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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) a közös halászati politika (KHP) és az 
integrált tengerpolitika (ITP) 2014 és 2020 közötti finanszírozását szolgáló új uniós eszköz.

Az ETHA az Európa 2020 stratégia kereteibe illeszkedik, és az Unió közös célkitűzéseinek 
eléréséhez a következő három kiemelt kezdeményezés révén kell hozzájárulnia: i. erőforrás-
hatékony Európa, ii. innovatív Unió és iii. új készségek és munkahelyek menetrendje.

Az ETHA emellett a kohéziós politika lehető legszélesebben vett keretei között helyezkedik 
el, és a rendelkezésre álló források integrált felhasználásának előmozdítása céljából a többi 
alappal közös célkitűzésekkel és prioritásokkal rendelkezik.

Az Európai Bizottság rendeletre irányuló javaslata megerősített szociális dimenziót kíván 
biztosítani az ETHA-nak. A rendelet szövege ugyanis tartalmaz az ebbe az irányba mutató 
különféle elemeket, amelyeket újabbakkal lehet kiegészíteni. 

Az ETHA-nak – elsősorban a halászattól függő közösségekben – elő kell mozdítania a 
munkahelyteremtést és a társadalmi kohéziót, és lehetővé kell tennie a gazdasági 
tevékenységek más tengeri ágazatok felé történő diverzifikálását. 

Az ETHA-nak ennélfogva fejlesztenie kell a humán tőkét és elő kell segítenie a 
diverzifikációt azáltal, hogy a halászok számára lehetőséget biztosít a más tengeri 
ágazatokban felmerülő új tevékenységek megkezdéséhez szükséges készségek elsajátítására. 
Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA révén a jövőben szükséges készségek előrejelzésére 
hivatott eszközök és tevékenységek is finanszírozhatók legyenek.

A halászok és a halászati ágazatban dolgozó egyéb munkavállalók egyészségének javítása és
biztonságának növelése az a további fontos terület, amelyet az Alapnak finanszíroznia kell, 
ennek érdekében be kell fektetnie a fedélzeti és egyéni felszerelésekbe, illetve 
infrastruktúrába, valamint az egészségügyi és biztonsági képzésbe. 

A Bizottság javaslatának megfelelően az ETHA ismeri el első alkalommal azt a fontos 
szerepet, amelyet a házastársak – többnyire a nők – játszanak sok esetben a családi halászati 
tevékenységekben. Ők többek között az ETHA által nyújtott képzési támogatásban 
részesülhetnek, különösen a vállalkozói készségekhez és a vállalkozásirányításhoz kapcsolódó 
készségek elsajátítása tekintetében. Ezenkívül támogatni kell a halászok házastársainak a 
szociális párbeszédben és a helyi szereplők részvételét igénylő ügyekben való 
közreműködését.

A javaslat külön innovációs támogatásokat irányoz elő; világossá kell tenni, hogy a szociális 
problémák újfajta megoldásainak ösztönzése céljából e támogatásoknak a szociális 
innovációra is ki kell terjedniük.

Az ETHA – a halászati területek fenntartható fejlődését elősegítendő – a fejlesztésben való 
helyi közösségi részvétel erősítésére is felhasználható, ezzel összefüggésben hangsúlyozni 
kell, hogy a döntéshozatalban valamennyi érdekelt félnek képviseltetnie kell magát.
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MÓDOSÍTÁS

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) emlékeztetni kell arra, hogy az EU a 
KHP reformjával, az ITP-vel és az ETHA-
val kapcsolatos szakpolitikáinak és 
fellépéseinek megfogalmazása és 
végrehajtása során – tiszteletben tartva az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikkét – figyelembe veszi a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi 
egészségvédelem magas szintjére 
vonatkozó követelményeket;

Or. es

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
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 

(5) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
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 –
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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.

amelyek között kiemelt helyen szerepelnek 
a foglalkoztatással, valamint a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés 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. es

Módosítás 3
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 a foglalkoztatás 
és a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javítására, az innováció, illetve a 
tudásalapú halászat és akvakultúra 
fellendítésére, a fenntartható és erőforrás-
hatékony halászat és akvakultúra 
előmozdítására irányulnak, miközben 
felszabadítják a part menti és szárazföldi 
halászközösségek növekedési és 
foglalkoztatási potenciálját, és 
előmozdítják a halászati tevékenységek 
más tengeri gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálását.

Or. es
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Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Uniónak az alap végrehajtásának
valamennyi szakaszában törekednie kell az 
egyenlőtlenségek felszámolására, a férfiak 
és nők közötti egyenlőség előmozdítására, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetésére.

(7) Az Uniónak az általános előzetes 
feltételrendszer meghatározásakor és az 
alap valamennyi szakaszának 
megtervezése és végrehajtása során 
törekednie kell az egyenlőtlenségek 
felszámolására, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítására, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetésére.

Or. es

Módosítás 5
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 
erőforrások rendelkezésre állását és azt, 
hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a 
fogyasztókhoz.

