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Módosítás 93
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére, 91. 
cikke (1) bekezdésére, 100. cikke (2) 
bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 
175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikke (1) 
bekezdésére, 194. cikke (2) bekezdésére és
195. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére, 91. 
cikke (1) bekezdésére, 100. cikke (2) 
bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 
175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikke (1) 
bekezdésére, 194. cikke (2) bekezdésére, 
195. cikke (2) bekezdésére és 349. cikkére,

Or. fr

Indokolás

A jogi következetesség érdekében az EUMSZ 349. cikkét vissza kell venni a rendelet alapjai 
közé. Az EUMSZ 349. cikkében kifejtett jellemzők, különösen az, hogy az európai kontinens 
tengeri medencéitől eltérő tengeri medencékhez tartoznak, teljes mértékben alátámasztják a 
mentességre vonatkozóan ott meghatározott rendelkezéseket.

Módosítás 94
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére, 91. 
cikke (1) bekezdésére, 100. cikke (2) 
bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 
175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikke (1) 
bekezdésére, 194. cikke (2) bekezdésére és
195. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére, 91. 
cikke (1) bekezdésére, 100. cikke (2) 
bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 
175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikke (1) 
bekezdésére, 194. cikke (2) bekezdésére, 
195. cikke (2) bekezdésére és 349. cikkére,

Or. fr
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Módosítás 95
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETHA hatályának ki kell terjednie a 
KHP támogatására, így többek között a 
tengeri biológiai erőforrások, az édesvízi 
biológiai erőforrások és akvakultúra 
védelmére, kezelésére és kiaknázására, 
valamint a halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozására és értékesítésére, 
amennyiben ezekre a tevékenységekre a 
tagállamok területén vagy uniós vizeken 
kerül sor, ideértve – a lobogó szerinti állam 
elsődleges felelősségének sérelme nélkül –
a harmadik országok lobogója alatt 
közlekedő és ott lajstromozott 
halászhajóknak, az uniós halászhajóknak, 
illetve a tagállamok állampolgárainak a 
tevékenységeit is, figyelemmel az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményének 117. cikkében 
foglalt rendelkezésekre.

(2) Az ETHA hatályának ki kell terjednie a 
KHP támogatására, így többek között a 
tengeri biológiai erőforrások, az édesvízi 
biológiai erőforrások és akvakultúra 
védelmére, kezelésére és kiaknázására, 
valamint a halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozására és értékesítésére, 
amennyiben ezekre a tevékenységekre a 
tagállamok területén vagy uniós vizeken 
kerül sor, és azokat uniós halászhajók, 
illetve a tagállamok állampolgárai végzik
– a lobogó szerinti állam elsődleges 
felelősségének sérelme nélkül –, 
figyelemmel az ENSZ Tengerjogi 
Egyezményének 117. cikkében foglalt 
rendelkezésekre.

Or. fr

Indokolás

A harmadik országok lobogója alatt közlekedő és ott lajstromozott halászhajók integrálása az 
európai támogatások odaítélése és ellenőrzése szempontjából kivitelezhetetlennek tűnik.

Módosítás 96
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ETHA-nak figyelembe kell vennie 
a legkülső régiók sajátos helyzetét, és 
teljes egészében el kell ismernie az 
EUMSZ 349. cikkét. A legkülső régiók 
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helyzete és e régiókban a halászat egyedi 
jellege miatt szükséges, hogy a közös 
halászati politikát és a hozzá kapcsolódó 
alapokat, és különösen az ETHA-t ki 
lehessen igazítani, és hogy azok 
igazodjanak az e régiókra jellemző egyedi 
vonásokhoz, korlátokhoz, 
többletköltségekhez és egyedi valós 
körülményekhez, melyek miatt e régiók 
alapvetően eltérnek az Európai Unió többi 
részétől. Ezen a címen egyedi és 
mentességre vonatkozó intézkedések 
engedélyezhetők részükre.

Or. fr

Módosítás 97
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
korlátozott számú alapvető prioritásra kell 
összpontosítani, amelyek az innováció, 
illetve a tudásalapú halászat és akvakultúra 
előmozdítására, a fenntartható és erőforrás-
hatékony halászat és akvakultúra 
előmozdítására, továbbá a part menti és 
szárazföldi halászközösségek 
foglalkoztatásának, valamint társadalmi 
és területi kohéziójának fenntartására és
javítására irányulnak.

Or. es
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Módosítás 98
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
korlátozott számú lényeges 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 és 
akvakultúrával foglalkozó közösségek
növekedési és foglalkoztatási 
potenciáljának felszabadításával, valamint 
a halászati tevékenységeken belül a 
sokoldalúság és a diverzifikáció 
előmozdításával a foglalkoztatás és a 
területi kohézió javítására irányulnak.

Or. fr

Indokolás

1) A „core priorities” fordítása esetében javasolt inkább lényeges prioritásokról mint 
alapvető prioritásokról beszélni. 2) A halászati és akvakultúra tevékenységeken belül a 
sokoldalúság és a diverzifikáció fejlődése hozzájárul a gazdasági szereplők alkalmazkodási 
képességének növeléséhez.

Módosítás 99
Patrice Tirolien

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 

6) Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
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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.

