
AM\897577HU.doc PE486.151v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2011/2290(INI)

29.3.2012

MÓDOSÍTÁS
1 - 39

Véleménytervezet
Nuno Teixeira
(PE483.783v01-00)

a közös halászati politika reformjáról szóló átfogó közleményről
(COM(2011)0417 – 2011/2290(INI))



PE486.151v01-00 2/23 AM\897577HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\897577HU.doc 3/23 PE486.151v01-00

HU

Módosítás 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a közös halászati politika 
reformjáról szóló közleményt, amely a 
fenntartható fejlődés érdekében, az 
Európa 2020 stratégiában foglalt 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel összhangban, a környezeti, 
társadalmi, gazdasági és kulturális 
pilléreket részesíti előnyben, nem 
hierarchizált módon, hanem szinergiákat 
teremtve; úgy véli, hogy a megreformált 
közös halászati politikát jobban össze kell 
hangolni a többi európai politikával, 
továbbá hogy az EU külső fellépéseit azzal 
koherens módon kell alakítani;

törölve

Or. en

Módosítás 2
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a közös halászati politika 
reformjáról szóló közleményt, amely a 
fenntartható fejlődés érdekében, az Európa 
2020 stratégiában foglalt intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
összhangban, a környezeti, társadalmi, 
gazdasági és kulturális pilléreket részesíti 
előnyben, nem hierarchizált módon, hanem 
szinergiákat teremtve; úgy véli, hogy a 
megreformált közös halászati politikát 
jobban össze kell hangolni a többi európai 
politikával, továbbá hogy az EU külső 

1. üdvözli a közös halászati politika 
reformjáról szóló közleményt, amely 
összhangban áll a környezet megóvására 
irányuló megelőző intézkedések 
meghozatalának szükségességével.
Mindazonáltal hangsúlyozza, hogy a 
fenntartható fejlődés érdekében, az Európa 
2020 stratégiában foglalt intelligens, 
állandó és inkluzív növekedéssel 
összhangban, a halászat társadalmi, 
gazdasági és kulturális pilléreit figyelembe 
kell venni, nem hierarchizált módon, 
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fellépéseit azzal koherens módon kell 
alakítani;

hanem szinergiákat teremtve; úgy véli, 
hogy a megreformált közös halászati 
politikát jobban össze kell hangolni a többi 
európai politikával, így például a kohéziós 
politikával, a környezetvédelmi 
politikával, a mezőgazdasági politikával és 
a külpolitikával; ezzel összefüggésben 
emlékeztet a magasabb fokú integrációt 
elősegítő eszközök – mint az integrált 
tengerpolitika vagy a makroregionális 
megközelítés – jelentőségére;

Or. fr

Módosítás 3
Alain Cadec

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a közös halászati politika
reformjáról szóló közleményt, amely a 
fenntartható fejlődés érdekében, az Európa 
2020 stratégiában foglalt intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
összhangban, a környezeti, társadalmi, 
gazdasági és kulturális pilléreket részesíti 
előnyben, nem hierarchizált módon, hanem 
szinergiákat teremtve; úgy véli, hogy a 
megreformált közös halászati politikát 
jobban össze kell hangolni a többi európai 
politikával, továbbá hogy az EU külső 
fellépéseit azzal koherens módon kell 
alakítani;

1. úgy véli, hogy a közös halászati politika
reformjának a fenntartható fejlődés 
érdekében, az Európa 2020 stratégiában 
foglalt intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel összhangban, figyelembe kell 
vennie a környezeti, társadalmi, gazdasági 
és kulturális pilléreket, nem hierarchizált 
módon, hanem szinergiákat teremtve; úgy 
véli, hogy a megreformált közös halászati 
politikát jobban össze kell hangolni a többi 
európai politikával, továbbá hogy a 
fenntartható halászatról szóló jövőbeni 
nemzetközi megállapodásokat azzal 
koherens módon kell alakítani;

