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Módosítás 1
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
70 millió lakosának megélhetése a 
halászati ágazattól függ; ennek kapcsán 
felhívja a tagállamokat, hogy a 
versenyképesebb, fenntarthatóbb és 
korszerűbb halászati ágazat kialakítása 
érdekében ösztönözzék a kutatási és 
fejlesztési tevékenységeket;   

Or. bg

Módosítás 2
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU gazdaságának 
alapját alkotó konszolidált közösségi 
politikák –  közöttük a mezőgazdasági és a 
halászati politika – megfelelő és célzott 
tudományos támogatást igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy például a környezeti 
hatással, a takarmányellátással, az 
egészségügyi ellenőrzéssel és a partmenti 
övezetek integrációjával kapcsolatos 
ágazatspecifikus problémák hagyományos 
módon történő kezelése már régóta nem a 
megoldások elsődleges és legfontosabb 
forrása;

1. rámutat, hogy az EU gazdaságának 
különösen az Unió perifériáján az alapját 
alkotó konszolidált közösségi politikák –  
közöttük a mezőgazdasági és a halászati 
politika – megfelelő és célzott tudományos 
támogatást igényelnek; hangsúlyozza, hogy 
például a környezeti hatással, a 
takarmányellátással, az egészségügyi 
ellenőrzéssel és a partmenti övezetek 
integrációjával kapcsolatos 
ágazatspecifikus problémák hagyományos 
módon történő kezelése már régóta nem a 
megoldások elsődleges és legfontosabb 
forrása;

Or. el
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Módosítás 3
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU gazdaságának 
alapját alkotó konszolidált közösségi 
politikák –  közöttük a mezőgazdasági és a 
halászati politika – megfelelő és célzott 
tudományos támogatást igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy például a környezeti 
hatással, a takarmányellátással, az 
egészségügyi ellenőrzéssel és a partmenti 
övezetek integrációjával kapcsolatos 
ágazatspecifikus problémák hagyományos 
módon történő kezelése már régóta nem a 
megoldások elsődleges és legfontosabb 
forrása;

1. rámutat, hogy az EU gazdaságának 
alapját alkotó konszolidált közösségi 
politikák –  közöttük a mezőgazdasági és a 
halászati politika – megfelelő és célzott 
tudományos támogatást igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy például a környezeti 
hatással, a takarmányellátással, az 
egészségügyi ellenőrzéssel és a partmenti 
övezetek integrációjával kapcsolatos 
ágazatspecifikus problémák hagyományos 
módon történő kezelése már régóta nem a 
megoldások elsődleges és legfontosabb 
forrása; ajánlja, hogy a pénzügyi keret 
tegye lehetővé a halászati 
létesítményeknek és tudományos 
kutatásnak az Európai Halászati Alap 
keretében való finanszírozását;

Or. bg

Módosítás 4
Carmen Fraga Estévez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, elengedhetetlen a zöld könyv 
valamelyik célkitűzésének elérése, azaz a 
jövőben az uniós költségvetés 
középpontjába a „hozzáadott értéket 
képviselő” és „fokozottabban 
eredményorientált” eszközöket kell 
állítani; álláspontja szerint, bár a 
kutatásban a kiválóság alapkövetelmény, 
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egyes ágazatokban – mint például a 
halászatban – az irányítási intézkedések 
meghatározása és alkalmazása érdekében 
az alkalmazott kutatás elkerülhetetlen; 
rámutat, hogy az ökoszisztéma-alapú 
szemléleten és a legnagyobb fenntartható 
hozamon alapuló új KHP célkitűzéseihez
multidiszciplináris és helyi ismeretek és 
vizsgálatok szükségesek, amelyekből gyors 
következtetések vonhatók le, a 
következtetésektől pedig számtalan üzleti 
döntés, munkahely és a tengeri 
ökoszisztémával kapcsolatos intézkedés 
függ;

Or. es

Módosítás 5
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az elegendő és 
megbízható tudományos adaton felül 
többdimenziós ágazatközi kutatást is 
végezni kell a tengeri ökoszisztémák 
fenntarthatósága és életképessége, 
valamint a halászati ágazat jóléte 
tekintetében;

