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Módosítás 1
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a part menti kisüzemi 
halászat, a kagylóhalászat és az extenzív 
akvakultúra a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból 
legfenntarthatóbb halászati forma, amely 
döntő fontosságú a part menti közösségek 
társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából. A kultúra szerves része, 
amely a különböző területeken – a 
kontinensen, szigeteken és a legtávolabbi 
halászati övezetekben – eltérő formában 
jelenik meg. Ezt a fajta halászatot számos 
kedvezőtlen tényező, így a víztisztítás 
hiánya, a szennyvizek vízbe engedése, az 
olajszennyezések, az építkezések 
ugrásszerű elterjedése a part menti 
területeken és a partvidéken megvalósuló 
nagy projektek hatása befolyásolja;

1. elismeri, hogy a part menti kisüzemi 
halászat, a kagylóhalászat és az extenzív 
akvakultúra a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból 
legfenntarthatóbb halászati forma, amely 
döntő fontosságú a part menti közösségek 
társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából. A kultúra szerves része, 
amely a különböző területeken – a 
kontinensen, szigeteken és a legtávolabbi 
halászati övezetekben – eltérő formában 
jelenik meg. Ezt a fajta halászatot számos 
kedvezőtlen tényező, így a víztisztítás 
hiánya, a szennyvizek vízbe engedése, az 
olajszennyezések, az építkezések 
ugrásszerű elterjedése a part menti 
területeken, a partvidéken megvalósuló 
nagy projektek hatása, valamint –
különösen az akvakultúra tekintetében – a 
fenntartható helyi fejlődésre irányuló, 
egyértelműen meghatározott szabályozási 
rendszerek hiánya befolyásolja;

Or. en

Módosítás 2
Catherine Bearder

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a part menti kisüzemi 1. elismeri, hogy a part menti kisüzemi 
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halászat, a kagylóhalászat és az extenzív
akvakultúra a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból 
legfenntarthatóbb halászati forma, amely 
döntő fontosságú a part menti közösségek 
társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából. A kultúra szerves része, 
amely a különböző területeken – a 
kontinensen, szigeteken és a legtávolabbi 
halászati övezetekben – eltérő formában 
jelenik meg. Ezt a fajta halászatot számos 
kedvezőtlen tényező, így a víztisztítás 
hiánya, a szennyvizek vízbe engedése, az 
olajszennyezések, az építkezések 
ugrásszerű elterjedése a part menti 
területeken és a partvidéken megvalósuló 
nagy projektek hatása befolyásolja;

halászat, a kagylóhalászat, valamint a 
körültekintően szabályozott és
megfelelően irányított akvakultúra a 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
szempontból legfenntarthatóbb halászati 
forma, amely döntő fontosságú a part menti 
közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése szempontjából. A kultúra szerves 
része, amely a különböző területeken – a 
kontinensen, a kisebb part menti 
közösségeken belüli szigeteken és a 
legtávolabbi halászati övezetekben – eltérő 
formában jelenik meg. Ezt a fajta 
halászatot számos kedvezőtlen tényező
befolyásolja, így például a hatékony 
víztisztítás hiánya, az ember által okozott 
katasztrófák vagy természeti katasztrófák, 
a túlhalászat és a nagyüzemi halászati 
tevékenységekből eredő verseny, az 
olajszennyezések, illetve az építkezések 
ugrásszerű elterjedése a part menti 
területeken, és az ki van téve a helyi 
foglalkoztatási változások kockázatának
és a partvidéken megvalósuló nagy 
projektek – mint például a kotrás és a 
tengeri szélenergia-hasznosítás –
hatásának;

Or. en

Módosítás 3
Maurice Ponga

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a part menti kisüzemi 
halászat, a kagylóhalászat és az extenzív 
akvakultúra a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból 
legfenntarthatóbb halászati forma, amely 
döntő fontosságú a part menti közösségek 
társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából. A kultúra szerves része, 

