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Módosítás 77
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A halászati ágazat rendkívüli 
stratégiai jelentőséggel bír a különböző 
tagállamok és az Európai Unió egészének 
társadalmi-gazdasági helyzete és 
népességének halászati termékekkel 
történő ellátása szempontjából, valamint 
jelentősen hozzájárul a part menti 
közösségek társadalmi-gazdasági 
jólétéhez, a helyi fejlődéshez, a 
foglalkoztatáshoz, a gazdasági 
tevékenységek és munkahelyek 
teremtéséhez és megőrzéséhez, a friss 
hallal való ellátáshoz, valamint a helyi 
kulturális hagyományok életben 
tartásához.

Or. pt

Módosítás 78
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETHA hatályának ki kell terjednie a 
KHP támogatására, így többek között a 
tengeri biológiai erőforrások, az édesvízi 
biológiai erőforrások és akvakultúra 
védelmére, kezelésére és kiaknázására, 
valamint a halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozására és értékesítésére, 
amennyiben ezekre a tevékenységekre a 
tagállamok területén vagy uniós vizeken 
kerül sor, ideértve – a lobogó szerinti állam 
elsődleges felelősségének sérelme nélkül –

(2) Az ETHA hatályának ki kell terjednie a 
KHP támogatására, így többek között a 
tengeri biológiai erőforrások, az édesvízi 
biológiai erőforrások és akvakultúra 
védelmére, kezelésére és kiaknázására, a 
halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozására és értékesítésére, valamint a 
leginkább a halászattól függő part menti 
közösségek gazdasági tevékenységére,
amennyiben ezekre a tevékenységekre a 
tagállamok területén vagy uniós vizeken 
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a harmadik országok lobogója alatt 
közlekedő és ott lajstromozott 
halászhajóknak, az uniós halászhajóknak, 
illetve a tagállamok állampolgárainak a 
tevékenységeit is, figyelemmel az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményének 117. cikkében 
foglalt rendelkezésekre.

kerül sor, ideértve – a lobogó szerinti állam 
elsődleges felelősségének sérelme nélkül –
a harmadik országok lobogója alatt 
közlekedő és ott lajstromozott 
halászhajóknak, az uniós halászhajóknak, 
illetve a tagállamok állampolgárainak a 
tevékenységeit is, figyelemmel az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményének 117. cikkében 
foglalt rendelkezésekre.

Or. pt

Módosítás 79
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jövőbeli ETHA-nak teljes 
mértékben figyelembe kell vennie a 
kisüzemi flották problémáit és egyedi 
szükségleteit, szem előtt tartva, hogy a 
kisüzemi flották foglalkoztatnak több 
munkaerőt a kifogott halak 
mennyiségéhez viszonyítva. 

Or. pt

Módosítás 80
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Annak érdekében, hogy a közös 
halászati politikát (KHP) a halászok 
sajátjuknak érezzék, és ezáltal fokozódjon 
e szakpolitika helyes végrehajtása és 
általános sikere, az ETHA-nak 
támogatnia kell a halászok és tudományos 
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szakemberek közötti partnerséget, 
együttműködést és párbeszédet.

Or. en

Módosítás 81
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ETHA hatályának ki kell terjednie 
az ITP támogatására, amely magában 
foglalja az óceánokkal, a tengerekkel, a 
tengerparti régiókkal, valamint az azokat 
érintő különböző uniós szakpolitikákat –
nevezetesen a közös halászati politikát, a 
közlekedést, az ipart, a területi kohéziót, a 
környezetvédelmet, az energiaügyet és az 
idegenforgalmat – kiegészítő tengeri 
ágazatokkal kapcsolatos összehangolt 
műveletek és döntéshozatal kialakítását és 
végrehajtását. A különböző ágazati 
politikák igazgatása során biztosítani kell a 
koherenciát és az integrációt a Balti-tenger, 
az Északi-tenger, a Kelta-tenger, a 
Vizcayai-öböl és az ibériai partvidék, 
valamint a Földközi-tenger és a Fekete-
tenger medencéje vonatkozásában.

(4) Az ETHA hatályának ki kell terjednie 
az ITP támogatására, amely magában 
foglalja az óceánokkal, a tengerekkel, a 
tengerparti régiókkal, valamint az azokat 
érintő különböző uniós szakpolitikákat –
nevezetesen a közös halászati politikát, a 
közlekedést, az ipart, a területi kohéziót, a 
környezetvédelmet, az energiaügyet, az 
idegenforgalmat és a jogokkal járó stabil 
foglalkoztatást – kiegészítő tengeri 
ágazatokkal kapcsolatos összehangolt 
műveletek és döntéshozatal kialakítását és 
végrehajtását. A különböző ágazati 
politikák igazgatása során biztosítani kell a 
koherenciát és az integrációt a Balti-tenger, 
az Északi-tenger, a Kelta-tenger, a 
Vizcayai-öböl és az ibériai partvidék, 
valamint a Földközi-tenger és a Fekete-
tenger medencéje vonatkozásában.

Or. pt

Módosítás 82
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Tanács 2010. június 17-i (5) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
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következtetéseivel összhangban, 
amelyekben a Tanács elfogadta az 
Európa 2020 stratégiát, az Uniónak és a 
tagállamoknak – az Unió harmonikus 
fejlődésének előmozdítása mellett –
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést kell megvalósítaniuk. Az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és 
céljainak megvalósítása érdekében 
összpontosítani kell az erőforrásokat, és a 
hatékonyságot fokozott 
eredményorientáltsággal kell javítani. Az 
integrált tengerpolitikának az új ETHA-ba 
való felvétele hozzájárul az „Európa 2020: 
Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” (a továbbiakban: 
Európa 2020 stratégia) című, 2010. 
március 3-i bizottsági közleményben 
foglalt főbb politikai célkitűzések 
eléréséhez is, és összhangban van a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javítására vonatkozóan a Szerződésben 
meghatározott általános célokkal.

következtetéseivel összhangban, 
amelyekben a Tanács elfogadta az 
Európa 2020 stratégiát, az Uniónak és a 
tagállamoknak – az Unió harmonikus 
fejlődésének előmozdítása mellett –
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést kell megvalósítaniuk. Az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és 
céljainak megvalósítása érdekében –
amelyek között kiemelt helyen szerepelnek 
a foglalkoztatással, valamint a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemmel 
összefüggő célkitűzések – összpontosítani 
kell az erőforrásokat, és a hatékonyságot 
fokozott eredményorientáltsággal kell 
javítani. Az integrált tengerpolitikának az 
új ETHA-ba való felvétele hozzájárul az
„Európa 2020: Az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája” (a 
továbbiakban: Európa 2020 stratégia) 
című, 2010. március 3-i bizottsági 
közleményben foglalt főbb politikai 
célkitűzések eléréséhez is, és összhangban 
van a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javítására vonatkozóan a 
Szerződésben meghatározott általános 
célokkal.

Or. en

Módosítás 83
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
korlátozott számú alapvető prioritásra kell 
összpontosítani, amelyek az innováció, 
illetve a tudásalapú halászat és 
akvakultúra előmozdításával kapcsolatos, 

(6) Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
korlátozott számú alapvető prioritásra kell 
összpontosítani, amelyek a fenntartható és 
erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra 
előmozdítására irányulnak az innováció-
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a fenntartható és erőforrás-hatékony 
halászat és akvakultúra előmozdítására,
továbbá a part menti és szárazföldi 
halászközösségek növekedési és 
foglalkoztatási potenciáljának 
felszabadításával, valamint a halászati 
tevékenységek más tengeri gazdasági 
ágazatok felé történő diverzifikálásának 
előmozdításával a foglalkoztatás és a 
területi kohézió javítására irányulnak.

és tudásalapú halászat és akvakultúra 
előmozdításával, a fenntartható 
foglalkoztatás és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió biztosításával, a part 
menti és szárazföldi halászközösségek
fejlődési és foglalkoztatási potenciáljának 
felszabadításával, valamint a halászati 
tevékenységek más fenntartható tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálásának előmozdításával.