Or. el

Módosítás 6
Carmen Fraga Estévez

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. ezzel összefüggésben reméli, hogy a 
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zöld könyv változást jelent a halászattal 
kapcsolatos jelenlegi tudományos 
politikában, mivel ebben az ágazatban a 
kiválóságra való kizárólagos törekvés a 
flották általi hasznosításuk szempontjából 
a fajok és viselkedésük ismeretéhez, és az 
irányítási intézkedésekkel való 
kapcsolatukhoz hasonló kulcsfontosságú 
fejezetek elhagyásához vezetett és számos 
tudóst arra késztetett, hogy felhagyjon az 
alkalmazott halászati kutatásokkal, fiatal 
tudósok léptek vissza ettől a területtől, ami 
a szakképzett munkaerő komoly
hiányához vezet akkor, amikor az 
állományok állapota miatt a legnagyobb 
szükség lenne erre;

Or. es

Módosítás 7
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy ha az új keretprogramon 
belül megfelelő költségvetési forrásokat 
különítenének el  pályázati felhívásokra és 
a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének 
felszámolását, és egyúttal hozzájárulna a 
halászati kérdésekkel foglalkozó kutatók 
helyzetének megerősítéséhez is; 
hangsúlyozza továbbá, hogy egy erős 
kutatási bázis kiépítése a fenntartható 
halászati és akvakultúra-szektor 
továbbfejlesztését is támogatná;

2. úgy véli, hogy ha – figyelemmel a 
halászati ágazatban rendelkezésre álló sok 
és sokféle kutatási lehetőségre, mint pl. 
oceanográfia, élő tengeri erőforrások, 
akvakultúra, tengerbiológia és -genetika, 
belvízi utak – az új keretprogramon belül 
megfelelő költségvetési forrásokat 
különítenének el  pályázati felhívásokra és 
a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének 
és hiányosságának felszámolását, és 
egyúttal hozzájárulna a halászati 
kérdésekkel és akvakultúrával foglalkozó 
kutatók helyzetének megerősítéséhez is; 
hangsúlyozza továbbá, hogy egy erős 
kutatási és innovációs bázis kiépítése a 
fenntartható halászati és akvakultúra-
szektor továbbfejlesztését is támogatná;
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Or. el

Módosítás 8
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy ha az új keretprogramon 
belül megfelelő költségvetési forrásokat 
különítenének el  pályázati felhívásokra és 
a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének 
felszámolását, és egyúttal hozzájárulna a 
halászati kérdésekkel foglalkozó kutatók 
helyzetének megerősítéséhez is; 
hangsúlyozza továbbá, hogy egy erős 
kutatási bázis kiépítése a fenntartható 
halászati és akvakultúra-szektor 
továbbfejlesztését is támogatná;

2. úgy véli, hogy ha az új keretprogramon 
belül megfelelő költségvetési forrásokat 
különítenének el  pályázati felhívásokra és 
a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének 
felszámolását, és egyúttal hozzájárulna a 
halászati kérdésekkel foglalkozó kutatók 
helyzetének megerősítéséhez is; 
hangsúlyozza továbbá, hogy egy erős 
kutatási bázis kiépítése a fenntartható 
halászati és akvakultúra-szektor 
továbbfejlesztését is támogatná; az európai 
halászati ágazat függetlenségének a világ 
többi részével szemben való biztosítása 
érdekében szorgalmazza új pénzügyi keret 
létrehozását a kutatás és innováció 
támogatására, amelynek célja az 
akvakultúra-szektor ösztönzése és 
versenyképesebbé, fenntarthatóbbá és 
stabilabbá tétele, valamint – a környezeti 
kihívásoknak való megfelelés érdekében –
jobb felszereltségének biztosítása;      

Or. bg

Módosítás 9
Struan Stevenson

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy ha az új keretprogramon 
belül megfelelő költségvetési forrásokat 