1. elismeri, hogy a part menti kisüzemi 
halászat, a kagylóhalászat és az extenzív 
akvakultúra társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható halászati forma, amely döntő 
fontosságú a part menti közösségek 
társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából. A kultúra szerves része, 
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amely a különböző területeken – a 
kontinensen, szigeteken és a legtávolabbi 
halászati övezetekben – eltérő formában 
jelenik meg. Ezt a fajta halászatot számos 
kedvezőtlen tényező, így a víztisztítás 
hiánya, a szennyvizek vízbe engedése, az 
olajszennyezések, az építkezések 
ugrásszerű elterjedése a part menti 
területeken és a partvidéken megvalósuló 
nagy projektek hatása befolyásolja;

amely a különböző területeken – a 
kontinensen, szigeteken és a legkülső 
régiókban – eltérő formában jelenik meg. 
Ezt a fajta halászatot egyebek mellett
számos kedvezőtlen tényező, így a 
víztisztítás hiánya, a szennyvizek vízbe 
engedése, az olajszennyezések, az 
építkezések ugrásszerű elterjedése a part 
menti területeken, a partvidéken 
megvalósuló nagy projektek hatása és az 
éghajlatváltozás következményei 
veszélyeztetik;

Or. fr

Módosítás 4
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a part menti kisüzemi 
halászat, a kagylóhalászat és az extenzív 
akvakultúra a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból 
legfenntarthatóbb halászati forma, amely 
döntő fontosságú a part menti közösségek 
társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából. A kultúra szerves része, 
amely a különböző területeken – a 
kontinensen, szigeteken és a legtávolabbi 
halászati övezetekben – eltérő formában 
jelenik meg. Ezt a fajta halászatot számos 
kedvezőtlen tényező, így a víztisztítás 
hiánya, a szennyvizek vízbe engedése, az 
olajszennyezések, az építkezések 
ugrásszerű elterjedése a part menti 
területeken és a partvidéken megvalósuló 
nagy projektek hatása befolyásolja;

1. elismeri, hogy a part menti kisüzemi 
halászat, a kagylóhalászat és az extenzív 
akvakultúra a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból 
legfenntarthatóbb halászati forma, amely 
döntő fontosságú a part menti közösségek 
társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából. A kultúra szerves része, 
amely a különböző területeken – a 
kontinensen, szigeteken és a legtávolabbi 
halászati övezetekben – eltérő formában 
jelenik meg. Ezt a fajta halászatot számos 
kedvezőtlen tényező, így a víztisztítás 
hiánya, a szennyvizek vízbe engedése, az 
olajszennyezések, az építkezések 
ugrásszerű elterjedése a part menti 
területeken és a partvidéken megvalósuló 
nagy projektek hatása befolyásolja;
rámutat az előnytelen gazdasági 
körülményeknek az ilyen jellegű 
halászattól jelentős mértékben függő 
térségekre gyakorolt kedvezőtlen 
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hatásaira;

Or. es

Módosítás 5
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a part menti kisüzemi 
halászat, a kagylóhalászat és az extenzív 
akvakultúra a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból 
legfenntarthatóbb halászati forma, amely 
döntő fontosságú a part menti közösségek 
társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából. A kultúra szerves része, 
amely a különböző területeken – a 
kontinensen, szigeteken és a legtávolabbi 
halászati övezetekben – eltérő formában 
jelenik meg. Ezt a fajta halászatot számos 
kedvezőtlen tényező, így a víztisztítás 
hiánya, a szennyvizek vízbe engedése, az 
olajszennyezések, az építkezések 
ugrásszerű elterjedése a part menti 
területeken és a partvidéken megvalósuló 
nagy projektek hatása befolyásolja;

1. elismeri, hogy a kisipari jellegű és 
kisüzemi halászat, a kagylóhalászat és az 
extenzív akvakultúra a társadalmi, 
gazdasági és környezetvédelmi 
szempontból legfenntarthatóbb halászati 
forma, amely döntő fontosságú a part menti 
közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése szempontjából. A kultúra szerves 
része, amely a különböző területeken – a 
kontinensen, szigeteken és a legtávolabbi 
halászati övezetekben – eltérő formában 
jelenik meg. Ezt a fajta halászatot számos 
kedvezőtlen tényező, így a víztisztítás 
hiánya, a szennyvizek vízbe engedése, az 
olajszennyezések, az építkezések 
ugrásszerű elterjedése a part menti 
területeken és a partvidéken megvalósuló 
nagy projektek hatása befolyásolja;