Or. en

Módosítás 84
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
korlátozott számú alapvető prioritásra kell 
összpontosítani, amelyek az innováció, 
illetve a tudásalapú halászat és akvakultúra 
előmozdításával kapcsolatos, a fenntartható 
és erőforrás-hatékony halászat és 
akvakultúra előmozdítására, továbbá a part 
menti és szárazföldi halászközösségek 
növekedési és foglalkoztatási 
potenciáljának felszabadításával, valamint 
a halászati tevékenységek más tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálásának előmozdításával a 
foglalkoztatás és a területi kohézió 
javítására irányulnak.

(6) Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
korlátozott számú alapvető prioritásra kell 
összpontosítani, amelyek az innováció, 
illetve a tudásalapú halászat és akvakultúra 
előmozdításával kapcsolatos, a fenntartható 
és erőforrás-hatékony halászat és 
akvakultúra előmozdítására, továbbá a part 
menti és szárazföldi halászközösségek 
növekedési és foglalkoztatási 
potenciáljának felszabadításával, valamint 
a halászati tevékenységek más tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálásának előmozdításával a
jogokkal járó stabil foglalkoztatás és a 
területi kohézió javítására irányulnak.

Or. pt

Módosítás 85
Ole Christensen
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
korlátozott számú alapvető prioritásra kell 
összpontosítani, amelyek az innováció, 
illetve a tudásalapú halászat és akvakultúra 
előmozdításával kapcsolatos, a fenntartható 
és erőforrás-hatékony halászat és 
akvakultúra előmozdítására, továbbá a part 
menti és szárazföldi halászközösségek 
növekedési és foglalkoztatási 
potenciáljának felszabadításával, valamint 
a halászati tevékenységek más tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálásának előmozdításával a 
foglalkoztatás és a területi kohézió 
javítására irányulnak.

(6) Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
korlátozott számú alapvető prioritásra kell 
összpontosítani, amelyek az innováció, 
illetve a tudásalapú halászat és akvakultúra 
előmozdításával kapcsolatos, a fenntartható 
és erőforrás-hatékony halászat és 
akvakultúra előmozdítására, továbbá a part 
menti és szárazföldi halászközösségek 
növekedési és foglalkoztatási 
potenciáljának felszabadításával, valamint 
a halászati tevékenységek más tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálásának előmozdításával és a 
munkakörülmények javításával a 
foglalkoztatás és a területi kohézió 
javítására irányulnak.

Or. en

Módosítás 86
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közös halászati politika általános 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
halászati és akvakultúra-tevékenységek 
hozzájáruljanak a hosszú távon 
fenntartható környezetvédelmi feltételek 
kialakulásához, amelyek 
nélkülözhetetlenek a gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez.  Ezen túlmenően
elő kell mozdítania a termelékenység 
növekedését, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalat, a 
piacok stabilitását, biztosítania kell az 

(8) A közös halászati politika általános 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
halászati és akvakultúra-tevékenységek 
hozzájáruljanak a hosszú távon 
fenntartható környezetvédelmi feltételek 
kialakulásához, amelyek 
nélkülözhetetlenek a gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez.  A KHP-nek elő 
kell mozdítania a halászati ágazat 
korszerűsítését és fenntartható fejlődését 
társadalmilag és gazdaságilag életképessé 
téve az ágazatot, valamint fenntartható 
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erőforrások rendelkezésre állását és azt, 
hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a 
fogyasztókhoz.

alapokra helyezve a halászati 
erőforrásokat a népesség halászati 
termékekkel történő ellátása, az 
élelmiszer-önrendelkezés és 
élelmezésbiztonság biztosítása, a halászok 
munkahelyének megőrzése és 
életkörülményeik javítása, valamint a 
halászattól leginkább függő partvidékek 
fenntartható fejlődése céljából.

Or. pt

Módosítás 87
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió költségvetésének – közvetlen 
irányítás vagy a tagállamokkal megosztott 
irányítás keretében – egyetlen alapból, az 
ETHA-ból kell finanszíroznia a közös 
halászati politika és az integrált 
tengerpolitika kiadásait.  A tagállamokkal 
megosztott irányításnak nemcsak a 
halászat, az akvakultúra és az adott 
közösség szintjén irányított helyi fejlesztés
támogatására irányuló intézkedésekre kell 
vonatkoznia, hanem a közös 
piacszervezésekre, valamint a legkülső 
régióknak nyújtott ellentételezésre és az 
ellenőrzési és adatgyűjtési tevékenységekre 
is.  Közvetlen irányítást a tudományos 
szakvéleményezés, a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekhez való önkéntes 
hozzájárulások, a tanácsadó testületek és az 
integrált tengerpolitika végrehajtását célzó 
műveletek esetében kell alkalmazni.  Meg 
kell határozni az ETHA felhasználásával 
finanszírozható intézkedések körét.

(12) Az Unió költségvetésének – közvetlen 
irányítás vagy a tagállamokkal megosztott 
irányítás keretében – egyetlen alapból, az 
ETHA-ból kell finanszíroznia a közös 
halászati politika és az integrált 
tengerpolitika kiadásait.  A tagállamokkal 
megosztott irányításnak nemcsak a 
halászat, az akvakultúra és a halászattól 
leginkább függő part menti közösségek 
fejlődésének támogatására irányuló 
intézkedésekre kell vonatkoznia, hanem a 
közös piacszervezésekre, valamint a 
legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre 
és az ellenőrzési és adatgyűjtési 
tevékenységekre is.  Közvetlen irányítást a 
tudományos szakvéleményezés, a 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezetekhez való önkéntes 
hozzájárulások, a tanácsadó testületek és az 
integrált tengerpolitika végrehajtását célzó 
műveletek esetében kell alkalmazni.  Meg 
kell határozni az ETHA felhasználásával 
finanszírozható intézkedések körét.

Or. pt
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Módosítás 88
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) [A közös halászati politikáról szóló 
rendelet] (a továbbiakban: KHP-rendelet) 
50. és 51. cikke értelmében az ETHA 
keretében uniós pénzügyi támogatás azzal 
a feltétellel nyújtható, hogy a tagállamok és 
a piaci szereplők teljesítik a közös halászati 
politika szabályait. E feltételesség célja, 
hogy tükrözze az Unió felelősségét a 
tekintetben, hogy a köz érdekében és az 
EUMSZ 3. cikkében előírtaknak 
megfelelően biztosítja a tengeri biológiai 
erőforrások KHP keretében történő 
megőrzését.

(14) [A közös halászati politikáról szóló 
rendelet] (a továbbiakban: KHP-rendelet) 
50. és 51. cikke értelmében az ETHA 
keretében uniós pénzügyi támogatás azzal 
a feltétellel nyújtható, hogy a tagállamok és 
a piaci szereplők teljesítik a közös halászati 
politika szabályait. E feltételesség célja, 
hogy tükrözze az Unió felelősségét a 
tekintetben, hogy a köz érdekében és az 
EUMSZ 3., illetve 9. cikkében előírtaknak 
megfelelően biztosítja a tengeri biológiai 
erőforrások KHP keretében történő 
megőrzését, illetve figyelembe veszi a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására és a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 89
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A KHP célkitűzéseinek elérését 
meghiúsítaná az is, ha az ETHA keretében 
nyújtott uniós pénzügyi támogatást olyan 
tagállamoknak fizetnék ki, amelyek nem 
teljesítik a tengeri biológiai erőforrások 
megőrzésével kapcsolatos közérdekkel 
összefüggő, a KHP szabályai szerinti 
kötelezettségeiket, például az adatgyűjtési 

(18) A KHP célkitűzéseinek elérését 
meghiúsítaná az is, ha az ETHA keretében 
nyújtott uniós pénzügyi támogatást olyan 
tagállamoknak fizetnék ki, amelyek nem 
teljesítik a tengeri biológiai erőforrások 
megőrzésével kapcsolatos közérdekkel 
összefüggő, a KHP szabályai szerinti 
kötelezettségeiket, például az adatgyűjtési 
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és az ellenőrzési kötelezettségeket. E 
kötelezettségek nem teljesítésével továbbá 
fennáll annak a kockázata is, hogy a 
tagállamok nem ismerik fel a nem 
elfogadható kedvezményezetteket vagy a 
nem támogatható piaci szereplőket.

