Or. en

Módosítás 531
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, amennyiben az e 
rendelet másképpen nem rendelkezik;

törölve

Or. fr

Módosítás 532
Izaskun Bilbao Barandica
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, amennyiben az e 
rendelet másképpen nem rendelkezik;

b) halászhajók importálása, 
amennyiben az e rendelet másképpen nem 
rendelkezik;

Or. es

Módosítás 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, amennyiben az e 
rendelet másképpen nem rendelkezik;

b) halászhajók importálása, 
amennyiben az e rendelet másképpen nem 
rendelkezik;

Or. es

Indokolás

Az ágazat és a régiók részéről széles körű igény van a halászhajók építésére vagy 
beszerzésére, különös tekintettel az olyan új hajókra, amelyek jobb életkörülményeket és 
nagyobb biztonságot kínálnak a legénység számára. A közös halászati politika különféle 
reformjai következtében magas az európai flotta átlagéletkora. Ez a helyzet alapvetően a 
tengeren dolgozók munkakörülményeinek romlásához vezet. Következésképpen a flottát úgy 
kell megújítani, hogy növelnék a halászati erőkifejtést vagy a hajók halászati kapacitását.

Módosítás 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, amennyiben az e 

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, kivéve kisüzemi halászat 
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rendelet másképpen nem rendelkezik; esetében;

Or. es

Módosítás 535
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, amennyiben az e 
rendelet másképpen nem rendelkezik;

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, kivéve, ha az ilyen 
építés, beszerzés és importálás az érintett 
tagállam tekintetében meghatározott 
halászati kapacitás határán belül van, 
amennyiben az e rendelet másképpen nem 
rendelkezik;

Or. en

Indokolás

Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkének (7) bekezdése szerint a 
tagállamok biztosítják, hogy a flottájuk halászati kapacitása semmilyen időpontban ne 
haladja meg a II. mellékletben meghatározott halászati kapacitás felső értékhatárait. Tehát, 
amíg az egy adott tagállam halászati kapacitásának határán belül van, az új technológia 
bevezetése minden esetben környezetbarát, azaz jobb új hajót építeni a rendelkezésre álló 
halászati kapacitáson belül, mint felújítani a régi, nagy szén-dioxid-kibocsátású hajókat.

Módosítás 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, amennyiben az e 
rendelet másképpen nem rendelkezik;

b) halászhajók építése, beszerzése és –
többek között hajtóműcsere révén történő 
– korszerűsítése vagy importálása, 
amennyiben az e rendelet másképpen nem 
rendelkezik;
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Or. en

Indokolás

Modernising or replacing equipment is often associated with higher efficiency and a greater 
capacity to catch fish. As such engine modernisation and replacement measures would 
undermine SDG 14.6 which prohibits subsidies that increase fishing capacity. Even if 
modernising or replacing old engines is conditional upon making them equally or less 
powerful, it will not necessarily translate into a reduction of the vessel’s ability to catch fish. 
The European Court of Auditors has stated that vessels equipped with ‘fuel efficient’ engines 
still have an incentive to increase their fishing effort, for instance by spending more hours at 
sea.

Módosítás 537
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, amennyiben az e 
rendelet másképpen nem rendelkezik;

b) halászhajók importálása, 
amennyiben az e rendelet másképpen nem 
rendelkezik;

Or. es

Indokolás

Az ágazat és a régiók részéről széles körű igény van a halászhajók építésére vagy 
beszerzésére, különös tekintettel az olyan új halászhajók építésének lehetőségére, amelyek 
jobb életkörülményeket és nagyobb biztonságot kínálnak a legénység számára.

Módosítás 538
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, amennyiben az e 
rendelet másképpen nem rendelkezik;

b) halászhajók importálása, 
amennyiben az e rendelet másképpen nem 
rendelkezik;

Or. pt
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Módosítás 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a halászati tevékenységek 
ideiglenes szüneteltetése vagy végleges 
beszüntetése, kivéve, ha ez a rendelet 
másképpen nem rendelkezik;

törölve

Or. es

Indokolás

A jogbiztonság megteremtése érdekében, mivel a rendelet más cikkei lehetőséget kínálnak a 
hálaszati tevékenységek ideiglenes szüneteltetésének és végleges beszüntetésének 
támogatására, nem érthető, hogy azt általánosan kell megközelíteni.

Módosítás 540
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a halászati tevékenységek 
ideiglenes szüneteltetése vagy végleges 
beszüntetése, kivéve, ha ez a rendelet 
másképpen nem rendelkezik;

törölve

Or. fr

Módosítás 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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d) a halászati tevékenységek 
ideiglenes szüneteltetése vagy végleges 
beszüntetése, kivéve, ha ez a rendelet 
másképpen nem rendelkezik;

d) a halászati tevékenységek végleges 
beszüntetése;

Or. en

Módosítás 542
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a halászati tevékenységek 
ideiglenes szüneteltetése vagy végleges 
beszüntetése, kivéve, ha ez a rendelet 
másképpen nem rendelkezik;

d) a halászati tevékenységek végleges 
beszüntetése, kivéve, ha ez a rendelet 
másképpen nem rendelkezik;

Or. pt

Módosítás 543
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) felderítő halászat; törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés jelentősen csökkentené az innovációk végrehajtását, ideértve az új 
halászeszközök kipróbálását is, ami érthetetlen annak fényében, hogy a biológiai sokféleség 
megőrzését és a halászat környezetre gyakorolt nyomásának csökkentését célzó intézkedések 
végrehajtására van szükség, különösen a balti-tengeri medencében.

Módosítás 544
João Ferreira
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) felderítő halászat; törölve

Or. pt

Módosítás 545
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) felderítő halászat; e) felderítő halászat, kivéve, ha e 
rendelet másképpen rendelkezik;

Or. de

Módosítás 546
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) felderítő halászat; e) kísérleti halászat;

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi ETHA értelmében a kísérleti halászat nem támogatható. E félrefordítás javítása 
érdekében a felderítő halászatot kísérleti halászatra kell módosítani.

Módosítás 547
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) elektromos halászat;

Or. fr

Módosítás 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) vállalkozás tulajdonjogának 
átruházása;

f) vállalkozás tulajdonjogának 
átruházása, kivéve a vállalkozás 40 év 
alatti fiatal halász vagy fiatal 
akvakultúra-termelő részére történő 
átruházását;

Or. en

Indokolás

A halászok és akvakultúra-termelők megfiatalítása igen komoly kihívást jelent a halászati 
politikán és az akvakultúra-ágazaton belül is. Minden jogi és más lehetséges eszközzel 
segíteni kell a fiatal halászok és akvakultúra-termelők ágazatba való belépését.

Módosítás 549
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) közvetlen állománypótlás, kivéve, 
ha azt valamely uniós jogi aktus 
állományvédelmi intézkedésként 
kifejezetten előírja, illetve kísérleti 
állománypótlás esetén.

törölve

Or. fr
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Indokolás

A kísérleti jellegű állománypótlási kezdeményezések a halászati erőforrások megőrzésének 
egyik módját jelenthetik.

Módosítás 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) közvetlen állománypótlás, kivéve, 
ha azt valamely uniós jogi aktus 
állományvédelmi intézkedésként 
kifejezetten előírja, illetve kísérleti 
állománypótlás esetén.

g) közvetlen állománypótlás, kivéve, 
ha azt valamely uniós jogi aktus 
állományvédelmi intézkedésként 
kifejezetten előírja, illetve kísérleti 
állománypótlás esetén, vagy ha az 
állománypótlás a természetes környezetet 
érintő környezeti és termelési feltételek 
javítását célzó eljárásokhoz kapcsolódik.