(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, ily módon – a 
halászattól függő számos part menti és 
szárazföldi község elnéptelenedési 
folyamatának visszafordítása céljából – a 
halászati ágazatban dolgozók megfelelő 
életszínvonalának biztosításához, 
célkitűzése továbbá, hogy növelje a 
halászat és az ahhoz kapcsolódó 
tevékenységek hozzáadott értékét, és 
előmozdítsa a gazdasági tevékenységek 
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más tengeri ágazatok felé történő 
diverzifikálását. Ezen túlmenően elő kell 
mozdítania a termelékenység növekedését, 
a piacok stabilitását, biztosítania kell az 
erőforrások rendelkezésre állását és azt, 
hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a 
fogyasztókhoz.

Or. es

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A koordináció javítása, valamint a 
kohéziós politika keretében támogatást 
nyújtó alapok – nevezetesen az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap (ESZA) és a 
Kohéziós Alap (KA) –, a vidékfejlesztést 
támogató alap – nevezetesen az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) – és a tengerügyi és a halászati 
ágazatot támogató alap – nevezetesen az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA) – végrehajtásának harmonizálása 
érdekében mindezekre az alapokra (a 
továbbiakban: KSK-alapok) a [közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
[…/…/EU] rendelet] közös 
rendelkezéseket állapított meg. E 
rendeleten túlmenően az ETHA-ra a KHP 
és az ITP sajátosságai miatt egyedi 
rendelkezések vonatkoznak.

(20) A koordináció javítása, valamint a 
kohéziós politika keretében támogatást 
nyújtó alapok – nevezetesen az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap (ESZA) és a 
Kohéziós Alap (KA) –, a vidékfejlesztést 
támogató alap – nevezetesen az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) – és a tengerügyi és a halászati 
ágazatot támogató alap – nevezetesen az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA) – végrehajtásának harmonizálása 
érdekében mindezekre az alapokra (a 
továbbiakban: KSK-alapok) a [közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
[…/…/EU] rendelet] közös 
rendelkezéseket állapított meg. Fontos 
hangsúlyozni, hogy az Alapok – kiegészítő 
jelleggel – felhasználhatók az uniós 
kohéziós politika és az Európa 2020 
stratégia prioritásainak hatékonyabb 
végrehajtásához; ennek értelmében rá kell 
mutatni arra, hogy a foglalkoztatással és a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemmel összefüggő fontos 
célkitűzések eléréséhez az ETHA és az 
ESZA között szinergiára van szükség. E 
rendeleten túlmenően az ETHA-ra a KHP 
és az ITP sajátosságai miatt egyedi 
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rendelkezések vonatkoznak.

Or. es

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Figyelembe véve a jövőbeli ETHA 
méretét, és tekintettel az arányosság elvére, 
a stratégiai tervezéshez kapcsolódó 
rendelkezések eltérnek a [közös 
rendelkezésekről szóló] rendelettől, 
ennélfogva a programozási időszak alatt az 
érdekelt felekkel legalább kétszer
konzultálni kell; az évenkénti konzultáció 
nem kötelező, mivel túlzott adminisztratív 
és pénzügyi terhet róna a Bizottságra és a 
tagállamokra.

(21) Figyelembe véve a jövőbeli ETHA 
méretét, és tekintettel az arányosság elvére, 
a stratégiai tervezéshez kapcsolódó 
rendelkezések eltérnek a [közös 
rendelkezésekről szóló] rendelettől, 
ennélfogva a programozási időszak alatt az 
érdekelt felekkel legalább háromszor
konzultálni kell; az évenkénti konzultáció 
nem kötelező, mivel túlzott adminisztratív 
és pénzügyi terhet róna a Bizottságra és a 
tagállamokra.

Or. es

Módosítás 8
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 

(22) Jelentős hozzáadott érték biztosítása 
érdekében a Bizottság, a tagállamok
hatóságai és a különböző partnertípusok
közötti partnerséget az e szereplők 
részvételét szolgáló megállapodások útján 
meg kell erősíteni, teljes mértékben 
figyelembe véve a tagállamok intézményi 
kompetenciáit. 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 



PA\903834HU.doc 9/37 PE491.019v01-00

HU

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.

szociális partnerekre és más illetékes 
testületekre. Tekintettel a halászati ágazat 
sajátos jellegére, biztosítani kell a 
különböző alágazatokat és területi 
szinteket, a tudományos kutatótestületeket 
és a helyi halászati akciócsoportok 
nemzeti és regionális hálózatait képviselő 
gazdasági és szociális partnerek 
részvételét. Különös figyelmet kell 
fordítani a nők és a kisebbségi csoportok 
megfelelő képviseletének biztosítására. Az 
érintett partnereket be kell vonni a 
partnerségi szerződések előkészítésébe, 
valamint a programozás előkészítésébe, 
végrehajtásába, nyomon követésébe és 
értékelésébe.

