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Módosítás 1
Maurice Ponga

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy mivel 30 éves 
működése alatt nem tudta teljesíteni 
kitűzött belső és külső céljait, most már 
halaszthatatlanul szükség van az EU 
közös halászati politikájának (KHP) teljes 
körű reformjára;

1. emlékeztet arra, hogy mivel 30 éves 
működése alatt nem mindig tudta 
teljesíteni kitűzött belső és külső céljait, 
szükség van az EU közös halászati 
politikájának (KHP) reformjára;

Or. fr

Módosítás 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy mivel 30 éves
működése alatt nem tudta teljesíteni 
kitűzött belső és külső céljait, most már 
halaszthatatlanul szükség van az EU 
közös halászati politikájának (KHP) teljes 
körű reformjára;

1. emlékeztet arra, hogy mivel működése 
alatt nem tudta maradéktalanul teljesíteni 
kitűzött belső és külső céljait, szükség van 
az EU közös halászati politikájának (KHP) 
átfogó reformjára;

Or. es

Módosítás 3
Maurice Ponga

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 208. 
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cikkében megállapított azon 
követelményre, amely előírja, hogy az 
Unió azon politikáinak végrehajtásakor, 
amelyek hatással lehetnek a fejlődő 
országokra, figyelembe veszi a fejlesztési 
együttműködés célkitűzéseit, ami többek 
között a közös halászati politikát is 
magában foglalja;

Or. fr

Módosítás 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet a Lisszaboni Szerződésben 
szereplő azon kötelezettségre, hogy az 
uniós politikák koherenciáját a közös 
halászati politika reformja során is 
biztosítani kell;

Or. es

Módosítás 5
Maurice Ponga

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb 
fenntartható hozamot biztosító szintet jóval 
meghaladó szintű állományt helyreállító és 
fenntartó fenntartható halászatnak óriási 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
előnyei lesznek, mivel a környezet kevésbé 
károsodik, a halászati közösségek jövője 
biztosabbá válik, és a halászati ágazat úgy 
válik jövedelmezővé, hogy túlélése nem az 

2. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb 
fenntartható hozam szintjének megfelelő
állományt helyreállító és fenntartó 
fenntartható halászatnak óriási 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
előnyei lesznek, mivel a környezet kevésbé 
károsodik és a halászati közösségek jövője 
biztosabbá válik;
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állami támogatásokon fog múlni;

Or. fr

Módosítás 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb 
fenntartható hozamot biztosító szintet jóval 
meghaladó szintű állományt helyreállító
és fenntartó fenntartható halászatnak
óriási környezetvédelmi, társadalmi és 
gazdasági előnyei lesznek, mivel a 
környezet kevésbé károsodik, a halászati 
közösségek jövője biztosabbá válik, és a 
halászati ágazat úgy válik jövedelmezővé, 
hogy túlélése nem az állami
támogatásokon fog múlni;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
halászatnak és legnagyobb fenntartható 
hozamot biztosító állomány
fenntartásának óriási környezetvédelmi, 
társadalmi és gazdasági előnyei lesznek, 
mivel a környezet nem károsodik, a 
halászati közösségek jövője biztosabbá 
válik, és a halászati ágazat állami
támogatások nélkül válik jövedelmezővé;

Or. es

Módosítás 7
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb 
fenntartható hozamot biztosító szintet jóval 
meghaladó szintű állományt helyreállító és 
fenntartó fenntartható halászatnak óriási 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
előnyei lesznek, mivel a környezet kevésbé 
károsodik, a halászati közösségek jövője 
biztosabbá válik, és a halászati ágazat úgy 
válik jövedelmezővé, hogy túlélése nem az 
állami támogatásokon fog múlni;

2. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb 
fenntartható hozamot biztosító szintet jóval 
meghaladó szintű állományt helyreállító és 
fenntartó fenntartható halászatnak óriási 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
előnyei lesznek, mivel a környezet kevésbé 
károsodik, a halászati közösségek jövője 
biztosabbá válik, és a halászati ágazat úgy 
válik jövedelmezővé, hogy túlélése nem az 
állami támogatásokon fog múlni;
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hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémán és 
az elővigyázatosságon alapuló 
megközelítés halászati gazdálkodásra való 
alkalmazása és annak biztosítása, hogy a 
KHP hozzájáruljon ahhoz, hogy a 
tengerre vonatkozó stratégiai 
keretirányelvvel összhangban 2020-ig 
elérjék a tengeri környezetben a jó 
környezeti állapotot, létfontosságú az 
európai halászati ágazat hosszú távú 
környezeti, gazdasági és társadalmi 
fenntarthatóságának biztosítása 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 8
Isabella Lövin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb 
fenntartható hozamot biztosító szintet jóval 
meghaladó szintű állományt helyreállító és 
fenntartó fenntartható halászatnak óriási 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
előnyei lesznek, mivel a környezet kevésbé 
károsodik, a halászati közösségek jövője 
biztosabbá válik, és a halászati ágazat úgy 
válik jövedelmezővé, hogy túlélése nem az 
állami támogatásokon fog múlni;

2. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb 
fenntartható hozamot biztosító szintet jóval 
meghaladó szintű állományt helyreállító és 
fenntartó fenntartható halászatnak óriási 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
előnyei lesznek, mivel a környezet kevésbé 
károsodik, a halászati közösségek jövője 
biztosabbá válna, és a halászati ágazat úgy 
válna jövedelmezővé, hogy túlélése nem 
az állami támogatásokon múlna;

Or. en

Módosítás 9
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a világ óceánjai 
nemcsak táplálékot, élelmiszerbiztonságot 
és megélhetést jelentenek világszerte 
500 millió embernek, és hogy a 
halászatokon keresztül a legszegényebb 
országokban 400 millió ember 
állatifehérje-forrásának legalább 50%-át 
adják, de alapvető szerepük van az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében, 
közlekedési lehetőséget kínálnak és bennük 
található a földi élet élőhelyeinek mintegy 
90%-a;

3. emlékeztet arra, hogy a világ óceánjai 
nemcsak táplálékot, élelmiszerbiztonságot 
és megélhetést jelentenek világszerte 
500 millió embernek, és hogy a 
halászatokon keresztül a legszegényebb 
országokban 400 millió ember 
állatifehérje-forrásának legalább 50%-át 
adják, közlekedési lehetőséget kínálnak és 
bennük található a földi élet élőhelyeinek 
mintegy 90%-a;

Or. de

Módosítás 10
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a világ óceánjai 
nemcsak táplálékot, élelmiszerbiztonságot 
és megélhetést jelentenek világszerte 
500 millió embernek, és hogy a 
halászatokon keresztül a legszegényebb 
országokban 400 millió ember 
állatifehérje-forrásának legalább 50%-át 
adják, de alapvető szerepük van az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében, 
közlekedési lehetőséget kínálnak és bennük 
található a földi élet élőhelyeinek mintegy 
90%-a;

3. emlékeztet arra, hogy a világ óceánjai 
nemcsak táplálékot, élelmiszerbiztonságot 
és megélhetést jelentenek világszerte 
500 millió embernek, és hogy a 
halászatokon keresztül a legszegényebb 
országokban 400 millió ember 
állatifehérje-forrásának legalább 50%-át 
adják, de alapvető szerepük van az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében, 
mivel a kék szén-dioxid-nyelők jelentik a 
szén-dioxid legnagyobb hosszú távú 
nyelőit, közlekedési lehetőséget kínálnak 
és bennük található a földi élet 
élőhelyeinek mintegy 90%-a;

Or. en
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Módosítás 11
Maurice Ponga

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU 
piacai nagymértékben függenek a halászati 
és akvakultúra-termékek importjától, mivel 
az EU-ban felhasznált összes halászati 
termék 60%-át lényegében fejlődő 
országokból importálják; hangsúlyozza, 
hogy az importfüggőség csökkentésének 
legjobb módja az európai halállományok 
helyreállítása és a maximális fenntartható 
hozamot biztosító szintnél jóval magasabb 
szinten tartása;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU 
piacai nagymértékben függenek a halászati 
és akvakultúra-termékek importjától, mivel 
az EU-ban felhasznált összes halászati 
termék több mint 60%-át lényegében 
fejlődő országokból, annak is 10%-át az 
AKCS-országokból importálják; 
hangsúlyozza, hogy az importfüggőség 
csökkentésének legjobb módja az európai 
halállományok helyreállítása és a 
maximális fenntartható hozam szintjén
tartása;

Or. fr

Módosítás 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU 
piacai nagymértékben függenek a halászati 
és akvakultúra-termékek importjától, mivel 
az EU-ban felhasznált összes halászati 
termék 60%-át lényegében fejlődő 
országokból importálják; hangsúlyozza, 
hogy az importfüggőség csökkentésének 
legjobb módja az európai halállományok 
helyreállítása és a maximális fenntartható 
hozamot biztosító szintnél jóval magasabb
szinten tartása;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU 
piacai nagymértékben függenek a halászati 
és akvakultúra-termékek importjától, mivel 
az EU-ban felhasznált összes halászati 
termék 60%-át lényegében fejlődő 
országokból importálják; hangsúlyozza, 
hogy az importfüggőség csökkentésének 
legjobb módja az európai halállományok 
helyreállítása és a maximális fenntartható 
hozamot biztosító szinten tartása;