és ellenőrzési, köztük a munkaügyi 
ellenőrzésekre és a szociális és munkaügyi 
jogszabályok betartására vonatkozó
kötelezettségeket. E kötelezettségek nem 
teljesítésével továbbá fennáll annak a 
kockázata is, hogy a tagállamok nem 
ismerik fel a nem elfogadható 
kedvezményezetteket vagy a nem 
támogatható piaci szereplőket.

Or. en

Módosítás 90
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az uniós fellépésnek ki kell 
egészítenie a tagállami fellépést, vagy 
törekednie kell az ahhoz történő 
hozzájárulásra. Jelentős hozzáadott érték 
biztosítása érdekében a Bizottság és a 
tagállamok közötti partnerséget a 
különböző partnertípusok részvételét 
szolgáló megállapodások útján meg kell 
erősíteni, teljes mértékben figyelembe véve 
a tagállamok intézményi kompetenciáit.
Különös figyelmet kell fordítani a nők és a 
kisebbségi csoportok megfelelő 
képviseletének biztosítására. Ez a 
partnerség kiterjed a regionális, a helyi és 
más állami hatóságokra, valamint más 
megfelelő testületekre, többek között a 
környezetért, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenjogúság előmozdításáért 
felelős testületekre, továbbá a gazdasági és 
szociális partnerekre és más illetékes 
testületekre. Az érintett partnereket be kell 
vonni a partnerségi szerződések 
előkészítésébe, valamint a programozás 
előkészítésébe, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe.

(22) Az uniós fellépésnek ki kell 
egészítenie a tagállami fellépést, vagy 
törekednie kell az ahhoz történő 
hozzájárulásra. Jelentős hozzáadott érték 
biztosítása érdekében a Bizottság és a 
tagállamok közötti partnerséget a 
különböző partnertípusok, köztük a 
reprezentatív szociális partnerek
részvételét szolgáló megállapodások útján 
meg kell erősíteni, teljes mértékben 
figyelembe véve a tagállamok intézményi 
kompetenciáit. Különös figyelmet kell 
fordítani a nők és a kisebbségi csoportok 
megfelelő képviseletének biztosítására. Ez 
a partnerség kiterjed a regionális, a helyi és 
más állami hatóságokra, valamint más 
megfelelő testületekre, többek között a 
környezetért, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenjogúság előmozdításáért 
felelős testületekre, továbbá a gazdasági és 
szociális partnerekre és más illetékes 
testületekre. Az érintett partnereket be kell 
vonni a partnerségi szerződések 
előkészítésébe, valamint a programozás 
előkészítésébe, végrehajtásába, nyomon 



PE492.837v01-00 12/45 AM\908413HU.doc

HU

követésébe és értékelésébe.

Or. en

Módosítás 91
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az uniós fellépésnek ki kell 
egészítenie a tagállami fellépést, vagy 
törekednie kell az ahhoz történő 
hozzájárulásra.  Jelentős hozzáadott érték 
biztosítása érdekében a Bizottság és a 
tagállamok közötti partnerséget a 
különböző partnertípusok részvételét 
szolgáló megállapodások útján meg kell 
erősíteni, teljes mértékben figyelembe véve 
a tagállamok intézményi kompetenciáit.  
Különös figyelmet kell fordítani a nők és a 
kisebbségi csoportok megfelelő 
képviseletének biztosítására.  Ez a 
partnerség kiterjed a regionális, a helyi és 
más állami hatóságokra, valamint más 
megfelelő testületekre, többek között a 
környezetért, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenjogúság előmozdításáért 
felelős testületekre, továbbá a gazdasági és 
szociális partnerekre és más illetékes 
testületekre.  Az érintett partnereket be kell 
vonni a partnerségi szerződések 
előkészítésébe, valamint a programozás 
előkészítésébe, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe.

(22) Az uniós fellépésnek ki kell 
egészítenie a tagállami fellépést, vagy 
törekednie kell az ahhoz történő 
hozzájárulásra.  Jelentős hozzáadott érték 
biztosítása érdekében a Bizottság és a 
tagállamok közötti partnerséget a 
különböző partnertípusok részvételét 
szolgáló megállapodások útján meg kell 
erősíteni, teljes mértékben figyelembe véve 
a tagállamok intézményi kompetenciáit.  
Különös figyelmet kell fordítani a nők és a 
kisebbségi csoportok megfelelő 
képviseletének biztosítására.  Ez a 
partnerség kiterjed a regionális, a helyi és 
más állami hatóságokra, valamint más 
megfelelő testületekre, többek között a 
halászati iparágért, a környezetért, 
valamint a férfiak és nők közötti 
egyenjogúság előmozdításáért felelős 
testületekre, továbbá a gazdasági és 
szociális partnerekre és más illetékes 
testületekre.  Az érintett partnereket be kell 
vonni a partnerségi szerződések 
előkészítésébe, valamint a programozás 
előkészítésébe, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe.

Or. pt

Módosítás 92
Inês Cristina Zuber
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Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A halászati tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javítása érdekében 
elengedhetetlen az innováció és a 
vállalkozói készség ösztönzése.  Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az innovatív 
tevékenységeket és a vállalkozásfejlesztést.

(31) A termelők nyereségességének és a
halászati szereplők bevételeinek növelése
érdekében elengedhetetlen a halászati ipar 
korszerűsítése és fenntartható fejlesztése.
Az ETHA-nak ezért támogatnia kell a 
halászati ágazat, többek között a kisüzemi 
halászat fenntartható fejlesztését.

Or. pt

Módosítás 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A halászati tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javítása érdekében 
elengedhetetlen az innováció és a 
vállalkozói készség ösztönzése. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az innovatív 
tevékenységeket és a vállalkozásfejlesztést.

(31) A halászati tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javítása érdekében 
elengedhetetlen az innováció és a 
vállalkozói készség ösztönzése. Az 
ökoinnovációnak az ökológiai 
szempontból hosszú távon fenntartható 
halászat fejlesztésére és a halászat tengeri 
környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentésére kell irányulnia. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az innovatív és 
környezeti szempontból fenntartható, az 
elővigyázatosság elvét és az ökoszisztéma-
alapú megközelítést érvényesítő
tevékenységeket és vállalkozásfejlesztést.

Or. en

Módosítás 94
Ole Christensen
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Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Az elmúlt években a pénzügyi válság 
okozta gazdasági nehézségek 
következtében sok fiatalnak problémát 
jelent a halászati ágazatba való belépéshez 
szükséges források előteremtése, ezért az 
ETHA-ból nyújtott támogatásnak 
összpontosítani kell arra is, hogy segítse a 
fiatalok belépését a halászati ágazatba, 
például új vállalkozások indításához való 
hozzájárulás révén.

Or. en

Módosítás 95
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen a halászati és a
tengerügyi tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javításához.  Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az egész életen át 
tartó tanulást, a kutatók és a halászok 
közötti, ismeretterjesztést ösztönző 
együttműködést, valamint a piaci szereplők 
általános teljesítményének és
versenyképességének javítását segítő 
tanácsadó szolgáltatásokat.

(32) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen a termelők 
nyereségességének és a halászati 
szereplők bevételeinek növelése 
érdekében.  Az ETHA-nak ezért 
támogatnia kell a fiatalok belépését az 
ágazatba, a szakképzést, az egész életen át 
tartó tanulást, a kutatók és a halászok 
közötti, ismeretterjesztést ösztönző 
együttműködést, valamint a piaci szereplők 
általános teljesítményének és
nyereségességének javítását segítő 
tanácsadó szolgáltatásokat.

Or. pt

Módosítás 96
Jean Lambert
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Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen a halászati és a 
tengerügyi tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javításához. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az egész életen át 
tartó tanulást, a kutatók és a halászok 
közötti, ismeretterjesztést ösztönző 
együttműködést, valamint a piaci szereplők 
általános teljesítményének és 
versenyképességének javítását segítő 
tanácsadó szolgáltatásokat.

