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MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megosztott irányítás alá tartozó (3) A megosztott irányítás alá tartozó 
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alapok (a továbbiakban: az alapok) 
keretében nyújtott támogatás 
koordinálásának javítása és 
végrehajtásának harmonizálása érdekében 
elfogadásra került az (EU) xx/xx európai 
parlamenti és tanácsi rendelet3 [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] (a 
továbbiakban: a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet), amelynek fő célja a 
szakpolitika koherens módon történő 
végrehajtásának egyszerűsítése. Ezek a 
közös rendelkezések az ETHA megosztott 
irányítás alá tartozó részére vonatkoznak. 
Az alapok egymást kiegészítő célokat 
tűztek ki, és irányítási módjuk megegyezik. 
Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
ennélfogva számos közös általános 
célkitűzést és alapelvet állapít meg, ilyenek 
például a partnerség és a többszintű 
kormányzás. Az említett rendelet a 
stratégiai tervezés és programozás közös 
elemeit is tartalmazza, beleértve az egyes 
tagállamokkal megkötendő partnerségi 
megállapodásra vonatkozó 
rendelkezéseket, meghatározza továbbá az 
alapok teljesítményközpontúságának 
egységes megközelítését. Ennek 
megfelelően tartalmazza az előfeltételeket, 
a teljesítmény-felülvizsgálatot, valamint a 
nyomon követésre, a beszámolásra és az 
értékelésre vonatkozó rendelkezéseket. A 
rendelet emellett a támogathatósági 
szabályokra vonatkozó közös 
rendelkezéseket is megállapít, valamint 
külön intézkedéseket határoz meg a 
pénzügyi eszközökre, az InvestEU 
igénybevételére, a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekre és pénzgazdálkodásra 
vonatkozóan. Egyes irányítási és 
ellenőrzési intézkedések az alapok 
mindegyikére vonatkoznak. A partnerségi 
megállapodásban az (EU) xx/xx 
rendeletnek [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] megfelelően indokolt 
ismertetni az alapok (az ETHA-t is 
ideértve) és más uniós programok közötti 
kiegészítő jelleget.

alapok (a továbbiakban: az alapok) 
keretében nyújtott támogatás 
koordinálásának javítása és 
végrehajtásának harmonizálása érdekében 
elfogadásra került az (EU) xx/xx európai 
parlamenti és tanácsi rendelet3 [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] (a 
továbbiakban: a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet), amelynek fő célja a 
szakpolitika koherens módon történő 
végrehajtásának egyszerűsítése. Ezek a 
közös rendelkezések az ETHA megosztott 
irányítás alá tartozó részére vonatkoznak. 
Az alapok egymást kiegészítő célokat 
tűztek ki, és irányítási módjuk megegyezik. 
Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
ennélfogva számos közös általános 
célkitűzést és alapelvet állapít meg, ilyenek 
például a partnerség és a többszintű 
kormányzás. Az említett rendelet a 
stratégiai tervezés és programozás közös 
elemeit is tartalmazza, beleértve az egyes 
tagállamokkal megkötendő partnerségi 
megállapodásra vonatkozó 
rendelkezéseket, meghatározza továbbá az 
alapok teljesítményközpontúságának 
egységes megközelítését. Ennek 
megfelelően tartalmazza az előfeltételeket, 
a teljesítmény-felülvizsgálatot, valamint a 
nyomon követésre, a beszámolásra és az 
értékelésre vonatkozó rendelkezéseket. A 
rendelet emellett a támogathatósági 
szabályokra vonatkozó közös 
rendelkezéseket is megállapít, valamint 
külön intézkedéseket határoz meg a 
pénzügyi eszközökre, a közösségvezérelt 
helyi fejlesztésekre és pénzgazdálkodásra 
vonatkozóan. Egyes irányítási és 
ellenőrzési intézkedések az alapok 
mindegyikére vonatkoznak. A partnerségi 
megállapodásban az (EU) xx/xx 
rendeletnek [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] megfelelően indokolt 
ismertetni az alapok (az ETHA-t is 
ideértve) és más uniós programok közötti 
kiegészítő jelleget.
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_________________ _________________

3 HL C […]., […]., […]. o. 3 HL C […]., […]., […]. o.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ETHA-nak a közvetlen irányítás 
keretében szinergiákat és 
komplementaritásokat kell kialakítania más 
uniós alapokkal és programokkal. Ez 
egyúttal lehetővé teszi a pénzügyi eszközök 
formájában történő finanszírozást az (EU) 
xx/xx európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [InvestEU rendelet] alapján 
végrehajtott vegyesfinanszírozási 
műveletek keretében5.

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

__________________ __________________

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

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben 
meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat6 előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t 
kell előirányozni. A stabilitás biztosítása 

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben 
meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat6 előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
ETHA költségvetését legalább a 2014–
2020 közötti időszak költségvetésével 
azonos szinten kell tartani. Az ETHA 
forrásait meg kell osztani a megosztott, a 
közvetlen és közvetett irányítás között. A 
stabilitás biztosítása érdekében, különös 
tekintettel a KHP célkitűzéseinek elérésére, 
a 2021–2027 közötti programozási időszak 
megosztott irányítás alá tartozó nemzeti 
juttatásai meghatározásának az ETHA 
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érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

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

__________________ __________________

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

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Európa tengerhasznosító ágazata 
több mint 5 millió embert foglalkoztat, 
évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, 
és kellő mértékű munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkezik. A globális 
óceángazdaság teljesítménye ma 1,3 billió 
EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig több mint 
megduplázódhat. A Párizsi 
megállapodásban a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése tekintetében 
kitűzött célok teljesítéséhez az uniós 
költségvetés legalább 30%-át az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemmel 
kapcsolatos intézkedésekre kell 
felhasználni. Szükséges továbbá az 
erőforrás-hatékonyság növelése és a kék 
gazdaság környezeti lábnyomának 
csökkentése, ami a múltban és ma is
jelentős innovációs hajtóerőt jelentett és 
jelent más ágazatokban is, így például a 
tengerészeti felszerelések előállításában, a 
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ágazat növekedési potenciáljának 
kibontakoztatásához új beruházási 
eszközöket kell alkalmazni, például az 
InvestEU-t.

hajógyártásban, az óceánmegfigyelésben, 
valamint a kotrás, a partvédelem és a 
tengeri építés területén. A tengeri 
gazdaságba irányuló beruházásokat az 
uniós strukturális alapok biztosították, 
elsősorban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA. Az 
ágazat növekedési potenciáljának 
kibontakoztatásához új beruházási 
eszközöket lehetne alkalmazni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az ENSZ egyéb fenntartható fejlesztési 
céljaihoz is.  Ez a rendelet különösen a 
következő célokat hangsúlyozza:

a) 1. fenntartható fejlesztési cél – A 
szegénység felszámolása: az ETHA 
hozzájárul a legkiszolgáltatottabb 
tengerparti közösségek 
életkörülményeinek javításához, 
különösen azokéhoz, amelyek a 
túlhalászással, a globális változásokkal és 
a környezetvédelmi problémákkal 
fenyegetett egyes halállományoktól 
függenek,

b)  3. fenntartható fejlesztési cél –
Egészség és jólét: az ETHA hozzájárul a 
part menti vizek szennyezettsége elleni 
küzdelemhez, amelyek a járványos 
megbetegedésekért felelősek, és biztosítják 
a halászatból és az akvakultúrából 
származó jó minőségű élelmiszereket,

c) 7. fenntartható fejlesztési cél – Tiszta 
energia, elérhető áron: a kék gazdaság 
finanszírozásával az ETHA támogatja a 
tengeri megújuló energiaforrások 
alkalmazását, és biztosítja, hogy ez a 
fejlődés összhangban legyen a tengeri 
környezet védelmével és a halászati 
erőforrások megőrzésével,

d) 8. fenntartható fejlesztési cél –
Tisztességes munka és gazdasági 
növekedés: az ETHA a gazdasági 
növekedés egyik tényezőjeként hozzájárul 
a kék gazdaság fejlődéséhez. Az ETHA 
biztosítja azt is, hogy ez a gazdasági 
növekedés a tengerparti közösségek 
tisztességes munkahelyének forrása 
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legyen. Ezenkívül az ETHA hozzájárul a 
halászok munkakörülményeinek 
javításához,

e) 12. fenntartható fejlesztési cél – Felelős 
fogyasztás és termelés: az ETHA 
hozzájárul a természeti erőforrások 
racionális használatához és korlátozza a 
természeti erőforrások és energiaforrások 
pazarlását,

f) 13. fenntartható fejlesztési cél – Az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem: az 
ETHA költségvetésének 30%-át az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
fordítja,

g) 14. fenntartható fejlesztési cél – Az 
óceánok, tengerek és tengeri erőforrások 
megőrzése és fenntartható hasznosítása a 
fenntartható fejlődés érdekében.