Or. bg

Módosítás 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. határozottan elutasítja az átruházható 
halászati koncessziókra vonatkozó 
bizottsági javaslatot, mivel e rendelkezés a 
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halászati jogok kisszámú gazdasági 
szereplő kezében való összpontosulásához, 
ezáltal pedig számos kisüzemi halászati 
vállalkozás megszűnéséhez vezetne;

Or. fr

Módosítás 7
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a kisüzemi 
halászat azon túl, hogy előmozdítja a 
gazdasági és társadalmi kohéziót és 
biztosítja sok család megélhetését, a part 
menti területeken élő halászközösségeket 
megtartó erőt is képvisel; hangsúlyozza, 
hogy a halászati ágazat esetében olyan 
megközelítést kell alkalmazni, amely 
figyelembe veszi a biológiai, ökológiai, 
gazdasági és társadalmi szinteket, hogy a 
foglalkoztatás és a jólét biztosítása 
érdekében fenntartható egyensúlyt 
teremtsen az egyes tengeri övezetekben 
rendelkezésre álló források és a helyi 
halászattól függő part menti közösségek 
társadalmi-gazdasági szövetének 
megóvása között;

Or. pt

Módosítás 8
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1а. hangsúlyozza a hagyományos 



PE486.100v01-00 8/20 AM\897305HU.doc

HU

halászok által a biológiai sokféleség 
megőrzésében betöltött alapvető szerepet, 
és elismeri a jelenlegi és jövőbeli 
környezeti problémákkal, így például a 
környezetszennyezéssel és a halállomány 
kimerülésével kapcsolatban tett 
megállapításaik pozitív hatásait; a 
hagyományos kisüzemi halászat 
megőrzése érdekében 
megkülönböztetésmentességre szólít fel a 
halászok különböző kategóriáival 
szemben;

Or. bg

Módosítás 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, ösztönözni kell, hogy a 
halászathoz kötődő foglalkozások 
megnyíljanak a fiatalok előtt, valamint 
lehetővé kell tenni a halászok számára a 
szakképzésben való részvételt;

Or. fr

Módosítás 10
Maurice Ponga

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió tekintetében kevés 
statisztikai adat áll rendelkezésre, és 
felhívja a figyelmet, hogy szorgalmazni 
kell európai mutatók bevezetését, amelyek 

2. tudomásul veszi, hogy a
halállományról, valamint a hivatásos és 
amatőr halászok által kifogott halakról 
kevés pontos statisztikai adat áll 
rendelkezésre, ezért felszólít az 
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biztosítják a társadalmi-gazdasági, 
tudományos és környezetvédelmi adatokat;

adatgyűjtést segítő eszközök 
megerősítésére; kiemeli továbbá, hogy a 
társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
tekintetében kevés statisztikai adat áll 
rendelkezésre, és felhívja a figyelmet, hogy 
szorgalmazni kell európai mutatók 
bevezetését, amelyek biztosítják a 
társadalmi-gazdasági, tudományos és 
környezetvédelmi adatokat;

Or. fr

Módosítás 11
Catherine Bearder

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió tekintetében kevés 
statisztikai adat áll rendelkezésre, és 
felhívja a figyelmet, hogy szorgalmazni 
kell európai mutatók bevezetését, amelyek 
biztosítják a társadalmi-gazdasági, 
tudományos és környezetvédelmi adatokat;

2. kiemeli, hogy fokozni kell a kutatást a 
társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
terén, és felhívja a figyelmet, hogy 
szorgalmazni kell európai statisztikák és 
mutatók bevezetését, amelyek biztosítják 
az olyan társadalmi-gazdasági, 
tudományos és környezetvédelmi adatokat,
amelyek elismerik és kiemelik a változatos 
földrajzi, kulturális és regionális 
különbségeket;

Or. en

Módosítás 12
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió tekintetében kevés 
statisztikai adat áll rendelkezésre, és 

2. kiemeli, hogy a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió tekintetében kevés 
statisztikai adat áll rendelkezésre, és 
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felhívja a figyelmet, hogy szorgalmazni 
kell európai mutatók bevezetését, amelyek 
biztosítják a társadalmi-gazdasági, 
tudományos és környezetvédelmi adatokat;

felhívja a figyelmet, hogy szorgalmazni 
kell európai mutatók bevezetését, amelyek 
biztosítják a megbízható és kellően fontos
társadalmi-gazdasági, tudományos és 
környezetvédelmi adatokat;