2. úgy véli, hogy ha az új keretprogramon 
belül megfelelő költségvetési forrásokat 
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különítenének el  pályázati felhívásokra és 
a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének 
felszámolását, és egyúttal hozzájárulna a 
halászati kérdésekkel foglalkozó kutatók 
helyzetének megerősítéséhez is; 
hangsúlyozza továbbá, hogy egy erős 
kutatási bázis kiépítése a fenntartható 
halászati és akvakultúra-szektor 
továbbfejlesztését is támogatná;

különítenének el  pályázati felhívásokra és 
a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének 
felszámolását, és egyúttal hozzájárulna a 
halászati kérdésekkel foglalkozó kutatók 
helyzetének megerősítéséhez is; 
hangsúlyozza továbbá, hogy egy erős 
kutatási bázis kiépítése európai és 
tagállami szinten egyaránt a fenntartható 
halászati és akvakultúra-szektor 
továbbfejlesztését is támogatná;

Or. en

Módosítás 10
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy ha az új keretprogramon 
belül megfelelő költségvetési forrásokat 
különítenének el  pályázati felhívásokra és 
a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének 
felszámolását, és egyúttal hozzájárulna a 
halászati kérdésekkel foglalkozó kutatók 
helyzetének megerősítéséhez is; 
hangsúlyozza továbbá, hogy egy erős 
kutatási bázis kiépítése a fenntartható 
halászati és akvakultúra-szektor 
továbbfejlesztését is támogatná;

2. úgy véli, hogy ha az új keretprogramon 
belül megfelelő költségvetési forrásokat 
különítenének el  pályázati felhívásokra és 
a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének 
felszámolását, és egyúttal hozzájárulna a 
halászati kérdésekkel foglalkozó kutatók 
helyzetének megerősítéséhez is; úgy véli, 
hogy több eszközt kell a szakképzési 
központokban és létesítményekben 
folytatott képzésre, valamint a jelenlegi és 
jövőbeli halászati dolgozók továbbképzési 
rendszerének bevezetésére és javítására 
fordítani; hangsúlyozza továbbá, hogy egy 
erős kutatási bázis kiépítése a fenntartható 
halászati és akvakultúra-szektor 
továbbfejlesztését is támogatná;
hangsúlyozza, hogy mivel a regionális 
halászati irányítással foglalkozó 
szervezetekben a tagállamok álláspontját 
az Európai Bizottság képviseli, a 
tagállamok véleményének kikérése nélküli 
egyoldalú döntéshozatal nem elfogadható; 
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Or. lt

Módosítás 11
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy ha az új keretprogramon 
belül megfelelő költségvetési forrásokat 
különítenének el  pályázati felhívásokra és 
a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének 
felszámolását, és egyúttal hozzájárulna a 
halászati kérdésekkel foglalkozó kutatók 
helyzetének megerősítéséhez is; 
hangsúlyozza továbbá, hogy egy erős 
kutatási bázis kiépítése a fenntartható 
halászati és akvakultúra-szektor 
továbbfejlesztését is támogatná;

2. úgy véli, hogy ha az új keretprogramon 
belül megfelelő költségvetési forrásokat 
különítenének el  pályázati felhívásokra és 
a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének 
felszámolását, és egyúttal hozzájárulna a 
halászati kérdésekkel foglalkozó kutatók 
helyzetének megerősítéséhez is; 
hangsúlyozza továbbá, hogy egy erős 
kutatási bázis kiépítése a fenntartható 
halászati és akvakultúra-szektor 
továbbfejlesztését is támogatná;
hangsúlyozza, hogy mivel a regionális 
halászati irányítással foglalkozó 
szervezetekben a tagállamok álláspontját 
az Európai Bizottság képviseli, a 
tagállamok véleményének kikérése nélküli 
egyoldalú döntéshozatal nem elfogadható;

Or. lt

Módosítás 12
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy az EU tudományos 
csoportjai és a Közösségen kívüli hasonló 
csoportok közötti együttműködés a 
halászati erőforrások és a tengeri 
ökoszisztéma állapotáról alkotott 
pontosabb elképzelés sarokköve; 
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elengedhetetlennek tartja, hogy az EU 
finanszírozást nyújtson az ilyen típusú 
együttműködéshez;