Or. es

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egyszerűsítési célkitűzéssel 
összhangban az ETHA megosztott 
irányítás keretébe tartozó összes 
tevékenységének – többek között az 
ellenőrzésnek és az adatgyűjtésnek –
tagállamonként egyetlen operatív program 
formáját kell öltenie, a tagállam nemzeti 
struktúrájának megfelelően. A 
programozási műveletnek a 2014. január 1-
jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 
kell kiterjednie. Mindegyik tagállamnak 
egyetlen operatív programot kell 
készítenie. Az egyes programokban meg 
kell határozni az ETHA-ra vonatkozó uniós 
prioritásokkal kapcsolatos célok 
teljesítésére irányuló stratégiát és a 
kapcsolódó intézkedéseket. A 
programozásnak meg kell felelnie az uniós 
prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie a 

(26) Az egyszerűsítési célkitűzéssel 
összhangban az ETHA megosztott 
irányítás keretébe tartozó összes 
tevékenységének – többek között az 
ellenőrzésnek és az adatgyűjtésnek –
tagállamonként egyetlen operatív program 
formáját kell öltenie, a tagállam nemzeti 
struktúrájának megfelelően. A 
programozási műveletnek a 2014. január 1-
jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 
kell kiterjednie. Mindegyik tagállamnak 
egyetlen operatív programot kell 
készítenie. Az egyes programokban meg 
kell határozni az ETHA-ra vonatkozó uniós 
prioritásokkal kapcsolatos célok 
teljesítésére irányuló stratégiát és a 
kapcsolódó intézkedéseket. A 
programozásnak meg kell felelnie az uniós 
prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie a 



PE491.019v01-00 10/37 PA\903834HU.doc

HU

többi uniós szakpolitikát, különösen a 
vidékfejlesztési politikát és a kohéziós
politikát.

többi uniós szakpolitikát, különösen a 
vidékfejlesztési politikát és a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióra irányuló 
politikát.

Or. es

Módosítás 10
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 – többek 
között a társadalmi innováció – és a 
vállalkozói készség ösztönzése. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az innovatív 
tevékenységeket és a vállalkozásfejlesztést.

Or. es

Módosítás 11
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.
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Or. es

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Felismerve az önfoglalkoztató 
halászok házastársai által a kisüzemi part 
menti halászatban betöltött szerep 
fontosságát, az ETHA-nak támogatnia kell 
a szakmai fejlődésüket elősegítő képzést és 
hálózatépítést, amely eszközt biztosít 
számukra hagyományos kisegítő feladataik 
jobb ellátásához.

(33) Felismerve az önfoglalkoztató 
halászok házastársai által a kisüzemi part 
menti halászatban betöltött szerep 
fontosságát, az ETHA-nak támogatnia kell 
a szakmai fejlődésüket elősegítő – egész 
életen át tartó – képzést és hálózatépítést, 
amely eszközt biztosít számukra 
hagyományos kisegítő feladataik jobb 
ellátásához, illetve a halászati 
tevékenységek diverzifikálásához.

Or. es

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

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) 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 és az ágazat 
érdekeinek fokozottabb képviseletét ellátó 
szervezeteket.

Or. es

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés



PE491.019v01-00 12/37 PA\903834HU.doc

HU

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 és 
a jövőben szükséges készségek 
előrejelzését.

Or. es

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Emlékeztetni kell arra, hogy a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
szerint a halászat a többi foglalkozáshoz 
képest veszélyes foglalkozásnak minősül, 
és hogy az ILO égisze alatt több 
megállapodást és ajánlást kötöttek meg, 
illetve fogadtak el a halászok tisztességes 
munkakörülményeinek előmozdítása 
céljából.

Or. es

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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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 és az 
ágazatban a munkakörülmények javítása 
érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a 
fedélzeti biztonságra és higiéniára irányuló 
beruházásokat.

Or. es

Módosítás 17
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. 
Hatástanulmányt kell készíteni arról, 
hogy ezek hogyan befolyásolhatják a 
halászati ágazat foglalkoztatási szintjét, és
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.

Or. es
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Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A halászkikötők, a kirakodóhelyek és 
a menedékek fontosságának tudatában az 
ETHA-nak támogatnia kell a kapcsolódó 
beruházásokat, különösen az 
energiahatékonyság, a környezetvédelem, a 
kirakodott termék minősége, valamint a
biztonsági és a munkavégzési feltételek 
javítása érdekében.

(44) A halászkikötők, a kirakodóhelyek és 
a menedékek fontosságának tudatában az 
ETHA-nak támogatnia kell a kapcsolódó 
beruházásokat, különösen az 
energiahatékonyság, a környezetvédelem, a 
kirakodott termék minősége, valamint az 
egészségvédelmi, biztonsági és 
munkavégzési feltételek javítása 
érdekében.

Or. es

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az európai akvakultúra fenntartható 
fejlődését szolgáló bizottsági stratégiával, a 
KHP célkitűzéseivel és az Európa 2020 
stratégiával összhangban az ETHA-nak 
támogatnia kell az akvakultúra-ágazat 
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi 
szempontból fenntartható fejlődését.

(46) Az európai akvakultúra fenntartható 
fejlődését szolgáló bizottsági stratégiával, a 
KHP célkitűzéseivel és az Európa 2020 
stratégiával összhangban az ETHA-nak 
támogatnia kell az akvakultúra-ágazat 
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi 
szempontból fenntartható fejlődését, és 
magas szintű minőségi foglalkoztatást kell 
biztosítania.