Or. fr

Módosítás 4
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 bekezdés



AM\897577HU.doc 5/23 PE486.151v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a közös halászati politika 
reformjáról szóló közleményt, amely a 
fenntartható fejlődés érdekében, az Európa 
2020 stratégiában foglalt intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
összhangban, a környezeti, társadalmi, 
gazdasági és kulturális pilléreket részesíti 
előnyben, nem hierarchizált módon, hanem 
szinergiákat teremtve; úgy véli, hogy a 
megreformált közös halászati politikát 
jobban össze kell hangolni a többi európai 
politikával, továbbá hogy az EU külső 
fellépéseit azzal koherens módon kell 
alakítani;

1. üdvözli a közös halászati politika 
reformjáról szóló közleményt, amely a 
fenntartható fejlődés érdekében, a 
szubszidiaritás elvével, valamint az Európa 
2020 stratégiában foglalt intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
összhangban, a környezeti, társadalmi, 
gazdasági és kulturális pilléreket részesíti 
előnyben, nem hierarchizált módon, hanem 
szinergiákat teremtve; úgy véli, hogy a 
megreformált közös halászati politikát 
jobban össze kell hangolni a többi európai 
politikával, továbbá hogy az EU külső 
fellépéseit azzal koherens módon kell 
alakítani;

Or. pt

Módosítás 5
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy e reform 
figyelemreméltó lehetőségeket hordoz a 
fenntartható halászat kiépítése 
szempontjából, azáltal, hogy az 
ökoszisztémákat megóvja, egészséges és 
minőségi halászati termékeket biztosít, 
hozzájárul a part menti területek, 
valamint a jövedelmező termelő- és a 
feldolgozóipar felvirágzásához, valamint 
vonzóbb és biztonságosabb 
munkahelyeket teremt;

Or. pt
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Módosítás 6
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a helyi és 
regionális önkormányzatokat is be kell 
vonni a harmadik országokkal kötendő 
halászati megállapodásokra vonatkozó 
tárgyalásokba;

Or. fr

Módosítás 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a közös halászati politika
(KHP) reformjáról szóló közleményt, és 
megismétli, hogy a jelenlegi KHP eddigi 
eredményei aggodalomra adnak okot,
mivel a halállományokat az összeomlás 
szélére, a part menti közösségeket pedig 
bizonytalan helyzetbe juttatta, a halászati 
ágazatokban alacsony jövedelmezőséget 
eredményezett – annak ellenére, hogy az 
ágazatot erőteljesen támogatják –, és 
lepusztult tengeri környezetet hagyott 
maga után. Ezért a KHP reformja már 
régóta esedékes, és annak nem szabad 
elmulasztania a problémák megoldását;

Or. en

Módosítás 8
Luís Paulo Alves
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. javasolja, hogy vezessék be a tengeri 
bioföldrajzi régiók eltérő sajátosságai 
alapján megkülönböztetett halászati 
gazdálkodás elvét, olyan ökoszisztéma-
alapú megközelítés alkalmazásával, amely 
elengedhetetlen a halászat 
fenntarthatóságának biztosításához az 
esélyegyenlőség keretében rendelkezésre 
álló forrásoknak megfelelően;

Or. pt

Módosítás 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a KHP-nak 
biztosítania kell a tengeri erőforrások 
olyan fenntartható kiaknázását, ami a 
legnagyobb fenntartható hozam (MSY) 
termelésére képes szinteket meghaladó 
szinteken állítja helyre és tartja fenn a 
halállományokat, ami előfeltétele a hosszú 
távon életképes halászati közösségeknek 
és a jövedelmező halászati iparágaknak. A 
forráshatékony Európáról szóló kiemelt 
kezdeményezésben felvázoltaknak 
megfelelően, a tengeri erőforrások 
fenntartható módon való kiaknázásának 
biztosításával e reform hozzájárul az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
stratégiához;