Or. bg

Módosítás 13
Carmen Fraga Estévez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli, hogy a zöld könyv 
hangsúlyozza az innovációs kapacitást és 
a versenyképességet fokozó kutatás
szükségességét, ami az EHA által 
előirányzott intézkedésekkel 
összehangolva új lehetőségeket nyithat a 
halászati vállalkozások számára az új 
hajófelszereléshez, a kevésbé szennyező, 
biztonságosabb és kényelmesebb 
hajókhoz, valamint a halászati termékek 
használatának és értékének növelésére 
irányuló intézkedésekhez hasonló új, 
fenntarthatóbb halászati technikák 
kifejlesztésébe történő beruházáshoz;

Or. es

Módosítás 14
João Ferreira

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
ökoszisztémák és halászati erőforrások 
állapotára vonatkozó ismereteink 
továbbra is erősen hiányosak, ezért ezen a 
területen fokozni kell a kutatási 
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erőfeszítéseket;

Or. pt

Módosítás 15
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy hatékonyabb 
koordinációra van szükség a kutatási 
keretprogramok és az Európai Halászati 
Alap eszközei, illetve más európai 
programok között;

Or. el

Módosítás 16
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az EU versenyképessége 
szempontjából döntő fontosságú a 
vállalatok részvételének növelése a 
következő keretprogramban; véleménye 
szerint a vállalkozókat, különösen a mikro-
és kisvállalatok (például a part menti, 
kisüzemi halászati vállalkozások) 
tulajdonosait átlátható és könnyen
hozzáférhető rendszerek létrehozásával 
lehetne bátorítani az európai programokban 
való részvételre; úgy véli, hogy a halászok 
szakmai szervezetei, valamint a regionális 
tanácsadó testületek számára ugyancsak 
biztosítani kellene a lehetőséget a kisebb, 
gyakorlat-központú projektek 
megpályázásához;

3. úgy véli, hogy az EU versenyképessége 
szempontjából döntő fontosságú a 
vállalatok részvételének növelése a 
következő keretprogramban; véleménye 
szerint a vállalkozókat, különösen a mikro-
és kisvállalatok (például a part menti, 
kisüzemi halászati vállalkozások) 
tulajdonosait sokkal egyszerűbb, kevésbé 
bürokratikus, átláthatóbb és könnyebben
hozzáférhető rendszerek létrehozásával 
lehetne bátorítani az európai programokban 
való részvételre; úgy véli, hogy a halászok 
szakmai szervezetei, valamint a regionális 
tanácsadó testületek számára ugyancsak 
biztosítani kellene a lehetőséget a kisebb, 
gyakorlat-központú projektek 
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megpályázásához;

Or. en

Módosítás 17
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az EU versenyképessége 
szempontjából döntő fontosságú a 
vállalatok részvételének növelése a 
következő keretprogramban; véleménye 
szerint a vállalkozókat, különösen a mikro-
és kisvállalatok (például a part menti, 
kisüzemi halászati vállalkozások) 
tulajdonosait átlátható és könnyen 
hozzáférhető rendszerek létrehozásával 
lehetne bátorítani az európai programokban 
való részvételre; úgy véli, hogy a halászok 
szakmai szervezetei, valamint a regionális 
tanácsadó testületek számára ugyancsak 
biztosítani kellene a lehetőséget a kisebb, 
gyakorlat-központú projektek 
megpályázásához;

3. úgy véli, hogy az EU versenyképessége 
szempontjából döntő fontosságú a 
vállalatok részvételének növelése a 
következő keretprogramban; véleménye 
szerint a vállalkozókat, különösen a kkv-k 
és a mikrovállalkozások (például a part 
menti, kisüzemi halászati vállalkozások) 
tulajdonosait átlátható és könnyen 
hozzáférhető rendszerek létrehozásával 
lehetne bátorítani az európai programokban 
való részvételre; úgy véli, hogy a halászok 
szakmai szervezetei, valamint a regionális 
tanácsadó testületek számára ugyancsak 
biztosítani kellene a lehetőséget a kisebb, 
gyakorlat-központú projektek 
megpályázásához;

Or. el

Módosítás 18
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az EU versenyképessége 
szempontjából döntő fontosságú a 
vállalatok részvételének növelése a 
következő keretprogramban; véleménye 
szerint a vállalkozókat, különösen a mikro-