Or. es

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen az akvakultúra-

(51) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen az akvakultúra-
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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.

tevékenységek versenyképességének és 
gazdasági teljesítményének javításához. Az 
ETHA-nak ezért támogatnia kell a 
minőségi alapfokú képzéshez és egész 
életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés 
biztosítását célzó intézkedéseket és az 
ismeretterjesztést ösztönző hálózatépítést, 
valamint a piaci szereplők általános 
teljesítményének és versenyképességének 
javítását segítő tanácsadó szolgáltatásokat

Or. es

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Tekintettel arra, hogy az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztésre irányuló megközelítés a 
halászat és a vidéki térségek fejlődésének 
előmozdítása terén éveken át hasznosnak 
bizonyult azáltal, hogy teljes mértékben 
figyelembe vette a helyi kezdeményezésen 
alapuló vidékfejlesztés iránti, több 
ágazatban is felmerülő igényeket, a 
támogatást a jövőben is folytatni kell és 
meg kell erősíteni.

(55) Tekintettel arra, hogy az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztésre irányuló megközelítés a 
halászat és a vidéki térségek fejlődésének 
előmozdítása terén éveken át hasznosnak 
bizonyult azáltal, hogy teljes mértékben 
figyelembe vette a helyi kezdeményezésen 
alapuló vidékfejlesztés iránti, több 
ágazatban is felmerülő igényeket, és 
biztosította a társadalmi 
fenntarthatóságot, a támogatást a jövőben 
is folytatni kell és meg kell erősíteni.

Or. es

Módosítás 22
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 

(56) A halászati területeken az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztésnek ösztönöznie kell a 
növekedést, valamint a fenntartható és 
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megközelítéseket, különösen azáltal, hogy 
növeli a halászati 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.

minőségi munkahelyek létrehozását célzó 
innovatív és integratív megközelítéseket, 
különösen azáltal, hogy növeli a halászati 
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. es

Módosítás 23
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, a 
foglalkoztatási ráta növelésére és a helyi 
szintű – többek között szociális – innováció 
támogatására irányuló, az Európa 2020 
stratégiában foglalt célkitűzésekhez, 
valamint a Lisszaboni Szerződés kiemelt 
prioritását jelentő területi kohézió 
célkitűzéséhez.

Or. es

Módosítás 24
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; 

(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; 
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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.

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, az összes szereplő 
részvételének és a helyi fejlesztési 
stratégiák átláthatóságának biztosításához 
fontos, hogy a döntéshozatali testületekben 
egyetlen érdekcsoportnak se legyen 49 %-
ot meghaladó szavazati joga.

Or. es

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A helyi partnerségek közötti 
hálózatépítés e megközelítés egyik 
alapvető jellemzője. Az említett helyi 
partnerségek közötti együttműködés fontos 
fejlesztési eszköz, amelyet az ETHA-nak 
hozzáférhetővé kell tennie.

(59) A helyi partnerségek közötti 
hálózatépítés e megközelítés egyik 
alapvető jellemzője. Az említett helyi 
partnerségek közötti együttműködés fontos 
fejlesztési eszköz, amelyet az ETHA-nak 
elő kell mozdítania és hozzáférhetővé kell 
tennie.

Or. es

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A halászati területek ETHA-ból 
történő támogatását össze kell hangolni a 
más uniós alapok által nyújtott helyi 
fejlesztési támogatásokkal, és annak ki kell 
terjednie a helyi fejlesztési stratégiák és a 
helyi akciócsoportok által végzett 
tevékenységek előkészítésének és 

(60) A halászati területek ETHA-ból 
történő támogatását össze kell hangolni a 
más uniós alapok által – különösen az 
ESZA által a foglalkoztatás és a 
társadalmi befogadás területén – nyújtott 
helyi fejlesztési támogatásokkal, és annak 
ki kell terjednie a helyi fejlesztési 
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végrehajtásának valamennyi vetületére, 
valamint a helyi térség ösztönzésének és a 
helyi partnerség működtetésének 
költségeire.

stratégiák és a helyi akciócsoportok által 
végzett tevékenységek előkészítésének és 
végrehajtásának valamennyi vetületére, 
valamint a helyi térség ösztönzésének és a 
helyi partnerség működtetésének 
költségeire.

Or. es

Módosítás 27
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 
az Unió foglalkoztatottságához 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. es

Módosítás 28
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 

(80) Az ETHA-nak támogatnia kell a 
tengeri ágazatokon és a tengerparti 
régiókon belüli fenntartható gazdasági 
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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.

növekedést, jó minőségű 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.

Or. es

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Az ETHA-nak ki kell egészítenie az 
Unió és a tagállamok által nemzeti és annál 
alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek 
és tengerpartok védelmének és fenntartható 
használatának ösztönzése érdekében 
rendelkezésre bocsátott meglévő és 
jövőbeli pénzügyi eszközöket, illetve 
összhangban kell állnia azokkal, elősegítve 
az Európai Unió tagállamai és tengerparti 
régióik, szigeteik és legkülső régióik 
közötti együttműködés eredményesebbé
tételét, a nemzeti és helyi projektek 
rangsorolásának és előrehaladásának 
figyelembevételével. Az Alap 
összekapcsolódik a tengerügyi dimenzióra 
esetlegesen kiterjedő egyéb uniós 
szakpolitikákkal, különösen az Európai 
Regionális Fejlesztési Alappal, a Kohéziós 
Alappal, az Európai Szociális Alappal, 
valamint a „Horizont 2020” elnevezésű 
kutatási és energiapolitikai programmal.