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 és 
akvakultúrával foglalkozó közösségek 
növekedési és foglalkoztatási 
potenciáljának felszabadításával, valamint 
a halászati és akvakultúra-
tevékenységeken belül a sokoldalúság 
előmozdításával a foglalkoztatás és a 
területi kohézió javítására irányulnak.

Or. fr

Módosítás 100
Younous Omarjee

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 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
stabil piacokhoz, biztosítania kell a 
források elérhetőségét 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 és az ágazat gazdasági és 
szociális fejlődéséhez, amelyek 
nélkülözhetetlenek a gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
stabil piacokhoz, biztosítania kell a 
források elérhetőségét és azt, hogy az áruk 
ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.

Or. fr
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Módosítás 101
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A közös halászati politika és az 
integrált tengerpolitika kiadásainak 
egyetlen alapon, az ETHA-n keresztül 
történő finanszírozása várhatóan hozzájárul 
a mindkét szakpolitika egyszerűsítése és 
azok fokozott integrálása iránti igény 
kielégítéséhez. A megosztott irányításnak a 
közös piacszervezésre – többek között a 
legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre 
és az ellenőrzési és adatgyűjtési 
tevékenységre – történő kiterjesztése még 
inkább elősegíti majd a Bizottság és a 
tagállamok adminisztratív terheinek 
egyszerűsítését és csökkentését, és 
nagyobb koherenciát és hatékonyságot tesz 
lehetővé a nyújtott támogatások 
tekintetében.

(11) A közös halászati politika és az 
integrált tengerpolitika kiadásainak 
egyetlen alapon, az ETHA-n keresztül 
történő finanszírozása várhatóan hozzájárul 
a mindkét szakpolitika egyszerűsítése és 
azok fokozott integrálása iránti igény 
kielégítéséhez. A megosztott irányításnak a 
közös piacszervezésre – többek között a 
legkülső régióknak nyújtott 
ellentételezésre, az ellenőrzési és 
adatgyűjtési tevékenységre és az integrált 
tengerpolitika végrehajtásának kiegészítő 
eszközeire – történő kiterjesztése még 
inkább elősegíti majd a Bizottság és a 
tagállamok adminisztratív terheinek 
egyszerűsítését és csökkentését, és 
nagyobb koherenciát és hatékonyságot tesz 
lehetővé a nyújtott támogatások 
tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Az Unió tagállamaiban történő operatív végrehajtásban való részvétel érdekében az integrált 
tengerpolitika egy részét fel kell venni a megosztott irányítású intézkedések közé.

Módosítás 102
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió költségvetésének – közvetlen 
irányítás vagy a tagállamokkal megosztott 
irányítás keretében – egyetlen alapból, az 

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

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

Or. fr

Módosítás 103
Ana Miranda

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 

(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 
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partnerség kiterjed a regionális, a helyi és 
más állami hatóságokra, valamint más 
megfelelő testületekre, többek között a 
környezetért, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenjogúság előmozdításáért 
felelős testületekre, továbbá a gazdasági és 
szociális partnerekre és más illetékes
testületekre. Az érintett partnereket be kell 
vonni a partnerségi szerződések 
előkészítésébe, valamint a programozás 
előkészítésébe, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe.

partnerség kiterjed a regionális, a helyi és 
más állami hatóságokra, valamint más 
megfelelő testületekre, többek között a 
környezetért, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenjogúság előmozdításáért 
felelős testületekre, továbbá a gazdasági és 
szociális partnerekre az irányítás minden 
szintjén és más illetékes testületekre. Az 
érintett partnereket be kell vonni a 
partnerségi szerződések előkészítésébe, 
valamint a programozás előkészítésébe, 
végrehajtásába, nyomon követésébe és 
értékelésébe.

Or. es

Módosítás 104
Patrice Tirolien

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 
többi uniós szakpolitikát, különösen a 

(26) Az egyszerűsítési célkitűzéssel 
összhangban az ETHA megosztott 
irányítás keretébe tartozó összes 
tevékenységének – többek között az 
ellenőrzésnek és az adatgyűjtésnek –
tagállamonként egy operatív program vagy 
regionális operatív programok 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 
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vidékfejlesztési politikát és a kohéziós 
politikát.

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

Or. fr

Módosítás 105
Younous Omarjee

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

(26) Az egyszerűsítési célkitűzéssel 
összhangban az ETHA megosztott 
irányítás keretébe tartozó összes 
tevékenységének – többek között az 
ellenőrzésnek és az adatgyűjtésnek –
tagállamonként egy nemzeti operatív 
program vagy regionális operatív 
programok 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 egy nemzeti operatív 
programot vagy regionális operatív 
programokat 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 
többi uniós szakpolitikát, különösen a 
vidékfejlesztési politikát és a kohéziós 
politikát.

Or. fr

Indokolás

Az egyetlen operatív program azért nem lehetséges, mert az Európai Unió több országában is 
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különböző tengeri halászati medencék találhatók.

Módosítás 106
Younous Omarjee

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 az egész életen át 
tartó képzést, a fiatalok beilleszkedését, a 
kutatók és a halászok közötti, 
ismeretterjesztést ösztönző 
együttműködést, valamint a piaci szereplők 
általános teljesítményének és 
versenyképességének javítását segítő 
tanácsadó szolgáltatásokat.