Indokolás

Az Európai Unió fontos szerepet játszott a 2030-as globális menetrend meghatározásában, és 
elköteleződött annak célkitűzései eléréséért (A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának, 2016. november 22., COM(2016)739).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100 %-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 

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

lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A KHP sikere a halászati 
gazdálkodással összefüggő tudományos 

(24) A KHP sikere a halászati 
gazdálkodással összefüggő tudományos 
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szakvélemények rendelkezésre állásától és 
ennélfogva a halászati adatok 
rendelkezésre állásától is függ. Tekintettel 
a megbízható és teljes körű adatok 
beszerzésével járó kihívásokra és 
költségekre, szükséges támogatni a 
tagállamoknak az (EU) 2017/1004 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel9 (a 
továbbiakban: adatgyűjtési keretről szóló 
rendelet) összhangban történő 
adatgyűjtésre és -kezelésre irányuló 
tevékenységeit, valamint hozzá kell járulni 
a lehető legjobb tudományos 
szakvélemények biztosításához. A 
támogatásnak lehetővé kell tennie a 
szinergiát a tengeri adatok egyéb 
típusainak gyűjtésével és feldolgozásával.

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

_________________ _________________

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

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

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek 
elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat 
és a halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai 

(26) Tekintettel a közös halászati 
politika állományvédelmi célkitűzéseinek 
elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell 
tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat 
és a halászflották irányítását célzó 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben 
egyes flottaszegmensek és tengermedencék 
esetében olykor továbbra is szükség lehet a 
flottaátalakítás támogatására. E 
támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai 



AD\1172852HU.docx 13/65 PE628.643v02-00

HU

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

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

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Tekintettel a halászati 
tevékenységek nagymértékű 
kiszámíthatatlanságára, a kivételes 
körülmények jelentős gazdasági 
veszteségeket eredményezhetnek a 
halászok számára. E következmények 
mérséklése érdekében lehetővé kell tenni, 
hogy az ETHA támogatást nyújtson a 
halászati tevékenységek rendkívüli 
szüneteltetését célzó ellentételezéshez, 
amennyiben a rendkívüli szüneteltetést 
bizonyos állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása – többéves tervek, az 
állományok védelmére és fenntartható 
kiaknázására vonatkozó célkitűzések, a 
halászhajók halászati kapacitásának a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségekhez 
való igazítására irányuló intézkedések és 
technikai intézkedések –, sürgősségi 
intézkedések végrehajtása, a fenntartható 
halászati partnerségi megállapodások 
alkalmazásának vis maior miatti 
felfüggesztése, illetve természeti 
katasztrófák vagy környezeti események 
okozták. Támogatás kizárólag abban az 
esetben adható, ha e körülmények jelentős 
hatást gyakorolnak a halászokra, azaz ha az 
érintett hajó kereskedelmi tevékenységei 
legalább 90 egymást követő napon 
szünetelnek, és ha a szüneteltetésből eredő 
gazdasági veszteségek az érintett 
vállalkozás egy meghatározott időszakban 
elért átlagos éves forgalmának több mint a 
30 %-át teszik ki. E támogatások 
nyújtásakor tekintettel kell lenni az 
angolnahalászat egyedi jellemzőire.

(27) Tekintettel a halászati 
tevékenységek nagymértékű 
kiszámíthatatlanságára, a kivételes 
körülmények jelentős gazdasági 
veszteségeket eredményezhetnek a 
halászok számára. E következmények 
mérséklése érdekében lehetővé kell tenni, 
hogy az ETHA támogatást nyújtson a 
halászati tevékenységek rendkívüli 
szüneteltetését célzó ellentételezéshez, 
amennyiben a rendkívüli szüneteltetést 
bizonyos állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása – többéves tervek, az 
állományok védelmére és fenntartható 
kiaknázására vonatkozó célkitűzések, a 
halászhajók halászati kapacitásának a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségekhez 
való igazítására irányuló intézkedések és 
technikai intézkedések –, sürgősségi 
intézkedések végrehajtása, a fenntartható 
halászati partnerségi megállapodások 
alkalmazásának vis maior miatti 
felfüggesztése, illetve természeti 
katasztrófák vagy környezeti események 
okozták. Támogatás kizárólag abban az 
esetben adható, ha e körülmények jelentős 
gazdasági hatást gyakorolnak a halászokra, 
azaz ha az érintett hajó kereskedelmi 
tevékenységei legalább 90 egymást követő 
napon szünetelnek, és ha a szüneteltetésből 
eredő gazdasági veszteségek az érintett 
vállalkozás egy meghatározott időszakban 
elért átlagos éves forgalmának több mint a 
30 %-át teszik ki. E támogatások 
nyújtásakor tekintettel kell lenni az 
angolnahalászat egyedi jellemzőire.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Kisüzemi part menti halászati 
tevékenységet a 12 méternél kisebb, 
vontatott halászeszközt igénybe nem vevő 
halászhajók folytatnak. Ez az ágazat az 
Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75 %-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli. A kisüzemi part menti halászatot 
folytató szereplők fő bevételi forrása nagy 
mértékben függ az egészséges 
halállományoktól. Az ETHA-nak ezért – az 
ellenőrzéssel és végrehajtással kapcsolatos 
tevékenységek esetében is – 100 %-os 
támogatási intenzitás biztosításával 
kedvezményes elbánásban kell részesítenie 
a kisüzemi kedvezményezetteket, hogy 
ösztönözze őket a fenntartható halászati 
gyakorlatok alkalmazására. Ezenfelül 
bizonyos támogatási területeket a kisüzemi 
halászat céljára kell fenntartani azokban a 
flottaszegmensekben, ahol a halászati 
kapacitás egyensúlyban van a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel, 
azaz a támogatás tárgyát képezheti a 
hajóvásárlás, a hajómotor cseréje vagy 
korszerűsítése, valamint régi vagy új 
infrastruktúrák – például aukciós 
csarnokok vagy kikötői 
befogadólétesítmények – felújítása és 
helyreállítása. A tagállamok 
programjainak ezenkívül szintén 
tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part 
menti halászatra irányuló cselekvési tervet, 
amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Indokolás

Az elhanyagolt ipari területek vagy az elhagyott kis falvak olyan infrastruktúrával 
rendelkezhetnek, amelyek környezetbarát támpontot jelenthetnek a halászati tevékenységekhez 
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kapcsolódó vállalkozások (pl. turisztikai információs központok, éttermek, az elveszett 
halászfelszerelések és a tengeri hulladék, valamint a nemkívánatos fogások fogadására 
szolgáló létesítmények) számára.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért 
minden egyes legkülső régió esetében az 
érintett tagállamok programjaihoz csatolni 
kell egy, a fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére és többek között a 
halászat és az akvakultúra fenntartható 
kiaknázására irányuló cselekvési tervet, 
valamint pénzügyi előirányzatot kell 
biztosítani e cselekvési tervek 
végrehajtásának támogatására. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók 
számára az elhelyezkedésükből és 
szigetjellegükből adódóan keletkező 
többletköltségek ellentételezésére is 
nyújtson támogatást. E támogatás felső 
határát a teljes pénzügyi támogatás 
bizonyos százalékában kell meghatározni. 
Ezenkívül indokolt előírni, hogy a 
legkülső régiók esetében az egyéb 
műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitás legyen 
alkalmazandó.

(29) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak címzett 2017. október 24-i 
bizottsági közleményben10 ismertetett 
legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében 
említett távoli fekvésükből, valamint 
domborzati és éghajlati viszonyaikból 
adódóan sajátos kihívásokkal 
szembesülnek, továbbá olyan különleges 
adottságokkal rendelkeznek, amelyre 
fenntartható kék gazdaság építhető, ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
figyelembe vegye az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 349. 
cikkében elismert sajátos korlátokat. Ezért
a fentiek mellett minden egyes legkülső 
régió esetében az érintett tagállamok 
programjaihoz csatolni kell egy, a 
fenntartható kék gazdasági ágazatok 
fejlesztésére és többek között a halászat és 
az akvakultúra fenntartható kiaknázására 
irányuló cselekvési tervet, valamint 
pénzügyi előirányzatot kell biztosítani e 
cselekvési tervek végrehajtásának 
támogatására. Lehetővé kell tenni, hogy az 
ETHA a legkülső régiók számára az 
elhelyezkedésükből és szigetjellegükből 
adódóan keletkező többletköltségek 
ellentételezésére is nyújtson támogatást. E 
támogatás felső határát a teljes pénzügyi 
támogatás bizonyos százalékában kell 
meghatározni. Ezenkívül a legkülső régiók 
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esetében a jelenleginél nagyobb 
támogatási intenzitást és magasabb ETHA
finanszírozási arányt kellene alkalmazni.