(81) Az ETHA-nak ki kell egészítenie az 
Unió és a tagállamok által nemzeti és annál 
alacsonyabb szinten a fenntartható 
gazdasági és társadalmi fejlődés 
előmozdítása, valamint az óceánok, 
tengerek és tengerpartok védelmének és 
fenntartható használatának ösztönzése 
érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő 
és jövőbeli pénzügyi eszközöket, illetve 
összhangban kell állnia azokkal, elősegítve 
az Európai Unió tagállamai és tengerparti 
régióik, szigeteik és legkülső régióik 
közötti együttműködés eredményesebbé 
tételét, a nemzeti és helyi projektek 
rangsorolásának és előrehaladásának 
figyelembevételével. Az Alap 
összekapcsolódik a tengerügyi dimenzióra 
esetlegesen kiterjedő egyéb uniós 
szakpolitikákkal, különösen az Európai 
Regionális Fejlesztési Alappal, a Kohéziós 
Alappal, az Európai Szociális Alappal, 
valamint a „Horizont 2020” elnevezésű 
kutatási és energiapolitikai programmal.

Or. es
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Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászati területek és a belvízi halászat 
fenntartható fejlesztése;

c) a halászati területek és a belvízi halászat 
fenntartható fejlesztését, valamint e 
területek foglalkoztatottságának növelését 
és társadalmi kohéziójának előmozdítását 
célzó stratégiák;

Or. es

Módosítás 31
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 és versenyképes halászat 
és akvakultúra előmozdítása és a magas 
szintű minőségi foglalkoztatás ösztönzése;

Or. es

Módosítás 32
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 halászati területek kiegyensúlyozott és 
inkluzív területfejlesztésének, valamint 
társadalmi kohéziójának előmozdítása;

Or. es
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Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) A foglalkoztatás és a területi kohézió 
növelése a következő célkitűzésekkel:

1) A foglalkoztatás és a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió növelése a 
következő célkitűzésekkel:

Or. es

Módosítás 34
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 jó inőségű munkahelyek 
létrehozásának előmozdítása, valamint a 
munkaerő mobilitásának támogatása a 
halászattól és akvakultúrától függő part 
menti és szárazföldi halászati 
közösségekben;

Or. es

Módosítás 35
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 tevékenységek más életképes 
tengeri gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálása és a tengeri gazdasági 
ágazat fenntartható növekedése, beleértve 
az éghajlatváltozás mérséklését.

Or. es
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Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a technológiai fejlődés, az innováció és a 
tudástranszfer megerősítésének 
támogatása;

a) a technológiai fejlődés, az innováció –
többek között a szociális innováció – és a 
tudástranszfer megerősítésének 
támogatása;

Or. es

Módosítás 37
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 halászat és különösen a kisüzemi part 
menti halászat versenyképességének és 
életképességének növelése, valamint az 
egészségvédelem, a biztonság és a 
munkakörülmények javítása;

Or. es

Módosítás 38
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) új szakmai készségek előrejelzése és 
fejlesztése, valamint az egész életen át 
tartó tanulás fejlesztése;

Or. es

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a technológiai fejlődés, az innováció és a 
tudástranszfer megerősítésének 
támogatása;

a) a technológiai fejlődés, az innováció –
többek között a szociális innováció – és a 
tudástranszfer megerősítésének 
támogatása; 

Or. es

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 41
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 
támogatása, az intézményi kapacitás 
javítása és hatékony közigazgatás, továbbá 
az Alap által finanszírozott intézkedések 
végrehajtásában részt vevő többi szereplő 
kapacitásának fejlesztése.

Or. es

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 5. cikkének (4) 
bekezdésétől eltérve a Bizottság a 
programozási időszak során legalább 
kétszer konzultációt folytat az uniós szintű 
partnereket képviselő szervezetekkel az 
ETHA-ból nyújtandó támogatás 
végrehajtásáról.

A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 5. cikkének (4) 
bekezdésétől eltérve a Bizottság a 
programozási időszak során legalább 
háromszor konzultációt folytat az uniós 
szintű partnereket képviselő szervezetekkel 
az ETHA-ból nyújtandó támogatás 
végrehajtásáról.

Or. es

Módosítás 43
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 alapján 
érvényesített megoldások, módszerek és 
megközelítések alkalmazásának 
előmozdításával kell megvalósítani.
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Or. es

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) üzleti tevékenység tulajdonjogának 
átadása;

e) üzleti tevékenység tulajdonjogának 
átadása, kivéve a családi vállalkozás 
tulajdonjogának átadását vagy azon 
eseteket, amikor a tulajdonjog átadása 
diverzifikációs projekthez kapcsolódik;

Or. es

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programot a tagállam 
hozza létre a [közös rendelkezések 
megállapításáról szóló […/…/EU] 
rendelet] 5. cikkében említett partnerekkel 
folytatott szoros együttműködést követően. 
A partnerekkel az előkészítő 
dokumentumok tárgyában folytatott 
konzultációt úgy kell megszervezni, hogy a 
partnerek azokat megvizsgálhassák.