Or. es
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Módosítás 13
Isabella Lövin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU 
piacai nagymértékben függenek a halászati 
és akvakultúra-termékek importjától, mivel 
az EU-ban felhasznált összes halászati 
termék 60%-át lényegében fejlődő 
országokból importálják; hangsúlyozza, 
hogy az importfüggőség csökkentésének 
legjobb módja az európai halállományok 
helyreállítása és a maximális fenntartható 
hozamot biztosító szintnél jóval magasabb
szinten tartása; 

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU 
piacai nagymértékben függenek a halászati 
és akvakultúra-termékek importjától, mivel 
az EU-ban felhasznált összes halászati 
termék 60%-át jelentős mértékben fejlődő 
országokból importálják; hangsúlyozza, 
hogy az importfüggőség csökkentésének 
legjobb módja az európai halállományok 
helyreállítása és a maximális fenntartható 
hozamot biztosító szintnél jóval magasabb 
szinten tartása;

Or. en

Módosítás 14
Maurice Ponga

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az importált 
halászati és akvakultúra-termékeknek az 
Európai Unión belül előállított termékekre 
vonatkozóakkal megegyező 
környezetvédelmi és társadalmi 
szabványoknak kell megfelelniük, és azon 
a véleményen van, hogy a fejlődő országok 
számára pénzügyi és műszaki segítséget 
kell nyújtani annak érdekében, hogy 
ezeknek a szabványoknak 
megfelelhessenek;

5. hangsúlyozza, hogy az importált 
halászati és akvakultúra-termékeknek az 
Európai Unión belül előállított termékekre 
vonatkozóakkal megegyező 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
társadalmi szabványoknak kell 
megfelelniük, és azon a véleményen van, 
hogy a fejlődő országok számára pénzügyi 
és műszaki segítséget kell nyújtani annak 
érdekében, hogy ezeknek a szabványoknak 
megfelelhessenek, továbbá, hogy 
hatékonyan küzdjenek a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
ellen;

Or. fr
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Módosítás 15
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az importált 
halászati és akvakultúra-termékeknek az 
Európai Unión belül előállított termékekre 
vonatkozóakkal megegyező 
környezetvédelmi és társadalmi 
szabványoknak kell megfelelniük, és azon 
a véleményen van, hogy a fejlődő országok 
számára pénzügyi és műszaki segítséget 
kell nyújtani annak érdekében, hogy 
ezeknek a szabványoknak 
megfelelhessenek;

5. hangsúlyozza, hogy az importált 
halászati és akvakultúra-termékeknek az 
Európai Unión belül előállított termékekre 
vonatkozóakkal megegyező 
környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági és 
társadalmi szabványoknak kell 
megfelelniük, és azon a véleményen van, 
hogy a fejlődő országok számára pénzügyi 
és műszaki segítséget kell nyújtani annak 
érdekében, hogy ezeknek a szabványoknak 
megfelelhessenek;

Or. en

Módosítás 16
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az importált 
halászati és akvakultúra-termékeknek az 
Európai Unión belül előállított termékekre 
vonatkozóakkal megegyező 
környezetvédelmi és társadalmi 
szabványoknak kell megfelelniük, és azon 
a véleményen van, hogy a fejlődő országok 
számára pénzügyi és műszaki segítséget 
kell nyújtani annak érdekében, hogy 
ezeknek a szabványoknak 
megfelelhessenek;

5. hangsúlyozza, hogy az importált 
halászati és akvakultúra-termékeknek az 
Európai Unión belül előállított termékekre 
vonatkozóakkal megegyező 
környezetvédelmi és társadalmi 
szabványoknak kell megfelelniük, az 
„asztali fogások” jobb 
nyomonkövethetőségét is beleértve, és 
azon a véleményen van, hogy a fejlődő 
országok számára pénzügyi és műszaki 
segítséget kell nyújtani annak érdekében, 
hogy ezeknek a szabványoknak 
megfelelhessenek;
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Or. lt

Módosítás 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ellenzi az átruházható halászati 
koncessziók elfogadását a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekben és a 
nemzetközi vizeken, mivel ez súlyosan 
korlátozhatja a mai fejlődő országok 
jövőbeni, saját halászati ágazatuk 
fejlesztésére irányuló törekvéseit;