(32) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen a halászati és a 
tengerügyi tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javításához. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell a jó minőségű 
alapfokú képzéshez és egész életen át tartó
tanuláshoz való hozzáférés biztosítását 
célzó intézkedéseket, a kutatók és a 
halászok közötti, ismeretterjesztést 
ösztönző együttműködést, valamint a piaci 
szereplők általános teljesítményének és 
versenyképességének javítását segítő 
tanácsadó szolgáltatásokat, továbbá hozzá 
kell járulnia a tevékenységek környezeti 
hatásának csökkentéséhez.

Or. en

Módosítás 97
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Az ETHA-nak támogatnia kell a 
fenntartható, helyi halászati gazdálkodást 
és a part menti közösségek fejlődését.

Or. pt

Módosítás 98
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Annak tudatában, hogy a kisüzemi 
part menti halászatot folytató halászok 
csak kismértékben vesznek részt a
társadalmi párbeszédben, az ETHA-nak 
támogatnia kell az említett párbeszédet a 
megfelelő fórumokon előmozdító 
szervezeteket.

(34) Figyelembe véve az ágazati szintű
társadalmi párbeszéd hiányát, az ETHA-
nak támogatnia kell az említett párbeszédet
előmozdító szervezeteket, hogy regionális, 
tagállami és európai szinten kiépítsék 
kapacitásukat, és megerősödjön az ágazat 
érdekképviselete.

Or. en

Módosítás 99
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászok diverzifikációban rejlő 
lehetőségei, valamint a part menti 
közösségekben betöltött kulcsszerepük 
ismeretében az ETHA-nak azzal kell 
hozzájárulnia a diverzifikációhoz, hogy 
támogatja a vállalkozások elindítását és a 
hajóik utólagos felszerelésére irányuló 
beruházásokat, valamint a halászati 
tevékenységeken kívüli megfelelő 
területeken a szakmai készségek 
elsajátítására irányuló megfelelő képzést.

(35) A kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászok diverzifikációban rejlő 
lehetőségei, valamint a part menti 
közösségekben betöltött kulcsszerepük 
ismeretében az ETHA-nak azzal kell 
hozzájárulnia a diverzifikációhoz, hogy 
támogatja a vállalkozások elindítását és a 
hajóik utólagos felszerelésére irányuló 
beruházásokat, valamint a halászati 
tevékenységeken kívüli megfelelő 
területeken a szakmai készségek 
elsajátítására irányuló megfelelő képzést. A 
diverzifikációs tevékenységek ETHA-ból 
való támogatásakor különös figyelmet kell 
fordítani a part menti közösségek fiatal 
tagjainak helyzetére és lehetőségeire.

Or. en

Módosítás 100
Ole Christensen
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Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) más foglalkozásokkal 
összehasonlítva veszélyes foglalkozásnak 
tekinti a halászatot, és e szervezet több 
egyezményt és ajánlást is aláírt vagy 
elfogadott a halászok megfelelő 
munkakörülményeinek előmozdítása 
érdekében; az ilyen egyezményekben és 
ajánlásokban szereplő elveket központi 
kritériumként kellene alkalmazni az 
ETHA forrásai felhasználásának 
meghatározásakor.

Or. en

Módosítás 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A fedélzeti egészségvédelmi és 
biztonsági szükségletek kezelése érdekében 
az ETHA-nak támogatnia kell a fedélzeti 
biztonságra és higiéniára irányuló 
beruházásokat.

(36) A fedélzeti egészségvédelmi és 
biztonsági szükségletek kezelése érdekében 
az ETHA-nak a fedélzeti biztonságra és 
higiéniára irányuló beruházásokat csak 
olyan hajók esetében kell támogatnia, 
amelyek olyan halászatban vesznek részt , 
ahol bizonyítottan nincs kapacitástöbblet.
Ezek a beruházások nem növelhetik a 
hajó halfogási képességét.

Or. en

Módosítás 102
Inês Cristina Zuber
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Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A [KHP-rendelet] 27. cikkében 
említett átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozásának 
eredményeképpen és ezen új rendszerek 
végrehajtása terén a tagállamok 
támogatása érdekében az ETHA-nak 
támogatást kell nyújtania a 
kapacitásépítés és a bevált gyakorlati 
módszerek cseréje terén.

törölve

Or. pt

Módosítás 103
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerei bevezetésének 
versenyképesebbé kell tennie az ágazatot.  
Következésképpen igény merülhet fel a 
halászati tevékenységeken kívüli új 
szakmai lehetőségek iránt.  Ezért az ETHA 
különösen azzal járul hozzá a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását és a tengeri 
tevékenységekre szánt hajóknak a 
kisüzemi part menti halászatot folytató 
halászhajók nem halászati 
tevékenységeihez történő 
átcsoportosítását. Ez utóbbi művelet 
helyénvalónak tűnik, mivel a kisüzemi 
part menti halászatot folytató halászhajók 
nem tartoznak az átruházható halászati 
koncessziók rendszereinek hatálya alá.

(38) Igény van új szakmai lehetőségek 
iránt a halászathoz kapcsolódó 
ágazatokban. Ezért az ETHA különösen 
azzal járul hozzá a halászközösségekben 
megvalósítandó diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását.
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Or. pt

Módosítás 104
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerei bevezetésének 
versenyképesebbé kell tennie az ágazatot. 
Következésképpen igény merülhet fel a 
halászati tevékenységeken kívüli új 
szakmai lehetőségek iránt. Ezért az ETHA 
különösen azzal járul hozzá a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását és a tengeri 
tevékenységekre szánt hajóknak a kisüzemi 
part menti halászatot folytató halászhajók 
nem halászati tevékenységeihez történő 
átcsoportosítását. Ez utóbbi művelet 
helyénvalónak tűnik, mivel a kisüzemi part 
menti halászatot folytató halászhajók nem 
tartoznak az átruházható halászati 
koncessziók rendszereinek hatálya alá.

(38) Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerei bevezetésének 
versenyképesebbé kell tennie az ágazatot. 
Következésképpen igény merülhet fel a 
halászati tevékenységeken kívüli új 
szakmai lehetőségek iránt. Ezért az ETHA 
különösen azzal járul hozzá a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását és a tengeri 
tevékenységekre szánt hajóknak a kisüzemi 
part menti halászatot folytató halászhajók 
alacsony környezeti hatással járó nem 
halászati tevékenységeihez történő 
átcsoportosítását. Ez utóbbi művelet 
helyénvalónak tűnik, mivel a kisüzemi part 
menti halászatot folytató halászhajók nem 
tartoznak az átruházható halászati 
koncessziók rendszereinek hatálya alá.

Or. en

Módosítás 105
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása.  Megállapítást 

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása.  Megállapítást 
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nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője.  Ezért az 
uniós halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása 
kiemelkedő jelentőségű.  A túlzott 
kapacitás állami támogatással – például a 
tevékenység ideiglenes beszüntetésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó 
programokkal és selejtezési rendszerekkel 
– történő felszámolása eredménytelennek 
bizonyult.  Az ETHA ezért támogatni 
fogja az érintett piaci szereplők túlzott 
kapacitásának csökkentését, valamint 
megnövekedett gazdasági 
teljesítményének és jövedelmezőségének 
javítását célzó, átruházható halászati 
koncessziós rendszerek létrehozását és 
irányítását.

nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője.  Ezért az 
uniós halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása 
kiemelkedő jelentőségű. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a túlzott kapacitás 
állami támogatással – például a 
tevékenység ideiglenes beszüntetésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó 
programokkal és selejtezési rendszerekkel 
– történő felszámolása eredménytelennek 
bizonyult. 

Or. pt

Módosítás 106
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mivel a túlzott kapacitás a 
túlhalászás egyik legfontosabb kiváltó 
tényezője, intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy az uniós halászflotta 
alkalmazkodjon a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz; ezzel összefüggésben az 
ETHA-nak támogatnia kell a KHP által a 
túlzott kapacitás csökkentése érdekében 
szabályozási eszközként bevezetett 
átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozását, módosítását és 
irányítását.

törölve

Or. pt
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Módosítás 107
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Hasonlóképpen a halászat tengeri 
környezetre gyakorolt hatásának
csökkentését az ETHA-nak különösen a 
környezetbarát innovációnak, valamint a 
szelektívebb halászeszközök és -
felszerelések használatának 
előmozdításával, illetve a tengeri biológiai 
sokféleség és a tengeri ökoszisztémák és az 
általuk nyújtott szolgáltatások védelmét és 
helyreállítását célzó intézkedésekkel kell 
támogatnia, összhangban a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégiával.