Or. es

Módosítás 13
Ana Miranda

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy a kisüzemi 
halászatnak nincs egyöntetű 
meghatározása az Európai Unióban, 
mivel a hajók méretén alapuló jelenlegi 
meghatározás elavult és nem felel meg a 
valós helyzetnek, ezért azt javasolja, hogy 
a Bizottság több szempontot – így a 
regionális sajátosságokat és sokféleséget, 
a domborzati viszonyokat, a halászat 
műszaki szempontjait, valamint 
társadalmi, tudományos, biológiai és 
környezeti szempontokat – figyelembe 
véve dolgozza ki az irányítás új 
meghatározását;

Or. es

Módosítás 14
Maurice Ponga

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet, hogy elő kell mozdítani a 
fenntartható kisüzemi halászatot, és 
egyebek mellett meg kell erősíteni a 
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halászatból, az akvakultúrából és a 
kagylótenyésztésből származó termékek 
nyomon követhetőségét;

Or. fr

Módosítás 15
Maurice Ponga

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tekintettel a halászattól függő egyes part 
menti közösségek kiszolgáltatott helyzetére 
és hanyatlására, illetve a gazdasági 
diverzifikáció lehetőségének hiányára, a 
meglévő eszközöket, forrásokat és 
mechanizmusokat kell felhasználni a 
kohézió a foglalkoztatás és az ökológiai 
fenntarthatóság terén való biztosítására; az 
új közös halászati politika keretében külön 
el kell ismerni ezt a fajta halászatot, és a 
döntéshozatalban nagyobb szerepet és 
fokozottabb részvételt kell biztosítani a 
kisüzemi halászati ágazatnak, továbbá 
ösztönözni kell a helyi stratégiákat a 
halászattól függő part menti területeken;

3. tekintettel a halászattól függő egyes part 
menti közösségek kiszolgáltatott helyzetére 
és hanyatlására, illetve a gazdasági 
diverzifikáció lehetőségének hiányára, meg 
kell erősíteni a meglévő eszközöket, 
forrásokat és mechanizmusokat a kohézió a 
foglalkoztatás és az ökológiai 
fenntarthatóság terén való biztosítására, 
valamint az új közös halászati politika 
keretében külön el kell ismerni ezt a fajta 
halászatot; kiemeli továbbá, hogy a 
döntéshozatalban nagyobb szerepet és 
fokozottabb részvételt kell biztosítani a 
kisüzemi halászati ágazatnak, továbbá 
ösztönözni kell a helyi stratégiákat a 
halászattól függő part menti területeken, 
valamint regionális stratégiákat kell 
kidolgozni; e tekintetben sürgeti, hogy 
hozzanak létre regionális tanácsadó 
testületeket a karib-tengeri medencék és 
az Indiai-óceán délnyugati területei 
számára;

Or. fr

Módosítás 16
Catherine Bearder

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. tekintettel a halászattól függő egyes part 
menti közösségek kiszolgáltatott helyzetére 
és hanyatlására, illetve a gazdasági 
diverzifikáció lehetőségének hiányára, a 
meglévő eszközöket, forrásokat és 
mechanizmusokat kell felhasználni a 
kohézió a foglalkoztatás és az ökológiai 
fenntarthatóság terén való biztosítására; az 
új közös halászati politika keretében külön
el kell ismerni ezt a fajta halászatot, és a 
döntéshozatalban nagyobb szerepet és 
fokozottabb részvételt kell biztosítani a 
kisüzemi halászati ágazatnak, továbbá 
ösztönözni kell a helyi stratégiákat a 
halászattól függő part menti területeken;