Or. es

Indokolás

A közvetlen állománypótlás a terméketlen területek akvakultúrához hasonló tevékenységek 
céljából való megújításához kapcsolódó számos intézkedés alapvető részét képezi, amely 
óriási társadalmi, környezeti és gazdasági jelentőséggel bír.

Módosítás 551
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) közvetlen állománypótlás, kivéve, 
ha azt valamely uniós jogi aktus 
állományvédelmi intézkedésként 
kifejezetten előírja, illetve kísérleti 
állománypótlás esetén.

g) közvetlen állománypótlás, kivéve, 
ha azt valamely uniós jogi aktus 
állományvédelmi intézkedésként 
kifejezetten előírja, illetve kísérleti 
állománypótlás esetén, vagy ha az 
állománypótlás a természetes környezetet 
érintő környezeti és termelési feltételek 
javítását célzó eljárásokhoz kapcsolódik.
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Or. es

Módosítás 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) közvetlen állománypótlás, kivéve, 
ha azt valamely uniós jogi aktus 
állományvédelmi intézkedésként 
kifejezetten előírja, illetve kísérleti 
állománypótlás esetén.

g) közvetlen állománypótlás, kivéve, 
ha azt valamely uniós jogi aktus 
állományvédelmi intézkedésként 
kifejezetten előírja, illetve kísérleti 
állománypótlás esetén, vagy ha az 
állománypótlás a természetes környezetet 
érintő környezeti és termelési feltételek 
javítását célzó eljárásokhoz kapcsolódik.

Or. es

Indokolás

A közvetlen állománypótlás a terméketlen területek kagylógyűjtéshez hasonló tevékenységek 
céljából való megújításához kapcsolódó számos intézkedés alapvető részét képezi, amely 
óriási társadalmi, környezeti és gazdasági jelentőséggel bír.

Módosítás 553
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) új kikötők, új kirakodóhelyek vagy 
új árverési csarnokok építése;

törölve

Or. pt

Módosítás 554
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
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13 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) új kikötők, új kirakodóhelyek vagy 
új árverési csarnokok építése;

h) azon esetek kivételével, amikor az
új kikötők, új kirakodóhelyek vagy új 
árverési csarnokok építésére a legkülső 
régiókban, a peremterületeken vagy a 
nem városi, part menti térségekben kerül 
sor;

Or. es

Indokolás

A kikötők, kirakodóhelyek vagy értékesítési létesítmények építése elengedhetetlen számos nem 
városi, part menti peremterületen, mivel az értékesítés helyétől való távolságuk miatt 
előfordulhat, hogy a halászat nem jövedelmező, illetve nem életképes. Elég csak Galíciát 
példaként említeni, amely 128 kikötővel rendelkezik egész partvidékének kiszolgálására.

Módosítás 555
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) új kikötők, új kirakodóhelyek vagy 
új árverési csarnokok építése;

h) azon esetek kivételével, amikor az
új kikötők, új kirakodóhelyek vagy új 
árverési csarnokok építésére a legkülső 
régiókban kerül sor;

Or. es

Módosítás 556
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) új kikötők, új kirakodóhelyek vagy 
új árverési csarnokok építése;

h) a legkülső régiók kivételével új 
kikötők és új kirakodóhelyek építése, 
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kivéve az új árverési csarnokokat;

Or. fr

Módosítás 557
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) új kikötők, új kirakodóhelyek vagy 
új árverési csarnokok építése;

h) új kikötők vagy új kirakodóhelyek 
építése;

Or. fr

Indokolás

Az ETHA által támogatott beruházások felsorolását ki kell egészíteni a halpiacokkal.

Módosítás 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) új kikötők, új kirakodóhelyek vagy 
új árverési csarnokok építése;

h) új kikötők vagy új kirakodóhelyek 
építése;

Or. es

Indokolás

Az új árverési csarnokok építése vagy a meglévő árverési csarnokok felújítása rendkívül 
fontos, mivel egyes létesítmények elavulttá váltak lepusztult városi térségekben való 
elhelyezkedésük vagy a nyomonkövethetőségi, ellenőrzési és kirakodási kötelezettségekre stb. 
vonatkozó új követelményekhez kapcsolódó szolgáltatások hiánya miatt. Nem zárható ki az 
ETHA-támogatásokból az elavult árverési csarnokokat felváltó csarnokoknak a 
kapacitásfelesleg kockázatának elkerülését biztosító stratégiai tervezés keretében történő 
építése.
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Módosítás 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a h) pont ellenére ilyen műveletek 
biztosíthatók a távoli területeken, 
különösen a távoli szigeteken található, 
személyzet nélküli kis kikötőkben;

Or. en

Módosítás 560
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. olyan piaci intervenciós 
mechanizmusok, amelyek célja a halászati 
vagy akvakultúra-termékek visszavonása 
a piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal 
az árcsökkenés megelőzése vagy az árak 
emelése érdekében; tágabb értelemben 
olyan tárolási műveletek a logisztikai 
láncban, amelyek szándékosan vagy nem 
szándékosan ugyanezt az eredményt 
hozzák;

törölve

Or. es

Módosítás 561
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. olyan piaci intervenciós 
mechanizmusok, amelyek célja a halászati 

törölve
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vagy akvakultúra-termékek visszavonása 
a piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal 
az árcsökkenés megelőzése vagy az árak 
emelése érdekében; tágabb értelemben 
olyan tárolási műveletek a logisztikai 
láncban, amelyek szándékosan vagy nem 
szándékosan ugyanezt az eredményt 
hozzák;

Or. es

Módosítás 562
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. olyan piaci intervenciós 
mechanizmusok, amelyek célja a halászati 
vagy akvakultúra-termékek visszavonása 
a piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal 
az árcsökkenés megelőzése vagy az árak 
emelése érdekében; tágabb értelemben 
olyan tárolási műveletek a logisztikai 
láncban, amelyek szándékosan vagy nem 
szándékosan ugyanezt az eredményt 
hozzák;

törölve

Or. pt

Módosítás 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. olyan piaci intervenciós 
mechanizmusok, amelyek célja a halászati 
vagy akvakultúra-termékek visszavonása 
a piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal 
az árcsökkenés megelőzése vagy az árak 

törölve
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emelése érdekében; tágabb értelemben 
olyan tárolási műveletek a logisztikai 
láncban, amelyek szándékosan vagy nem 
szándékosan ugyanezt az eredményt 
hozzák;

Or. en

Indokolás

A válságkezelés kérdését a halászat és az akvakultúra terén is meg kell oldani. Éppen ezért e 
téren szükség van az intervenciós mechanizmusokra és különösen a tárolási műveletekre és 
támogatásokra.