Or. fr

Indokolás

Az ETHA-nak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a fiatalok beilleszkedésének támogatásán 
keresztül támogassa a generációk megújítását annak érdekében, hogy hozzájáruljon a 
halászati és akvakultúra-ágazatok versenyképességének erősítésére irányuló közös stratégiai 
keret célkitűzéseihez. Következésképpen a 31. cikket módosítani kell, illetve létre kell hozni a 
31a. cikket.

Módosítás 107
Younous Omarjee

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 

(34) Annak tudatában, hogy egyre nagyobb 
az igény arra, hogy a kisüzemi part menti 
halászatot és más típusú halászatokat 
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társadalmi párbeszédben, az ETHA-nak 
támogatnia kell az említett párbeszédet a 
megfelelő fórumokon előmozdító 
szervezeteket.

folytató halászok részt vegyenek a 
társadalmi párbeszédben, az ETHA-nak 
támogatnia kell az említett párbeszédet a 
megfelelő fórumokon előmozdító 
szervezeteket.

Or. fr

Indokolás

A társadalmi párbeszédben való megfelelő részvétel az európai halászatban tevékenykedő 
valamennyi halász számára szükséges. Erre az átfogó megközelítésre feltétlenül szükség van.

Módosítás 108
Ana Miranda

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 és extenzív 
akvakultúrát folytató halászok csak 
kismértékben vesznek részt a társadalmi 
párbeszédben, az ETHA-nak támogatnia 
kell az említett párbeszédet minden 
területen a megfelelő fórumokon, uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinten 
előmozdító szervezeteket.

Or. es

Módosítás 109
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászok diverzifikációban rejlő 
lehetőségei, valamint a part menti 

(35) A kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászok számára a szakmák 3. 
cikkben meghatározott sokoldalúságában 
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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 diverzifikációban rejlő lehetőségek, 
valamint a part menti közösségekben 
betöltött kulcsszerepük ismeretében az 
ETHA-nak azzal kell hozzájárulnia a 
tevékenységük diverzifikációjához, hogy 
támogatja a vállalkozások elindítását és a 
hajóik utólagos felszerelésére irányuló 
beruházásokat, valamint a megfelelő 
szakmai készségek elsajátítására irányuló 
megfelelő képzést.

Or. fr

Indokolás

A halászati tevékenységeken belül a sokoldalúság egy olyan lehetőség, amelyet az Unió alig 
támogat annak ellenére, hogy a vállalkozások számára lehetővé teszi a forgalmuk növelését, 
valamint azt, hogy hozzájáruljanak a források kiegyensúlyozott kezeléséhez, miközben a 
halászati ágazat teljes jogú gazdasági szereplői maradnak. Válság esetén a sokoldalúság nem 
elhanyagolható alkalmazkodóképességet biztosít a vállalkozások számára a piaci 
kockázatokkal szemben vagy a forrásokkal összefüggésben.

Módosítás 110
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(35) A kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászok diverzifikációban rejlő 
lehetőségei, valamint a part menti 
közösségekben betöltött kulcsszerepük 
ismeretében az ETHA-nak azzal kell 
hozzájárulnia a diverzifikációhoz, hogy 
támogatja a vállalkozások elindítását és a 
hajóik utólagos felszerelésére irányuló 
beruházásokat, valamint a szakmai 
készségek elsajátítására irányuló megfelelő 
képzést a hivatásos halászatot kiegészítő 
tevékenységekben, feltéve, hogy pénzügyi 
támogatásuk továbbra is alacsonyabb lesz 
a hivatásos halászat folytatásához nyújtott 
pénzügyi támogatásnál. Tekintettel arra, 
hogy a halászati és akvakultúra-ágazatot 
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elhagyni kívánó szereplőket segíteni kell, 
az ETHA-nak kivételes jelleggel hozzá 
kellene járulnia az ezen ágazatokon kívüli 
átképzéshez azzal, hogy támogatja a 
vállalkozások elindítását és a hajók 
utólagos felszerelésére irányuló 
beruházásokat, valamint az érintett 
területen a szakmai készségek 
elsajátítására irányuló megfelelő képzést.

Or. fr

Módosítás 111
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 112
Ana Miranda

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 érdekében 
az ETHA-nak támogatnia kell a fedélzeti 
biztonságra és higiéniára, valamint a hajók 
lakhatósági feltételeinek javítására
irányuló beruházásokat.

Or. es

Módosítás 113
Ana Miranda

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.

törölve

Or. es
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Módosítás 114
Younous Omarjee

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) A hivatásos halászati tevékenységek 
rendszereinek bevezetésével az ágazatnak
versenyképesebbé kell válnia. Ezért az 
ETHA-nak hozzá kell járulnia a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, valamint ezzel 
párhuzamosan ösztönöznie kell az új 
vállalkozások indítását, a halászati 
létesítményeket és a vállalkozások 
átadását.

Or. fr

Módosítás 115
Patrice Tirolien

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 

Annak érdekében, hogy a halászat a jövő 
egyik ágazatává váljon, az ETHA-nak 
azzal kell hozzájárulnia a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását és a fiatal 
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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.

halászok letelepedését.