(2) Az operatív programot a tagállam 
hozza létre a partnerekkel folytatott szoros 
együttműködést követően, a [közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
[…/…/EU] rendelet] 5. cikkében 
foglaltaknak megfelelően. A partnerekkel 
az előkészítő dokumentumok tárgyában 
folytatott konzultációt úgy kell 
megszervezni, hogy a partnerek azokat 
megvizsgálhassák, és a program Bizottság 
elé terjesztése előtt kifejezhessék 
véleményüket.

Or. es

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A [közös rendelkezések 
megállapításáról szóló […/…/EU] 
rendelet] 5. cikkében foglaltak sérelme 
nélkül, a konzultációkon részt vevő 
partnerek között szerepelnek többek között 
a megfelelő hatóságok és közjogi 
intézmények, köztük a 
környezetvédelemért és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításáért felelős 
intézmények, a halászaton belüli 
különböző alágazatokat és területi 
szinteket képviselő megfelelő gazdasági és 
szociális partnerek, a tudományos 
kutatótestületek és a helyi halászati 
akciócsoportok nemzeti és regionális 
hálózatai.

Or. es

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – m alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a [közös rendelkezések 
megállapításáról szóló […/…/EU] 
rendelet] 5. cikkében említett partnerek 
kijelölése és a partnerekkel folytatott 
konzultáció eredményei;

m) a [közös rendelkezések 
megállapításáról szóló […/…/EU] 
rendelet] 5. cikkével összhangban a 18. 
cikkben említett partnerek kijelölése és a 
partnerekkel folytatott konzultáció 
eredményei;

Or. es

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezenfelül az operatív program (3) Ezenfelül az operatív program 
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tartalmazza az esélyegyenlőség 
előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében tett konkrét 
intézkedések leírását, beleértve a nemek 
közötti esélyegyenlőség érvényesülésének 
érdekében az operatív program szintjén és 
műveleti szinten tett intézkedéseket.

tartalmazza az esélyegyenlőség 
előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében tett konkrét 
intézkedések leírását, beleértve a nemek 
közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség 
érvényesülésének érdekében az operatív 
program szintjén és műveleti szinten tett 
intézkedéseket.

Or. es

Módosítás 49
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 – többek között a 
szociális 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.

Or. es

Módosítás 50
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 
különösen a tengeri ökoszisztémával való 
fenntartható gazdálkodáshoz, a tengeri 

a) az egész életen át tartó tanulást, a 
tudományos ismeretek és innovatív 
gyakorlatok terjesztését, valamint 
különösen a tengeri ökoszisztémával való 
fenntartható gazdálkodáshoz, a tengeri 
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ágazaton belüli tevékenységekhez, az 
innovációhoz és a vállalkozói készséghez 
kapcsolódó új szakmai készségek 
elsajátítását;

ágazaton belüli tevékenységekhez, az 
innovációhoz és a vállalkozói készséghez 
kapcsolódó új szakmai készségek 
előrejelzését és elsajátítását;

Or. es

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hálózatépítést, valamint a tapasztalatok 
és a bevált gyakorlati módszerek cserét az 
érdekelt felek között, beleértve a férfiak és 
nők esélyegyenlőségét előmozdító 
szervezeteket;

b) a hálózatépítést, valamint a tapasztalatok 
és a bevált gyakorlati módszerek cseréjét
az érdekelt felek között, beleértve az 
esélyegyenlőséget és a férfiak és nők 
közötti egyenlőséget előmozdító 
szervezeteket, továbbá a halászok 
házastársait képviselő szervezeteket;

Or. es

Módosítás 52
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 halászok, a halászokat és a halászoknak 
a halászati tevékenységekben részt vevő 
házastársait képviselő szervezetek, 
valamint más érdekelt felek részvételével 
folytatott társadalmi párbeszéd 
előmozdítását.

Or. es

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
támogatásban azoknak az önálló vállalkozó 
halászoknak a házastársai vagy –
amennyiben és olyan mértékben, ahogyan 
azt a nemzeti jog elismeri – élettársai is 
részesülhetnek, akik nem alkalmazottak 
vagy üzleti partnerek, amennyiben 
szokásosan, a nemzeti jogban megállapított 
feltételek mellett vesznek részt az 
önfoglalkoztató halász tevékenységeiben 
vagy kisegítő feladatokat látnak el.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
támogatásban azoknak az önálló vállalkozó 
halászoknak a házastársai vagy –
amennyiben és olyan mértékben, ahogyan 
azt a nemzeti jog elismeri – élettársai is 
részesülhetnek, akik nem alkalmazottak 
vagy üzleti partnerek, amennyiben 
szokásosan, a nemzeti jogban megállapított 
feltételek mellett részt vesznek vagy részt 
kívánnak venni az önfoglalkoztató halász 
tevékenységeiben vagy kisegítő feladatokat 
látnak el.