__________________ __________________

10 COM(2017)0623. 10 COM(2017)0623.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29 a) Tekintettel az Európai Parlament 
állásfoglalására a szigetek különleges 
helyzetéről (2015/3014 (RSP)) és az az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak „A szigeteket sújtó egyedi 
problémák” c. dokumentumról szóló 
véleményére (1229/2011/EU), a 
mezőgazdaság, a tenyésztés és a halászat a 
szigetek helyi gazdaságának fontos elemét 
képezik. Az európai szigetvidék régiói 
hátrányos helyzetben vannak – különösen 
a kkv-k esetében – a hozzáférés hiánya és 
az alacsony fokú termékdifferenciálás 
miatt. E szigetekre vonatkozóan külön 
stratégiát kell kialakítani  annak 
érdekében, hogy az európai strukturális és 
befektetési alapok és az egyéb uniós 
eszközök valamennyi lehetséges 
szinergiáját felhasználhassák a szigetek 
hátrányainak ellensúlyozása és a 
gazdasági növekedés, a 
munkahelyteremtés és a fenntartható 
fejlődés előmozdítása érdekében. Jóllehet 
az EUMSZ 174. cikke elismeri a szigetek 
helyzetére jellemző állandó természeti és 
földrajzi hátrányokat, a Bizottságnak ki 
kell dolgoznia egy szigetekre vonatkozó 
uniós stratégiai keretet az adott esetben 
jelentős területi hatással rendelkező 
eszközök összekapcsolása céljából.

Indokolás

Az európai szigetek sajátos helyzetét jobban figyelembe kell venni az ETHA új, 2021-es 
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keretének fontolóra vétele során.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29 a) Annak érdekében, hogy az Unió 
legkülső régióiból származó egyes 
halászati és akvakultúra-termékek 
versenyképesek maradjanak az Unió más 
régióiból származó hasonló termékekkel 
szemben, az Európai Unió 1992-ben 
intézkedéseket vezetett be a halászati 
ágazatban felmerülő kapcsolódó 
többletköltségek ellentételezésére. Ezeket 
az intézkedéseket a 2007–2013 közötti 
időszakra a 791/2007/EK rendelet 
határozta meg és a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó 508/2014/EU 
rendelet folytatja. Az Unió legkülső 
régióiból származó bizonyos halászati és 
akvakultúra-termékek halászatával, 
tenyésztésével, feldolgozásával és piaci 
értékesítésével járó többletköltségek 
ellentételezését célzó támogatások 
folyósítását 2021. január 1-jétől folytatni 
kell annak érdekében, hogy az 
ellentételezés segítségével fenn lehessen 
tartani az e régiókban működő piaci 
szereplők gazdasági életképességét.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29 b) A legkülső régiókban érvényesülő 
eltérő értékesítési feltételekre, valamint a 
fogásmennyiségek, az állományok és a 
piaci kereslet ingadozásaira való 
tekintettel az ellentételezésre jogosult 
halászati termékek, azok legnagyobb 
mennyiségei és az ellentételezési összegek 
meghatározását – a tagállamonként 
megszabott teljes keretösszegen belül – az 
érintett tagállamokra kell hagyni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
29 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29 c) A tagállamok számára 
engedélyezni kell, hogy az érintett 
halászati termékek körét és mennyiségét, 
valamint az ellentételezési összegeket a 
tagállamonként megszabott teljes 
keretösszegen belül differenciáltan 
határozhassák meg. Ezenkívül lehetővé 
kell tenni számukra azt is, hogy az 
ellentételezési tervüket kiigazíthassák, 
amennyiben azt a feltételek megváltozása 
indokolja.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
29 d preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29 d) A tagállamoknak olyan 
ellentételezési összeget kell 
meghatározniuk, amely lehetővé teszi a 
legkülső régiók kedvezőtlen adottságai 
folytán jelentkező többletköltségek 
megfelelő kiegyenlítését. A 
túlkompenzálás elkerülése érdekében az 
összegnek arányosnak kell lennie a 
támogatás által kiegyenlített 
többletköltségekkel. Az ellentételezésnek 
ebből a célból figyelembe kell vennie a 
többletköltségeket befolyásoló más típusú 
állami beavatkozásokat is.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA
megosztott irányítás keretében támogatást 
nyújtson a tengeri és tengerparti biológiai 
sokféleség és ökoszisztémák védelméhez
és helyreállításához. E célból támogatást 
kell biztosítania, hogy ellentételezze a 
halászoknak az elvesztett halászeszközök 
és a tengeri hulladék begyűjtése miatt 
felmerült költségeit, valamint támogatnia 
kell az elveszett halászeszközök és a 
tengeri hulladék fogadására alkalmas 
kikötői létesítmények biztosítására irányuló 
kikötői beruházásokat. Támogatást kell 
biztosítani továbbá a 2008/56/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben11 (a 
továbbiakban: a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) meghatározott, a 
tengeri környezet jó környezeti állapotának 
elérését vagy fenntartását célzó 
intézkedésekre, az említett irányelv alapján 
kialakított területvédelmi intézkedések 
végrehajtására, valamint a 92/43/EGK 
tanácsi irányelv12 (a továbbiakban: 
élőhelyvédelmi irányelv) alapján 

(30) Az ETHA 25 %-át megosztott 
irányítás keretében a tengeri és tengerparti 
biológiai sokféleség és ökoszisztémák 
védelmének és helyreállításának 
támogatására kell fordítani. E célból 
támogatást kell biztosítania, hogy 
ellentételezze a halászoknak az elvesztett 
halászeszközök és a tengeri hulladék 
begyűjtése miatt felmerült költségeit, 
valamint támogatnia kell az elveszett 
halászeszközök és a tengeri hulladék 
fogadására alkalmas kikötői létesítmények 
biztosítására irányuló kikötői 
beruházásokat. Támogatást kell biztosítani 
továbbá a 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben11 (a továbbiakban: a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv) meghatározott, a tengeri 
környezet jó környezeti állapotának 
elérését vagy fenntartását célzó 
intézkedésekre, az említett irányelv alapján 
kialakított területvédelmi intézkedések 
végrehajtására, valamint a 92/43/EGK 
tanácsi irányelv12 (a továbbiakban: 
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létrehozott priorizált intézkedési keretnek 
megfelelően a NATURA 2000 területek 
kezelésére, helyreállítására és 
monitoringjára, valamint a 92/43/EGK 
irányelv és a 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13 (a 
továbbiakban: madárvédelmi irányelv) 
hatálya alá tartozó fajok védelmére. 
Közvetlen irányítás keretében az ETHA-
nak támogatnia kell a tiszta és egészséges 
tengerek előmozdításához, valamint az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. január 16-i bizottsági 
közleményben kidolgozott, a műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött 
szerepével kapcsolatos európai stratégia14

végrehajtásához, összhangban a tengeri 
környezet jó környezeti állapotának 
elérésére vagy fenntartására vonatkozó 
célkitűzéssel.

élőhelyvédelmi irányelv) alapján 
létrehozott priorizált intézkedési keretnek 
megfelelően a NATURA 2000 területek 
kezelésére, helyreállítására és 
monitoringjára, valamint a 92/43/EGK 
irányelv és a 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13 (a 
továbbiakban: madárvédelmi irányelv) 
hatálya alá tartozó fajok védelmére. 
Közvetlen irányítás keretében az ETHA-
nak támogatnia kell a tiszta és egészséges 
tengerek előmozdításához, valamint az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. január 16-i bizottsági 
közleményben kidolgozott, a műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött 
szerepével kapcsolatos európai stratégia14

végrehajtásához, összhangban a tengeri 
környezet jó környezeti állapotának 
elérésére vagy fenntartására vonatkozó 
célkitűzéssel.

__________________ __________________

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

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

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

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

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

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

14 COM(2018)0028. 14 COM(2018)0028.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35 a) Szükség van a társadalmi 
párbeszéd megkönnyítését célzó 
intézkedések támogatására, és fel kell 
használni az ETHA-t a szakképzett 
munkaerő képzésének elősegítésére a 
tengeri és halászati ágazatban. A 
tengerügyi és halászati ágazat 
korszerűsítésének és az innováció 
szerepének jelentősége az ETHA-n belüli 
szakmai- és szakképzésre szánt pénzügyi 
juttatások újraértékelésére szólít fel.

Indokolás

A módosítás emlékeztet a PECH 2017/2052 (INI) véleményének 25. és 27. sz. cikkére, amely 
szerint az ETHA keretében pénzeszközöket kell fordítani az ágazat jelenlegi és új 
munkavállalóinak korhatár nélküli képzésére, a halászati tevékenységek gazdasági és 
környezeti fenntarthatóságának javítására irányuló konkrét célkitűzéssel.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
35 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35 b) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen a halászati és a 
tengerügyi tevékenységek 
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versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javításához. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell a tanácsadási 
szolgáltatásokat, a kutatók és a halászok 
közötti együttműködést, a szakmai képzést, 
az egész életen át tartó tanulást, a tudás 
terjesztésének ösztönzését, a piaci 
szereplők általános teljesítménye és 
versenyképessége javításának elősegítését, 
valamint a társadalmi párbeszéd 
népszerűsítését. Annak elismeréseként, 
hogy fontos szerepet töltenek be a 
halászközösségekben, bizonyos feltételek 
mellet támogatást kell nyújtani az önálló 
vállalkozóként dolgozó halászok 
házastársai, illetve élettársai szakmai 
képzéséhez és egész életen át tartó 
tanulásához, valamint ismereteik 
megosztásához és a szakmai fejlődésüket 
elősegítő hálózatépítéséhez is.

Indokolás

Ez ismét helyreállítja az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i, a humán tőke 
előmozdításának szentelt 508/2014/EU rendeletnek a (31) preambulumbekezdését. Rendkívül 
fontos – különösen a halászati tevékenységektől függő part menti közösségek számára –, hogy 
előmozdítsák az új szakképzett munkavállalók felvételét.