Or. fr

Módosítás 116
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok beépüljenek 
az ETHA-ba, és támogatást kapjon a KHP 
szerinti állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása, figyelembe véve azonban az 
uniós vizek eltérő feltételeit. E célból 
elengedhetetlen az állományvédelmi 
intézkedések regionalizált 
megközelítésének kidolgozása.

(41) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok beépüljenek 
az ETHA-ba, és támogatást kapjon a KHP 
szerinti állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása, figyelembe véve azonban az 
uniós vizek eltérő feltételeit. E célból 
elengedhetetlen az állományvédelmi 
intézkedések regionalizált 
megközelítésének kidolgozása, amely
során a halászati gazdálkodást többéves 
távlatban kell szemlélni, és mindenekelőtt 
a különböző fajok biológiai jellemzőit és 
az egyes halászatok sajátosságait szem 
előtt tartó többéves terveket kell készíteni.

Or. es

Módosítás 117
Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az akvakultúra hozzájárul a part 
menti és a vidéki régiók növekedéséhez és 
munkahelyeinek biztosításához. Ezért 
kulcsfontosságú, hogy az ETHA 
hozzáférhető legyen az akvakultúra-ágazati 
vállalkozások, különösen a kkv-k számára, 
és hozzájáruljon ahhoz, hogy 
akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók 
kerüljenek az ágazatba. Az akvakultúra-
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, különösen a nem 
élelmiszer-termelési célú és a nyílt tengeri 
akvakultúrát.

(47) Az akvakultúra hozzájárul a part 
menti és a vidéki régiók növekedéséhez és 
munkahelyeinek biztosításához. Ezért 
kulcsfontosságú, hogy az ETHA 
hozzáférhető legyen az akvakultúra-ágazati 
vállalkozások, különösen a kkv-k számára, 
és hozzájáruljon ahhoz, hogy 
akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók 
kerüljenek az ágazatba. Az akvakultúra-
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, különösen az 
extenzív akvakultúra területén végzett 
tevékenységeket.

Or. es

Módosítás 118
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az akvakultúra-tevékenységekkel 
összefüggő új jövedelemformák már 
bebizonyították, hogy a 
vállalkozásfejlesztés tekintetében 
hozzáadott értéket képviselnek. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell ezeket az 
akvakultúrán kívüli kiegészítő 
tevékenységeket, például a 
horgászturizmust, az oktatási vagy a 
környezetvédelmi tevékenységeket.

(48) Az akvakultúra-tevékenységekkel 
összefüggő új jövedelemformák már 
bebizonyították, hogy a 
vállalkozásfejlesztés tekintetében 
hozzáadott értéket képviselnek. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell ezeket az 
akvakultúrán kívüli kiegészítő 
tevékenységeket, például az oktatási vagy a 
környezetvédelmi tevékenységeket.

Or. es
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Módosítás 119
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az akvakultúra-tevékenységekkel 
összefüggő új jövedelemformák már 
bebizonyították, hogy a 
vállalkozásfejlesztés tekintetében 
hozzáadott értéket képviselnek. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell ezeket az 
akvakultúrán kívüli kiegészítő 
tevékenységeket, például a 
horgászturizmust, az oktatási vagy a
környezetvédelmi tevékenységeket.

(48) Az akvakultúra-tevékenységekkel 
összefüggő új jövedelemformák már 
bebizonyították, hogy a 
vállalkozásfejlesztés tekintetében 
hozzáadott értéket képviselnek. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell ezeket az 
akvakultúrán kívüli kiegészítő 
tevékenységeket, például a 
horgászturizmust, az oktatási, a reklám-
vagy a környezetvédelmi tevékenységeket.

Or. fr

Módosítás 120
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az akvakultúra-ágazati vállalkozások 
vonatkozásában a jövedelemgyarapítás 
másik jelentős formája a termékek 
értékének oly módon történő növelése, 
hogy maguk a vállalkozások dolgozzák fel 
és forgalmazzák saját termékeiket, 
valamint jó piaci kilátásokkal rendelkező új 
fajokat telepítenek, ily módon 
diverzifikálva termelésüket.

(49) Az akvakultúra-ágazati vállalkozások 
vonatkozásában a jövedelemgyarapítás 
másik jelentős formája a termékek 
értékének oly módon történő növelése, 
hogy maguk a vállalkozások dolgozzák fel 
és forgalmazzák saját termékeiket, 
valamint jó piaci kilátásokkal rendelkező, a 
már meglévő fajokkal való együttélésre 
biológiailag alkalmas új fajokat 
telepítenek, ily módon diverzifikálva 
termelésüket.

Or. es
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Módosítás 121
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A környezeti szempontból 
fenntartható akvakultúra előmozdítása 
érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a 
fokozottan környezetbarát akvakultúra-
tevékenységeket, az akvakultúra-ágazati 
vállalkozások környezetbarát 
gazdálkodásra való áttérését, a hitelesítési 
rendszerek használatát, valamint az 
organikus akvakultúrára való áttérést. 
Ugyanebben a szellemben az ETHA-nak 
támogatnia kell különleges 
környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó 
akvakultúra-ágazati vállalkozásokat is.