Módosítás 564
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. olyan piaci intervenciós 
mechanizmusok, amelyek célja a halászati 
vagy akvakultúra-termékek visszavonása a 
piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal az 
árcsökkenés megelőzése vagy az árak 
emelése érdekében; tágabb értelemben 
olyan tárolási műveletek a logisztikai 
láncban, amelyek szándékosan vagy nem 
szándékosan ugyanezt az eredményt 
hozzák;

i. olyan piaci intervenciós 
mechanizmusok, amelyek célja a halászati 
vagy akvakultúra-termékek visszavonása a 
piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal az 
árcsökkenés megelőzése vagy az árak 
emelése érdekében;

Or. fr

Módosítás 565
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. olyan piaci intervenciós 
mechanizmusok, amelyek célja a halászati 

i. olyan piaci intervenciós 
mechanizmusok, amelyek célja a halászati 
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vagy akvakultúra-termékek visszavonása a 
piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal az 
árcsökkenés megelőzése vagy az árak 
emelése érdekében; tágabb értelemben 
olyan tárolási műveletek a logisztikai 
láncban, amelyek szándékosan vagy nem 
szándékosan ugyanezt az eredményt 
hozzák;

vagy akvakultúra-termékek visszavonása a 
piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal az 
árcsökkenés megelőzése vagy az árak 
emelése érdekében;

Or. en

Módosítás 566
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a halászhajók fedélzetén 
végrehajtott olyan beruházások, amelyek 
az uniós vagy nemzeti jogban előírt 
követelmények betartásához szükségesek, 
ideértve a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetek összefüggésében 
az Unióra háruló kötelezettségekből eredő 
követelményeket;

törölve

Or. pt

Módosítás 567
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a halászhajók fedélzetén 
végrehajtott olyan beruházások, amelyek 
az uniós vagy nemzeti jogban előírt 
követelmények betartásához szükségesek, 
ideértve a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetek összefüggésében 
az Unióra háruló kötelezettségekből eredő 

törölve
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követelményeket;

Or. fr

Indokolás

A halászok nem foszthatók meg azon joguktól, hogy az alap segítségét a hajóik annak 
érdekében történő műszaki korszerűsítésére vegyék igénybe, hogy könnyebben eleget tudjanak 
tenni kirakodási kötelezettségüknek.

Módosítás 568
Remo Sernagiotto

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a halászhajók fedélzetén 
végrehajtott olyan beruházások, amelyek 
az uniós vagy nemzeti jogban előírt 
követelmények betartásához szükségesek, 
ideértve a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetek összefüggésében 
az Unióra háruló kötelezettségekből eredő 
követelményeket;

törölve

Or. it

Módosítás 569
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a halászhajók fedélzetén 
végrehajtott olyan beruházások, amelyek 
az uniós vagy nemzeti jogban előírt 
követelmények betartásához szükségesek, 
ideértve a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetek összefüggésében 
az Unióra háruló kötelezettségekből eredő 
követelményeket;

törölve
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Or. it

Indokolás

Nem érthető, hogy miért zárják ki a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges 
beruházások – többek között új berendezések, ellenőrzési rendszerek, a felszerelések 
korszerűsítése stb. – támogatását.

Módosítás 570
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a halászhajók fedélzetén 
végrehajtott olyan beruházások, amelyek 
az uniós vagy nemzeti jogban előírt 
követelmények betartásához szükségesek, 
ideértve a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetek összefüggésében 
az Unióra háruló kötelezettségekből eredő 
követelményeket;

törölve

Or. it

Indokolás

Nem érthető, hogy miért zárják ki a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges 
beruházások – többek között új berendezések, ellenőrzési rendszerek, a felszerelések 
korszerűsítése, egyéb beruházások stb. – támogatását.

Módosítás 571
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a halászhajók fedélzetén 
végrehajtott olyan beruházások, amelyek 
az uniós vagy nemzeti jogban előírt 
követelmények betartásához szükségesek, 
ideértve a regionális halászati 

törölve
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gazdálkodási szervezetek összefüggésében 
az Unióra háruló kötelezettségekből eredő 
követelményeket;

Or. it

Indokolás

Nem érthető, hogy miért zárják ki a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges 
beruházások – többek között új berendezések, ellenőrzési rendszerek, a felszerelések 
korszerűsítése stb. – támogatását.

Módosítás 572
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a halászhajók fedélzetén 
végrehajtott olyan beruházások, amelyek 
az uniós vagy nemzeti jogban előírt 
követelmények betartásához szükségesek, 
ideértve a regionális halászati gazdálkodási 
szervezetek összefüggésében az Unióra 
háruló kötelezettségekből eredő 
követelményeket;

j) a halászhajók fedélzetén 
végrehajtott olyan beruházások, amelyek 
az uniós vagy nemzeti jogban előírt 
követelmények betartásához szükségesek, 
ideértve a regionális halászati gazdálkodási 
szervezetek összefüggésében az Unióra 
háruló kötelezettségekből eredő 
követelményeket. Ez nem vonatkozik a 
kirakodási kötelezettséggel, illetve az 
uniós vagy nemzeti jogban előírt egyéb 
kötelezettséggel kapcsolatos olyan 
kiadásokra, amelyek jelentős költségeket 
jelentenének a gazdasági szereplők 
számára;

Or. fr

Módosítás 573
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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k) olyan halászhajók fedélzetén 
végrehajtott beruházások, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző két naptári év mindegyikében 
kevesebb mint 60 napot töltöttek a 
tengeren.

törölve

Or. es

Indokolás

A halászhajók fedélzetén végrehajtott beruházások segítik a biztonsággal, az 
energiahatékonysággal és éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos célok elérését, 
elkerülve ezáltal a kiselejtezést stb. Nem zárhatók ki azok a hajók, amelyek a megelőző két 
évben valamilyen okból kifolyólag nem töltöttek 60 napot a tengeren.

Módosítás 574
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) olyan halászhajók fedélzetén 
végrehajtott beruházások, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző két naptári év mindegyikében 
kevesebb mint 60 napot töltöttek a 
tengeren.

törölve

Or. pt

Módosítás 575
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) olyan halászhajók fedélzetén 
végrehajtott beruházások, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző két naptári év mindegyikében 
kevesebb mint 60 napot töltöttek a 

k) a 16. cikkben említett beruházások 
sérelme nélkül olyan halászhajók 
fedélzetén végrehajtott beruházások, 
amelyek a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző két naptári év 
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tengeren. mindegyikében kevesebb mint 60 napot 
töltöttek a tengeren.

Or. it

Indokolás

E módosítás pusztán a 16. cikk rendelkezéseivel való összhang megteremtését célozza.

Módosítás 576
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) olyan halászhajók fedélzetén 
végrehajtott beruházások, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző két naptári év mindegyikében 
kevesebb mint 60 napot töltöttek a 
tengeren.

k) a 16. cikkben említett beruházások 
sérelme nélkül olyan halászhajók 
fedélzetén végrehajtott beruházások, 
amelyek a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző két naptári év 
mindegyikében kevesebb mint 60 napot 
töltöttek a tengeren.

Or. it

Módosítás 577
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) olyan halászhajók fedélzetén 
végrehajtott beruházások, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző két naptári év mindegyikében 
kevesebb mint 60 napot töltöttek a 
tengeren.

k) a 16. cikkben említett beruházások 
sérelme nélkül olyan halászhajók 
fedélzetén végrehajtott beruházások, 
amelyek a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző két naptári év 
mindegyikében kevesebb mint 60 napot 
töltöttek a tengeren.

Or. it
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Indokolás

E módosítás biztosítja a 16. cikk rendelkezéseivel való összhangot.

Módosítás 578
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) az olyan akvakultúra-műveletekkel 
kapcsolatos beruházások, amelyek 
esetében az illetékes nemzeti hatóságok 
értékelése alapján nem hajtották végre az 
Állategészségügyi Világszervezet víziállat-
egészségügyi kódexében és az Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezet 
felelősségteljes halászatra vonatkozó 
magatartási kódexében foglalt 
ajánlásokat.