Módosítás 29

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-

(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, a tengerekkel és az óceánokkal 
kapcsolatos ismeretek fejlesztése, a 
fenntartható kék gazdasággal kapcsolatos 
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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.

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.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41 a) Az ETHA célkitűzéseinek és 
fellépéseinek összhangban kell lenniük a 
tengerek kormányzására vonatkozó uniós 
nemzetközi és regionális folyamatokkal, 
mint a Földközi-tengeri Általános 
Halászati Bizottság létrehozásáról szóló 
megállapodás (a továbbiakban: GFCM-
megállapodás). Ez a megállapodás 
megfelelő keretet biztosít a multilaterális
együttműködés számára a Földközi-tenger 
és a Fekete-tenger élő tengeri 
erőforrásainak fenntartható és az 
összeomlás alacsony kockázatával járó 
fejlesztése, megőrzése, észszerű kezelése és 
a lehető legjobb hasznosítása érdekében.

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi a Bizottság azon jelenlegi javaslatát, amelynek célja átültetni az 
uniós jogba a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) által a 2015., 2016., és 
2017. évi ülésén elfogadott intézkedéseket.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés
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(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 
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.

(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 
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.

_________________ _________________

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.).

Módosítás 32

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

feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat 
és szolgáltatásokat, és összhangban áll az 
Unió környezetvédelmi jogszabályaival.

Módosítás 33

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;

Módosítás 34

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 az ökologikus
akvakultúra, valamint a fentartható és 
szociálisan felelős piacok révén, figyelembe 
véve a környezetvédelemre vonatkozó  
kritériumokat;

Módosítás 35

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 lehetővé tétele, valamint a 
part menti közösségek fennmaradásának és 
virágzásának előmozdítása, különösen a 
legkülső régiókban, megfelelően figyelembe 
véve a gazdasági–társadalmi 
vonatkozásokat, valamint a gazdasági, 
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társadalmi és területi kohézió 
célkitűzéseinek maradéktalan és teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, tiszta 
és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok 
biztosítása.

4. a nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
és a tengerekkel kapcsolatos kormányzás 
regionális eljárásainak erősítése a
biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan 
kezelt tengerek és óceánok biztosítása
érdekében. 

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

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 
maradéktalanul 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.

Módosítás 38

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. 
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cikkében elismert sajátos korlátokat.

Módosítás 39

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 állandó 
árakon 6 867 000 000 EUR (azaz folyó 
áron 7 739 176 524 EUR). E keretösszeg 
legalább 25 %-át az e rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének 1. pontjában meghatározott 
1. prioritásra fordítják.

Módosítás 40

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 2018-as 
változatlan áron 5 939 794 375 EUR (azaz
folyó áron 6 694 261 648 EUR). az ETHA 
teljes költségvetésének 90%-a (folyó áron 
5 740 000 000 EUR).

Indokolás

Fenn kell tartani a korábbi alap költségvetését, valamint a megosztott irányítás és a közvetlen 
irányítás keretében előirányzott korábbi arányt. A számítás figyelembe veszi a BUDG 
bizottság véleményét.

Módosítás 41

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

(2) A legkülső régiókban végzett 
műveletek esetében az V. melléklet szerint 
megállapított uniós támogatásból minden 
érintett tagállam legalább az alábbi 
összeget allokálja:

törölve

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

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

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

Indokolás

A legkülső régiókra vonatkozó valamennyi rendelkezést az új 5a. fejezetbe csoportosítják.

Módosítás 42

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

Indokolás

A legkülső régiókra vonatkozó valamennyi rendelkezést az új 5a. fejezetbe csoportosítják.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 

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

a III. címben leírtak szerint 2018-as 
állandó árakon 927 149 225 EUR (azaz 
folyó áron1 044 914 876 EUR).

Indokolás

Fenn kell tartani a korábbi alap költségvetését, valamint a megosztott irányítás és a közvetlen 
irányítás keretében előirányzott korábbi arányt. A számítás figyelembe veszi a BUDG 
bizottság véleményét.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fenntartható halászati partnerségi 
megállapodások előkészítése, nyomon 
követése és értékelése, valamint az Unió 
részvétele a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;

b) az Unió regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben való 
részvételének előkészítése, nyomon 
követése és értékelése;

Módosítás 45

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 egyedi 
nemzeti programot és/vagy regionális 
operatív programokat készít a 4. cikkben 
említett prioritások végrehajtása 
érdekében.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) adott esetben a (4) bekezdésben
említett, legkülső régiókra vonatkozó 
cselekvési terv.

c) adott esetben a 29b. cikkben
említett, legkülső régiókra vonatkozó 
cselekvési terv.

Indokolás

A legkülső régiókra vonatkozó valamennyi rendelkezést az új 5a. fejezetbe csoportosítják.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) adott esetben a halászati és 
tengerészeti ügyekért felelős nemzeti szint 
alatti hatóságok regionális operatív 
programja.

Indokolás

Ha az érintett területek nemzeti programozásának részeként a regionális operatív programok 
kidolgozását rábízzák a tagállamokra, amennyiben azok ezt kívánják, lehetővé válna az ETHA 
keretén belül az intelligens kiadások és regionális szakosodási stratégiák kialakítása.

Módosítás 48

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 illetékes területi 
hatóságokkal és érdekelt felekkel közösen 
a 6. cikk (2) bekezdésében említett minden 
régió – beleértve a legkülső régiókat is –
vonatkozásában cselekvési tervet 
készítenek az alábbi elemekkel:

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
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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 fenntartható kék 
gazdasági ágazatok fejlesztésére vonatkozó 
stratégia, mely ugyanakkor küzd a tengeri 
hulladék ellen, és támogatja a 
közösségvezérelt helyi fejlesztést és a helyi 
halászati akciócsoportokat (FLAG);

Indokolás

A közösségvezérelt helyi fejlesztésnek és a helyi halászati akciócsoportoknak (FLAG) 
továbbra is a középpontban kell maradniuk, és finanszírozásukat növelni kell, mivel arra 
szolgálnak, hogy a halászatból élő helyi közösségeket képessé tegyék arra, hogy helyi szinten 
kezeljék a kihívásokat, a helyi szereplők ismereteit felhasználva a helyi kérdések kezelésére;

Módosítás 50

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 
célkitűzéseinek elérése szempontjából, 
amint azt a 1380/2013/EU rendelet 2. cikke 
ismerteti. Az elemzésnek figyelembe kell 
vennie a meglévő tengermedence- és 
makroregionális stratégiákat.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokat a nemzeti rendelkezéseket, 
amelyek a (2) bekezdésben említett 

(3) Azokat a nemzeti rendelkezéseket, 
amelyek a (2) bekezdésben említett 
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kifizetések tekintetében az e rendelet 
rendelkezésein túlmutató állami 
finanszírozást határoznak meg, 
összességében az (1) bekezdés szerint kell 
kezelni.

kifizetések tekintetében az e rendelet 
rendelkezésein túlmutató állami 
finanszírozást határoznak meg, 
összességében az (1) bekezdés szerint kell 
kezelni, hacsak e rendelet másként nem 
rendelkezik.

Módosítás 52

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, új kirakodóhelyek vagy 
új árverési csarnokok építése, hacsak e 
rendelet másként nem rendelkezik;

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

K a) a tengerfenéken 200 métert 
meghaladó mélységben végzett vonóhálós 
halászat vagy bármely más olyan 
tevékenység, amely tartósan károsítja a 
tengeri és part menti ökoszisztémát.

Módosítás 54

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 
ösztönöznie kell az érdekelt felek közötti 
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szociális párbeszédet.

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) a hitelekhez, biztosítási 
eszközökhöz és finanszírozáshoz való 
hozzáférés megkönnyítése, a támogatások 
szükségességének kizárása nélkül;

Indokolás

A stratégia a kisüzemi part menti halászat fejlődése szempontjából alapvető fontosságúnak 
értékelt további szakaszokkal egészül ki.

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. A kisüzemi part menti halászok 
adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében a cselekvési tervnek figyelembe 
kell vennie az ETHA-intézkedések 
egyszerűsített egységes pályázati 
űrlapjának lehetőségét, vagy egy 
egyszerűsített egységes formanyomtatvány 
meglétét regionális vagy nemzeti szinten.

Indokolás

A halászati társaságokkal ellentétben a kisüzemi halászok többnyire olyan személyek, akik 
nem rendelkeznek adminisztratív kapacitással a közigazgatási feladatok időben történő 
kezelésére. Egy egyszerűsített egységes pályázati űrlap nagyban növeli a finanszírozáshoz 
való hozzájutás esélyeit.

Módosítás 57
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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 
három éve halászként dolgozik, vagy 
megszerezte a megfelelő szakképzettséget;

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b a) új, környezetbarát és 
energiatakarékos infrastruktúrák, például 
új aukciós csarnokok vagy kikötői 
fogadólétesítmények;

Indokolás

Az új, fenntartható infrastruktúrák környezetbarát támpontot jelenthetnek a halászati 
tevékenységekhez kapcsolódó vállalkozások (pl. turisztikai információs központok, éttermek, 
az elveszett halászfelszerelések és a tengeri hulladék, valamint a nemkívánatos fogások 
fogadására szolgáló létesítmények) számára.