(52) A környezeti szempontból 
fenntartható akvakultúra előmozdítása 
érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a 
fokozottan környezetbarát akvakultúra-
tevékenységeket, az akvakultúra-ágazati 
vállalkozások környezetbarát 
gazdálkodásra való áttérését, a hitelesítési 
rendszerek használatát, valamint az 
extenzív akvakultúrára való áttérést. 
Ugyanebben a szellemben az ETHA-nak 
támogatnia kell különleges 
környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó 
akvakultúra-ágazati vállalkozásokat is.

Or. es

Módosítás 122
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Felismerve az akvakultúra-
tevékenységekre irányuló beruházások 
kockázatát, az ETHA-nak azzal kell 
hozzájárulnia az üzlet biztonságához, hogy 
– különösen a természeti katasztrófák, 
kedvezőtlen időjárási jelenségek, hirtelen 
vízminőség-változás, betegségek vagy 
kártevők általi fertőzések, illetve a termelő 
létesítmények megrongálódása miatti –
rendkívüli termeléskiesés esetén támogatja 
az állománybiztosításhoz való hozzáférést 
és ennélfogva a termelők jövedelmének 
garantálását.

(54) Felismerve az akvakultúra-
tevékenységekre irányuló beruházások 
kockázatát, az ETHA-nak azzal kell 
hozzájárulnia az üzlet biztonságához, hogy 
– különösen a természeti katasztrófák, az
olajszennyezés és az elmaradó vagy 
tökéletlen víztisztítás, kedvezőtlen időjárási 
jelenségek, hirtelen vízminőség-változás, 
betegségek vagy kártevők általi fertőzések, 
illetve a termelő létesítmények 
megrongálódása miatti – rendkívüli 
termeléskiesés esetén támogatja az 
állománybiztosításhoz való hozzáférést és 
ennélfogva a termelők jövedelmének 
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garantálását.

Or. es

Módosítás 123
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A halászati területeken az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztésnek ösztönöznie kell a növekedést 
és a munkahelyteremtést célzó innovatív 
megközelítéseket, különösen azáltal, hogy 
növeli a halászati termékek értékét, és új
gazdasági tevékenységek – többek között a 
tengerhez kapcsolódó („kék”) növekedés 
és a szélesebb értelemben vett tengeri 
ágazatok kínálta tevékenységek – felé 
diverzifikálja a helyi gazdaságot.

(56) A halászati területeken az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztésnek ösztönöznie kell a növekedést 
és a munkahelyteremtést célzó innovatív 
megközelítéseket, különösen azáltal, hogy 
növeli a halászati termékek értékét, és
szükség esetén a halászati ágazaton belüli 
egyéb gazdasági tevékenységek felé 
diverzifikálja a helyi gazdaságot.

Or. es

Módosítás 124
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A halászati területeken az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztésnek ösztönöznie kell a növekedést 
és a munkahelyteremtést célzó innovatív 
megközelítéseket, különösen azáltal, hogy 
növeli a halászati termékek értékét, és új 
gazdasági tevékenységek – többek között a 
tengerhez kapcsolódó („kék”) növekedés 
és a szélesebb értelemben vett tengeri 
ágazatok kínálta tevékenységek – felé 

(56) A halászat és az akvakultúra
területein az adott közösség szintjén 
irányított helyi fejlesztésnek ösztönöznie 
kell a növekedést és a munkahelyteremtést 
célzó innovatív megközelítéseket, 
különösen azáltal, hogy növeli a halászati 
és akvakultúra-termékek értékét, és új 
gazdasági tevékenységek – többek között a 
tengerhez kapcsolódó („kék”) növekedés 
és a szélesebb értelemben vett tengeri 
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diverzifikálja a helyi gazdaságot. ágazatok kínálta tevékenységek – felé 
diverzifikálja a helyi gazdaságot, 
fenntartva és javítva a foglalkoztatást és a 
vállalkozásokat a terület halászati és 
akvakultúra-ágazatában annak 
érdekében, hogy a partvidéken egy 
dinamikus elsődleges ágazat maradjon 
fenn.

Or. fr

Módosítás 125
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Ahhoz, hogy a kiélezett versennyel 
jellemzett piacon biztosítani lehessen a 
halászat és az akvakultúra életképességét, 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
[halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló 
.../.../EU rendelet] végrehajtásának 
támogatására, valamint a piaci szereplők 
által a halászati és az akvakultúra-termékek 
értékének maximalizálására irányuló 
értékesítési és feldolgozási tevékenységek 
támogatására. Különös figyelmet kell 
fordítani az ellátási lánc termelési, 
feldolgozási és értékesítési tevékenységeit 
átfogó műveletek előmozdítására. A 
visszadobási tilalomra vonatkozó új 
politikához való alkalmazkodás érdekében 
az ETHA-nak a nem szándékos fogások
feldolgozását is támogatnia kell.

(61) Ahhoz, hogy a kiélezett versennyel 
jellemzett piacon biztosítani lehessen a 
halászat és az akvakultúra életképességét, 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
[halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló 
.../.../EU rendelet] végrehajtásának 
támogatására, valamint a piaci szereplők 
által a halászati és az akvakultúra-termékek 
értékének maximalizálására irányuló 
értékesítési és feldolgozási tevékenységek 
támogatására. Különös figyelmet kell 
fordítani az ellátási lánc termelési, 
feldolgozási és értékesítési tevékenységeit 
átfogó műveletek előmozdítására. Az új 
politikához való alkalmazkodás érdekében 
a fogások és különösen az alacsony 
kereskedelmi értékkel rendelkező fogások 
értékének növelésére az ETHA-nak e 
termékek feldolgozását is támogatnia kell.