Or. en

Indokolás

Az ETHA-t azzal a céllal hozták létre, hogy kizárólag a fenntartható módon működő 
gazdasági szereplők számára legyen elérhető. A vadon élő halak kifogása esetében ezt jól 
körülhatárolják a környezetvédelmi és gazdálkodási intézkedések, különösen a maximális 
fenntartható hozam fogalma. A fenntartható akvakultúra fogalommeghatározásának 
hiányában e kormányközi szervezetek ajánlásai között olyan alapvető ajánlások is 
szerepelnek, amelyek az erőforrások fenntartható hasznosítására, a gyógyszerek 
használatának minimálisra csökkentésére, a kezelési gyakorlatokra és az állatjólétre is 
kiterjednek.

Módosítás 579
Isabelle Thomas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) valamely hajó fő- vagy 
segédhajtóművének cseréje vagy 
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korszerűsítése, ha az növeli annak kW-
ban mért teljesítményét;

Or. fr

Módosítás 580
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a hajó fő- vagy 
segédhajtóművének cseréje vagy 
korszerűsítése, ha ennek eredményeképp 
növekszik a hajó kW-ban mért 
teljesítménye;

Or. es

Indokolás

A hajtómotor vagy segédhajtómű cseréje nem eredményezheti a hajó teljesítményének és ily 
módon a halászati erőkifejtés növekedését.

Módosítás 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a hajó fő- vagy 
segédhajtóművének cseréje vagy 
korszerűsítése, ha ennek eredményeképp 
növekszik a hajó kW-ban mért 
teljesítménye;

Or. es

Módosítás 582
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Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) géntechnológiával módosított 
szervezetek tenyésztése;

Or. es

Módosítás 583
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) belvízi halászati tevékenységek;

Or. en

Módosítás 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) működési költségek, például a 
halászhajó biztosítása, általános költségei, 
üzemanyaga vagy olyan felszerelései, 
amelyek csak a hajó működőképességét 
vagy navigálhatóságát biztosítják, például 
a kötelek, kötelező biztonsági és védelmi 
követelmények és karbantartási 
szolgáltatások.

Or. en
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Módosítás 585
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) géntechnológiával módosított 
szervezetek tenyésztése, amennyiben az 
káros hatással lehet a természetes 
környezetre.

Or. es

Indokolás

A géntechnológiával módosított szervezetek esetében szükség lehet tanulmányokat készíteni az 
egyes fajok kiaknázását fenyegető betegségekkel szemben ellenálló fajták tenyésztésével 
kapcsolatban, például a kagylók esetében, anélkül, hogy az károsan hatna a környezetre.

Módosítás 586
Isabelle Thomas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) géntechnológiával módosított 
szervezetek tenyésztése.

Or. fr

Módosítás 587
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. prioritás: A fenntartható halászat és a 
tengeri biológiai erőforrások védelmének 
elősegítése

1. prioritás: A fenntartható halászat, a 
tengeri biológiai erőforrások védelmének 
és a társadalmi-gazdasági stabilitás
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elősegítése

Or. es

Módosítás 588
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e fejezet alapján nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-
nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzései megvalósításához.

(1) Az e fejezet alapján nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-
nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzései megvalósításához, és elő kell 
mozdítania a felek közötti szociális 
párbeszédet.

Or. it

Indokolás

A társadalmi párbeszédet előmozdító intézkedések ismételt bevezetése elengedhetetlen a felek 
közötti kapcsolatok megőrzéséhez és a legjobb fedélzeti és szárazföldi munkakörülmények 
elősegítéséhez, többek között képzések és a bevált gyakorlatok előmozdításának ösztönzése 
révén.

Módosítás 589
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e fejezet alapján nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-
nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzései megvalósításához.

(1) Az e fejezet alapján nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-
nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzései megvalósításához, és elő kell 
mozdítania a felek közötti szociális 
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párbeszédet.

Or. it

Indokolás

A társadalmi párbeszédet előmozdító intézkedések ismételt bevezetése elengedhetetlen a felek 
közötti kapcsolatok megőrzéséhez és a legjobb fedélzeti és szárazföldi munkakörülmények 
elősegítéséhez, többek között képzések és a bevált gyakorlatok előmozdításának ösztönzése 
révén.

Módosítás 590
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e fejezet alapján nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-
nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzései megvalósításához.

(1) Az e fejezet alapján nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-
nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzései megvalósításához, és elő kell 
mozdítania a felek közötti szociális 
párbeszédet.

Or. it

Indokolás

A társadalmi párbeszédet előmozdító intézkedések ismételt bevezetése elengedhetetlen a felek 
közötti kapcsolatok megőrzéséhez és a legjobb fedélzeti és szárazföldi munkakörülmények 
elősegítéséhez, többek között képzések és a bevált gyakorlatok előmozdításának ösztönzése 
révén.

Módosítás 591
João Ferreira, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e fejezet alapján nyújtott (1) Az e fejezet alapján nyújtott 
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támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-
nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzései megvalósításához.

támogatásnak elsődlegesen hozzá kell 
járulnia a KHP-nak az 1380/2013/EU 
rendelet 2. cikkében meghatározott 
környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi és 
foglalkoztatási célkitűzései 
megvalósításához.

Or. fr

Módosítás 592
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e fejezet alapján nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-
nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzései megvalósításához.

(1) Az e fejezet alapján nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében, 
különösen annak (2) bekezdésében
meghatározott célkitűzések
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben egy hajó e fejezet 
alapján támogatást kap, a hajót a 
támogatott műveletre vonatkozó utolsó 
kifizetéstől számított legalább öt évig nem 
szabad harmadik országnak átadni vagy 
harmadik ország lobogójával átlobogózni.

2. Amennyiben egy hajó e fejezet 
alapján támogatást kap, a hajót a 
támogatott műveletre vonatkozó utolsó 
kifizetéstől számított legalább nyolc évig 
nem szabad harmadik országnak átadni 
vagy harmadik ország lobogójával 
átlobogózni.

Or. en
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Módosítás 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e fejezet keretében nyújtott 
támogatás a 15. és 17. cikk kivételével a 
belvízi halászatra is vonatkozik.

törölve

Or. en

Indokolás

A belvízi tevékenységekhez nyújtott támogatást már fedezi az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap. Emellett a belvízi halászati tevékenységek nem tartoznak a tengerpolitika és/vagy a 
közös halászati politika hatálya alá.

Módosítás 595
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk Kisüzemi part menti 
halászatra vonatkozó cselekvési terv

15. cikk Kisüzemi tengerparti, 
tengeri, part menti és szigeti halászatra 
vonatkozó cselekvési terv

Or. en

Módosítás 596
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Programjuk részeként a tagállamok 
a kisüzemi part menti halászatra vonatkozó 
cselekvési tervet dolgoznak ki, amelyben 
meghatározzák a nyereséges és 

(1) Programjuk részeként és a kisüzemi 
tengerparti, part menti, tengeri és szigeti 
halászait szektorral kellően 
együttműködve a tagállamok a kisüzemi 
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fenntartható kisüzemi part menti halászat 
fejlesztési stratégiáját. Ez a stratégia adott 
esetben az alábbi szakaszokból áll:

part menti és tengeri halászatra vonatkozó 
cselekvési tervet dolgoznak ki, amelyben 
meghatározzák a nyereséges és 
fenntartható halászat fejlesztési stratégiáját. 
Ez a stratégia adott esetben az alábbi 
szakaszokból áll:

Or. en

Módosítás 597
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Programjuk részeként a tagállamok 
a kisüzemi part menti halászatra vonatkozó 
cselekvési tervet dolgoznak ki, amelyben 
meghatározzák a nyereséges és 
fenntartható kisüzemi part menti halászat 
fejlesztési stratégiáját. Ez a stratégia adott 
esetben az alábbi szakaszokból áll:

(1) Programjuk részeként a tagállamok 
a kisüzemi part menti halászatra vonatkozó 
cselekvési tervet dolgoznak ki, tekintettel 
az ilyen jellegű halászattal járó 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
kohézióra, amelyben meghatározzák a 
nyereséges és fenntartható kisüzemi part 
menti halászat fejlesztési stratégiáját. Ez a 
stratégia adott esetben az alábbi 
szakaszokból áll:

Or. es

Módosítás 598
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Programjuk részeként a tagállamok 
a kisüzemi part menti halászatra vonatkozó
cselekvési tervet dolgoznak ki, amelyben 
meghatározzák a nyereséges és 
fenntartható kisüzemi part menti halászat 
fejlesztési stratégiáját. Ez a stratégia adott

(1) Programjuk részeként a tagállamok 
a kisüzemi part menti halászatra 
vonatkozóan külön cselekvési tervet 
dolgoznak ki, amelyben meghatározzák a 
nyereséges és fenntartható kisüzemi part 
menti halászat fejlesztési stratégiáját. Ez a 
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esetben az alábbi szakaszokból áll: stratégia adott esetben az alábbi 
szakaszokból áll:

Or. en

Módosítás 599
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászati kapacitás kiigazítása és 
kezelése;

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

Or. pt

Módosítás 600
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászati kapacitás kiigazítása és 
kezelése;

a) a halászati kapacitás kiigazítása és 
kezelése, biztosítva ugyanakkor, hogy a 
kisüzemi halászati flotta a halászati 
jogokból méltányosan részesüljön;

Or. en

Módosítás 601
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alacsony környezeti hatású, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatok 
előmozdítása, amelyek a lehető legkisebb 
kárt okozzák a tengeri környezetben;

b) az alacsony környezeti hatású, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatok 
előmozdítása, amelyek a lehető legkisebb 
kárt okozzák a tengeri környezetben és a 
lehető legkisebb hatást gyakorolják az 
állatjólétre;

Or. en

Módosítás 602
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ágazat értékláncának 
megerősítése és a marketingstratégiák 
előmozdítása;

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

Or. pt

Módosítás 603
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) az ágazat értékláncának 
megerősítése és a marketingstratégiák 
előmozdítása;

c) az ágazat értékláncának 
megerősítése és a helyi sajátosságokhoz 
igazodó marketingstratégiák előmozdítása, 
amelyekben szerepelnie kell a közvetlen 
értékesítés lehetőségének is, ahogy arról 
az értéklánc uniós halászati ágazaton 
belüli optimalizálásáról szóló, 2018. 
május 29-i európai parlamenti 
állásfoglalás (2017/2119(INI)) 6. 
bekezdése is rendelkezik;

Or. es

Módosítás 604
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ágazat értékláncának
megerősítése és a marketingstratégiák 
előmozdítása;

c) az értéklánc megerősítése és a 
marketingstratégiák előmozdítása az 
ágazat által előállított termékek esetében, 
többek közötti termelői szervezetek 
létrehozása révén;

Or. en

Módosítás 605
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a készségek, a tudás, az innováció 
és a kapacitásépítés előmozdítása;

d) a halászok esetében a készségek, a 
tudás, az innováció és a kapacitásépítés 
előmozdítása szakképzések és a 
tevékenységet hozzáadott értékkel 
gazdagító ösztönzők bevezetése révén, ily 
módon hozzájárulva különösen ahhoz, 
hogy a fiatalok számára vonzóvá tegyék 
ezt az iparágat;
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Or. pt

Módosítás 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a készségek, a tudás, az innováció 
és a kapacitásépítés előmozdítása;

d) a készségek, a tudás, az innováció 
és a kapacitásépítés előmozdítása annak 
biztosítása a céljából, hogy az új 
nemzedékek a régiek helyébe lépnek majd, 
különösen a kisipar terén;

Or. es

Módosítás 607
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a készségek, a tudás, az innováció 
és a kapacitásépítés előmozdítása;

d) a halászok esetében a készségek, a 
tudás, az innováció és a kapacitásépítés 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 608
Nicola Caputo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a hitel-, biztosítási és pénzügyi 
eszközökhöz való hozzáférés 
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megkönnyítése;

Or. it

Módosítás 609
Renata Briano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a hitel-, biztosítási és pénzügyi 
eszközökhöz való hozzáférés 
megkönnyítése;

Or. it

Indokolás

E további terület bevezetése elengedhetetlen a kisüzemi part menti halászat fejlesztéséhez.

Módosítás 610
Rosa D'Amato

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a hitel-, biztosítási és pénzügyi 
eszközökhöz való hozzáférés 
megkönnyítése;

Or. it

Indokolás

A kisüzemi part menti halászat fejlesztéséhez elengedhetetlennek minősülő további területek 
bevezetése.

Módosítás 611
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények javítása a 
halászhajók fedélzetén;

e) az egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények javítása a 
halászhajók fedélzetén, különös figyelmet 
szentelve az ágazatban dolgozó – például 
a hálók javításával és a kagylók 
begyűjtésével foglalkozó – nőket érintő 
sajátos egészségügyi problémáknak;

Or. es

Módosítás 612
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények javítása a halászhajók 
fedélzetén;

e) az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények javítása a halászhajók 
fedélzetén, ami vonzóbbá teheti azt a 
fiatalok számára, valamint jelentősen 
csökkentheti a tengeri baleseteket kiváltó 
okokat;

Or. it

Módosítás 613
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények javítása a 
halászhajók fedélzetén;

e) az egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények javítása a 
halászhajók fedélzetén és a halászattal 
összefüggő parti tevékenységek terén;
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Or. es

Indokolás

Az egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények javítása a halászhajók fedélzetén és a 
parton, köszönhetően a halászattal összefüggésben azt követően végzett számos olyan 
tevékenységnek, hogy a kifogott halak megérkeznek a kikötőkbe és az árverési csarnokokba.

Módosítás 614
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények javítása a 
halászhajók fedélzetén;

e) az egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények javítása a 
halászhajók fedélzetén, valamint a 
gyalogos halászat és a kagylóhalászat 
terén;

Or. es

Indokolás

A gyalogos halászat és a kagylóhalászat a halászati területeken társadalmi és gazdasági 
szempontból egyaránt fontos tevékenység. Az alapnak a gyalogos halászok és a 
kagylóhalászok egészségügyi, biztonsági és munkakörülményeinek javításáról is 
gondoskodnia kell.