3. úgy véli, hogy az EU versenyképessége 
szempontjából döntő fontosságú a 
vállalatok részvételének növelése a 
következő keretprogramban; véleménye 
szerint a vállalkozókat, különösen a mikro-
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és kisvállalatok (például a part menti, 
kisüzemi halászati vállalkozások) 
tulajdonosait átlátható és könnyen 
hozzáférhető rendszerek létrehozásával 
lehetne bátorítani az európai programokban 
való részvételre; úgy véli, hogy a halászok 
szakmai szervezetei, valamint a regionális 
tanácsadó testületek számára ugyancsak 
biztosítani kellene a lehetőséget a kisebb, 
gyakorlat-központú projektek 
megpályázásához;

és kisvállalatok (például a part menti, 
kisüzemi halászati vállalkozások) 
tulajdonosait átlátható és könnyen 
hozzáférhető rendszerek létrehozásával 
lehetne bátorítani az európai programokban 
való részvételre; javasolja, hogy tárják fel 
a csoportosulások létrehozásának 
lehetőségeit, mivel az egyesített 
tevékenység garantálja az innovációt, a 
versenyképességet és a fejlesztést az 
ágazatban; úgy véli, hogy a halászok 
szakmai szervezetei, valamint a regionális 
tanácsadó testületek számára ugyancsak 
biztosítani kellene a lehetőséget a kisebb, 
gyakorlat-központú projektek 
megpályázásához; úgy véli, hogy a bevált 
gyakorlatok és az ismeretek megosztása 
érdekében elő kell mozdítani a halászati 
területek közötti együttműködést;

Or. lt

Módosítás 19
Isabella Lövin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az EU versenyképessége 
szempontjából döntő fontosságú a 
vállalatok részvételének növelése a 
következő keretprogramban; véleménye 
szerint a vállalkozókat, különösen a mikro-
és kisvállalatok (például a part menti, 
kisüzemi halászati vállalkozások) 
tulajdonosait átlátható és könnyen 
hozzáférhető rendszerek létrehozásával 
lehetne bátorítani az európai programokban 
való részvételre; úgy véli, hogy a halászok 
szakmai szervezetei, valamint a regionális 
tanácsadó testületek számára ugyancsak 
biztosítani kellene a lehetőséget a kisebb, 
gyakorlat-központú projektek 
megpályázásához;

3. úgy véli, hogy az EU versenyképessége 
szempontjából döntő fontosságú a 
vállalatok részvételének növelése a 
következő keretprogramban; véleménye 
szerint a vállalkozókat, különösen a mikro-
és kisvállalatok (például a part menti, 
kisüzemi halászati vállalkozások) 
tulajdonosait átlátható és könnyen 
hozzáférhető rendszerek létrehozásával 
lehetne bátorítani az európai programokban 
való részvételre; úgy véli, hogy a civil 
társadalmi szervezetek, köztük a halászok 
szakmai szervezetei, valamint a regionális 
tanácsadó testületek számára ugyancsak 
biztosítani kellene a lehetőséget a kisebb, 
gyakorlat-központú projektek 
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megpályázásához;

Or. sv

Módosítás 20
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy amennyiben az uniós 
finanszírozáshoz való hozzáférést –
szigorú feltételekkel – nem egyszerűsítik 
és nem teszik rugalmasabbá, és az 
adminisztratív akadályokat nem 
csökkentik jelentősen, fennáll annak
veszélye, hogy a pénz továbbra is 
felhasználatlan marad, és nem járul hozzá 
egy fenntarthatóbb uniós halászati ágazat 
megteremtéséhez;

Or. bg

Módosítás 21
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a vizsgálati 
keretprogramok elsősorban 
alapvizsgálatokra összpontosítanak, ezért a 
halászat és az akvakultúra terén végzett 
kutatásokhoz kifejezetten az erre a célra 
előirányzott alapokból finanszírozott 
kutatási programokra van szükség annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
ágazat és az élelmiszerláncba bevezetett 
halászati termékek környezetvédelmi és 
egészségügyi feltételeinek 