6. ellenzi az átruházható halászati 
koncessziók elfogadását a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekben és a 
nemzetközi vizeken, amennyiben
korlátozzák a fejlődő országok, saját 
halászati ágazatuk fejlesztésére irányuló 
törekvéseit;

Or. es

Módosítás 18
Maurice Ponga

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ellenzi az átruházható halászati 
koncessziók elfogadását a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekben és a 
nemzetközi vizeken, mivel ez súlyosan 
korlátozhatja a mai fejlődő országok 
jövőbeni, saját halászati ágazatuk 
fejlesztésére irányuló törekvéseit;

6. ellenzi az átruházható halászati 
koncessziók elfogadását, különösen a 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezetekben és a nemzetközi vizeken, 
mivel ez súlyosan korlátozhatja a mai 
fejlődő országok jövőbeni, saját halászati 
ágazatuk fejlesztésére irányuló törekvéseit;

Or. fr

Módosítás 19
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. ellenzi a tengeri erőforrások 
privatizációját; úgy véli, hogy 
elfogadhatatlan a halászati jogok 
magánvállalkozások közötti átruházási 
piacának létrehozására irányuló javaslat; 
hangsúlyozza, hogy a halászati jogokat 
kizárólag a tagállamoknak kell kezelniük;

Or. lt

Módosítás 20
Isabella Lövin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a fejlődő 
országokban található olyan többlet 
halforrásokhoz való hozzáférés, amelyeket 
a helyi halászati flották nem tudnak 
kifogni, csak azután engedhető meg, hogy 
kielégítették a helyi lakosság táplálkozási 
szükségleteit, és betartották az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményének 62., 69. és 70. 
cikkének követelményeit;

Or. en

Módosítás 21
Isabella Lövin

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. figyelembe veszi az ENSZ Tengerjogi 
Egyezményének 69. és 70. cikkében 
meghatározott rendelkezéseket, amelyek a 
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szárazfölddel körülvett államok azon 
jogára vonatkoznak, hogy részt vegyenek 
az azonos régióban vagy alrégióban fekvő 
part menti államok kizárólagos gazdasági 
övezetében a tengerek biológiai 
erőforrásainak kiaknázásában, hogy 
kielégítsék a szóban forgó államok 
lakosságának táplálkozási szükségleteit;

Or. en

Módosítás 22
Isabella Lövin

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. ismételten megerősíti, hogy a jövőbeni 
KHP-t a felelősségteljes kormányzás 
elveinek kell vezérelniük, ideértve többek 
között az átláthatóságot és az 
információhoz – például a fenntartható 
partnerségi megállapodások 
értékeléseihez – való hozzáférést az 
Aarhusi Egyezménnyel összhangban;

Or. en

Módosítás 23
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy az EU-nak elő kell 
mozdítania a harmadik országokban az 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodást, ennélfogva felszólítja az 
EU-t, hogy fokozza a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászati 



PE487.720v01-00 14/15 AM\898865HU.doc

HU

tevékenységek elleni küzdelemre irányuló 
intézkedéseket, és hangsúlyozza, hogy a 
fenntartható halászati 
megállapodásokban még inkább a 
középpontba kell állítani a tudományos 
kutatást és az adatgyűjtést, a nyomon 
követést, az ellenőrzést és a felügyeletet; 
az EU-nak e célból megfelelő pénzügyi, 
technikai és humán erőforrások 
formájában támogatást kell biztosítania a 
partner harmadik országok számára;

Or. en

Módosítás 24
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a kedvtelési célú 
horgászat egyre nagyobb fontossággal bír 
a halászok és a halászközösségek 
számára; felhívja a figyelmet annak egyre 
nagyobb jelentőségére.

Or. lt

Módosítás 25
Isabella Lövin

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. ismételten megerősíti, hogy a KHP-
nek összhangban kell lennie a fejlesztési 
és környezetvédelmi politikákkal, köztük a 
tengeri ökoszisztémák védelmével; 
ennélfogva olyan intézkedésekre szólít fel, 
amelyek a tudományos ismeretek 
javítására és bővítésére szolgálnak, a jobb 
teljesítményt biztosítása érdekében 
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felszólít továbbá határozottabb nemzetközi 
együttműködésre;

Or. en

Módosítás 26
Isabella Lövin

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. ismételten megerősíti, hogy minden 
uniós polgárnak – tevékenységeik 
végzésének helyétől függetlenül – be kell 
tartania a KHP szabályait és 
szabályozását, beleértve többek között a 
környezetvédelmi és szociális 
szabályozást;

Or. en