Módosítás 615
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények javítása a halászhajók 
fedélzetén;

e) az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények javítása a halászhajók 
fedélzetén, valamint a „tisztességes 
munka” előmozdítása;

Or. it
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Módosítás 616
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények javítása a halászhajók 
fedélzetén;

e) az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények javítása a halászhajók 
fedélzetén, valamint a „tisztességes 
munka” előmozdítása;

Or. it

Módosítás 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) részvétel a tengeri területek 
részvételen alapuló irányításában, ideértve 
a védett tengeri területeket és a Natura 
2000 területeket;

g) a kisüzemi halászati szakemberek 
bevonása a tengeri területek részvételen 
alapuló irányításába, ideértve a védett 
tengeri területeket és a Natura 2000 
területeket;

Or. es

Módosítás 618
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tevékenységek diverzifikálása a 
tágabb értelemben vett fenntartható kék 
gazdaságban;

h) a tevékenységek diverzifikálása a 
tágabb értelemben vett fenntartható kék 
gazdaságban, ami maga után vonja a 
közösségek kultúrájának megerősítését, 
valamint az olyan halászati termékek és 
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melléktermékek támogatását, amelyek 
ugyan rendelkeznek potenciállal, azonban 
nincs kereskedelmi értékük;

Or. pt

Módosítás 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tevékenységek diverzifikálása a 
tágabb értelemben vett fenntartható kék 
gazdaságban;

h) a tevékenységek diverzifikálása a 
tágabb értelemben vett fenntartható kék 
gazdaságban, különösen – szükség esetén 
a halászati erőkifejtés csökkentése 
érdekében – a halászok más 
tevékenységek felé terelését;

Or. en

Módosítás 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tevékenységek diverzifikálása a 
tágabb értelemben vett fenntartható kék 
gazdaságban;

h) a tevékenységek diverzifikálása a 
tágabb értelemben vett fenntartható kék 
gazdaságban és a szóban forgó terület 
fejlesztési lehetőségei terén;

Or. es

Indokolás

A diverzifikációnak a kék gazdaság fogalmába tartozó tevékenységekre – azaz az 
idegenforgalomra és az akvakultúrára – való korlátozásával kizárják a többek között a helyi 
halászati termékek értékesítéséhez kapcsolódó és a kék gazdaság számára hasznos egyéb 
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tevékenységeket, ezért a szöveget ki kell egészíteni „a szóban forgó terület fejlesztési 
lehetőségei” kifejezéssel.

Módosítás 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tevékenységek diverzifikálása a 
tágabb értelemben vett fenntartható kék 
gazdaságban;

h) a tevékenységek diverzifikálása a 
tágabb értelemben vett fenntartható kék 
gazdaságban, ami az ökológiai korlátokon 
belül fejlődik;

Or. en

Módosítás 622
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. kollektív szervezés és részvétel a 
döntéshozási és tanácsadási 
folyamatokban.

i. kollektív szervezés és részvétel a 
döntéshozási és tanácsadási 
folyamatokban, a koordinációra, az 
előkészítésre és a tanácsadó testületekben 
való részvételre ösztönözve a halászok 
csoportosulásait, a szakmai szervezeteket 
és a kisüzemi halászattal foglalkozó nem 
kormányzati szervezeteket.

Or. pt

Módosítás 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. részvétel a természeti erőforrások 
és ökoszisztémák fenntartható 
irányításában és megőrzésében a Natura 
2000 területeken és a halászt 
szempontjából különös jelentőséggel bíró 
part menti élőhelyeken;

Or. es

Indokolás

Mivel a halászok a gazdálkodási tervek révén aktívan részt tudnak venni az erőforrások 
fenntartható kiaknázásában, továbbá tevékenységeket hajthatnak végre az ökoszisztéma és az 
erőforrások megőrzése érdekében, következésképpen ezeket az intézkedéseket bele kell 
foglalni a kisüzemi part menti halászati tervbe.

Módosítás 624
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A kisüzemi part menti halászatot ki 
kell zárni a teljes kifogható mennyiség és 
a kvóták elosztásából, amennyiben a 
halászati vállalkozások saját szervezeti 
hatáskörrel rendelkeznek a halászati 
gazdálkodás terén.

Or. es

Módosítás 625
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A cselekvési tervnek figyelembe 
kell vennie a FAO által a fenntartható 
kisüzemi halászat védelme érdekében 

2. A cselekvési tervnek figyelembe 
kell vennie a FAO által a fenntartható 
kisüzemi halászat védelme érdekében 
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meghatározott önkéntes irányelveket, 
valamint, ahol szükséges, a Földközi-
tengeri Általános Halászati Bizottság 
kisüzemi halászatra vonatkozó regionális 
cselekvési tervét.

meghatározott önkéntes irányelveket, 
különösen a gazdasági, társadalmi és 
környezeti fenntarthatóságra vonatkozó 
kritériumokat (10. irányelv), valamint, 
ahol szükséges, a Földközi-tengeri 
Általános Halászati Bizottság kisüzemi 
halászatra vonatkozó regionális cselekvési 
tervét.

Or. en

Módosítás 626
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kisüzemi part menti halászatra 
rótt igazgatási terhek csökkentése 
érdekében a cselekvési terveknek az 
ETHA által támogatható intézkedések 
tekintetében tartalmazniuk kell egy 
egységes, egyszerűsített, elektronikus 
igénylőlapot.

Or. fr

Módosítás 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tengeri halászati ágazat 
támogatásért folyamodó és különösen a 
kisüzemi part menti flottaszegmensbe 
tartozó tagjaira rótt igazgatási terhek 
csökkentése érdekében helyénvaló, hogy a 
cselekvési terv tartalmazzon egy egységes, 
egyszerűsített igénylőlapot az ETHA-
intézkedésekkel kapcsolatban.
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Or. es

Indokolás

A galíciai tengeri halászati struktúrát, ideértve annak átalakításra váró részét is, túlnyomó 
többségében kis családi vállalkozások alkotják. Nem csupán a hajótulajdonosok vagy a 
kisüzemi part menti halászati vállalkozások legénysége tartoznak a korlátozott igazgatási 
erőforrással rendelkező természetes személyek közé.

Módosítás 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tengeri halászati ágazat 
támogatásért folyamodó tagjaira rótt 
igazgatási terhek csökkentése érdekében 
helyénvaló, hogy a cselekvési terv 
tartalmazzon egy egységes, egyszerűsített 
igénylőlapot az ETHA-intézkedésekkel 
kapcsolatban.

Or. es

Indokolás

A halászti ágazatban működő számos vállalkozás csekély igazgatási kapacitással rendelkező 
kis családi vállalkozás.

Módosítás 629
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tengeri halászati ágazat 
támogatásért folyamodó tagjaira rótt 
igazgatási terhek csökkentése érdekében 
helyénvaló, hogy a cselekvési terv 
tartalmazzon egy egységes, egyszerűsített 
igénylőlapot az ETHA-intézkedésekkel 
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kapcsolatban.

Or. es

Módosítás 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve

Beruházások a kisüzemi part menti 
halászhajókba

(1) Az ETHA támogatást nyújthat az 
olyan kisüzemi part menti halászhajókkal 
kapcsolatos alábbi beruházásokhoz, 
amelyek olyan flottaszegmens részei, 
amely az 1380/2013/EU rendelet 22. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
halászati kapacitásra vonatkozó legutóbbi 
jelentés szerint egyensúlyban van az e 
szegmens számára rendelkezésre álló 
halászati lehetőségekkel:

a) első halászhajó beszerzése olyan fiatal 
halász által, aki a kérelem benyújtásának 
időpontjában még nem töltötte be a 40. 
életévét, és legalább öt éve halászként 
dolgozik, vagy megszerezte a megfelelő 
szakképzettséget;

b) fő- vagy segédhajtómű cseréje vagy 
korszerűsítése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, a koruk pedig 5 és 30 
év között lehet.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
támogatást kizárólag az alábbi feltételek 
mellett nyújtható:

a) az új vagy a korszerűsített hajtómű kW-
ban mért teljesítménye nem haladja meg a 
jelenlegi hajtómű teljesítményét;
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b) a kW-ban mért halászati kapacitásnak 
a fő vagy a segédhajtómű-cseréje vagy -
modernizálása miatt bekövetkező 
csökkenése esetén a hajót véglegesen 
törölték az uniós flottanyilvántartásból;

c) a halászhajó hajtóművének 
teljesítményét a tagállam fizikailag 
megvizsgálta, és meggyőződött arról, hogy 
az nem haladja meg a halászati 
engedélyben meghatározott 
motorteljesítményt.