3. tekintettel a halászattól függő egyes part 
menti közösségek kiszolgáltatott helyzetére 
és hanyatlására, illetve a gazdasági 
diverzifikáció lehetőségének hiányára, a 
meglévő eszközöket, forrásokat és 
mechanizmusokat kell felhasználni a 
kohézió a foglalkoztatás és az ökológiai 
fenntarthatóság terén való biztosítására; 
elismeri, hogy az új közös halászati 
politika és a többéves pénzügyi keret 
keretében hangsúlyt kell helyezni erre a 
fajta halászatra, és a döntéshozatalban 
nagyobb szerepet és fokozottabb részvételt 
kell biztosítani a kisüzemi halászati 
ágazatnak, továbbá ösztönözni kell a helyi 
stratégiákat a halászattól függő part menti 
területeken; elvárja, hogy a regionális és 
helyi önkormányzatok a megfelelő ESZA 
és ERFA finanszírozásokkal támogassák 
a fejlesztési, kutatási és képzési 
projekteket;

Or. en

Módosítás 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tekintettel a halászattól függő egyes part 
menti közösségek kiszolgáltatott helyzetére 
és hanyatlására, illetve a gazdasági 
diverzifikáció lehetőségének hiányára, a 
meglévő eszközöket, forrásokat és 
mechanizmusokat kell felhasználni a 
kohézió a foglalkoztatás és az ökológiai 
fenntarthatóság terén való biztosítására; az 
új közös halászati politika keretében külön 
el kell ismerni ezt a fajta halászatot, és a 
döntéshozatalban nagyobb szerepet és 

3. tekintettel a halászattól függő egyes part 
menti közösségek kiszolgáltatott helyzetére 
és hanyatlására, illetve a gazdasági 
diverzifikáció lehetőségének hiányára, a 
meglévő eszközöket, forrásokat és 
mechanizmusokat kell felhasználni a 
kohézió a foglalkoztatás és az ökológiai 
fenntarthatóság terén való biztosítására; az 
új közös halászati politika keretében külön 
el kell ismerni ezt a fajta halászatot, és a 
döntéshozatalban nagyobb szerepet és 
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fokozottabb részvételt kell biztosítani a 
kisüzemi halászati ágazatnak, továbbá 
ösztönözni kell a helyi stratégiákat a 
halászattól függő part menti területeken;

fokozottabb részvételt kell biztosítani a 
kisüzemi halászati ágazatnak, továbbá 
ösztönözni kell a helyi stratégiákat és a 
határokon átnyúló együttműködési 
projekteket az ágazatban a halászattól 
függő part menti területeken;

Or. ro

Módosítás 18
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tekintettel a halászattól függő egyes part 
menti közösségek kiszolgáltatott helyzetére 
és hanyatlására, illetve a gazdasági 
diverzifikáció lehetőségének hiányára, a 
meglévő eszközöket, forrásokat és 
mechanizmusokat kell felhasználni a 
kohézió a foglalkoztatás és az ökológiai 
fenntarthatóság terén való biztosítására; az 
új közös halászati politika keretében külön 
el kell ismerni ezt a fajta halászatot, és a 
döntéshozatalban nagyobb szerepet és 
fokozottabb részvételt kell biztosítani a 
kisüzemi halászati ágazatnak, továbbá 
ösztönözni kell a helyi stratégiákat a 
halászattól függő part menti területeken;

3. tekintettel a halászattól függő egyes part 
menti közösségek kiszolgáltatott helyzetére 
és hanyatlására, illetve a gazdasági 
diverzifikáció lehetőségének hiányára, a 
meglévő eszközöket, forrásokat és 
mechanizmusokat kell felhasználni,
valamint új és hatékony eszközöket,
forrásokat és mechanizmusokat kell 
kialakítani a kohézió a foglalkoztatás és az 
ökológiai fenntarthatóság terén való 
biztosítására; az új közös halászati politika 
keretében külön el kell ismerni ezt a fajta 
halászatot, és a döntéshozatalban nagyobb 
szerepet és fokozottabb részvételt kell 
biztosítani a kisüzemi halászati ágazatnak, 
továbbá ösztönözni kell a helyi stratégiákat 
a halászattól függő part menti területeken;

Or. bg
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Módosítás 19
Jens Nilsson

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a környezetvédelmi 
szempontból fenntartható akvakultúrában 
rejlő jelentős kihasználatlan potenciált –
amellyel a kkv-k számára lehetőségek 
teremthetők a termelésben és 
feldolgozásban egyaránt –, valamint a 
tengerparti és szárazföldi térségekben
fennálló munkahely-teremtési 
lehetőséget;