Or. fr

Módosítás 126
Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Kiemelten kell kezelni a termelői 
szervezeteket és azok szövetségeit, 
támogatást biztosítva számukra. A tárolási 
támogatáshoz nyújtott ellentételezést, 
valamint a termelési és értékesítési tervekre 
vonatkozó támogatást fokozatosan ki kell 
vezetni, mivel ezek a meghatározott 
támogatások elveszítették jelentőségüket, 
figyelembe véve az ilyen jellegű termékek 
uniós piaci struktúrájának alakulását és 
az erős termelői szervezetek növekvő 
jelentőségét.

(62) Kiemelten kell kezelni a termelői 
szervezeteket és azok szövetségeit, 
támogatást biztosítva számukra. A tárolási 
támogatáshoz nyújtott ellentételezést, 
valamint a termelési és értékesítési tervekre 
vonatkozó támogatást folytatni kell.

Or. es

Módosítás 127
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Felismerve a kisüzemi part menti 
halászatot folytató halászokat érintő 
élesedő versenyt, az ETHA-nak támogatnia 
kell a kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászok azon vállalkozó szellemű 
kezdeményezéseit, amelyek növelik az 
általuk kifogott halak értékét, különösen 
azáltal, hogy az általuk kifogott halakat 
maguk dolgozzák fel és értékesítik 
közvetlenül.

(63) Felismerve a kisüzemi part menti 
halászatot folytató halászokat érintő 
élesedő versenyt és egyes part menti 
közösségek halászattól való függését, az 
ETHA-nak támogatnia kell a kisüzemi part 
menti halászatot folytató halászok azon 
vállalkozó szellemű kezdeményezéseit, 
amelyek növelik az általuk kifogott halak 
értékét, különösen azáltal, hogy az általuk 
kifogott halakat maguk dolgozzák fel és 
értékesítik közvetlenül.

Or. es
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Módosítás 128
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Az Európai Unió legkülső régióiban a 
halászati tevékenységek nehézségekkel 
küzdenek, különösen – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 349. 
cikkében elismert kedvezőtlen 
adottságokból kifolyólag – egyes halászati 
termékek értékesítésekor felmerülő 
többletköltségek miatt.

(64) Az Európai Unió legkülső régióiban a 
halászati tevékenységek nehézségekkel 
küzdenek, különösen – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 349. 
cikkében elismert kedvezőtlen 
adottságokból kifolyólag – a halászati és 
akvakultúra-termékek előállításakor, 
feldolgozásakor és értékesítésekor 
felmerülő többletköltségek miatt.

Or. fr

Módosítás 129
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unió legkülső régióiból származó egyes 
halászati termékek versenyképesek 
maradjanak az Európai Unió más régióiból 
származó hasonló termékekkel szemben, az 
Európai Unió 1992-ben intézkedéseket 
vezetett be a halászati ágazatban felmerülő 
kapcsolódó többletköltségek 
ellentételezésére. A 2007-től 2013-ig 
terjedő időszakra vonatkozó intézkedéseket 
a 791/2007/EK tanácsi rendelet állapítja 
meg. Az egyes ilyen halászati termékek 
értékesítéséből adódó többletköltségek 
ellentételezését 2014. január 1-jétől 
folytatni kell.

(65) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unió legkülső régióiból származó egyes 
halászati és akvakultúra-termékek
versenyképesek maradjanak az Európai 
Unió más régióiból származó hasonló 
termékekkel szemben, az Európai Unió 
1992-ben intézkedéseket vezetett be a 
halászati ágazatban felmerülő kapcsolódó 
többletköltségek ellentételezésére. A 2007-
től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó 
intézkedéseket a 791/2007/EK tanácsi 
rendelet állapítja meg. Az egyes ilyen 
halászati termékek értékesítéséből adódó 
többletköltségek ellentételezését 2014. 
január 1-jétől folytatni kell. A kivitelre, a 
közösségi piacra vagy a helyi piacra szánt 
halászati és akvakultúra-termékek 
előállítását, feldolgozását és értékesítését 
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terhelő többletköltségek ellensúlyozása 
érdekében a 791/2007/EK tanácsi 
rendelettel bevezetett támogatást 2014. 
január 1-jétől ki kell terjeszteni.

Or. fr

Módosítás 130
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Az érintett legkülső régiókban 
érvényesülő eltérő értékesítési feltételekre, 
valamint a fogásmennyiségek, az 
állományok és a piaci kereslet 
ingadozásaira való tekintettel az 
ellentételezésre jogosult halászati 
termékek, azok legnagyobb mennyiségei és 
az ellentételezési összegek meghatározását 
– a tagállamonként megszabott keret-
előirányzatokon belül – az érintett 
tagállamokra kell hagyni.