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b b) környezeti fenntarthatóságuk és 
energiahatékonyságuk javítása érdekében 
a régi épületek és infrastruktúrák 
környezetbarát felújítása és újjáépítése, 
amennyiben azok tevékenysége 
közvetlenül kapcsolódik a halászati 
tevékenységekhez.
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Indokolás

Az elhanyagolt ipari területek vagy az elhagyott kis falvak olyan infrastruktúrával 
rendelkezhetnek, amelyek környezetbarát támpontot jelenthetnek a halászati tevékenységekhez 
kapcsolódó vállalkozások (pl. turisztikai információs központok, éttermek, az elveszett 
halászfelszerelések és a tengeri hulladék, valamint a nemkívánatos fogások fogadására 
szolgáló létesítmények) számára.

Módosítás 60

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 30 év
alatt lehet.

Indokolás

Az új halászhajók beszerzéséhez nyújtott támogatásnak lehetővé kell tennie a hajóflották jobb 
ergonómiai tulajdonságokkal rendelkező, biztonságosabb és kevésbé üzemanyag-hatékony 
hajókkal való megújítását a halászati erőfeszítések növelése nélkül. (3a) (új)

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. (új) 

Az (1) bekezdés c) pontjában említett 
támogatás csak akkor adható meg, ha 
bizonyítható, hogy a régi infrastruktúrát a 
jövedelemforrások diverzifikációjának 
előmozdítása érdekében újítják fel vagy 
építik újjá, amennyiben annak 
tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a 
halászati tevékenységekhez.
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Indokolás

Ez a KHP célkitűzéseivel összhangban nem növelné a halászati kapacitást, ám 
elengedhetetlen a fiatal halászok letelepedésének támogatásához, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre irányuló erőfeszítések megerősítéséhez, a fedélzeti biztonság javításához és a 
halászflották szükséges megújításához.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk –3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 b. (új)

Az (1) bekezdés c) pontjában említett 
támogatás csak akkor adható meg, ha 
bizonyítható, hogy a régi infrastruktúrát a 
jövedelemforrások diverzifikációjának 
előmozdítása érdekében újítják fel vagy 
építik újjá, amennyiben annak 
tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a 
halászati tevékenységekhez.

Indokolás

Az elhanyagolt ipari területek vagy az elhagyott kis falvak olyan infrastruktúrával 
rendelkezhetnek, amelyek környezetbarát támpontot jelenthetnek a halászati tevékenységekhez 
kapcsolódó vállalkozások (pl. turisztikai információs központok, éttermek, az elveszett 
halászfelszerelések és a tengeri hulladék, valamint a nemkívánatos fogások fogadására 
szolgáló létesítmények) számára.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó három
naptári év mindegyikében legalább 120
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó két
naptári év mindegyikében átlagosan 
legalább 90 napot töltött a tengeren 
halászati tevékenység végzésével;
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Indokolás

Az átlagos napok száma a kisüzemi part menti halászat jellegzetességeinek szempontjából 
megfelelőbb paraméter, hiszen az említett halászati tevékenység nagy mértékben függ az 
időjárási körülményektől és a szükséghelyzetektől (szennyvíz, nyálkásság stb. jelenléte a 
tengerben). A halászati tevékenységgel töltött napok számában jelentős különbségek 
mutatkozhatnak egyik évről a másikra.

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-vállalkozások 
számára, hogy a következő események 
közül egynek vagy többnek a 
bekövetkezése miatti károk fedezése 
érdekében elősegítse az olyan 
kockázatkezelési eszközökhöz való 
hozzáférésüket, mint például a biztosítási 
kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési 
alapokkal kapcsolatos ösztönzők:

a) természeti katasztrófák, az EU 
Szolidaritási Alapja vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően;

b) igen kedvezőtlen időjárási 
viszonyok;

c) a vízminőségben és -mennyiségben 
beállt olyan hirtelen változás, amelyért a 
gazdasági szereplőt nem terheli felelősség;

d) az akvakultúra-ágazatban 
előforduló betegségek vagy a termelő 
létesítmények megrongálódása, amelyért a 
gazdasági szereplő nem felelős;

e) a halászok vagy halászhajók 
mentéséhez kapcsolódó költségek a 
halászati tevékenységeik során 
bekövetkező tengeri balesetek esetén.
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Indokolás

Ahogyan az agrárágazat esetében is, be kell vezetni az ETHA-támogatást a bekezdésben 
meghatározott sajátos okokból az olyan kockázatkezelési eszközökhöz való hozzáférés 
érdekében, mint például a biztosítási kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési alapokkal 
kapcsolatos ösztönzők.

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 a. Az ETHA támogathatja az érdekelt 
felek közötti szociális párbeszédet 
előmozdító tevékenységeket, különösen az 
alábbi tevékenységeket, amennyiben 
azokat a nemzeti kollektív 
megállapodásokat aláíró szakszervezetek 
és munkáltatói szervezetek végzik:

a) a halászati ágazatban dolgozó 
fiatal üzletemberek képzése;

b) szakmai fejlesztés és készségszerzés 
a fenntartható halászat érdekében;

c) a bevált halászati gyakorlatok 
tudatosítása és a biodiverzitás védelme;

d) az emberi élet biztonsága és 
védelme a tengeren;

e) a fedélzeten dolgozók egészsége és 
biztonsága.

Indokolás

Az ETHA programozásának magában kell foglalnia a halászat szociális dimenzióját is.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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4 b. Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-vállalkozások 
számára, hogy a következő események 
közül egynek vagy többnek a 
bekövetkezése miatti károk fedezése 
érdekében elősegítse az olyan 
kockázatkezelési eszközökhöz való 
hozzáférésüket, mint például a biztosítási 
kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési 
alapokkal kapcsolatos ösztönzők:

a) természeti katasztrófák;

b) kedvezőtlen időjárási jelenségek;

c) a vízminőségben és -mennyiségben 
beállt olyan hirtelen változás, amelyért a 
gazdasági szereplőt nem terheli felelősség;

d) az akvakultúra-ágazatban 
előforduló betegségek vagy a termelő 
létesítmények megrongálódása, amelyért a 
gazdasági szereplő nem felelős;

e) a halászok vagy halászhajók 
mentéséhez kapcsolódó költségek a 
halászati tevékenységeik során 
bekövetkező tengeri balesetek esetén.

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat példáját követve javasolt annak lehetővé tétele, hogy az a)–e) 
pontban meghatározott káresemények biztosítása érdekében az ETHA-támogatás 
felhasználható legyen olyan kockázatkezelési eszközökre, mint például a biztosítás kötésével 
vagy a kölcsönös befektetési alapokhoz való hozzájárulással kapcsolatos ösztönzők.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Egy olyan hajó, amelyet 90 egymást követő napra leállítottak, és amely forgalmának 30%-át 
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elvesztette, nem tudna gazdaságilag talpra állni egy ilyen eseményből.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az 
előző három naptári évi átlagos forgalma 
alapján számítva – meghaladja a 
vállalkozás éves forgalmának 30 %-át.

b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az 
előző naptári évi átlagos forgalma alapján 
számítva – meghaladja a vállalkozás éves 
forgalmának 30 %-át.

Indokolás

A hajók vagy a tengerészek tevékenységének az elmúlt 3 évre kiterjedő körülményeit nem lehet 
elfogadni, mivel kizárják a tevékenységüket kezdő hajókat és tengerészeket, és ezáltal azokat a 
vállalatokat, amelyek pénzügyi egyensúlya a legkritikusabb.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó két naptári év 
mindegyikében átlagosan legalább 90
napot töltöttek a tengeren halászati 
tevékenység végzésével; vagy

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
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három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

két naptári év mindegyikében legalább 90
napot dolgoztak a tengeren a rendkívüli 
szüneteltetés által érintett uniós halászhajó 
fedélzetén.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19 a. cikk

A humán tőke, a munkahelyteremtés és a 
társadalmi párbeszéd előmozdítása

(1) A humán tőke, a 
munkahelyteremtés és a társadalmi 
párbeszéd előmozdítása érdekében az 
ETHA támogathatja:

a) a szakmai képzést, az egész életen 
át tartó tanulást, a közös projekteket, a 
gazdasági, technikai, szabályozási vagy 
tudományos jellegű ismeretek és az 
innovatív gyakorlatok terjesztését, 
valamint különösen a tengeri 
ökoszisztémával való fenntartható 
gazdálkodáshoz, a higiéniához, az 
egészségvédelemhez és a biztonsághoz, a 
tengeri ágazaton belüli tevékenységekhez, 
az innovációhoz és a vállalkozói 
készséghez kapcsolódó új szakmai 
készségek elsajátítását;

b) a hálózatépítést, valamint a 
tapasztalatok és a bevált módszerek 
cseréjét az érdekelt felek között, beleértve 
a férfiak és nők esélyegyenlőségét 
előmozdító szervezeteket is, továbbá a nők 
halászközösségekben való nagyobb 
szerepvállalásának előmozdítását, 
valamint a part menti kisüzemi halászattal 
vagy partról történő halászattal 
foglalkozó, nem megfelelően képviselt 
csoportok támogatását;

c) uniós, országos, regionális, illetve 
helyi szinten a halászok, a szociális 
partnerek és más érdekelt felek 
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részvételével folytatott társadalmi 
párbeszéd előmozdítását.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
támogatásban azoknak az önálló 
vállalkozó halászoknak a házastársai vagy 
– amennyiben és olyan mértékben, 
ahogyan azt a nemzeti jog elismeri –
élettársai is részesülhetnek, a 2010/41/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv[1] 
2. cikkének b) pontja szerinti feltételek 
alapján.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett támogatás két évet meg nem 
haladó időszakon keresztül nyújtható 
olyan 40 év alatti fiatalok képzéséhez, 
akiket az érintett tagállam 
munkanélküliként ismer el (a 
továbbiakban: „gyakornokok”). A 
támogatás a hivatásos halász által 
birtokolt, kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászhajókon nyújtott képzésekre 
korlátozódik, amelyek a gyakornok és a 
hajó birtokosa közötti, az érintett tagállam 
által elismert szerződés keretében 
zajlanak, ideértve a 1380/2013/EU 
rendelet által meghatározott fenntartható 
halászati gyakorlatokról és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzéséről szóló 
kurzusokat is.