(42) Hasonlóképpen a halászat tengeri 
környezetre gyakorolt hatásának
minimalizálását és – ahol lehet –
felszámolását az ETHA-nak különösen a 
környezetbarát innovációnak, valamint a 
szelektívebb halászeszközök és -
felszerelések használatának 
előmozdításával, illetve a tengeri biológiai 
sokféleség és a tengeri ökoszisztémák és az 
általuk nyújtott szolgáltatások védelmét és 
helyreállítását célzó intézkedésekkel kell 
támogatnia, összhangban a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégiával és a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben meghatározott, 
legkésőbb 2020-ig elérendő jó környezeti 
állapotnak megfelelő szintek teljesítésével.

Or. en

Módosítás 108
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen az akvakultúra-
tevékenységek versenyképességének és 
gazdasági teljesítményének javításához.  
Az ETHA-nak ezért támogatnia kell az 
egész életen át tartó tanulást és az 
ismeretterjesztést ösztönző hálózatépítést, 
valamint a piaci szereplők általános 
teljesítményének és versenyképességének 

(51) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen a termelők 
nyereségességének és az akvakultúra-
tevékenységgel foglalkozó szereplők 
bevételeinek növelése érdekében.  Az 
ETHA-nak ezért támogatnia kell az egész 
életen át tartó tanulást és az 
ismeretterjesztést ösztönző hálózatépítést, 
valamint a piaci szereplők általános 
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javítását segítő tanácsadó szolgáltatásokat. teljesítményének és versenyképességének 
javítását segítő tanácsadó szolgáltatásokat.

Or. pt

Módosítás 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen az akvakultúra-
tevékenységek versenyképességének és 
gazdasági teljesítményének javításához. Az 
ETHA-nak ezért támogatnia kell az egész 
életen át tartó tanulást és az 
ismeretterjesztést ösztönző hálózatépítést, 
valamint a piaci szereplők általános 
teljesítményének és versenyképességének 
javítását segítő tanácsadó szolgáltatásokat.

(51) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen az akvakultúra-
tevékenységek versenyképességének és 
gazdasági teljesítményének javításához. Az 
ETHA-nak ezért támogatnia kell az egész 
életen át tartó tanulást és az 
ismeretterjesztést ösztönző hálózatépítést, 
valamint a tevékenységek környezeti 
hatásának csökkentését célzó 
módszereknek és a piaci szereplők 
általános teljesítményének és 
versenyképességének javítását segítő 
tanácsadó szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 110
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A halászati területeken az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztésnek ösztönöznie kell a növekedést
és a munkahelyteremtést célzó innovatív 
megközelítéseket, különösen azáltal, hogy 
növeli a halászati termékek értékét, és új 
gazdasági tevékenységek – többek között a 

(56) A halászati területeken az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztésnek ösztönöznie kell a
fenntartható növekedést, valamint a 
minőségi munkahelyek létrehozását célzó 
innovatív és integratív megközelítéseket, 
különösen azáltal, hogy növeli a halászati 
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tengerhez kapcsolódó („kék”) növekedés 
és a szélesebb értelemben vett tengeri 
ágazatok kínálta tevékenységek – felé 
diverzifikálja a helyi gazdaságot.

termékek értékét, és új gazdasági 
tevékenységek – többek között a tengerhez 
kapcsolódó („kék”) növekedés és a 
szélesebb értelemben vett tengeri ágazatok 
kínálta tevékenységek – felé diverzifikálja 
a helyi gazdaságot.

Or. en

Módosítás 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A halászati területek fenntartható 
fejlődésének hozzá kell járulnia a 
társadalmi befogadás előmozdítására, a 
szegénység csökkentésére és a helyi szintű 
innováció támogatására irányuló, az 
Európa 2020 stratégiában foglalt 
célkitűzésekhez, valamint a Lisszaboni 
Szerződés kiemelt prioritását jelentő 
területi kohézió célkitűzéséhez.

(57) A halászati területek fenntartható 
fejlődésének hozzá kell járulnia a 
társadalmi befogadás előmozdítására, a 
szegénység csökkentésére és a helyi szintű 
ökoinnováció támogatására irányuló, az 
Európa 2020 stratégiában foglalt 
célkitűzésekhez, valamint a Lisszaboni 
Szerződés kiemelt prioritását jelentő 
területi kohézió célkitűzéséhez.

Or. en

Módosítás 112
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Az adott közösség szintjén irányított 
helyi fejlesztést a köz- és a magánszféra és 
a civil társadalom képviselőiből álló, a 
társadalmat megfelelően tükröző helyi 
partnerségeknek kell végrehajtaniuk alulról 
felfelé építkező megközelítés segítségével; 
ezek a helyi szereplők vannak a legjobb 

(58) Az adott közösség szintjén irányított 
helyi fejlesztést a köz- és a magánszféra és 
a civil társadalom, többek között a 
reprezentatív szociális partnerek
képviselőiből álló, a társadalmat 
megfelelően tükröző helyi partnerségeknek 
kell végrehajtaniuk alulról felfelé építkező 
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helyzetben ahhoz, hogy a helyi halászati 
területeik szükségleteinek kielégítése 
érdekében integrált, ágazatközi helyi 
fejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki és 
hajtsanak végre; a helyi akciócsoportok 
reprezentativitásának biztosításához fontos, 
hogy a döntéshozatali testületekben 
egyetlen érdekcsoportnak se legyen 49 %-
ot meghaladó szavazati joga.

megközelítés segítségével; ezek a helyi 
szereplők vannak a legjobb helyzetben 
ahhoz, hogy a helyi halászati területeik 
szükségleteinek kielégítése érdekében 
integrált, ágazatközi helyi fejlesztési 
stratégiákat dolgozzanak ki és hajtsanak 
végre; a helyi akciócsoportok 
reprezentativitásának biztosításához fontos, 
hogy a döntéshozatali testületekben 
egyetlen érdekcsoportnak se legyen 49 %-
ot meghaladó szavazati joga.

Or. en

Módosítás 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Az ETHA-nak minden szinten 
támogatnia kell az integrált tengerpolitikai 
irányítás előmozdítását, különösen a bevált 
gyakorlati módszerek cseréjével, valamint 
a tengeri medencékhez kapcsolódó
integrált stratégiák továbbfejlesztésével és 
végrehajtásával. E stratégiák célja, hogy az 
uniós pénzügyi eszközök és alapok 
felhasználásának maximalizálása, valamint 
az Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójához való hozzájárulás érdekében 
integrált keretet hozzanak létre az európai 
tengeri medencékben felmerülő közös 
kihívások kezelésére, valamint az érdekelt 
felek közötti együttműködés szorosabbra 
fűzésére.

(77) Az ETHA-nak minden szinten 
támogatnia kell az integrált tengerpolitikai 
irányítás előmozdítását, különösen a bevált 
gyakorlati módszerek cseréjével, valamint 
a tengeri medencékhez kapcsolódó 
integrált stratégiák továbbfejlesztésével és 
végrehajtásával. E stratégiák célja, hogy az 
uniós pénzügyi eszközök és alapok 
felhasználásának maximalizálása, valamint 
a környezeti fenntarthatósághoz és az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójához való hozzájárulás érdekében 
integrált keretet hozzanak létre az európai 
tengeri medencékben felmerülő közös 
kihívások kezelésére, valamint az érdekelt 
felek közötti együttműködés szorosabbra 
fűzésére.