(4) E cikk alapján nem adható támogatás 
abban az esetben, ha az 1380/2013/EU 
rendelet 22. cikkének (2) bekezdése 
szerinti legutóbbi jelentésben az érintett 
hajókat tömörítő flottaszegmensnek a 
halászati kapacitás és a halászati 
lehetőségek közötti egyensúly 
szempontjából történő értékelése nem a 
szóban forgó rendeletben említett közös 
iránymutatásokban meghatározott 
biológiai, gazdasági és hajóhasználati 
mutatók alapján történt.

Or. en

Módosítás 631
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Beruházások a kisüzemi part menti
halászhajókba

Beruházások a halászhajókba

Or. en

Módosítás 632
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk Beruházások a kisüzemi 
part menti halászhajókba

16. cikk Beruházások a kisüzemi 
part menti és szigeti halászhajókba

Or. en

Módosítás 633
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat az 
olyan kisüzemi part menti halászhajókkal 
kapcsolatos alábbi beruházásokhoz, 
amelyek olyan flottaszegmens részei, 
amely az 1380/2013/EU rendelet 22. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
halászati kapacitásra vonatkozó legutóbbi 
jelentés szerint egyensúlyban van az e 
szegmens számára rendelkezésre álló 
halászati lehetőségekkel:

(1) Az ETHA támogatást nyújthat az 
olyan kisüzemi part menti halászhajókkal 
kapcsolatos beruházásokhoz, amelyek 
olyan flottaszegmens részei, amely az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) 
bekezdésében említett, halászati 
kapacitásra vonatkozó legutóbbi jelentés 
szerint egyensúlyban van az e szegmens 
számára rendelkezésre álló halászati 
lehetőségekkel, ideértve többek között a 
következőket:

Or. pt

Módosítás 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat az 
olyan kisüzemi part menti halászhajókkal 
kapcsolatos alábbi beruházásokhoz, 
amelyek olyan flottaszegmens részei, 
amely az 1380/2013/EU rendelet 22. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
halászati kapacitásra vonatkozó legutóbbi 
jelentés szerint egyensúlyban van az e 

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat az 
olyan kisüzemi part menti halászhajókkal 
kapcsolatos alábbi beruházásokhoz, 
amelyek olyan flottaszegmens részei, 
amely az 1380/2013/EU rendelet 22. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
halászati kapacitásra vonatkozó legutóbbi 
jelentés szerint egyensúlyban van az e 
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szegmens számára rendelkezésre álló 
halászati lehetőségekkel:

szegmens számára rendelkezésre álló 
halászati lehetőségekkel:

Or. en

Módosítás 635
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat az 
olyan kisüzemi part menti halászhajókkal 
kapcsolatos alábbi beruházásokhoz, 
amelyek olyan flottaszegmens részei, 
amely az 1380/2013/EU rendelet 22. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
halászati kapacitásra vonatkozó legutóbbi
jelentés szerint egyensúlyban van az e 
szegmens számára rendelkezésre álló 
halászati lehetőségekkel:

(1) Az ETHA támogatást nyújthat az 
olyan halászhajókkal kapcsolatos alábbi 
beruházásokhoz, amelyek olyan 
flottaszegmens részei, amely az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) 
bekezdésében említett, halászati 
kapacitásra vonatkozó legutóbbi jelentés 
szerint egyensúlyban van az e szegmens 
számára rendelkezésre álló halászati 
lehetőségekkel:

Or. en

Módosítás 636
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) első halászhajó beszerzése olyan 
fiatal halász által, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában még nem 
töltötte be a 40. életévét, és legalább öt éve
halászként dolgozik, vagy megszerezte a 
megfelelő szakképzettséget;

a) első halászhajó beszerzése olyan 
fiatal halász által, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában halászként 
tapasztalattal rendelkezik vagy 
megszerezte a megfelelő szakképzettséget;

Or. es
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Módosítás 637
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) első halászhajó beszerzése olyan 
fiatal halász által, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában még nem 
töltötte be a 40. életévét, és legalább öt éve 
halászként dolgozik, vagy megszerezte a 
megfelelő szakképzettséget;

a) első halászhajó beszerzése olyan 
fiatal halász által, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában még nem 
töltötte be a 45. életévét, és legalább két
éve halászként dolgozik, vagy megszerezte 
a megfelelő szakképzettséget;

Or. fr

Módosítás 638
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) első halászhajó beszerzése olyan 
fiatal halász által, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában még nem 
töltötte be a 40. életévét, és legalább öt éve 
halászként dolgozik, vagy megszerezte a 
megfelelő szakképzettséget;

a) első halászhajó beszerzése olyan 
fiatal halász által, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában még nem 
töltötte be a 40. életévét, és legalább öt éve 
halászként dolgozik, vagy megszerezte a 
megfelelő szakképzettséget, ideértve azt is, 
ha egy vállalkozásban többségi 
részvényesként tulajdont szerez;

Or. fr

Indokolás

Egy fiatal halász, aki többségi részvénytulajdonos lesz egy vállalkozásban, nem jogosult 
támogatásra az első halászhajó beszerzése esetében. Hátrányos lenne kizárni az első 
halászhajó beszerzését csak azért, mert egy fiatal halász részvényt szerez egy vállalkozásban.

Módosítás 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fő- vagy segédhajtómű cseréje vagy 
korszerűsítése.

b) fő- vagy segédhajtómű cseréje vagy 
korszerűsítése, illetve a hajtómű egyéb 
alkatrészeinek korszerűsítése, valamint 
annak fedélzeti beszereléséhez szükséges 
átalakítások és kiegészítések.

Or. en

Módosítás 640
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fő- vagy segédhajtómű cseréje vagy 
korszerűsítése.

b) fő- vagy segédhajtómű cseréje vagy 
korszerűsítése a halászhajók 
szennyezőanyag- vagy üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentése és 
energiahatékonyságának növelése 
céljából.

Or. fr

Módosítás 641
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fő- vagy segédhajtómű cseréje vagy 
korszerűsítése.

b) a halászhajó vagy a fő- vagy 
segédhajtómű cseréje vagy korszerűsítése.

Or. fr
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Módosítás 642
Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kisüzemi halászati flotta 
fejlesztése és korszerűsítése a biztonság és 
a kapacitás növelése, az élet- és a 
munkakörülmények javítása, a fedélzeti 
biztonság fokozása és a kifogott halak 
megóvása céljából, hogy ezáltal az energia 
és a környezet szempontjából a lehető 
leghatékonyabb, legkorszerűbb és 
leginkább fenntartható módon, a 
flottakapacitás növelése nélkül 
folytathassa a halászati tevékenységet.

Or. es

Módosítás 643
Rosa D'Amato

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a) új halászhajók építése, feltéve, 
hogy az állami támogatással pótlólagosan 
létrejött új kapacitást legalább az újonnan 
létrejött kapacitásnak megfelelő mértékű 
kapacitás állami támogatás nélküli 
visszavonásával ellensúlyozzák, 
tonnatartalomban és teljesítményben 
egyaránt kifejezve.

Or. it

Indokolás

A módosítás az új hajók vásárlása révén történő generációváltást is lehetővé teszi, amely 
azonban nem érintheti a teljes halászati kapacitást. Az új halászhajók építésével létrejött 
kapacitás ellensúlyozása érdekében a kapacitás állami támogatás nélküli visszavonását kell 
előírni.
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Módosítás 644
Renata Briano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

baa) új halászhajók építése, feltéve, 
hogy az állami támogatással pótlólagosan 
létrejött új kapacitást legalább az újonnan 
létrejött kapacitásnak megfelelő mértékű 
kapacitás állami támogatás nélküli 
visszavonásával ellensúlyozzák, 
tonnatartalomban és teljesítményben 
egyaránt kifejezve.