4. megjegyzi, hogy a vizsgálati 
keretprogramok elsősorban 
alapvizsgálatokra összpontosítanak, ezért a 
halászat és az akvakultúra terén végzett 
kutatásokhoz kifejezetten az erre a célra 
előirányzott alapokból finanszírozott 
kutatási programokra van szükség annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
ágazat és az élelmiszerláncba bevezetett 
halászati termékek környezetvédelmi és 
egészségügyi feltételeinek 
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fenntarthatóságát. fenntarthatóságát; úgy véli, hogy több 
forrást kellene fordítani a halászat terén 
végzett kutatások finanszírozására.

Or. lt

Módosítás 22
Estelle Grelier

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat, hogy a közös halászati 
politika reformjának célja a halászati 
gyakorlatok fenntarthatóságának 
biztosítása, ezért finanszírozni kell a
például a halászhajók szelektívebbé 
tételére vagy a motorjaik általi 
üzemanyag-felhasználás csökkentésére 
irányuló új technológiák fejlesztésére 
vonatkozó kutatást.

Or. fr

Módosítás 23
João Ferreira

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a kutatás és innováció 
jelenlegi uniós finanszírozási eszközei 
nem igazodnak eléggé a halászati és 
akvakultúra-szektor kutatási igényeihez; 
hangsúlyozza, hogy az ágazat előtt álló 
kihívásokra és az ágazat igényeire teljes 
körű válasz úgy adható, ha ezeket az 
eszközöket – különösen az alkalmazott 
kutatás terén – az ágazat 
jellegzetességeihez igazítják;



PE467.183v01-00 16/22 AM\870835HU.doc

HU

Or. pt

Módosítás 24
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a bevált gyakorlatok 
cseréjének, a vállalkozások által történő 
megfelelő és hatékony végrehajtásának és 
a kutatási eredmények terjesztésének 
fontosságát; úgy véli, hogy az ágazatban 
közvetlenül részt vevő érdekelt feleket és a 
nagyközönséget egyaránt jobban kellene 
tájékoztatni az elindított kutatási 
programokról és azok eredményeiről.

Or. el

Módosítás 25
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri annak fontosságát, hogy az 
Innovatív Unióval összefüggésben, amely 
az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt 
kezdeményezése, az uniós együttműködési 
törekvések erős bázisa jöjjön létre, 
amelynek alapján – a tengeri 
ökoszisztéma jobb megértése és a szelektív 
halászat ösztönzése céljából –
fenntartható strukturált keret hozható 
létre a halászati kutatás és innováció 
fejlesztéséhez; 

Or. bg
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Módosítás 26
Isabella Lövin

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy sürgősen szükség 
van az alapvető adatkészletekkel 
kapcsolatos ismeretek hiányának –
például a számos célfajra vonatkozó
állomány-felmérés hiányának – pótlására, 
mivel az említett adatok nélkül a 
halászatuk megfelelően nem 
szabályozható; elismeri továbbá, hogy az 
ökoszisztéma-alapú megközelítés 
alkalmazása érdekében mind a 
célfajokról, mind pedig a nem célzott 
fajokról sokkal több tudományos adatra 
van szükség, a mélytengeri fajokat is 
beleértve, amelyeket még ma sem igazán 
követnek nyomon.

Or. en

Módosítás 27
João Ferreira

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy – tekintettel 
jelenlegi fejlettségi szintjére – az 
akvakultúra lehetőségei és korlátai 
fokozott K+F tevékenységeket igényelnek 
ezen a területen, amelynek révén a 
lehetőségek jobban kiaknázhatók, a 
korlátok pedig leküzdhetők; véleménye 
szerint az európai akvakultúra 
fenntartható fejlődéséhez az őshonos 
fajok tenyésztésére irányuló tudományos 
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kutatás és technológiafejlesztés jelentős 
támogatása szükséges, ami lehetővé teszi 
az élelmiszertermelés és -ellátás 
változatossá tételét és minőségének 
javítását, ugyanakkor nagyobb 
környezetbiztonságot nyújt;