Or. en

Módosítás 114
Ole Christensen
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Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) Az ETHA-nak támogatnia kell a 
tengeri ágazatokon és a tengerparti 
régiókon belüli fenntartható gazdasági 
növekedést, foglalkoztatást, innovációt és 
versenyképességet is. Különösen fontos a 
feltörekvő és a leendő tengeri ágazatokban 
a növekedést gátló szabályozási akadályok 
és készségbeli hiányosságok azonosítása, 
valamint azon műveletek meghatározása, 
amelyek a tengeri és a tengerügyi 
alkalmazásokban rejlő üzleti lehetőségek 
javításához szükséges technológiai 
innovációra irányuló beruházás 
előmozdítását célozzák.

(80) Az ETHA-nak támogatnia kell a 
tengeri ágazatokon és a tengerparti 
régiókon belüli fenntartható és inkluzív
gazdasági növekedést, foglalkoztatást, az 
élet- és munkakörülmények javítását, az
innovációt és a versenyképességet is.
Különösen fontos a feltörekvő és a leendő 
tengeri ágazatokban a növekedést gátló 
szabályozási akadályok és készségbeli 
hiányosságok azonosítása, valamint azon 
műveletek meghatározása, amelyek a 
tengeri és a tengerügyi alkalmazásokban 
rejlő üzleti lehetőségek javításához 
szükséges technológiai innovációra 
irányuló beruházás előmozdítását célozzák.

Or. en

Módosítás 115
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Annak tudatában, mennyire fontos 
tengeri biológiai erőforrások megőrzése és 
a halállományok – különösen a jogellenes 
halászattal szembeni – védelme, valamint
„A közös halászati politika reformja” című 
zöld könyv szellemét követve a KHP 
szabályait be nem tartó azon piaci 
szereplőket, amelyek súlyosan 
veszélyeztetik az érintett állományok 
fenntarthatóságát és ezért komoly veszélyt 
jelentenek az élő tengeri biológiai 
erőforrások tagállami szinten történő 
fenntartható – a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot 

(88) Annak tudatában, mennyire fontos 
tengeri biológiai erőforrások megőrzése és 
a halállományok – különösen a jogellenes 
halászattal szembeni – védelme, valamint
„A közös halászati politika reformja” című 
zöld könyv szellemét követve a KHP 
szabályait be nem tartó azon piaci 
szereplőket, amelyek súlyosan 
veszélyeztetik az érintett állományok 
fenntarthatóságát és ezért komoly veszélyt 
jelentenek az élő tengeri biológiai 
erőforrások tagállami szinten történő 
fenntartható – a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot 
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eredményező egyedszám feletti szintre 
helyreállító és azon a szinten fenntartó –
kiaknázására, valamint a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászatban 
érintett piaci szereplőket ki kell zárni az 
ETHA keretében nyújtott támogatásból. Az 
uniós finanszírozás a műveletek 
kiválasztásától a végrehajtásukig egyetlen 
szakaszban sem használható fel a KHP-
rendelet célkitűzéseiben megfogalmazott, a 
tengeri biológiai erőforrások megőrzésére 
irányuló közérdek veszélyeztetésére.

eredményező egyedszám feletti szintre 
helyreállító és azon a szinten fenntartó –
kiaknázására, valamint a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászatban 
érintett piaci szereplőket, továbbá azokat a 
piaci szereplőket, akik nem biztosítják az 
ILO 188. egyezményének és 199. 
ajánlásának megfelelő 
munkakörülményeket, ki kell zárni az 
ETHA keretében nyújtott támogatásból. Az 
uniós finanszírozás a műveletek 
kiválasztásától a végrehajtásukig egyetlen 
szakaszban sem használható fel a KHP-
rendelet célkitűzéseiben megfogalmazott, a 
tengeri biológiai erőforrások megőrzésére 
irányuló közérdek veszélyeztetésére.

Or. en

Módosítás 116
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „halász”: bármely olyan személy, aki 
működő halászhajó fedélzetén a tagállam 
által elismerten hivatásszerű halászatot 
folytat, vagy aki – hajó nélkül – a tagállam 
által elismert módon tengeri élőlények 
hivatásszerű lehalászását folytatja;

6. „halász”: bármely olyan személy, aki 
működő halászhajó fedélzetén a tagállam 
által elismerten hivatásszerű halászatot 
folytat, vagy aki – hajó nélkül – a tagállam 
által elismert módon tengeri élőlények 
hivatásszerű lehalászását folytatja. Eltérő 
rendelkezés hiányában a „halász” 
kifejezés egyaránt vonatkozik a hajó 
tulajdonosára és a fedélzeten dolgozó, a 
hajó tulajdonosával munkaviszonyban 
álló személyre.

Or. en

Módosítás 117
Inês Cristina Zuber
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntartható és versenyképes halászat 
és akvakultúra előmozdítása;

a) a fenntartható halászat és akvakultúra 
előmozdítása;

Or. pt

Módosítás 118
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászati területek kiegyensúlyozott és 
inkluzív területfejlesztésének
előmozdítása;

c) a halászattól és munkahelyteremtéstől 
leginkább függő partvidékek fenntartható 
fejlesztésének előmozdítása;

Or. pt

Módosítás 119
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdasági növekedés, a társadalmi 
befogadás és a munkahelyteremtés 
előmozdítása, valamint a munkaerő 
mobilitásának támogatása a halászattól és 
akvakultúrától függő part menti és 
szárazföldi halászati közösségekben;

a) A gazdasági növekedés, a társadalmi 
befogadás és a munkahelyteremtés 
előmozdítása, valamint a halászattól és az
akvakultúrától függő part menti és 
szárazföldi közösségek támogatása;

Or. pt
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Módosítás 120
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdasági növekedés, a társadalmi 
befogadás és a munkahelyteremtés 
előmozdítása, valamint a munkaerő 
mobilitásának támogatása a halászattól és 
akvakultúrától függő part menti és 
szárazföldi halászati közösségekben;

a) a gazdasági növekedés, a társadalmi 
befogadás, a munkahelyteremtés és
foglalkoztathatóság előmozdítása, 
valamint a munkaerő mobilitásának 
támogatása a halászattól és akvakultúrától 
függő part menti és szárazföldi halászati 
közösségekben, figyelembe véve a 
kiszolgáltatott csoportok – például a nők, 
kisebbségi csoportok és fiatalok –
helyzetét;

Or. en

Módosítás 121
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a halászati tevékenységek más tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálása és a tengeri gazdasági 
ágazat növekedése, beleértve az 
éghajlatváltozás mérséklését.

b) a halászati ágazat támogatása, a 
halászati tevékenységek más tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálása és a tengeri gazdasági 
ágazat növekedése, beleértve az 
éghajlatváltozás mérséklését.

Or. pt

Módosítás 122
Ole Christensen

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

b) a halászati tevékenységek más tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálása és a tengeri gazdasági 
ágazat növekedése, beleértve az 
éghajlatváltozás mérséklését.

b) a halászati tevékenységek más tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálása, az alkalmazott halászok 
mobilitása elbocsátásuk esetén és a tengeri 
gazdasági ágazat növekedése, beleértve az 
éghajlatváltozás mérséklését.

Or. en

Módosítás 123
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az innovatív, versenyképes és 
tudásalapú halászat előmozdítása, kiemelt 
figyelmet fordítva a következő területekre:

2. Az innovatív és tudásalapú halászat 
előmozdítása, kiemelt figyelmet fordítva a 
következő területekre:

Or. pt

Módosítás 124
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a halászat és különösen a kisüzemi part 
menti flotta versenyképességének és
életképességének fokozása, valamint a 
biztonsági és munkakörülmények javítása;

b) a termelők nyereségességének és a 
halászat, különösen a kisüzemi part menti
flották életképességének fokozása, 
valamint a biztonsági és 
munkakörülmények javítása;

Or. pt



PE492.837v01-00 30/45 AM\908413HU.doc

HU

Módosítás 125
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) új szakmai készségek és az egész életen 
át tartó tanulás fejlesztése;

c) fiatalok ösztönzése az ágazatba való 
belépésre, a szakképzés, új szakmai 
készségek és az egész életen át tartó 
tanulás fejlesztése;

Or. pt

Módosítás 126
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az innovatív, versenyképes és
tudásalapú akvakultúra előmozdítása, 
kiemelt figyelmet fordítva a következő 
területekre:

3. Az innovatív tudásalapú akvakultúra 
előmozdítása, kiemelt figyelmet fordítva a 
következő területekre:

Or. pt

Módosítás 127
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az akvakultúra-ágazati vállalkozások és 
különösen a kkv-k versenyképességének és
életképességének fokozása;

b) a termelők nyereségességének, az 
akvakultúra-ágazati vállalkozások és 
különösen a kkv-k életképességének 
fokozása;

Or. pt
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Módosítás 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben meghatározott jó 
környezeti állapot elérése.