Or. en
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Módosítás 10
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bizottság részéről a regionalizáció és a 
szubszidiaritás elvére vonatkozó 
iránymutatásoknak megfelelően, 
figyelembe véve az egyes tengeri 
bioföldrajzi régiók közötti különbségeket, 
okvetlenül létre kell hozni a legkülső 
régiók egyes integrált tengeri medencéi, 
így Makaronézia, a Karib- és a Brazíliai-
medence, valamint a Délnyugat-indiai-
óceáni-medence köré szerveződő 
regionális tanácsadó testületet;

Or. pt

Módosítás 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza a hatékony tengeri 
területrendezésnek a halászati erőforrások 
fenntartható kezelése szempontjából 
fennálló jelentőségét más ágazatoknak –
ilyenek például a szélerőművek, a 
biológiai sokféleség védelme, az 
akvakultúra, a kikötők, a tengeri 
közlekedés, az idegenforgalom, a védelmi 
és kitermelő iparágak – a tengeri és part 
menti környezettel szemben támasztott
területi igényeivel összefüggésben;

Or. en
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Módosítás 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy az ésszerű 
decentralizáció hosszú távú gazdálkodási 
terveken alapul, és az képes – valamennyi 
érdekelt félnek a helyi és regionális közös 
gazdálkodásban való aktív részvételével –
a regionális sajátosságokhoz 
alkalmazkodni, egyúttal tiszteletben tartva 
azt, hogy a KHP-ban foglalt átfogó 
halászati gazdálkodási célkitűzések az 
Európai Parlament és a Tanács 
hatáskörébe tartoznak;

Or. en

Módosítás 13
Alain Cadec

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a szubszidiaritás és a 
regionalizáció elve alapján, a régióknak
nagyobb felelősséget kell vállalniuk a 
halászati gazdálkodásban, és minden 
szinten támogatniuk kell az ágazat 
különböző szereplői közötti párbeszédet, 
ösztönözve és támogatva nemzetközi 
klaszterek létrejöttét;

2. úgy véli, hogy a regionális tanácsadó 
testületeknek nagyobb felelősséget kell 
vállalniuk a közös halászati politika 
végrehajtásában; javasolja, hogy a 
Bizottság a közös halászati politika és a 
gazdálkodási tervek végrehajtása előtt 
kötelezően kérje ki a regionális tanácsadó 
testületek véleményét;

Or. fr

Módosítás 14
Petru Constantin Luhan
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a szubszidiaritás és a 
regionalizáció elve alapján, a régióknak 
nagyobb felelősséget kell vállalniuk a 
halászati gazdálkodásban, és minden 
szinten támogatniuk kell az ágazat 
különböző szereplői közötti párbeszédet, 
ösztönözve és támogatva nemzetközi 
klaszterek létrejöttét;

2. úgy véli, hogy a szubszidiaritás és a 
regionalizáció elve alapján, a régióknak 
nagyobb felelősséget kell vállalniuk a 
halászati gazdálkodásban, és minden 
szinten támogatniuk kell az ágazat 
különböző szereplői közötti párbeszédet, 
ösztönözve és támogatva nemzetközi 
klaszterek létrejöttét; úgy ítéli meg, hogy 
a szükséges anyagi források meghaladják
a régiók forrásait, ezért nemzeti és 
európai támogatásra van szükség; 

Or. ro

Módosítás 15
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a szubszidiaritás és a 
regionalizáció elve alapján, a régióknak 
nagyobb felelősséget kell vállalniuk a 
halászati gazdálkodásban, és minden 
szinten támogatniuk kell az ágazat 
különböző szereplői közötti párbeszédet, 
ösztönözve és támogatva nemzetközi 
klaszterek létrejöttét;

2. nagyobb fokú regionalizációra szólít fel 
a halászati gazdálkodásban, a
szubszidiaritás elvének 
figyelembevételével, és minden szinten
fokozott párbeszédet szorgalmaz az ágazat 
különböző szereplői között, ösztönözve és 
támogatva nemzetközi klaszterek 
létrejöttét;

