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Módosítás 1
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a fenntartható 
halászati megállapodások a Cotonou-i 
Megállapodás 9. cikkének rendelkezései 
szerint tiszteletben tartják az emberi jogok 
és a demokratikus elvek alapvető elemeit;

Or. en

Módosítás 2
Lucas Hartong

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottság 
kötelezettségvállalását az iránt, hogy 
kidolgozza a fenntartható halászati 
megállapodások új generációját, amely 
megállapodások – feltételrendszerének 
szigorítása útján –előmozdítják a 
partnerországokban a halászati erőforrások
megőrzését, a környezeti fenntarthatóságot, 
a jó kormányzást és az ágazati támogatások 
hatékonyságát;

3. tudomásul veszi a Bizottság 
kötelezettségvállalását az iránt, hogy 
kidolgozza a fenntartható halászati 
megállapodások új generációját, amely 
megállapodások – feltételrendszerének 
szigorítása útján –előmozdítják a 
partnerországokban a halászati erőforrások 
megőrzését, a környezeti fenntarthatóságot, 
a jó kormányzást és az ágazati támogatások 
hatékonyságát;

Or. nl

Módosítás 3
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. megismétli az LDRAC (a Távolsági 
Halászat Regionális Tanácsadó 
Bizottsága) azon kérését, hogy tegyenek 
különbséget az EU távolsági 
halászflottájára vonatkozó hozzáférési 
díjak – amelyeket a hajótulajdonosok 
fedeznek, és amelyek a fogások értékének 
egy meghatározott százalékát teszik ki –, 
valamint a fejlesztés támogatására szánt 
ellentételezés között. Ennek a 
támogatásnak azt kell elismernie, hogy a 
halászati ágazat fontos szerepet tölt be a 
szegénység elleni küzdelemben;

Or. fr

Módosítás 4
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, 
hogy az EU és a fejlődő országok által 
kötött fenntartható halászati 
megállapodások valódi partnerség alapján 
jöjjenek létre, amelynek keretében a 
halászati erőforrásokhoz való 
hozzáférésért fizetett díjak az erőforrások 
értékének méltányos ellentételezését 
képezik, és hosszú távon megőrzik a 
fejlődő országok e halászati erőforrásait, 
ökoszisztémáit és tengeri biodiverzitását;

Or. fr

Módosítás 5
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva
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Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy az európai halászflották 
által a fenntartható halászati 
megállapodások alapján a fejlődő 
országok vizein eszközölt fogásoknak egy 
olyan többlet meglétén kellene alapulniuk, 
amelyet a helyi halászflották nem tudnak 
kifogni – e „helyi fogások” az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményének 70. cikke 
szerint értendők, amely előírja, hogy a 
fogások tartalmazzák az olyan parti 
államok fogásait is, amelyeket földrajzi 
fekvésük függővé tesz az ugyanazon 
szubrégió vagy régió parti államaihoz 
tartozó kizárólagos gazdasági övezetek 
élőforrásainak kiaknázásától;

Or. fr

Módosítás 6
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza a közös tudományos 
csoportok fontosságát, amelyek feladata, 
hogy a rendelkezésre álló legjobb adatok 
alapján tudományos véleményeket 
készítsenek a halászati erőforrások 
állapotáról, és szorgalmazza, hogy ezek a 
csoportok rendelkezzenek feladataik 
ellátásához és a regionális halászati 
irányítószervezetekkel összehangolt 
munkához megfelelő pénzügyi, műszaki és 
emberi eszközökkel;

Or. fr
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Módosítás 7
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kifejezi azon óhaját, hogy a fenntartható 
halászati megállapodásokban ismerjék el 
fokozottan a fejlődő országok 
világgazdaságba való bekapcsolásának 
jelentőségét, mozdítsák elő a 
beruházásokat és a helyi magánszektor 
(beleértve a kisvállalkozásokat és a
kisüzemi halászatot is) különösen a 
feldolgozás és forgalmazás támogatása 
révén megvalósuló fejlesztését;

4. kifejezi azon óhaját, hogy a fenntartható 
halászati megállapodásokban ismerjék el 
fokozottan a fejlődő országok 
világgazdaságba való bekapcsolásának 
jelentőségét, mozdítsák elő a 
beruházásokat és a helyi magánszektor 
fejlesztését, külön hangsúlyt helyezve a 
kisüzemi halászattal foglalkozó 
közösségek szükségleteire, és 
gondoskodjanak arról, hogy a 
beruházások ne járuljanak hozzá a 
túlhalászáshoz vagy a helyi közösségekkel 
való versenyhez, amelyeknek a 
megélhetése a halászattól függ;

Or. en

Módosítás 8
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kifejezi azon óhaját, hogy a fenntartható 
halászati megállapodásokban ismerjék el 
fokozottan a fejlődő országok 
világgazdaságba való bekapcsolásának 
jelentőségét, mozdítsák elő a 
beruházásokat és a helyi magánszektor 
(beleértve a kisvállalkozásokat és a 
kisüzemi halászatot is) különösen a 
feldolgozás és forgalmazás támogatása 
révén megvalósuló fejlesztését;