(4) A (3) bekezdés szerinti 
támogatásban hivatásos halászok 
részesülhetnek a gyakornok fizetésének és 
kapcsolódó költségeinek fedezésére, a 
támogatás összegét pedig a 1303/2013/EU 
rendelet 67. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban, az érintett tagállam 
gazdasági helyzetének és az ottani 
életszínvonalnak a figyelembevételével 
kell kiszámítani. A támogatás összege a 
programozási időszak alatt nem 
haladhatja meg kedvezményezettenként a 
40 000 EUR-t.

Indokolás

Ez ismét helyreállítja az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i, a humán tőke 
előmozdításának szentelt 508/2014/EU rendeletnek a 29. cikkét. Rendkívül fontos – különösen 
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a halászati tevékenységektől függő part menti közösségek számára –, hogy előmozdítsák az új 
szakképzett munkavállalók felvételét.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Halászati gazdálkodás céljából és 
tudományos célokból végzett adatgyűjtés 
és -kezelés

Halászati gazdálkodás céljából és 
tudományos célokból végzett adatgyűjtés, -
kezelés és -terjesztés

Indokolás

Az adatterjesztés egyre fontosabbá válik annak érdekében, hogy a helyi szereplőket és a 
halászattal foglalkozó munkavállalókat bevonják az ETHA végrehajtási folyamatába.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat 
halászati gazdálkodás céljából és 
tudományos célokból végzett 
adatgyűjtéshez és -kezeléshez, amint azt az 
1380/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) és 
(2) bekezdése és 27. cikke meghatározza, 
az (EU) 2017/1004 rendelet pedig 
pontosítja az (EU) 2017/1004 rendelet 6. 
cikkében említett nemzeti munkatervek 
alapján.

(1) Az ETHA támogatást nyújthat 
halászati gazdálkodás és az akvakultúra 
céljából és tudományos célokból végzett
adatgyűjtéshez, -feldolgozáshoz, -
kezeléshez és -terjesztéshez, amint azt az 
1380/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) és 
(2) bekezdése és 27. cikke meghatározza, 
az (EU) 2017/1004 rendelet pedig 
pontosítja az (EU) 2017/1004 rendelet 6. 
cikkében említett nemzeti munkatervek 
alapján.

Indokolás

Az adatterjesztés egyre fontosabbá válik annak érdekében, hogy a helyi szereplőket és a 
halászattal foglalkozó munkavállalókat bevonják az ETHA végrehajtási folyamatába.

Módosítás 74
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk törölve

Halászati és akvakultúra-termékekkel 
tekintetében felmerülő többletköltségek 
ellentételezése a legkülső régiókban

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 6. 
cikk (2) bekezdése szerinti legkülső 
régiókból származó bizonyos halászati és 
akvakultúra-termékek halászata, 
tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása 
során a kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez.

(2) Az egyes érintett tagállamok az (1) 
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában a (7) bekezdésben 
megállapított kritériumok szerint 
meghatározzák halászati és akvakultúra-
termékek jegyzékét és e termékek 
ellentételezésre jogosult mennyiségét.

(3) A jegyzék összeállítása és a (2) 
bekezdésben említett mennyiségek 
meghatározása során a tagállamok 
minden releváns tényezőt figyelembe 
vesznek, különösen azt, hogy az 
ellentételezés összhangban álljon a KHP 
szabályaival.

(4) Nem részesülhetnek ellentételezésben 
olyan halászati és akvakultúra-termékek, 
amelyeket:

a) harmadik országok hajói fogtak, az (EU) 
2015/1565 tanácsi határozat értelmében a 
Venezuela lobogója alatt közlekedő, uniós 
vizeken tevékenykedő halászhajók 
kivételével31;

b) olyan uniós halászhajók fogtak, 
amelyeket nem az (1) bekezdésben említett 
régiók valamely kikötőjében 
lajstromoztak;

c) harmadik országokból hoztak be.

(5) A (4) bekezdés b) pontja nem 
alkalmazandó, ha az érintett legkülső 
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régióban meglévő feldolgozóipari 
kapacitás meghaladja az érintett régióban 
biztosított nyersanyag mennyiségét.

(6) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységeket a legkülső régiókban 
végző, vagy e régiók kikötőjében 
lajstromozott hajót birtokló 
kedvezményezettek számára fizetett 
ellentételezésben a túlkompenzáció 
elkerülése érdekében figyelembe kell 
venni:

a) az egyes halászati és akvakultúra-
termékek vagy termékkategóriák esetében 
az érintett régiók sajátos hátrányaiból 
adódó többletköltségeket; valamint

b) minden olyan egyéb állami intervenciós 
intézkedést, amely a többletköltségek 
mértékét befolyásolja.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 52. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza az 
érintett régiók konkrét hátrányaiból eredő 
többletköltségek kiszámításának 
kritériumait.

_________________

31 A Tanács (EU) 2015/1565 határozata 
(2015. szeptember 14.) a Venezuelai 
Bolivári Köztársaság lobogója alatt 
közlekedő hajók részére a Francia Guyana 
partjainál húzódó kizárólagos gazdasági 
övezet uniós vizein halászati lehetőségek 
engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az 
Európai Unió nevében történő 
jóváhagyásáról (HL L 244., 2015.9.14., 55. 
o.).

Indokolás

A legkülső régiókra vonatkozó valamennyi rendelkezést az új 5a. fejezetbe csoportosítják.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
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22 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elvesztett halászeszközök 
halászok által történő összegyűjtéséért és a 
tengeri hulladék begyűjtéséért járó 
ellentételezés;

a) az elvesztett halászeszközök 
halászok által történő összegyűjtéséért és a 
tengeri hulladék begyűjtéséért járó 
ellentételezés, beleértve a tengeri hínár 
gyűjtését is az érintett legkülső régiókban;

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék megfelelő átvételéhez 
szükséges létesítményekbe;

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék, valamint az 
1380/2013/EU rendelet 15. cikkében 
foglalt nem szándékos fogások megfelelő 
átvételéhez szükséges létesítményekbe;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c a) az Unió kikötői, part menti és 
halászati területeinek 
szennyeződésmentesítésére, és különösen 
a műanyagszennyezés eltávolítására 
irányuló tevékenységek;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) fajvédelem a 92/43/EGK irányelv 
és a 2009/147/EK irányelv szerint, a 

f) fajvédelem a 92/43/EGK irányelv 
és a 2009/147/EK irányelv szerint, a 
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92/43/EGK irányelv 8. cikke szerint 
létrehozott priorizált intézkedési keretnek 
megfelelően.

92/43/EGK irányelv 8. cikke szerint 
létrehozott priorizált intézkedési keretnek 
megfelelően, valamint a CITES (a 
veszélyeztetett vadon élő állat- és 
növényfajok nemzetközi kereskedelméről
szóló egyezmény) keretében védett és/vagy 
az IUCN (Természetvédelmi 
Világszövetség) vörös listáján szereplő 
összes faj védelme.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások kizárólag az 
(EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 52. 
cikkében biztosított pénzügyi eszközökön 
keresztül, valamint a szóban forgó rendelet 
10. cikkének megfelelően az InvestEU-n 
keresztül támogathatók.

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások vissza nem 
térítendő támogatásokkal, az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 52. cikkében biztosított pénzügyi 
eszközökön keresztül, valamint a szóban 
forgó rendelet 10. cikkének megfelelően az 
InvestEU-n keresztül támogathatók.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA támogatást nyújthat az 
1380/2013/EU rendelet 35. cikkében előírt 
és az 1379/2013/EU rendeletben 
részletesebben meghatározott, a halászati 
és akvakultúra-termékek piacainak közös 
szervezésével kapcsolatos célkitűzések 
eléréséhez. Ezenkívül támogathatja a 
halászati és akvakultúra-termékek 
forgalmazását, minőségét és hozzáadott 
értékét előmozdító intézkedéseket.