Or. en

Módosítás 16
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a szubszidiaritás és a 
regionalizáció elve alapján, a régióknak 
nagyobb felelősséget kell vállalniuk a 
halászati gazdálkodásban, és minden 
szinten támogatniuk kell az ágazat 
különböző szereplői közötti párbeszédet, 
ösztönözve és támogatva nemzetközi 
klaszterek létrejöttét;

2. úgy véli, hogy a szubszidiaritás elve 
alapján, a régióknak nagyobb felelősséget 
kell vállalniuk a halászati gazdálkodásban;
emellett minden szinten elő kell segíteni az 
ágazat szereplői közötti párbeszédet, 
ösztönözve és támogatva nemzetközi 
klaszterek létrejöttét;

Or. fr

Módosítás 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a szubszidiaritás és a 
regionalizáció elve alapján, a régióknak 
nagyobb felelősséget kell vállalniuk a 
halászati gazdálkodásban, és minden 
szinten támogatniuk kell az ágazat 
különböző szereplői közötti párbeszédet, 
ösztönözve és támogatva nemzetközi 
klaszterek létrejöttét;

2. úgy véli, hogy a régióknak nagyobb 
felelősséget kell vállalniuk a halászati 
gazdálkodásban, különös tekintettel a 
régiók közötti – és többek között 
nemzetközi szinten folytatott –
együttműködésre irányuló felelősségre;

Or. en

Módosítás 18
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy egyes régióknak, 
így például az EUMSZ-ben teljes 
mértékben elismert, számottevő és állandó 
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strukturális korlátokkal sújtott legkülső 
régióknak a biológiai, gazdasági és 
társadalmi fenntarthatóságra irányuló 
megfelelő intézkedésekre van szükségük, 
amelyek minimálisra csökkentik a 
halászati termékek forgalomba 
hozatalával, így elsősorban a termékeknek
az európai kontinensre való szállításával 
kapcsolatban felmerülő 
többletköltségekből adódó hátrányaikat az 
európai földrészen fekvő területekkel 
szemben;

Or. pt

Módosítás 19
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a halászati 
gazdálkodásnak a tudományos ismeretekre 
és szilárd szakvéleményekre alapozva, a 
kutatás és a halászati ágazat 
együttműködése révén kell megvalósulnia; 
támogatja továbbá a tagállamok régiói 
között összehangolt regionális adatgyűjtő 
programok és nemzeti kutatási programok 
kidolgozását;

3. úgy véli, hogy a halászati 
gazdálkodásnak a tudományos ismeretekre 
és szilárd szakvéleményekre alapozva, a 
kutatás és a halászati ágazat 
együttműködése révén kell megvalósulnia; 
támogatja továbbá a tagállamok régiói 
között összehangolt regionális adatgyűjtő 
programok és nemzeti kutatási programok 
kidolgozását; úgy véli, hogy a 
tagállamokat ösztönözni kell olyan 
kutatási projektek támogatására, amelyek 
ilyen jellegű regionális vagy nemzeti 
programok megvalósításához vezetnek;

Or. ro

Módosítás 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a halászati 
gazdálkodásnak a tudományos ismeretekre 
és szilárd szakvéleményekre alapozva, a 
kutatás és a halászati ágazat 
együttműködése révén kell megvalósulnia; 
támogatja továbbá a tagállamok régiói 
között összehangolt regionális adatgyűjtő 
programok és nemzeti kutatási programok 
kidolgozását;

3. úgy véli, hogy a halászati 
gazdálkodásnak a tudományos ismeretekre 
és szilárd szakvéleményekre alapozva, a 
kutatás és a halászati ágazat 
együttműködése révén kell megvalósulnia; 
támogatja továbbá a tagállamok régiói 
között összehangolt regionális adatgyűjtő 
programok és nemzeti kutatási programok 
kidolgozását; úgy véli, hogy a régióknak a 
halászati ágazatban nagyobb mértékben 
kell közreműködniük a harmadik 
országokkal létrejött megállapodások
végrehajtásában, a források fenntartható 
kiaknázása érdekében;