4. kifejezi azon óhaját, hogy a fenntartható 
halászati megállapodásokban ismerjék el 
fokozottan a fejlődő országok 
világgazdaságba való bekapcsolásának 
jelentőségét, mozdítsák elő a 
beruházásokat és a helyi magánszektor 
(beleértve a kisvállalkozásokat és a 
kisüzemi halászatot is) különösen a helyi 
tengerészek foglalkoztatása, a 
kirakodások, a feldolgozóipar 
fejlődésének és a forgalmazásnak a
támogatása révén megvalósuló fejlesztését;
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Or. en

Módosítás 9
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kifejezi azon óhaját, hogy a fenntartható 
halászati megállapodásokban ismerjék el 
fokozottan a fejlődő országok 
világgazdaságba való bekapcsolásának 
jelentőségét, mozdítsák elő a 
beruházásokat és a helyi magánszektor 
(beleértve a kisvállalkozásokat és a 
kisüzemi halászatot is) különösen a 
feldolgozás és forgalmazás támogatása 
révén megvalósuló fejlesztését;

4. kifejezi azon óhaját, hogy a fenntartható 
halászati megállapodásokban ismerjék el 
fokozottan a fejlődő országok 
világgazdaságba való bekapcsolásának 
jelentőségét, mozdítsák elő a 
beruházásokat és a helyi magánszektor 
(elsősorban a kisvállalkozások és a 
kisüzemi halászat) különösen a 
feldolgozás és forgalmazás támogatása 
révén megvalósuló fejlesztését;

Or. de

Módosítás 10
Lucas Hartong

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kifejezi azon óhaját, hogy a fenntartható 
halászati megállapodásokban ismerjék el 
fokozottan a fejlődő országok
világgazdaságba való bekapcsolásának 
jelentőségét, mozdítsák elő a 
beruházásokat és a helyi magánszektor 
(beleértve a kisvállalkozásokat és a 
kisüzemi halászatot is) különösen a 
feldolgozás és forgalmazás támogatása 
révén megvalósuló fejlesztését;

4. kifejezi azon óhaját, hogy a fenntartható 
halászati megállapodásokban ismerjék el 
fokozottan a partnerországok
világgazdaságba való bekapcsolásának 
jelentőségét, mozdítsák elő a 
beruházásokat és a helyi magánszektor 
(beleértve a kisvállalkozásokat és a 
kisüzemi halászatot is) különösen a 
feldolgozás és forgalmazás támogatása 
révén megvalósuló fejlesztését;

Or. nl
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Módosítás 11
Lucas Hartong

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot annak szem előtt 
tartására, hogy a fenntartható halászati 
megállapodásokban az ágazat támogatására 
szolgáló pénzügyi keretösszeg járuljon 
hozzá az Unió fejlesztési együttműködési 
célkitűzéseihez, és legyen koherens az 
aláíró ország nemzeti fejlesztési tervével; 
továbbá kéri, hogy e pénzügyi keretösszeg 
ne helyettesítse, hanem koherens módon 
egészítse ki az egyéb megállapodásokban 
vagy együttműködési eszközökben foglalt 
halászati együttműködést;

5. felszólítja a Bizottságot annak szem előtt 
tartására, hogy a fenntartható halászati 
megállapodásokban az ágazat támogatására 
szolgáló pénzügyi keretösszeg járuljon 
hozzá az uniós tagállamok célkitűzéseihez, 
és legyen koherens az aláíró ország 
nemzeti fejlesztési tervével;

Or. nl

Módosítás 12
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot annak szem előtt 
tartására, hogy a fenntartható halászati 
megállapodásokban az ágazat támogatására 
szolgáló pénzügyi keretösszeg járuljon 
hozzá az Unió fejlesztési együttműködési 
célkitűzéseihez, és legyen koherens az 
aláíró ország nemzeti fejlesztési tervével; 
továbbá kéri, hogy e pénzügyi keretösszeg 
ne helyettesítse, hanem koherens módon 
egészítse ki az egyéb megállapodásokban 
vagy együttműködési eszközökben foglalt 
halászati együttműködést;

5. felszólítja a Bizottságot annak szem előtt 
tartására, hogy a fenntartható halászati 
megállapodásokban az ágazat támogatására 
szolgáló pénzügyi keretösszeg célja legyen 
a harmadik országok igazgatási és 
tudományos kapacitásának támogatása, 
járuljon hozzá az Unió fejlesztési 
együttműködési célkitűzéseihez, és legyen 
koherens az aláíró ország nemzeti 
fejlesztési tervével; továbbá kéri, hogy e 
pénzügyi keretösszeg ne helyettesítse, 
hanem koherens, átlátható, hatékony és 
célzottabb módon egészítse ki az egyéb 
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megállapodásokban vagy együttműködési 
eszközökben foglalt halászati 
együttműködést;