Or. es

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A halászok fedélzeti 
munkakörülményeinek javítása érdekében 
az ETHA támogathatja a fedélzeti és 
egyéni felszerelésekre irányuló 
beruházásokat, amennyiben ezek a 
beruházások túlmutatnak a nemzeti vagy 
uniós jogszabályok által előírt 
szabványokon.

(1) A halászok fedélzeti 
munkakörülményeinek javítása érdekében 
az ETHA támogathatja a fedélzeti és 
egyéni felszerelésekre vagy a képzésbe
irányuló beruházásokat, amennyiben ezek a 
beruházások túlmutatnak a nemzeti vagy 
uniós jogszabályok által előírt 
szabványokon.

Or. es

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a művelet fedélzeti beruházásból áll, 
a támogatás a programozási időszak során 
ugyanazon halászhajó számára legfeljebb 

(3) Ha a művelet fedélzeti beruházásból áll, 
a támogatás a programozási időszak során 
ugyanazon halászhajó számára legfeljebb 
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egyszer nyújtható. Ha a művelet egyéni 
felszerelésre irányuló beruházásból áll, a 
támogatás a programozási időszak során 
ugyanazon kedvezményezett számára 
legfeljebb egyszer nyújtható.

egyszer nyújtható. Ha a művelet egyéni 
felszerelésre vagy képzésbe irányuló 
beruházásból áll, a támogatás a 
programozási időszak során ugyanazon 
kedvezményezett számára legfeljebb 
egyszer nyújtható.

Or. es

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kirakodott termékek minőségének 
javítása, az energiahatékonyság növelése, a 
környezetvédelemhez való hozzájárulás, 
illetve a biztonsági feltételek és a 
munkakörülmények javítása érdekében az 
ETHA támogathatja a halászkikötői 
infrastruktúra vagy a kirakodóhelyek 
javítását célzó beruházásokat, többek 
között a hulladék és a tengeri hulladék 
gyűjtését célzó eszközökbe történő 
beruházásokat.

(1) A kirakodott termékek minőségének 
javítása, az energiahatékonyság növelése, a 
környezetvédelemhez való hozzájárulás, 
illetve az egészségvédelmi és biztonsági 
feltételek, valamint a munkakörülmények 
javítása érdekében az ETHA támogathatja 
a halászkikötői infrastruktúra vagy a 
kirakodóhelyek javítását célzó 
beruházásokat, többek között a hulladék és 
a tengeri hulladék gyűjtését célzó 
eszközökbe történő beruházásokat.

Or. es

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A belvízi halászat környezetre 
gyakorolt hatásának csökkentése, az 
energiahatékonyság növelése, a kirakodott 
hal minőségének javítása, illetve a 
biztonság és a munkakörülmények javítása 
érdekében az ETHA támogathatja az alábbi 
beruházásokat:

(1) A belvízi halászat környezetre 
gyakorolt hatásának csökkentése, az 
energiahatékonyság növelése, a kirakodott 
hal minőségének javítása, illetve az 
egészségvédelem, a biztonság és a 
munkakörülmények javítása érdekében az 
ETHA támogathatja az alábbi 
beruházásokat:
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Or. es

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 33. cikkben említett fedélzeti, illetve 
egyéni felszerelésekre irányuló 
beruházások, az abban a cikkben 
meghatározott feltételek mellett;

a) a 33. cikkben említett fedélzeti, illetve 
egyéni felszerelésekre vagy a képzésbe
irányuló beruházások, az abban a cikkben 
meghatározott feltételek mellett;

Or. es

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az innovációnak az akvakultúra terén 
történő ösztönzése érdekében az ETHA 
támogathatja a következő műveleteket:

(1) Az innovációnak – többek között a 
szociális innovációnak – az akvakultúra 
terén történő ösztönzése érdekében az 
ETHA támogathatja a következő 
műveleteket:

Or. es

Módosítás 60
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 előrejelzését és 
elsajátítását az akvakultúra területén;

Or. es
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Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hálózatépítést, valamint a tapasztalatok 
és a bevált gyakorlati módszerek cseréjét 
az akvakultúra-ágazati vállalkozások vagy 
szakmai szervezetek és más érdekelt felek, 
többek között tudományos vagy a férfiak 
és nők esélyegyenlőségét előmozdító 
testületek körében.

b) hálózatépítést, valamint a tapasztalatok 
és a bevált gyakorlati módszerek cseréjét 
az akvakultúra-ágazati vállalkozások vagy 
szakmai szervezetek és más érdekelt felek, 
többek között tudományos vagy az
esélyegyenlőséget és a férfiak és nők 
egyenlőségét előmozdító testületek 
körében.

Or. es

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) földrajzi, gazdasági és társadalmi 
szempontból – különösen a halászati és az 
akvakultúra-ágazat tekintetében –
funkcionálisan összefüggő, továbbá az 
emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások 
vonatkozásában elegendő kritikus tömeget 
biztosít egy életképes helyi fejlesztési 
stratégia támogatásához.

b) földrajzi, gazdasági és társadalmi 
szempontból – különösen a halászati és az 
akvakultúra-ágazat tekintetében –
funkcionálisan összefüggő.