Or. ro

Módosítás 21
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a halászati 
gazdálkodásnak a tudományos ismeretekre
és szilárd szakvéleményekre alapozva, a 
kutatás és a halászati ágazat 
együttműködése révén kell megvalósulnia; 
támogatja továbbá a tagállamok régiói 
között összehangolt regionális adatgyűjtő 
programok és nemzeti kutatási programok 
kidolgozását;

3. úgy véli, hogy a halászati 
gazdálkodásnak szilárd tudományos 
tanácsokon és szakvéleményeken kell 
alapulnia, továbbá az ökoszisztéma-alapú 
megközelítést és az elővigyázatosságon 
alapuló megközelítést kell követnie, 
valamint a kutatás és a halászati ágazat 
együttműködése révén kell megvalósulnia; 
támogatja továbbá a tagállamok régiói 
között összehangolt regionális adatgyűjtő 
programok és nemzeti kutatási programok 
kidolgozását;

Or. bg
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Módosítás 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a halászati 
gazdálkodásnak a tudományos ismeretekre 
és szilárd szakvéleményekre alapozva, a 
kutatás és a halászati ágazat 
együttműködése révén kell megvalósulnia; 
támogatja továbbá a tagállamok régiói 
között összehangolt regionális adatgyűjtő 
programok és nemzeti kutatási programok 
kidolgozását;

3. úgy véli, hogy a halászati 
gazdálkodásnak a tudományos ismeretekre 
alapozva, a kutatás és az érdekelt felek –
például a halászati ágazat –
együttműködése révén kell megvalósulnia; 
támogatja továbbá a tagállamok régiói 
között megerősített és összehangolt 
regionális adatgyűjtő programok és 
nemzeti kutatási programok kidolgozását;

Or. en

Módosítás 23
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a halászati 
gazdálkodásban fokozatosan kell 
bevezetni a legnagyobb fenntartható 
hozam (MSY) elvét, azt pedig színvonalas 
és ellenőrzött tudományos értékeléseknek 
kell kísérniük, amelyek alátámasztják a 
gazdálkodással kapcsolatos megfelelő 
döntéseket; elismeri, hogy a halászati 
erőkifejtések forrásokkal összhangban 
való kiigazítására irányuló célkitűzés 
fenntartása, valamint az ágazat 
szerkezetátalakítása és fenntarthatósága 
egyaránt lényegesek a legnagyobb 
fenntartható hozam elérése 
szempontjából, ami indokolja a halászati 
ágazatra irányuló strukturális támogatási 
politika megőrzését;
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Or. pt

Módosítás 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megismétli, hogy a tengeri és part 
menti területeken folytatott valamennyi 
fejlesztésnek tiszteletben kell tartania a 
környezetvédelmi jogszabályokat – így 
például a tengeri stratégiáról szóló 
keretirányelvet és a biológiai sokféleség 
védelmére vonatkozó irányelveket –, mivel 
a jó környezeti állapotnak a tengeri és 
part menti térségekben folytatott 
valamennyi tevékenység esetében 
előfeltételnek kell lennie;

Or. en

Módosítás 25
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a többfunkciós 
halászat a partmenti régiók számára 
kiemelkedő jelentőséggel bír; 
hangsúlyozza, hogy egyes régiók, így 
például a legkülső régiók esetében egyedi 
intézkedéseket kell hozni, mint pl. a 
kisüzemi flották támogatása és az 
akvakultúra előmozdítása; támogatja a 
foglalkoztatási szerkezet átalakítására, a 
képzési támogatásra és az átképzésre
irányuló intézkedéseket, valamint a 
termelői és szakmaközi szervezeteket célzó 

4. emlékeztet arra, hogy a többfunkciós 
halászat a part menti régiók számára 
kiemelkedő jelentőséggel bír; 
hangsúlyozza, hogy egyes régiók esetében 
egyedi intézkedéseket kell hozni, mint pl. a 
korlátozó intézkedéseknek a 
halállományok állapotához való igazítása, 
az akvakultúra előmozdítása és a kisüzemi 
flották megújításának finanszírozása, ha 
az állományokat nem fenyegeti veszély; 
támogatja a foglalkoztatási szerkezet 
átalakítására, a képzési támogatásra és a 
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ösztönzőket; szakmai változatosságra irányuló 
intézkedéseket, valamint a termelői és 
szakmaközi szervezeteket célzó 
ösztönzőket;