Or. en

Módosítás 129
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellenőrzés és a végrehajtás 
támogatása, az intézményi kapacitás
javítása és hatékony közigazgatás.

b) az ellenőrzés és a végrehajtás – köztük a 
munkaügyi ellenőrzések – támogatása, az 
intézményi kapacitás javítása és hatékony 
közigazgatás.

Or. en

Módosítás 130
Ole Christensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a halászok és tudományos 
szakemberek közötti partnerség, 
együttműködés és párbeszéd támogatása 
annak érdekében, hogy az érdekelt felek 
minél inkább magukénak érezzék a KHP-
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t.

Or. en

Módosítás 131
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 4. cikkében
kimondott általános elveken túlmenően a 
Bizottság és a tagállamok biztosítják az 
ETHA-ból, valamint más uniós 
szakpolitikákból és pénzügyi eszközökből 
– többek között [a környezetvédelemmel és 
az éghajlatváltozással összefüggő fellépés 
keretprogramjának (LIFE keretprogram) 
létrehozásáról szóló] […/…/EK] rendelet 
alapján – nyújtandó támogatás és az Unió 
külső fellépésének keretébe tartozó 
támogatások koordinálását és 
komplementaritását. Az ETHA-ból és a 
LIFE keretprogramból nyújtott támogatás 
koordinálását különösen a LIFE 
keretprogramból támogatott integrált 
projekteket kiegészítő tevékenységek 
finanszírozásának előmozdításával, 
valamint a LIFE keretprogram alapján 
érvényesített megoldások, módszerek és 
megközelítések alkalmazásának 
előmozdításával kell megvalósítani.

A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 4. cikkében 
kimondott általános elvekkel összhangban
a Bizottság és a tagállamok biztosítják az 
ETHA-ból, a kohéziós politika keretén 
belül működő egyéb alapokból, valamint 
más uniós szakpolitikákból és pénzügyi 
eszközökből – többek között [a 
környezetvédelemmel és az 
éghajlatváltozással összefüggő fellépés 
keretprogramjának (LIFE keretprogram) 
létrehozásáról szóló] […/…/EK] rendelet 
alapján – nyújtandó támogatás és az Unió 
külső fellépésének keretébe tartozó 
támogatások koordinálását és 
komplementaritását. Az ETHA-ból és a 
LIFE keretprogramból nyújtott támogatás 
koordinálását különösen a LIFE 
keretprogramból támogatott integrált 
projekteket kiegészítő tevékenységek 
finanszírozásának előmozdításával, 
valamint a LIFE keretprogram, különösen 
a „biológiai sokféleség” prioritási terület
alapján érvényesített megoldások, 
módszerek és megközelítések 
alkalmazásának előmozdításával kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 132
Ole Christensen
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azok a piaci szereplők, akik 
megsértették az ILO-nak a halászati 
ágazatban biztosítandó 
munkakörülményekről szóló 188. 
egyezményét és 199. ajánlását.

Or. en

Módosítás 133
Andrea Zanoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) bármilyen fedélzeti beruházás olyan 
flották esetében, melyek túlzott 
kapacitással működnek.

Or. en

Módosítás 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
forrásokból 4 535 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni az V. cím I., II. és III. fejezete 
értelmében a halászat, az akvakultúra és a 
halászati területek fenntartható fejlesztése 
céljára.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
forrásokból összesen legfeljebb 
4 170 000 000 EUR-t kell elkülöníteni az 
V. cím I., II. és III. fejezete értelmében a 
halászat, az akvakultúra és a halászati 
területek fenntartható fejlesztése céljára.

Or. en
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Módosítás 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
forrásokból 477 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a 78. cikk szerinti ellenőrzési 
és végrehajtási intézkedésekre.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
forrásokból összesen legalább 
600 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 78. 
cikk szerinti ellenőrzési és végrehajtási 
intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
forrásokból 358 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a 79. cikk szerinti adatgyűjtési 
intézkedésekre.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
forrásokból összesen legalább 
600 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 79. 
cikk szerinti adatgyűjtési intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 137
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a halászati és akvakultúra-ágazatbeli 
foglalkoztatás szintje,

A magyar nyelvű változatot nem érinti.



AM\908413HU.doc 35/45 PE492.837v01-00

HU

Or. pt

Módosítás 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da ) az e rendelet 38. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában az ETHA-ra 
vonatkozóan említett uniós prioritások 
szerinti intézkedések legyenek 
összhangban a Natura 2000 hálózatnak a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (4) 
bekezdésében említett fontossági 
sorrendben történő végrehajtási terveivel.

Or. en

Módosítás 139
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a projektkiválasztási kritériumok 
ismertetése;

f) a projektkiválasztási kritériumok 
ismertetése, elsőbbséget biztosítva azoknak 
a projekteknek, melyek a halászat és az 
akvakultúra-tevékenységek környezeti 
hatásának csökkentését célozzák;

Or. en

Módosítás 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – o pont – i alpont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a halászati kapacitás és a halászati 
lehetőségek közötti egyensúly értékelése.

Or. en

Módosítás 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A halászati innováció ösztönzése 
érdekében az ETHA-ból támogathatók új 
vagy a legkorszerűbb technológiához 
képest jelentősen tökéletesített termékek, új 
vagy hatékonyabb eljárások, új vagy 
tökéletesített irányítási és szervezési 
rendszerek kifejlesztését vagy bevezetését 
célzó projektek.

(1) A halászati innováció ösztönzése 
érdekében az ETHA-ból támogathatók új 
vagy a legkorszerűbb technológiához 
képest jelentősen tökéletesített termékek, új 
vagy hatékonyabb eljárások, új vagy 
tökéletesített irányítási és szervezési 
rendszerek kifejlesztését vagy bevezetését 
célzó projektek, amennyiben e projektek 
hozzájárulnak a [közös halászati 
politikáról szóló rendelet] 2. és 3. 
cikkében rögzített célkitűzések 
teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 142
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egész életen át tartó tanulást, a 
tudományos ismeretek és innovatív 
gyakorlatok terjesztését, valamint 

a) az ágazatba belépni szándékozó 
fiatalokat, a szakképzést, az egész életen át 
tartó tanulást, a tudományos ismeretek és 
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különösen a tengeri ökoszisztémával való 
fenntartható gazdálkodáshoz, a tengeri 
ágazaton belüli tevékenységekhez, az 
innovációhoz és a vállalkozói készséghez 
kapcsolódó új szakmai készségek 
elsajátítását;

innovatív gyakorlatok terjesztését, 
valamint különösen a tengeri 
ökoszisztémával való fenntartható 
gazdálkodáshoz, a tengeri ágazaton belüli 
tevékenységekhez, az innovációhoz és a 
vállalkozói készséghez kapcsolódó új 
szakmai készségek elsajátítását;

Or. pt

Módosítás 143
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) országos, regionális, illetve helyi szinten 
a reprezentatív szociális partnerek
részvételével folytatott társadalmi 
párbeszéd előmozdítását.

Or. en

Módosítás 144
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kisüzemi part menti halászatot folytató 
halászhajók utólagos felszerelését a
halászaton kívüli tevékenységekhez való 
átcsoportosításuk érdekében.

b) a kisüzemi part menti halászatot folytató 
halászhajók utólagos felszerelését a
halászatot kiegészítő tevékenységekhez 
való átcsoportosításuk érdekében.

Or. pt

Módosítás 145
Andrea Zanoni
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatásban halászok vagy 
halászhajó-tulajdonosok részesülhetnek.