Or. sv

Módosítás 20
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ösztönzi az európai finanszírozások 
nyilvántartásba vételi eljárásainak
egyszerűsítését, nevezetesen az egységre 
vetített visszatérítési költségskála és az 
egyes szakmai szervezeteknek juttatott 
globális támogatások kidolgozása révén;

Or. fr

Módosítás 21
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy egyes európai 
régiókban – és különösen a legkülső
régiókban, ahol a lakosság a tengeri 
erőforrásokhoz köthető változatos 
tevékenységekből él – létre kell hozni egy 
differenciált rendszert, amely kiegészíti a 
kisüzemi halászattal kapcsolatos 
intézkedéseket;

Or. pt

Módosítás 22
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a túlméretezett
európai uniós flottát ki kell igazítani, ami 
azonban nem mehet a kisüzemi flotta 
rovására, mivel ez a part menti területek 
társadalmi-gazdasági és kulturális
veszteségét eredményezné; ezért e téren 
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell
bevezetni, amelynek keretében a kisüzemi
flotta kezelésével kapcsolatos döntéseket 
regionális szinten, a szubszidiaritás elvét 
minden esetben tiszteletben tartva hozzák
meg, valamint egy differenciált halászati 
rendszert biztosítanak, amely óvja és a 
forrásokhoz való hozzáférés terén
előnyben részesíti a helyi kisüzemi
flottákat, illetve gondoskodik a helyi
halászközösségek bevonásáról;

Or. pt

Módosítás 23
Petru Constantin Luhan
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy 
tartsák fenn a jövőbeli Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap egy meghatározott 
hányadát a kisüzemi halászat, a 
kagylóhalászat és az extenzív akvakultúra 
számára, továbbá dolgozzák ki a 
halászattól függő part menti közösségekre 
irányuló, a „Kisüzemi halászatot támogató 
egyedi program”, amelynek keretében a 
forrásokhoz elsősorban azok férnek hozzá, 
akik környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból a leginkább fenntartható 
módon folytatják a halászatot és a 
kagylóhalászatot.

4. ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy 
tartsák fenn a jövőbeli Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap egy meghatározott 
hányadát a kisüzemi halászat, a 
kagylóhalászat és az extenzív akvakultúra 
számára, továbbá dolgozzák ki a 
halászattól függő part menti közösségekre 
irányuló, a „Kisüzemi halászatot támogató 
egyedi programot”, amelynek keretében a 
forrásokhoz elsősorban azok férnek hozzá, 
akik környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból a leginkább fenntartható 
módon folytatják a halászatot és a 
kagylóhalászatot; úgy véli, hogy ezen 
halászati ágazat közfinanszírozásának 
teljes mértékben összhangban kell állnia 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel,
és azt egyszerűsíteni kell annak 
érdekében, hogy az említett tevékenységtől 
függő part menti közösségek számára 
lehetővé tegyék a finanszírozáshoz való 
nagyobb fokú hozzáférést.

Or. ro

Módosítás 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy 
tartsák fenn a jövőbeli Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap egy meghatározott 
hányadát a kisüzemi halászat, a 
kagylóhalászat és az extenzív akvakultúra

4. ezért kéri, hogy a jövőbeli Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap támogassa a 
kisüzemi halászatot, a kagylótenyésztést és 
az extenzív akvakultúrát, továbbá 
tartalmazzon a halászattól függő part menti 
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számára, továbbá dolgozzák ki a
halászattól függő part menti közösségekre 
irányuló, a „Kisüzemi halászatot támogató 
egyedi program”, amelynek keretében a
forrásokhoz elsősorban azok férnek 
hozzá, akik környezetvédelmi és
társadalmi szempontból a leginkább 
fenntartható módon folytatják a 
halászatot és a kagylóhalászatot.

közösségekre irányuló, a kisüzemi 
halászatot támogató egyedi rendelkezést, 
amely elősegíti a halászhajók megújítását 
és korszerűsítését.