Az ETHA támogatást nyújthat az 
1380/2013/EU rendelet 35. cikkében előírt 
és az 1379/2013/EU rendeletben 
részletesebben meghatározott, a halászati 
és akvakultúra-termékek piacainak közös 
szervezésével kapcsolatos célkitűzések 
eléréséhez.

Indokolás

A következő bekezdésbe került, amely a marketingtevékenységekre vonatkozik.
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Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ETHA támogatja a halászati és 
akvakultúra-termékek forgalmazását, 
minőségét és hozzáadott értékét 
előmozdító intézkedéseket. Az ETHA 
elsősorban a fenntartható halászati 
turizmus marketingtevékenységeit 
támogatja, amelyek hozzáadott értéket 
képviselnek a foglalkoztatás 
megteremtése, a jövedelem diverzifikálása, 
valamint a turizmus és az üzleti 
tevékenységek fejlesztése terén.

Indokolás

Az új ETHA-nak támogatnia kell a hobbihorgászatot annak érdekében, hogy releváns legyen 
a munkahelyteremtés és a gazdasági fejlődés szempontjából a kisüzemi halászatok és a part 
menti közösségek számára.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
24 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24b. cikk

Az akvakultúra statisztikai információs 
hálózata

(1) Az ETHA támogatást nyújthat 
akvakultúra-gazdálkodás céljából végzett 
adatgyűjtéshez és -kezeléshez, amint azt az 
1380/2013/EU rendelet 34. cikke (1) 
bekezdésének a) és e) pontja, 34. cikkének 
(5) bekezdése és 35. cikke (1) 
bekezdésének d) pontja meghatározza, az 
akvakultúrával foglalkozó statisztikai 
információs hálózat (ASIN-RISA), 
valamint a végrehajtására szolgáló 
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nemzeti munkatervek létrehozása céljából.

(2) A 2. cikktől eltérve az (1) bekezdés 
szerinti támogatás az Unió területén kívül 
végrehajtott műveletekre is alkalmazható.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján szabályokat határozhat meg 
az (1) bekezdésben említett ASIN-RISA 
létrehozása tekintetében alkalmazandó 
eljárások, formai követelmények és 
menetrendek vonatkozásában. Az említett 
végrehajtási jogi aktusokat az 53. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(4) A munkaterv érvénybe lépését 
megelőző év december 31. napjáig a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, amelyekben jóváhagyja vagy 
módosítja az (1) bekezdésben említett 
nemzeti munkaterveket.

Módosítás 83

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozására, valamint a termelői 
szervezetek és a tudományos szervezetek 
közötti partnerség előmozdítására 
irányuló innováció érdekében eszközölt 
befektetésekhez.

Indokolás

Valódi innovációra van szükség a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának 
területén, például a digiturizmus és a halturizmus irányába való elmozdulás tekintetében, és 
ezt a célkitűzést nem említi konkrétan az 1380/2013/EU rendelet 35. cikke

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk értelmében a támogatások 
kizárólag az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 52. 
cikkében biztosított pénzügyi eszközökön 
keresztül, valamint a szóban forgó 
rendelet 10. cikkének megfelelően az 
InvestEU-n keresztül nyújthatók.

törölve

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA támogatást nyújthat adatok 
gyűjtéséhez, kezeléséhez és 
felhasználásához azzal a céllal, hogy 
bővüljenek a tengeri környezet állapotáról 
rendelkezésre álló ismeretek az alábbiak 
érdekében:

Az ETHA támogatást nyújthat adatok 
gyűjtéséhez, kezeléséhez és 
felhasználásához is azzal a céllal, hogy 
bővüljenek a tengeri környezet állapotáról 
rendelkezésre álló ismeretek az alábbiak 
érdekében:

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. növelni kell a hobbihorgászat 
fogásaira vonatkozó megbízható adatokat.

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA támogatást nyújthat a tengeri 
környezetre és a tengerfenékre vonatkozó 
kutatáshoz, a tengerfenék 
feltérképezéséhez, valamint az óceánok és 
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a tengerfenék jellemzőinek 
meghatározásához.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29 a. cikk

Természet- és fajvédelem

Az ETHA támogatást nyújt az ENSZ 
Természetvédelmi Világchartája, és 
különösen annak 21., 22., 23. és 24. cikke 
keretébe illeszkedő természetvédelmi 
tevékenységek végrehajtásához.

Az ETHA támogatást nyújt továbbá a 
jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat, a tengeri fajok 
orvhalászata és a halállományokra nézve 
károsnak tartott fajok lemészárlása elleni 
küzdelmet szolgáló eszközök összevonása 
érdekében a nemzetközi fórumok, 
szervezetek, szervek és intézmények közötti 
és a velük folytatott önkéntes 
együttműködésre és koordinációra 
irányuló tevékenységekhez.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
29 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29 b. cikk

Az óceánok szennyeződésmentesítése

Az ETHA támogatást nyújt olyan 
tevékenységek végrehajtásához, amelyek 
lehetővé teszik a tengerek és óceánok 
mindenfajta szennyeződéstől, és 
elsősorban a műanyagoktól, a műanyag-
szigetektől, valamint a veszélyes vagy 
radioaktív hulladékoktól való 
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megtisztítását.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 5 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

V a FEJEZET

Legkülső régiók

29 a cikk 

Költségvetési források

(1) A legkülső régiókban végzett 
műveletek esetében az V. melléklet szerint 
megállapított uniós támogatásból minden 
érintett tagállam legalább az alábbi 
összeget allokálja:

a) 114 076 262 EUR 2018-as állandó 
árakon (azaz 128 566 125 EUR folyó 
árakon) az Azori-szigetek és Madeira 
számára;

b) 91 708 367 EUR 2018-as állandó 
árakon (azaz 103 357 081 EUR folyó 
árakon) a Kanári-szigetek számára,

c) 146 509 709 EUR 2018-as állandó 
árakon (azaz 165 119 239 EUR folyó 
árakon) Guadeloupe, Francia Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion és Saint-
Martin számára.

(2) Minden tagállam meghatározza, 
hogy az (1) bekezdésben meghatározott 
pénzügyi keret 70%-áig mekkora részt 
különít el a 29c. cikkben említett 
ellentételezésre.

(3) E rendelet 9. cikkének (8) 
bekezdésétől és az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 19. 
cikkének (2) bekezdésétől eltérve, 
valamint a változó feltételek 
figyelembevétele érdekében a tagállamok 
évente kiigazíthatják a támogatható 
halászati termékek jegyzékét és 
mennyiségeit, valamint a 29c. cikkben 
említett ellentételezés mértékét, azzal a 
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feltétellel, hogy tiszteletben tartják az e 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
összegeket.

A kiigazítások csak olyan mértékben 
lehetségesek, hogy kiegészítsék ugyanazon 
tagállam valamely másik régiójának az 
ellentételezési terveit. A tagállamok előre 
tájékoztatják a Bizottságot a 
kiigazításokról.

29 b. cikk

Cselekvési terv

Programjuk részeként az érintett 
tagállamok minden legkülső régió 
vonatkozásában cselekvési tervet 
készítenek az alábbi elemekkel:

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

b) a tervezett főbb intézkedések és a 
hozzájuk tartozó pénzeszközök leírása, 
ideértve az alábbiakat:

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

ii. a 29c. cikkben említett 
többletköltségek ellentételezése, ideértve a 
többletköltségek érintett tagállam által 
kiszámított összegét és az 
ellentételezésként becsült támogatási 
összegeket;

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

29 c. cikk

A többletköltségek ellentételezése

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
legkülső régiókból származó bizonyos 
halászati és akvakultúra-termékek 
halászata, tenyésztése, feldolgozása és 
forgalmazása során a 
kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez.
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(2) Az egyes érintett tagállamok az (1) 
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában a (7) bekezdésben 
megállapított kritériumok szerint 
meghatározzák a halászati és 
akvakultúra-termékek jegyzékét és e 
termékek ellentételezésre jogosult 
mennyiségét.

(3) A jegyzék összeállítása és a (2) 
bekezdésben említett mennyiségek 
meghatározása során a tagállamok 
minden releváns tényezőt figyelembe 
vesznek, különösen azt, hogy az 
ellentételezés összhangban álljon a KHP 
szabályaival.

(4) Nem részesülhetnek 
ellentételezésben olyan halászati és 
akvakultúra-termékek, amelyeket: 

a) harmadik országok hajói fogtak, 
az (EU) 2015/1565 tanácsi határozat1a

értelmében a Venezuela lobogója alatt 
közlekedő, uniós vizeken tevékenykedő 
halászhajók kivételével; 

b) olyan uniós halászhajók fogtak, 
amelyeket nem az (1) bekezdésben említett 
régiók valamely kikötőjében 
lajstromoztak; c) olyan uniós halászhajók 
fogtak, amelyeket az EUMSZ 349. 
cikkében említett legkülső régiók valamely 
kikötőjében lajstromoztak, de amelyek 
nem ebben a régióban végzik 
tevékenységüket; d) harmadik 
országokból hoztak be.

(5) A (4) bekezdés b) pontja nem 
alkalmazandó, ha az érintett legkülső 
régióban meglévő feldolgozóipari 
kapacitás meghaladja az érintett régióban 
biztosított nyersanyag mennyiségét.