Or. fr

Módosítás 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a többfunkciós
halászat a partmenti régiók számára 
kiemelkedő jelentőséggel bír; 
hangsúlyozza, hogy egyes régiók, így 
például a legkülső régiók esetében egyedi 
intézkedéseket kell hozni, mint pl. a 
kisüzemi flották támogatása és az 
akvakultúra előmozdítása; támogatja a 
foglalkoztatási szerkezet átalakítására, a 
képzési támogatásra és az átképzésre 
irányuló intézkedéseket, valamint a 
termelői és szakmaközi szervezeteket célzó 
ösztönzőket;

4. emlékeztet arra, hogy a halászat a part
menti régiók számára kiemelkedő 
jelentőséggel bír; hangsúlyozza, hogy 
egyes régiók, így például a legkülső régiók 
esetében egyedi intézkedéseket kell hozni, 
mint pl. a környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból fenntartható halászat
támogatása, egyúttal pedig a 
kapacitásnövelés elkerülése; 
hangsúlyozza, hogy az akvakultúrához 
kapcsolódó tevékenységek esetében 
környezetvédelmi fenntarthatóságra van 
szükség; támogatja a foglalkoztatási 
szerkezet átalakítására, a képzési 
támogatásra, az átképzésre és a halászati 
ellenőrzésre irányuló intézkedéseket, 
valamint a termelői és szakmaközi 
szervezeteket célzó ösztönzőket;

Or. en

Módosítás 27
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a többfunkciós 
halászat a partmenti régiók számára 
kiemelkedő jelentőséggel bír; 
hangsúlyozza, hogy egyes régiók, így 
például a legkülső régiók esetében egyedi 
intézkedéseket kell hozni, mint pl. a 
kisüzemi flották támogatása és az 
akvakultúra előmozdítása; támogatja a 
foglalkoztatási szerkezet átalakítására, a 
képzési támogatásra és az átképzésre 
irányuló intézkedéseket, valamint a 
termelői és szakmaközi szervezeteket célzó 
ösztönzőket;

4. emlékeztet arra, hogy a többfunkciós 
halászat a part menti régiók számára 
kiemelkedő jelentőséggel bír; 
hangsúlyozza, hogy egyes régiók, így
például a szigetek és a legkülső régiók 
esetében egyedi intézkedéseket kell hozni, 
mint pl. a kisüzemi flották támogatása és 
az akvakultúra előmozdítása, egyéb okok 
mellett az ágazatban működő kkv-knak 
jelentett segítség miatt is; támogatja a 
foglalkoztatási szerkezet átalakítására, a 
képzési támogatásra és az átképzésre 
irányuló intézkedéseket, valamint a 
termelői és szakmaközi szervezeteket célzó 
ösztönzőket;

Or. es

Módosítás 28
Alain Cadec

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a többfunkciós 
halászat a partmenti régiók számára 
kiemelkedő jelentőséggel bír; 
hangsúlyozza, hogy egyes régiók, így 
például a legkülső régiók esetében egyedi 
intézkedéseket kell hozni, mint pl. a 
kisüzemi flották támogatása és az 
akvakultúra előmozdítása; támogatja a
foglalkoztatási szerkezet átalakítására, a 
képzési támogatásra és az átképzésre
irányuló intézkedéseket, valamint a 
termelői és szakmaközi szervezeteket célzó 
ösztönzőket;