Or. pt

Módosítás 28
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. véleménye szerint az EU által 
elfogadott összes döntést és szakpolitikát 
tudományos alapokra kell helyezni; ezzel 
kapcsolatban úgy véli, hogy a kutatási 
tevékenységek felgyorsítása hozzájárul a 
halászati erőforrások állapotának jobb 
felméréséhez és az Unió halászati 
ágazatának jobb irányításához;

Or. bg

Módosítás 29
Isabella Lövin

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy elégséges finanszírozást 
kell a halászati és más tengeri 
ágazatokkal kapcsolatos 
interdiszciplináris kutatások céljára 
rendelkezésre bocsátani annak érdekében, 
hogy az ökoszisztéma-alapú szemlélet 
érvényesüljön a tengeri tevékenységek 
irányításával kapcsolatos döntéshozatali 
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folyamatban.

Or. en

Módosítás 30
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. úgy véli, hogy a flottafejlesztést is 
ösztönözni kell a fenntartható halászat és 
a kisüzemi halászat számára kedvező 
körülmények létrehozása érdekében, ezért 
az új pénzügyi keretnek az ezzel 
kapcsolatos kutatást és innovációt kell a 
középpontba állítania;

Or. bg

Módosítás 31
Isabella Lövin

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. szorgalmazza a tudományos 
módszerekkel kapcsolatos kutatást annak 
érdekében, hogy a halászati 
gazdálkodásra az elővigyázatosság elve 
szerinti megközelítést alkalmazzák – a
különböző típusú bizonytalansági 
tényezőknek az állományfelmérési 
modellekbe való kifejezett beépítése és az 
ilyen bizonytalansági tényezők 
legmegfelelőbb kezelése útján;

Or. en
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Módosítás 32
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. megállapítja, hogy az európai 
halászati ágazat nagymértékben függ a 
kutatástól; ezzel kapcsolatban az Európai 
Halászati Technológiai Platformhoz 
hasonló kezdeményezések alkalmas 
eszközök lehetnek arra, hogy ösztönözzék 
a nagy kiadásokkal járó ágazatnak egy 
sokkal versenyképesebb, fenntarthatóbb 
és korszerűbb szektorrá való átalakulását
azzal a céllal, hogy az összes jelenlegi és 
jövőbeli halászati projektet felölelje, és 
erősítse az EU halászati kapacitását;

Or. bg

Módosítás 33
Isabella Lövin

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. elismeri, hogy a szárazföldön 
tenyésztett állatok és a tengeri, illetve 
akvakultúrában tenyésztett állatok között 
a leölési módszer tekintetében jelentős a 
különbség; úgy véli, hogy a kíméletesebb 
tengeri elfogási és leölési módszerek 
kifejlesztéséhez kutatásra és innovációra 
van szükség;

Or. en

Módosítás 34
Isabella Lövin
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Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. támogatja a társadalmi szereplők 
részvételén alapuló kutatást, amelyet „a 
tudománynak a társadalomba való 
bevitele érdekében a „Tudomány a 
társadalomban / Kölcsönös mobilizáció és 
tanulás” program keretében dolgoztak ki. 

Or. en

Módosítás 35
Isabella Lövin

Véleménytervezet
4 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4f. megállapítja, hogy a strukturális 
alapoknak a kutatási infrastruktúrákba 
való befektetésre történő felhasználása 
hozzájárul a tagállamok közötti 
tudományos kapacitásbeli különbség 
áthidalásához, és egyes tagállamok és 
régiók a közösségi kutatási programokban 
való részvételének javításához. 

Or. en

Módosítás 36
Isabella Lövin

Véleménytervezet
4 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4g. megállapítja, hogy a közös tengereken 
(Földközi-tenger, Fekete-tenger, Balti-
tenger) végzett alapélelmiszer-termelés és 
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más tengeri tevékenységek 
fenntarthatósága a szomszédos 
országokkal egyeztetett megoldások 
alkalmazásától függ; hangsúlyozza, hogy 
szükség van az erősebb 
tudományoskapacitás-építésre a 
szomszédos országokban, amely a közös 
stratégiai keretnek az uniós 
szomszédságpolitika eszközeivel való jobb 
összehangolásán alapszik.

Or. en