(66) Az érintett legkülső régiókban a 
halászati és akvakultúra-termékek 
esetében érvényesülő eltérő előállítási, 
feldolgozási és értékesítési feltételekre, 
valamint a fogásmennyiségek, az 
állományok és a piaci kereslet 
ingadozásaira való tekintettel a 
többletköltségek listája, valamint az 
ellentételezésre jogosult halászati és 
akvakultúra-termékek vagy 
termékkategóriák, azok legnagyobb 
mennyiségei és az ellentételezési összegek 
meghatározását – a tagállamonként 
megszabott keret-előirányzatokon belül –
az érintett tagállamokra kell hagyni.

Or. fr

Módosítás 131
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) A tagállamoknak olyan ellentételezési 
összeget kell meghatározniuk, amely 
lehetővé teszi a legkülső régiók 

(68) A tagállamoknak olyan ellentételezési 
összeget kell meghatározniuk, amely 
lehetővé teszi a legkülső régiók 
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kedvezőtlen adottságok folytán, különösen 
pedig a termékeknek az európai 
kontinensre történő szállítása miatt 
jelentkező többletköltségek megfelelő 
kiegyenlítését. A túlkompenzálás 
elkerülése érdekében az összegnek 
arányosnak kell lennie a támogatás által 
kiegyenlített többletköltségekkel, és az 
semmilyen körülmények között sem 
haladhatja meg az európai kontinensre 
történő szállítás költségeinek és az egyéb 
kapcsolódó költségek 100 %-át. Az 
ellentételezésnek ebből a célból figyelembe 
kell vennie a többletköltségeket 
befolyásoló más típusú állami 
beavatkozásokat is.

kedvezőtlen adottságok folytán jelentkező 
többletköltségek megfelelő kiegyenlítését. 
A túlkompenzálás elkerülése érdekében az 
összegnek arányosnak kell lennie a 
támogatás által kiegyenlített 
többletköltségekkel, és az semmilyen 
körülmények között sem haladhatja meg az 
európai kontinensre történő szállítás 
költségeinek és az egyéb kapcsolódó 
költségek 100 %-át. Az ellentételezésnek 
ebből a célból figyelembe kell vennie a 
többletköltségeket befolyásoló más típusú 
állami beavatkozásokat is.

Or. fr

Indokolás

A támogatások nem korlátozhatják a legkülső régiók közötti kereskedelmet.

Módosítás 132
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
68 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68a) A legkülső régiókban a halászati 
tevékenységek fennmaradásának 
elősegítése érdekében az ETHA-nak hozzá 
kell járulnia a halászhajók 
főhajtóművének vagy segédhajtóművének 
a cseréjéhez, új kikötők építéséhez, olyan 
eszközök megépítéséhez és 
karbantartásához, amelyek új 
kirakodóhelyek vagy árverési csarnokok 
formájában a halak összegyűjtésére 
szolgálnak. A környezetvédelem 
hozzáadott értékének e finanszírozások 
kiválasztásakor fontos tényezőnek kell 
lennie.
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Or. fr

Módosítás 133
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
68 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68a) Elismerve a legkülső régióknak az 
EUMSZ 349. cikkében meghatározott 
sajátosságait és azt, hogy e régiókban 
létfontosságú a gazdasági fejlődés 
támogatása, különös tekintettel a halászati 
és az akvakultúra tevékenységek 
támogatására, az ETHA-nak külön 
rendelkezéseket kell meghatároznia a 
hajtóművek cseréjéhez, az új kikötők, új 
kirakodóhelyek vagy árverési csarnokok 
építéséhez, valamint az erőforrás közös 
kezelésének sajátos eszközeihez, úgymint 
az erőforrás kezelésére irányuló többéves 
terv értelmében a halak összegyűjtésére 
használt kollektív eszközökhöz nyújtott 
támogatására.

Or. fr

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés azt kívánja pontosítani, hogy a legkülső régiók sajátosságai 
nem csupán a POSEI szemszögéből nyilvánulnak meg, hanem a rendelettervezet más 
rendelkezéseinek kiigazításában, sőt, különleges intézkedések (például halcsoportosulást 
előidéző eszközök) hozzáadásában is.

Módosítás 134
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) Az adott ágazatok által működtetett (79) Az adott ágazatok által működtetett 
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egyes információs rendszerek 
összekapcsolása szükségessé teheti azok 
saját finanszírozási mechanizmusainak 
koherens és a Szerződés rendelkezéseivel 
összhangban történő mozgósítását. A 
tengeri területrendezés és a part menti 
övezetek integrált kezelése elengedhetetlen 
a tengeri területek és a part menti régiók 
fenntartható fejlődéséhez, és mindkettő 
hozzájárul az ökoszisztéma-alapú 
gazdálkodás céljaihoz, valamint a 
szárazföld és a tenger közötti kapcsolatok 
fejlődéséhez. Ezek az eszközök fontosak a 
tengerpartjaink, tengereink és óceánjaink 
különböző hasznosításainak irányításához, 
fenntartható gazdasági fejlődésük lehetővé 
tételéhez és a határokon átnyúló beruházás 
ösztönzéséhez is, miközben a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv végrehajtása részletesebben 
meghatározza a tengeri környezetre hatást 
gyakorló emberi tevékenységek 
fenntarthatósági határait. Javítani kell 
továbbá a tenger világára vonatkozó 
ismereteket, és az óceánok és a tengerek 
állapotára vonatkozó adatok gyűjtésének, 
ingyenes megosztásának, 
újrafelhasználásának és terjesztésének 
elősegítése révén ösztönözni kell az 
innovációt.