4. emlékeztet arra, hogy a többfunkciós 
halászat a part menti régiók számára 
kiemelkedő jelentőséggel bír; 
hangsúlyozza, hogy egyes régiók, így 
például a legkülső régiók esetében egyedi 
intézkedéseket kell hozni a kisüzemi 
flották támogatására és az extenzív és 
fenntartható akvakultúra előmozdítására; 
támogatja a szakképzési támogatásra, a 
fiataloknak a halászati foglalkozásokban 
való részvételére és a halászhajók 
megújítására és korszerűsítésére irányuló 
intézkedéseket, valamint a termelői és 
szakmaközi szervezeteket célzó 
ösztönzőket;

Or. fr
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Módosítás 29
Alain Cadec

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. határozottan elutasítja az átruházható 
halászati koncessziókra vonatkozó 
bizottsági javaslatot, mivel e rendelkezés a 
halászati jogok kisszámú gazdasági 
szereplő kezében való összpontosulásához 
és ezáltal számos kisipari halászati 
vállalkozás megszűnéséhez vezetne;

Or. fr

Módosítás 30
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ezért emlékeztet arra, hogy az ágazat 
támogatására fenn kell tartani egy olyan 
finanszírozási eszközt, amely a növekvő 
támogatás elvét követi a legkülső 
régiókban társfinanszírozott olyan 
intézkedések esetében, amelyek
figyelembe veszik a legkülső régiókban a 
halászati ágazatot sújtó strukturális 
korlátokat, és hozzájárulnak a halászati 
tevékenységekkel, valamint a termékek 
forgalomba hozatalával kapcsolatban 
felmerülő többletköltségek kiegyenlítésére 
irányuló egyedi eszközök fenntartásához;

Or. pt

Módosítás 31
Dimitar Stoyanov



AM\897577HU.doc 19/23 PE486.151v01-00

HU

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4а. üdvözli a tanácsadó testületek részéről 
a regionális együttműködési modell 
előmozdításában betöltött szerep
fenntartására és kiterjesztésére irányuló 
bizottsági kezdeményezést, tekintettel a 
Fekete-tenger sajátos helyzetére, amelyen
négy ország osztozik; úgy véli, hogy a 
Fekete-tengerrel foglalkozó tanácsadó 
testület létrehozása kedvező hatással 
lenne az akvakultúra terén a biológiai 
sokféleség megőrzésére, a kutatásra, az 
adatgyűjtésre és az innovációra irányuló 
politikára;

Or. bg

Módosítás 32
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megállapítja, hogy Európa bizonyos 
térségei nem érintkeznek az európai 
kontinens tengeri medencéivel; e 
tekintetben úgy véli, hogy a legkülső 
régiók képviseletére egy kifejezetten erre a 
célra létrehozott tanácsadó bizottságot kell 
életre hívni; a közös halászati politika 
részeként hozott korlátozó intézkedéseket 
e régiók halállományának tényleges 
állapotához kell igazítani; hangsúlyozza, 
hogy ennek érdekében az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapnak (ETHA) 
képesnek kell lennie az állományok 
állapotára vonatkozó adatgyűjtési 
programok finanszírozására; kéri, hogy a 
regionális és helyi hatóságokat is vonják 
be a harmadik országokkal kötendő, 
fenntartható halászatra vonatkozó 
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megállapodások tárgyalásaiba;

Or. fr

Módosítás 33
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az átadható 
kvóták rendszere egyes régiókban 
igazságtalanságokat eredményezhet 
azáltal, hogy azok, akik több erőforrással 
rendelkeznek, könnyebben juthatnak 
jogosultsághoz; nem szabad a halászatot 
aláásni az érzékeny területeken, ahogy a 
kisüzemi halászatot sem, mivel az 
veszélyezteti e part menti területek 
gazdasági, társadalmi és biológiai 
fenntarthatóságát, különösen azokban a 
régiókban, ahol a halászati tevékenység 
számottevő, illetve amelyek jelentősen 
függnek az ágazattól;

Or. pt

Módosítás 34
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. ismételten hangsúlyozza, hogy 
bizonyos területeken a halászati flotta 
fejlesztésével, felújításával és 
korszerűsítésével tovább kell javítani a 
munkakörülményeket és a biztonságot, 
ami ahhoz is elengedhetetlen, hogy 
vonzóbbá tegyék e tevékenységet a fiatalok 
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számára;

Or. pt

Módosítás 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapnak a megreformált politika 
megvalósításában és a halászati területek 
kiegyensúlyozott és inkluzív 
területfejlesztésében játszott jelentős 
szerepét, és hangsúlyozza, hogy az Alap 
finanszírozásának összhangban kell lennie 
az Európa 2020 stratégiával és a közös 
stratégiai kerettel.