Or. fr

Módosítás 25
Catherine Bearder

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy 
tartsák fenn a jövőbeli Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap egy meghatározott 
hányadát a kisüzemi halászat, a 
kagylóhalászat és az extenzív akvakultúra
számára, továbbá dolgozzák ki a 
halászattól függő part menti közösségekre 
irányuló, a „Kisüzemi halászatot 
támogató egyedi program”, amelynek
keretében a forrásokhoz elsősorban azok 
férnek hozzá, akik környezetvédelmi és 
társadalmi szempontból a leginkább 
fenntartható módon folytatják a halászatot 
és a kagylóhalászatot.

4. ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy a 
jövőbeli Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap mellett szánja regionális 
finanszírozási támogatásának egy 
meghatározott hányadát a kisüzemi 
halászatra, a kagylóhalászatra és a 
fenntartható akvakultúrára, továbbá hogy 
a halászattól függő helyi közösségek 
körében az e táplálékforrást értékesítő és 
előmozdító, a fenntartható kisüzemi 
halászat támogatására irányuló egyedi 
programok keretében elsődleges 
hozzáférést biztosítanak ezekhez a 
forrásokhoz azok számára, akik 
környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból a leginkább fenntartható 
módon folytatják a halászatot és a 
kagylóhalászatot.

Or. en

Módosítás 26
Jens Nilsson
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy 
tartsák fenn a jövőbeli Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap egy meghatározott 
hányadát a kisüzemi halászat, a 
kagylóhalászat és az extenzív akvakultúra 
számára, továbbá dolgozzák ki a 
halászattól függő part menti közösségekre 
irányuló, a „Kisüzemi halászatot támogató 
egyedi program”, amelynek keretében a 
forrásokhoz elsősorban azok férnek hozzá, 
akik környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból a leginkább fenntartható 
módon folytatják a halászatot és a 
kagylóhalászatot.

4. ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy 
tartsák fenn a jövőbeli Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap egy meghatározott 
hányadát a kisüzemi halászat, a 
kagylóhalászat és a környezeti 
szempontból fenntartható akvakultúra 
számára, továbbá dolgozzák ki a 
halászattól függő part menti közösségekre 
irányuló, a „Kisüzemi halászatot támogató 
egyedi program”, amelynek keretében a 
forrásokhoz elsősorban azok férnek hozzá, 
akik környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból a leginkább fenntartható 
módon folytatják a halászatot és a 
kagylóhalászatot.

Or. sv

Módosítás 27
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy 
tartsák fenn a jövőbeli Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap egy meghatározott 
hányadát a kisüzemi halászat, a 
kagylóhalászat és az extenzív akvakultúra 
számára, továbbá dolgozzák ki a 
halászattól függő part menti közösségekre 
irányuló, a „Kisüzemi halászatot támogató 
egyedi program”, amelynek keretében a 
forrásokhoz elsősorban azok férnek hozzá, 
akik környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból a leginkább fenntartható 
módon folytatják a halászatot és a 
kagylóhalászatot.

4. ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy 
tartsák fenn a jövőbeli Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap egy meghatározott 
hányadát a kisüzemi halászat, a 
kagylóhalászat és az extenzív akvakultúra 
számára, továbbá dolgozzák ki az 
elsősorban a halászattól függő part menti 
és szigeteken élő közösségekre irányuló, a 
„Kisüzemi halászatot támogató egyedi 
programot”, amelynek keretében a 
forrásokhoz elsősorban azok férnek hozzá, 
akik környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból a leginkább fenntartható 
módon folytatják a halászatot és a 
kagylóhalászatot.
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Or. es

Módosítás 28
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. javasolja, hogy – a helyes gyakorlatok 
ösztönzése érdekében – hozzanak létre egy 
európai védjegyet a kisüzemi halászat 
azon termékei számára, amelyek 
megfelelnek a közös halászati politika 
elveinek.

Or. fr

Módosítás 29
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy az ipari flottával 
szemben, a kisipari, szelektív flotta az, 
amely elősegíti az uniós polgárok nagyobb 
arányú foglalkoztathatóságát, egyúttal 
fenntarthatóbb is, és ösztönzi az egyéb 
tengeri vonatkozású tevékenységeket a 
helyi part menti közösségekben;

Or. pt

Módosítás 30
Seán Kelly

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít a kisüzemi és kisipari jellegű 
halászat fogalommeghatározásának teljes 
körű regionalizációjára.

Or. en