(2) A támogatásban kizárólag olyan
halászok vagy halászhajó-tulajdonosok 
részesülhetnek, akik olyan halászatot 
folytatnak, amelyben bizonyítottan 
tényleges egyensúly van a halászati 
kapacitás és a halászati lehetőségek 
között.

Or. en

Módosítás 146
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
A KHP-n belüli átruházható halászati 
koncessziók rendszereinek nyújtott 
támogatás
(1) A [KHP-ról szóló rendelet] 27. cikke 
szerinti átruházható halászati koncessziók 
rendszereinek létrehozása vagy 
módosítása érdekében az ETHA 
támogathatja:
a) az átruházható halászati koncessziók 
rendszerének létrehozásához vagy 
működéséhez szükséges műszaki és 
adminisztratív eszközök megtervezését és 
kidolgozását;
b) az érdekelt felek részvételét az 
átruházható halászati koncessziók 
rendszereinek megtervezésében és 
kifejlesztésében;
c) az átruházható halászati koncessziók 
rendszereinek nyomon követését és 
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értékelését;
d) az átruházható koncessziók 
rendszereinek irányítását.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja 
szerinti támogatás kizárólag 
hatóságoknak nyújtható. Az e cikk (1) 
bekezdésének d) pontja szerinti támogatás 
– a közös halászati politikáról szóló 
rendelet 28. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően – az összekapcsolt 
átruházható halászati koncessziók közös 
kezelésében érintett hatóságoknak, jogi 
vagy természetes személyeknek vagy 
elismert termelői szervezeteknek nyújtható.

Or. pt

Módosítás 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A [közös halászati politikáról szóló 
rendelet] 17. és 21. cikke szerinti védelmi 
intézkedések hatékony végrehajtása 
érdekében az ETHA támogathatja:

(1) A közös halászati politika keretében 
folytatott regionalizáció prioritásainak és 
a [közös halászati politikáról szóló 
rendelet] 17. és 21. cikke szerinti védelmi 
intézkedések hatékony végrehajtása 
érdekében az ETHA támogathatja:

Or. en

Módosítás 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érdekelt felek részvételét [a közös b) az érdekelt felek részvételét [a közös 
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halászati politikáról szóló rendelet] 17. és 
21. cikke szerinti védelmi intézkedések
megtervezésében és végrehajtásában.

halászati politikáról szóló rendelet] 9., 10. 
és 11. cikke szerinti többéves tervek, 
valamint a 17. és 21. cikke szerinti 
védelmi intézkedések megállapításában és 
létrehozásában.

Or. en

Módosítás 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) előmozdítják a halászati 
gyakorlatokkal és felszerelésekkel, az 
állományfelméréssel, valamint a halászati 
tevékenységek ökoszisztémára gyakorolt 
hatásaival kapcsolatos kutatásokat, 
melyek célja, hogy minimalizálják vagy 
elkerüljék a halászat által a tengeri 
fajokra és élőhelyekre gyakorolt káros 
hatásokat;

Or. en

Módosítás 150
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelvvel és a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 2009. november 30-i 
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban a NATURA 2000 
területek kezelése, helyreállítása és 

d) a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelvvel és a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 2009. november 30-i 
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban a NATURA 2000 
területek azonosítása, kiválasztása, 
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nyomon követése, a 92/43/EGK tanácsi 
irányelv szerint meghatározott fontossági 
sorrendben történő végrehajtási tervnek 
megfelelően;

létesítése, valamint kezelése, helyreállítása 
és nyomon követése, a 92/43/EGK tanácsi 
irányelv szerint meghatározott fontossági 
sorrendben történő végrehajtási tervnek 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 151
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tengeri környezetvédelmi politika 
területén a 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 13. cikkének (4) 
bekezdésében említett területvédelmi 
intézkedések végrehajtása érdekében a 
védett tengeri területek kezelése, 
helyreállítása és nyomon követése;

e) a tengeri környezetvédelmi politika 
területén a 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 13. cikkének (4) 
bekezdésében említett területvédelmi 
intézkedések végrehajtása érdekében a 
védett tengeri területek azonosítása, 
kiválasztása, létesítése, valamint kezelése, 
helyreállítása és nyomon követése;

Or. en

Módosítás 152
Andrea Zanoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatásban azok a kisüzemi part menti 
halászatot folytató halászok 
részesülhetnek, akik aktívként 
lajstromozott uniós halászhajó 
tulajdonosai, és akik a kérelem 
benyújtásának időpontját megelőző két 
évben legalább 240 napig folytattak 
halászati tevékenységet a tengeren. Az (1) 
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bekezdés a) pontja szerinti támogatás nem 
biztosíthat bevételi támogatást olyan piaci 
szereplőknek, akik túlzott kapacitással 
működő flotta részét képezik.

Or. en

Módosítás 153
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítése érdekében az ETHA 
támogathatja:

(1) Az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítése érdekében, kizárólag abban az 
esetben, ha a támogatás bizonyítottan nem 
eredményezi a halászhajó halfogási 
képességét, az ETHA támogathatja:

Or. en

Módosítás 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
támogatásban kizárólag azok az uniós 
halászhajó-tulajdonosok részesülnek, akik 
a kérelem benyújtásának időpontját 
megelőző két évben legalább 60 napig 
folytattak halászati tevékenységet a 
tengeren.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
támogatásban kizárólag azok az uniós 
halászhajó-tulajdonosok részesülnek, akik
olyan halászatot folytatnak, amelyben 
bizonyítottan tényleges egyensúly van a 
halászati kapacitás és a halászati 
lehetőségek között, és akik a kérelem 
benyújtásának időpontját megelőző két 
évben legalább 60 napig folytattak 
halászati tevékenységet a tengeren.

Or. en
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Módosítás 155
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egész életen át tartó tanulást, a 
tudományos ismeretek és innovatív 
gyakorlatok terjesztését, valamint új 
szakmai készségek elsajátítását az 
akvakultúra területén;

a) az egész életen át tartó tanulást, a 
tudományos ismeretek és innovatív 
gyakorlatok terjesztését, valamint új 
szakmai készségek elsajátítását az 
akvakultúra területén, ami hozzájárul a 
műveletek környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 156
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a főbb érdekelt felek– többek között a 
magánszféra, a közszféra és a civil 
társadalom – kiegyensúlyozott képviselete 
révén megközelítőleg tükrözik a 
stratégiájuk leghangsúlyosabb elemeit és 
az adott terület társadalmi-gazdasági 
szerkezetét;

a) a főbb érdekelt felek – többek között a 
magánszféra, a közszféra, a civil 
társadalom és a reprezentatív szociális 
partnerek – kiegyensúlyozott képviselete 
révén megközelítőleg tükrözik a 
stratégiájuk leghangsúlyosabb elemeit és 
az adott terület társadalmi-gazdasági 
szerkezetét;

Or. en

Módosítás 157
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják a halászati és akvakultúra-
ágazat érdemi képviseletét.

b) biztosítják a halászati és akvakultúra-
ágazat, többek között a reprezentatív 
szociális partnerek érdemi képviseletét.

Or. en

Módosítás 158
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászati és az akvakultúra-ágazati 
ellátási lánc bármely szakaszában 
hozzáadott érték teremtése, munkahelyek 
létrehozása és az innováció ösztönzése;

a) a halászati és az akvakultúra-ágazati 
ellátási lánc bármely szakaszában 
hozzáadott érték teremtése, munkahelyek 
létrehozása, a fiatalok megnyerése a 
halászati ágazat számára és az innováció 
ösztönzése;

Or. en

Módosítás 159
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a halászati területeken a társadalmi jólét 
és a kulturális örökség, többek között a 
tengeri kulturális örökség támogatása;

d) a halászati területeken a társadalmi jólét 
és befogadás és a kulturális örökség, 
többek között a tengeri kulturális örökség 
támogatása;

Or. en
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Módosítás 160
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározott ellenőrzési és 
végrehajtási intézkedések a KHP 
keretében;

b) meghatározott ellenőrzési és 
végrehajtási intézkedések – köztük a 
munkaügyi ellenőrzések – a KHP 
keretében;

Or. en