5. kiemeli az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapnak a megreformált politika 
megvalósításában és a halászati területek 
kiegyensúlyozott és inkluzív 
területfejlesztésében játszott jelentős 
szerepét, és hangsúlyozza, hogy az Alap 
finanszírozásának összhangban kell lennie 
az Európa 2020 stratégiával és a közös 
stratégiai kerettel; emlékeztet a 
környezetvédelmi szempontból ártalmas 
támogatások megszüntetésére irányuló
uniós kötelezettségvállalásokra, különös 
tekintettel a biológiai sokféleségről szóló 
egyezmény részes feleinek tizedik 
találkozóján elfogadott, a biológiai 
sokféleségre irányuló, 2011–2020 közötti 
időszakra vonatkozó stratégiai tervről 
szóló X/2. határozatban foglalt 3. célra, 
valamint a G20-ak 2009. évi pittsburghi 
csúcstalálkozóján született nyilatkozat 24. 
pontjára.

Or. en

Módosítás 36
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapnak a megreformált politika 

5. kiemeli az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapnak a megreformált politika 
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megvalósításában és a halászati területek 
kiegyensúlyozott és inkluzív 
területfejlesztésében játszott jelentős 
szerepét, és hangsúlyozza, hogy az Alap 
finanszírozásának összhangban kell lennie 
az Európa 2020 stratégiával és a közös 
stratégiai kerettel.

megvalósításában és a halászati területek 
kiegyensúlyozott és inkluzív 
területfejlesztésében játszott jelentős 
szerepét, és hangsúlyozza, hogy az Alap 
finanszírozásának összhangban kell lennie 
az Európa 2020 stratégiával és a közös 
stratégiai kerettel, és egyúttal figyelembe 
kell vennie a sajátos területi 
célkitűzéseket.

Or. fr

Módosítás 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. egyebek mellett kiemeli az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz (ENPI) és az Európai 
Halászati Alap (EHA) közötti szinergiák 
fontosságát a tengerparti területek 
fejlesztése szempontjából; úgy véli, hogy a 
makroregionális stratégiák, valamint az 
európai területi együttműködésre és a 
tengeri medencékre vonatkozó programok 
képezik az EU tengerparti területeinek 
fejlesztésére szolgáló integrált stratégiák 
megfelelő eszközeit.

Or. fr

Módosítás 38
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az ágazat 
fenntarthatósága és életképessége 
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elsődleges komponense az EU 2020 
stratégia célkitűzéseinek keretében 
megvalósuló jelenlegi reformnak, és úgy 
véli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
javítása elengedhetetlen az európai 
növekedés és a foglalkoztatás 
biztosításához, hozzájárulva a halászati 
ágazat megerősödéséhez és 
fenntarthatóságához, az élelmiszerellátás 
bizonytalanságának mérséklése, valamint 
a jelenlegi és jövőbeli nemzedékek 
életminőségének javítása érdekében;

Or. pt

Módosítás 39
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet arra, hogy változtatni kell a 
vizekhez való hozzáférés jelenlegi 
rendszerén, különösen azokban a 
régiókban, ahol a hozzájuk tartozó tengeri 
medence gyér halállománnyal 
rendelkezik, mégpedig a fenntarthatóság 
megőrzése, valamint az olyan 
halászközösségek társadalmi és gazdasági 
stabilitásának támogatása érdekében, 
amelyek kizárólag saját gazdasági 
övezetükben képesek működni;

Or. pt