Or. it

Indokolás

A módosítás az új hajók vásárlása révén történő generációváltást is lehetővé teszi, amely 
azonban nem érintheti a teljes halászati kapacitást. Az új halászhajók építésével létrejött 
kapacitás ellensúlyozása érdekében a kapacitás állami támogatás nélküli visszavonását kell 
előírni.

Módosítás 645
João Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pt

Módosítás 646
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hajók felújítása vagy új hajók 
építése és a diverzifikációs célú átalakítás.

Or. es

Módosítás 647
Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) innováció különböző pénzügyi 
eszközök révén.

Or. es

Módosítás 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, a koruk pedig 5 és 30 
év között lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 649
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, a koruk pedig 5 és 30 
év között lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, a koruk pedig nem 
haladhatja meg 30 évet.

Or. fr

Módosítás 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, a koruk pedig 5 és 30 
év között lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, és 30 évesnél 
fiatalabbnak kell lenniük.

Or. es

Indokolás

Javasolt a 30 évesnél fiatalabb hajókat figyelembe venni, ily módon kiküszöbölni a 0 és 5 év 
közötti korú hajók kizárását.

Módosítás 651
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, a koruk pedig 5 és 30
év között lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, a koruk pedig 5 és 20
év között lehet.

Or. es
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Indokolás

Az EU-ban a halászhajók átlagos életkora 22,6 év, tehát nem feltétlenül célszerű régebbi 
hajók vásárlását finanszírozni.

Módosítás 652
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, a koruk pedig 5 és 30 
év között lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajók kora
5 és 30 év között lehet.

Or. en

Indokolás

A „tengeri halászatra alkalmas felszereléssel kell rendelkezniük” követelmény felesleges, 
hiszen a halászhajók a fogalommeghatározás értelmében „a tengerek biológiai 
erőforrásainak kereskedelmi célú kiaknázására szolgáló felszereléssel” rendelkeznek.  
Ráadásul e követelmény nem vonatkozik a belvízi hajókra.

Módosítás 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, a koruk pedig 5 és 30 
év között lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hajóknak 
tengeri halászatra alkalmas felszereléssel 
kell rendelkezniük, a koruk pedig 5 és 30 
év között lehet, de kellően indokolt 
esetben ennél fiatalabb hajókra is 
vonatkozhat.

Or. en

Módosítás 654
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Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett támogatást kizárólag az alábbi 
feltételek mellett nyújtható:

törölve

a) az új vagy a korszerűsített hajtómű kW-
ban mért teljesítménye nem haladja meg a 
jelenlegi hajtómű teljesítményét;

b) a kW-ban mért halászati kapacitásnak 
a fő vagy a segédhajtómű-cseréje vagy -
modernizálása miatt bekövetkező 
csökkenése esetén a hajót véglegesen 
törölték az uniós flottanyilvántartásból;

c) a halászhajó hajtóművének 
teljesítményét a tagállam fizikailag 
megvizsgálta, és meggyőződött arról, hogy 
az nem haladja meg a halászati 
engedélyben meghatározott 
motorteljesítményt.

Or. fr

Módosítás 655
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új vagy a korszerűsített hajtómű 
kW-ban mért teljesítménye nem haladja 
meg a jelenlegi hajtómű teljesítményét;

törölve

Or. pt

Módosítás 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új vagy a korszerűsített hajtómű 
kW-ban mért teljesítménye nem haladja 
meg a jelenlegi hajtómű teljesítményét;

a) a 3a. pontban foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül az új vagy a 
korszerűsített hajtómű kW-ban mért 
teljesítménye nem haladja meg a jelenlegi 
hajtómű teljesítményét;

Or. en

Módosítás 657
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új vagy a korszerűsített hajtómű 
kW-ban mért teljesítménye nem haladja 
meg a jelenlegi hajtómű teljesítményét;

a) az új vagy a korszerűsített hajtómű 
elérhető maximális teljesítménye (kW-
ban) nem haladhatja meg a halászati 
jogosítványban szereplő teljesítményt;

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy ez a maximálisan elérhető teljesítmény, azaz a halászati jogosítványban is 
szereplő megengedett teljesítmény. E rendelkezés figyelembe veszi azt a helyzetet is, amikor 
csak a megengedett teljesítménynél nagyobb névleges teljesítményű motor vásárlására van 
lehetőség, és a teljesítményét mechanikusan az említett teljesítményszintre kell korlátozni. 
Összhangban van az e bekezdés c) pontjában foglaltakkal.

Módosítás 658
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új vagy a korszerűsített hajtómű 
kW-ban mért teljesítménye nem haladja 
meg a jelenlegi hajtómű teljesítményét;

a) az új vagy a korszerűsített hajtómű 
kW-ban mért teljesítménye nem haladja 
meg a jelenlegi hajtómű teljesítményét és 
25 %-kal kevesebb szén-dioxidot kell 
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kibocsátania;

Or. en

Indokolás

Tekintettel az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelésének fontosságára, amit az 
Uniónak a Párizsi Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak végrehajtását érintő kötelezettségvállalása is tükröz, az ETHA-nak hozzá kell 
járulnia az éghajlatvédelmi intézkedések érvényesítéséhez. Ezért szükség van arra, hogy a 
szöveget kibocsátáscsökkentési feltétellel egészítsük ki. Ezenkívül, ha nem követeljük meg, 
hogy az új vagy korszerűsített motorok kibocsátása kisebb legyen, nem világos, hogy a fő-
vagy segédhajtómű cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez kapcsolódó kiadások 40%-a hogyan 
járulhat hozzá a környezetvédelemhez kapcsolódó célkitűzések megvalósítására fordított 
támogatási összegek kiszámításához (lásd: IV. melléklet).

Módosítás 659
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kW-ban mért halászati 
kapacitásnak a fő vagy a segédhajtómű-
cseréje vagy -modernizálása miatt 
bekövetkező csökkenése esetén a hajót 
véglegesen törölték az uniós 
flottanyilvántartásból;

b) adott esetben a kW-ban mért 
halászati kapacitásnak a fő vagy a 
segédhajtómű-cseréje vagy -modernizálása 
miatt bekövetkező csökkenése esetén a 
hajót véglegesen törölték az uniós 
flottanyilvántartásból;

Or. en

Indokolás

Ez a követelmény nem vonatkozik a belvízi hajókra, mivel ezek a hajók nem szerepelnek az 
uniós halászflotta-nyilvántartásban.

Módosítás 660
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) a halászhajó hajtóművének 
teljesítményét a tagállam fizikailag 
megvizsgálta, és meggyőződött arról, hogy 
az nem haladja meg a halászati 
engedélyben meghatározott 
motorteljesítményt.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a támogatás keretében aránytalan terhet ró a tagállamokra.

Módosítás 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajó hajtóművének 
teljesítményét a tagállam fizikailag 
megvizsgálta, és meggyőződött arról, hogy 
az nem haladja meg a halászati 
engedélyben meghatározott 
motorteljesítményt.

c) a 10 méternél hosszabb hajók 
esetében a halászhajó hajtóművének 
teljesítményét a tagállam fizikailag 
megvizsgálta, és meggyőződött arról, hogy 
az nem haladja meg a halászati 
engedélyben meghatározott 
motorteljesítményt.

Or. en


	1167348HU.docx