Or. es

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy a helyi közösségek 
teljes mértékben kiaknázzák a tengeri és 

b) biztosítják, hogy a helyi közösségek 
részt vegyenek az integrált helyi fejlesztési 
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part menti területek fejlesztésében rejlő 
lehetőségeket, és részesüljenek azok 
előnyeiből.

stratégiák meghatározásában, teljes 
mértékben kiaknázzák a tengeri és part 
menti területek fejlesztésében rejlő 
lehetőségeket, és részesüljenek azok 
előnyeiből.

Or. es

Módosítás 64
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 és a civil 
társadalom, ezen belül a kevésbé 
reprezentált csoportok – kiegyensúlyozott 
képviselete révén megközelítőleg tükrözik 
a stratégiájuk leghangsúlyosabb elemeit és 
az adott terület társadalmi-gazdasági 
szerkezetét;

Or. es

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) biztosítják a halászati és akvakultúra-
ágazat – ezen belül a halászoknak a 
halászati tevékenységekben részt vevő 
házastársait képviselő szervezetek –
érdemi képviseletét.

Or. es

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az előkészítő támogatás a helyi 
fejlesztési stratégia előkészítését és 
végrehajtását célzó kapacitásfejlesztésre, 
képzésre és hálózatépítésre terjed ki.

(1) Az előkészítő támogatás a helyi 
fejlesztési stratégia előkészítését és 
végrehajtását célzó kapacitásfejlesztésre, 
tanácsadásra, képzésre és hálózatépítésre 
terjed ki.

Or. es

Módosítás 67
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, jó minőségű 
munkahelyek létrehozása és az innováció –
többek között a szociális innováció –
ösztönzése;

Or. es

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a diverzifikáció és a munkahelyteremtés
támogatása a halászati területeken, 
különösen az egyéb tengeri ágazatokban;

b) a diverzifikáció és a jó minőségű 
munkahelyek létrehozásának támogatása a 
halászati területeken, különösen az egyéb 
tengeri ágazatokban;

Or. es

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a part menti régiókban a kialakulófélben 
lévő és a leendő tengeri ágazatokon belül a 
fenntartható gazdasági növekedés, a 
foglalkoztatás, az innováció és az új 
technológiák támogatása és azok kiegészítő 
jellegének biztosítása a kialakult ágazati és 
nemzeti tevékenységekkel;

c) a part menti régiókban a kialakulófélben 
lévő és a leendő tengeri ágazatokon belül a 
fenntartható gazdasági növekedés, a magas 
szintű minőségi foglalkoztatás, az 
innováció – többek között a szociális 
innováció – és az új technológiák 
támogatása és azok kiegészítő jellegének 
biztosítása a kialakult ágazati és nemzeti 
tevékenységekkel;

Or. es

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az információterjesztést, 
kapacitásépítést, a bevált gyakorlati 
módszerek cseréjét, valamint a területükön 
lévő helyi halászati akciócsoportok közötti 
együttműködés támogatását célzó nemzeti 
hálózatok létrehozását.

b) az információterjesztést, az Alap által 
finanszírozott intézkedések 
végrehajtásában részt vevő partnerek 
kapacitásának fejlesztését, a bevált 
gyakorlati módszerek cseréjét, valamint a 
területükön lévő helyi halászati 
akciócsoportok közötti együttműködés 
támogatását célzó nemzeti hálózatok 
létrehozását.

Or. es

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA hatását a 6. cikkben említett 
uniós prioritásokkal összefüggésben kell 
mérni.

Az ETHA hatását a 6. cikkben említett 
uniós prioritásokkal összefüggésben kell 
mérni, különös tekintettel a fenntartható 
munkahelyek létrehozására.
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Or. es

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza az ezen uniós prioritásokhoz 
kapcsolódó konkrét mutatók készletét. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 151. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza az ezen uniós prioritásokhoz 
kapcsolódó konkrét mutatók, köztük a 
releváns szociális mutatók készletét. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 151. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
132 cikk – 1 bekezdés a a pont(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szociális és foglalkoztatottsági 
helyzetben végbemenő változások nyomon 
követésének biztosítása az ETHA-ból 
finanszírozott cselekvések által érintett 
területeken;

Or. es

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 1. pont – 1. oszlop – 1a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ETHA-prioritás:
2. Az innovatív, versenyképes és 
tudásalapú halászat előmozdítása
3. Az innovatív, versenyképes és 
tudásalapú akvakultúra előmozdítása
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8. tematikus célkitűzés: a foglalkoztatás 
előmozdítása és a munkaerő 
mobilitásának támogatása

Or. es

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 1. pont – 2. oszlop – 1a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság: olyan mechanizmus megléte, 
amely biztosítja a halászati ágazatban 
alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra 
vonatkozó uniós jogszabályok eredményes 
végrehajtását és alkalmazását.

Or. es

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 1. pont – 3. oszlop – 1a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A halászati ágazatban alkalmazandó, a 
munkahelyi egészségvédelemre és 
biztonságra vonatkozó uniós jogszabályok 
eredményes végrehajtását és alkalmazását 
a következők biztosítják:
– Az uniós normák tényleges végrehajtása 
és alkalmazása
– Nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági stratégia megléte

Or. es