Or. en

Módosítás 13
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot annak szem előtt 
tartására, hogy a fenntartható halászati 
megállapodásokban az ágazat támogatására 
szolgáló pénzügyi keretösszeg járuljon 
hozzá az Unió fejlesztési együttműködési 
célkitűzéseihez, és legyen koherens az 
aláíró ország nemzeti fejlesztési tervével; 
továbbá kéri, hogy e pénzügyi keretösszeg 
ne helyettesítse, hanem koherens módon 
egészítse ki az egyéb megállapodásokban 
vagy együttműködési eszközökben foglalt 
halászati együttműködést; 

5. felszólítja a Bizottságot annak szem előtt 
tartására, hogy a fenntartható halászati 
megállapodásokban az ágazat támogatására 
szolgáló pénzügyi keretösszeg járuljon 
hozzá az Unió fejlesztési együttműködési 
célkitűzéseihez, és legyen koherens az 
aláíró ország nemzeti fejlesztési tervével; 
továbbá kéri, hogy e pénzügyi keretösszeg 
ne helyettesítse, hanem koherens módon 
egészítse ki az egyéb megállapodásokban 
vagy együttműködési eszközökben foglalt 
halászati együttműködést; ezzel 
összefüggésben felszólítja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy különösen a 
kis- és középvállalkozások részesüljenek 
támogatásban;

Or. de

Módosítás 14
Lucas Hartong

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy csak 
azzal a kifejezett feltétellel kössön 
megállapodást a partnerországokkal, ha 
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az uniós tagállamoknak nyereségük – és 
biztosan nem gazdasági káruk –
származik az adott megállapodásból;

Or. nl

Módosítás 15
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
jövőbeni fenntartható halászati 
megállapodásokba illesszen be irányítási 
záradékot, amely elismeri egyrészt a 
fejlődő országok ahhoz való jogát, hogy 
helyi halászati ágazatukat fenntartható 
módon fejlesszék, másrészt a 
felelősségteljes irányítás, az átláthatóság 
és a korrupció elleni küzdelem elveit;

Or. fr

Módosítás 16
Lucas Hartong

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot, hogy csak 
azokkal az országokkal kössön 
megállapodásokat, amelyek feltétel nélkül 
tiszteletben tartják az emberi jogokat, az 
általánosan elismert nemzetközi jog 
szerint alkalmazzák a jogállamiság elveit, 
és betartják a demokratikus igazgatási 
elveket;

Or. nl
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Módosítás 17
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet arra, hogy a vegyes 
bizottságok fontos szerepet töltenek be a 
fenntartható halászati megállapodások 
megfelelő végrehajtásában, és felszólít 
arra, hogy az átláthatóság javítása és a 
fenntartható halászati megállapodások 
megfelelő irányításának előmozdítása 
érdekében ezeket a bizottságokat nyissák 
meg a fejlődő országok és az EU halászati 
szereplői és parlamenti képviselői 
számára;

Or. fr

Módosítás 18
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy a partner 
harmadik országokat a vizeiken végzett 
halászati tevékenységekre vonatkozó 
összes releváns információ 
összegyűjtésére – amennyiben azok nem 
állnak rendelkezésre – és közzétételére 
ösztönözze;

Or. fr

Módosítás 19
Rolandas Paksas
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy több 
költségvetési forrást fordítsanak a 
regionális halászati irányítószervezetekre, 
mivel azok kulcsszerepet játszanak a 
jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan halászat elleni 
küzdelemben;

Or. lt

Módosítás 20
Lucas Hartong

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri a Bizottságot, hogy a 
megállapodás esetleges megújítása 
és/vagy meghosszabbítása tekintetében a 
hatásvizsgálatot is vegye figyelembe, és a 
hatásvizsgálat kedvezőtlen eredménye 
esetén ne hosszabbítsa meg a 
megállapodást;

Or. nl

Módosítás 21
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az 
uniós fejlesztéspolitika és a KHP közötti 
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politikai koherenciát és teljes körű 
koordinációt, valamint hogy a harmadik 
országokkal való fejlesztési 
együttműködésre irányuló politika 
keretében több humán, technikai és 
költségvetési erőforrást kell szánni a 
fenntartható halászati ágazat 
kialakítására; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a túlhalászás elkerülése érdekében 
indítson el tudományos ellenőrzéseket a 
halállományok felmérése céljából, mielőtt 
a fenntartható halászati 
megállapodásokhoz kapcsolódó új 
jegyzőkönyveket tárgyal meg, tekintettel 
arra, hogy a halászati ágazat sok fejlődő 
országban fontos szerepet játszik az 
élelmiszer-biztonság szavatolásában;

Or. en

Módosítás 22
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy 
a parti országok joghatósága alá tartozó
vizek halászati erőforrásai kiaknázása 
mértékének rögzítésekor biztosítsa a 
fokozottabb átláthatóságot, és értékelje a 
kétoldalú megállapodásokat, a 
halállományok tudományos értékelése 
tekintetében is.

Or. lt