(6) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységeket a legkülső régiókban 
végző, vagy e régiók kikötőjében 
lajstromozott hajót birtokló és 
tevékenységét e régióban végző 
kedvezményezettek számára fizetett 
ellentételezésben a túlkompenzáció 
elkerülése érdekében figyelembe kell 
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venni:

a) az egyes halászati és akvakultúra-
termékek vagy termékkategóriák esetében 
az érintett régiók sajátos hátrányaiból 
adódó többletköltségeket; valamint

b) minden olyan egyéb állami 
intervenciós intézkedést, amely a 
többletköltségek mértékét befolyásolja.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 52. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza az 
érintett régiók konkrét hátrányaiból eredő 
többletköltségek kiszámításának 
kritériumait.

29 d cikk

A flották megújítása és járulékos 
intézkedések

A 16. cikk sérelme nélkül az ETHA az 
emberi biztonság növelése, a tengeri 
munkafeltételek javítása, az európai 
higiéniai előírásoknak való megfelelés, a 
jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat elleni küzdelem és 
a nagyobb környezeti hatékonyság 
céljából a legkülső régiókban 
támogathatja a következőket:

(1) helyettesítésre szánt vagy új hajók 
vásárlása, amelyek esetében a 
kedvezményezett köteles:

a) betartani az engedélyezett halászati 
kapacitás korlátait;

b) biztosítani a halászat társadalmi, 
ökológiai és gazdasági fenntarthatóságát, 
továbbá lehetővé tenni a maximális 
fenntartható hozam (MFH) elérését;

c) továbbítani az ellenőrző 
hatóságoknak és tudományos célokra a 
fogások összetételére és a nem szándékos 
fogásokra vonatkozó részletes adatokat. 
Ez magában foglalhatja elektronikus 
ellenőrző rendszerek telepítését is;

d) a támogatás odaítélésétől számítva 
legalább 15 évig a legkülső régióban 
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fenntartani a nyilvántartásba vételét;

e) az összes fogását egy legkülső 
régióban kirakodni.

(2) a jelenlegi motor teljesítményét 
meghaladni képes motor beszerzése vagy 
korszerűsítése, amennyiben ezt tengeri 
biztonsági okok megfelelően indokolják, 
és nem jár a halászati erőfeszítések 
növekedésével. 

(3) a halászhajók fa fedélzetének 
részleges felújítása, ha erre a tengeri 
biztonság miatt objektív hajóépítészeti 
műszaki kritériumok szerint szükség van;

(4) a legkülső régiók halászkikötőiben 
található kikötők, kikötői infrastruktúra, 
kirakodási helyek, aukciós csarnokok, 
hajógyárak és hajóépítő és -javító 
műhelyek építése és korszerűsítése, 
amennyiben ez hozzájárul a fenntartható 
és szelektív halászathoz a legkülső 
régiókban;

(5) a stabilitás, valamint a 
kormányszerkezetek és meghajtó 
berendezések tervezésére vonatkozó 
műszaki iránymutatások tanulmányozása;

(6) a halak csoportosulását előidéző 
lehorgonyzott közösségi eszközök a 
legkülső régiókban, ha az említett 
eszközök hozzájárulnak a fenntartható és 
szelektív halászathoz.

29e. cikk 

A legkülső régiók halállományaival 
foglalkozó statisztikai hálózat (ORFSN)

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
legkülső régiók halállományainak 
kezelése céljából végzett adatgyűjtéshez, -
kezeléshez és -felhasználáshoz, amint azt 
az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (4)
bekezdése meghatározza, a legkülső 
régiók halállományaival foglalkozó 
statisztikai hálózat (ORFSN), valamint a 
végrehajtására szolgáló nemzeti 
munkatervek létrehozása céljából, az 
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1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdésében említett maximális 
fenntartható hozam elérése érdekében.

(2) A 2. cikktől eltérve az e cikk (1) 
bekezdése szerinti támogatás az Unió 
területén kívül végrehajtott műveletekre is 
alkalmazható.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján szabályokat határozhat meg 
az (1) bekezdésben említett ORFSN 
létrehozása tekintetében alkalmazandó 
eljárások, formai követelmények és 
menetrendek vonatkozásában. Az említett 
végrehajtási jogi aktusokat az 53. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(4) A munkaterv érvénybe lépését 
megelőző év december 31. napjáig a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, amelyekben jóváhagyja vagy 
módosítja az (1) bekezdésben említett 
nemzeti munkaterveket. Az említett 
végrehajtási jogi aktusokat az 53. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

29f. cikk  

Állami támogatások

(1) A 8. cikk sérelme nélkül az 
EUMSZ I. mellékletében felsorolt azon 
halászati és akvakultúra-termékekre 
vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 107., 
108. és 109. cikkét kell alkalmazni, a 
Bizottság az EUMSZ 108. cikkével 
összhangban működési támogatást 
engedélyezhet az EUMSZ 349. cikkében 
említett legkülső régiók halászati és 
akvakultúra-termékeket termelő, 
feldolgozó és forgalmazó ágazataiban, az 
ezekben a régiókban jellemző, az 
elszigeteltséggel, szigetjelleggel és a 
rendkívül távoli elhelyezkedésből adódó 
nehézségek enyhítése céljából.

(2) A tagállamok további 
finanszírozást adhatnak a 29c. cikkben 
említett ellentételezési terv végrehajtására. 
Ilyen esetekben az állami támogatást a 
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tagállamok bejelentik a Bizottságnak, 
melyet az – az említett terv részeként – e 
rendelettel összhangban jóváhagyhat. Az 
így bejelentett állami támogatás az 
EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének első 
mondata alapján bejelentett támogatásnak 
minősül.

29g. cikk 

Felülvizsgálat – POSEI

A Bizottság 2023 végéig jelentést nyújt be 
e fejezet rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
és szükség esetén megfelelő javaslatokat 
terjeszt elő. A Bizottság értékeli egy távoli 
fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 
támogatási program (POSEI) tengerügy 
és halászat számára való létrehozásának a 
lehetőségét.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA az 1379/2013/EU rendelet 42. 
cikkének megfelelően támogatja a piacra 
vonatkozó ismeretek Bizottság által történő 
kidolgozását és terjesztését a halászati és 
akvakultúra-termékek vonatkozásában.

Az ETHA az 1379/2013/EU rendelet 42. 
cikkének megfelelően támogatja a piacra 
vonatkozó ismeretek Bizottság által történő 
kidolgozását és terjesztését a halászati és 
akvakultúra-termékek vonatkozásában, 
például az ASIN-RISA hálózat és a 29d. 
cikkben említett, a legkülső régiók 
halállományaival foglalkozó statisztikai 
hálózat (ORFSN) finanszírozása révén.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tengerpolitika integrált 
irányításának és kezelésének előmozdítása, 
ideértve a tengeri területrendezést, a 

b) a tengerpolitika integrált 
irányításának és kezelésének előmozdítása, 
ideértve a tengeri területrendezést, a 
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tengermedence-stratégiákat és a regionális 
tengeri együttműködést;

tengermedence-stratégiákat, a regionális 
tengeri együttműködést, az EU 
makroregionális stratégiáit és a határokon 
átnyúló együttműködést;

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a tengeri és part menti biológiai 
sokféleség védelmére és helyreállítására
irányuló intézkedések, valamint az 
ökoszisztémák védelmét szolgáló 
intézkedések támogatása, amelyek 
ellentételezéseket nyújtanak azon 
halászok számára, akik az elvesztett 
halászeszközök és a tengeri hulladék 
tengerből történő begyűjtésében szerepet 
vállalnak.

Indokolás

Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
45 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45a. cikk

Az óceánok szennyeződésmentesítése

Az ETHA támogatást nyújt olyan 
tevékenységek végrehajtásához, amelyek 
lehetővé teszik a tengerek és óceánok 
mindenfajta szennyeződéstől, és 
elsősorban a műanyagoktól, a műanyag-
szigetektől, valamint a veszélyes vagy 
radioaktív hulladékoktól való 
megtisztítását.
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Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
45 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45b. cikk

Természet- és fajvédelem

Az ETHA támogatást nyújt az ENSZ 
Természetvédelmi Világchartája, és 
különösen annak 21., 22., 23. és 24. cikke 
keretébe illeszkedő természetvédelmi 
tevékenységek végrehajtásához. 

Az ETHA támogatást nyújt továbbá a 
jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat, a tengeri fajok 
orvhalászata és a halállományokra nézve 
károsnak tartott fajok lemészárlása elleni 
küzdelmet szolgáló eszközök összevonása 
érdekében a nemzetközi fórumok, 
szervezetek, szervek és intézmények közötti 
és a velük folytatott önkéntes 
együttműködésre és koordinációra 
irányuló tevékenységekhez.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy tagállamban vagy a 
munkaprogramban felsorolt valamely 
harmadik országban letelepedett 
jogalanyok a (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott feltételek szerint;

a) egy tagállamban, egy tengerentúli 
országban vagy területen vagy a 
munkaprogramban felsorolt valamely 
harmadik országban letelepedett 
jogalanyok a (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott feltételek szerint;
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