egyes információs rendszerek 
összekapcsolása szükségessé teheti azok 
saját finanszírozási mechanizmusainak 
koherens és a Szerződés rendelkezéseivel 
összhangban történő mozgósítását. A 
tengeri területrendezés és a part menti 
övezetek integrált kezelése elengedhetetlen 
a tengeri területek és a part menti régiók 
fenntartható fejlődéséhez, és mindkettő 
hozzájárul az ökoszisztéma-alapú 
gazdálkodás céljaihoz, valamint a 
szárazföld és a tenger közötti kapcsolatok 
fejlődéséhez. Ezek az eszközök fontosak a 
tengerpartjaink, tengereink és óceánjaink 
különböző hasznosításainak irányításához, 
fenntartható gazdasági fejlődésük lehetővé 
tételéhez és a határokon átnyúló beruházás 
ösztönzéséhez is, miközben a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv végrehajtása részletesebben 
meghatározza a tengeri környezetre hatást 
gyakorló emberi tevékenységek 
fenntarthatósági határait. Javítani kell 
továbbá a tenger világára vonatkozó 
ismereteket, és az óceánok és a tengerek 
állapotára, valamint a halászatok 
helyzetére vonatkozó adatok gyűjtésének, 
ingyenes megosztásának, 
újrafelhasználásának és terjesztésének 
elősegítése révén ösztönözni kell az 
innovációt, az adatokat pedig a 
végfelhasználók és általában véve a 
nyilvánosság rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. es

Módosítás 135
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tengeri ágazatokon és a tengerparti 
régiókon belüli fenntartható gazdasági 
növekedést, foglalkoztatást, innovációt és 
versenyképességet is. Különösen fontos a 
feltörekvő és a leendő tengeri ágazatokban 
a növekedést gátló szabályozási akadályok 
és készségbeli hiányosságok azonosítása, 
valamint azon műveletek meghatározása, 
amelyek a tengeri és a tengerügyi 
alkalmazásokban rejlő üzleti lehetőségek 
javításához szükséges technológiai 
innovációra irányuló beruházás 
előmozdítását célozzák. A 92/43/EGK 
tanácsi irányelv 6. cikke, a 2009/147/EK 
irányelv 4. cikke és a 2008/56/EK irányelv 
13. cikkének (4) bekezdése szerinti 
különleges védelmi területeken a
tagállamok csak úgy folytathatnak 
halászati és akvakultúra-tevékenységet, 
hogy ezeken a területeken mérséklik a 
halászati tevékenységek hatását. E védett 
területek megőrzésére és védelmére 
esetleg hatást gyakorló intenzív 
akvakultúra-projekteket e védett 
területeken korlátozni kell.

Or. es

Módosítás 136
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84) Az operatív program megvalósítása, 
valamint az egyszerű és átlátható 
megvalósítást szolgáló innovatív 
megközelítések és gyakorlati módszerek 
előmozdítása érdekében az ETHA-nak 
technikai segítségnyújtás révén előkészítő, 
adminisztratív és technikai támogatást kell 
biztosítania, továbbá támogatnia kell a 
tájékoztatási intézkedéseket, a 
hálózatépítést, az értékeléseket, az 

(84) Az operatív program megvalósítása, 
valamint az egyszerű és átlátható, a piaci 
szereplők és a halászati szervezetek 
érdekeit szem előtt tartó megvalósítást 
szolgáló innovatív megközelítések és 
gyakorlati módszerek előmozdítása 
érdekében az ETHA-nak technikai 
segítségnyújtás révén előkészítő, 
adminisztratív és technikai támogatást kell 
biztosítania, továbbá támogatnia kell a 
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ellenőrzéseket, a tanulmányokat és a 
tapasztalatcserét. A technikai 
segítségnyújtásnak magában kell foglalnia 
a kapacitásépítés, az információterjesztés, a 
tapasztalatcsere és a helyi partnerségek 
közötti együttműködés támogatását célzó 
helyi halászati akciócsoportok európai 
hálózatának létrehozását is.

tájékoztatási intézkedéseket, a 
hálózatépítést, az értékeléseket, az 
ellenőrzéseket, a tanulmányokat és a 
tapasztalatcserét. A technikai 
segítségnyújtásnak magában kell foglalnia 
a kapacitásépítés, az információterjesztés, a 
tapasztalatcsere és a helyi partnerségek 
közötti együttműködés támogatását célzó 
helyi halászati akciócsoportok európai 
hálózatának létrehozását is.

Or. fr

Módosítás 137
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93) A kötelezettségvállalásokra és 
kifizetésekre vonatkozó szabályokat és 
eljárásokat egyszerűsíteni kell oly módon, 
hogy biztosítsák a rendszeres pénzáramlást. 
Az ETHA-ból nyújtott hozzájárulás 4 %-
ának megfelelő előfinanszírozás várhatóan 
elősegítené az operatív programok 
végrehajtásának felgyorsítását.

(93) A kötelezettségvállalásokra és 
kifizetésekre vonatkozó szabályokat és 
eljárásokat egyszerűsíteni kell oly módon, 
hogy biztosítsák a rendszeres pénzáramlást. 
Az ETHA-ból nyújtott hozzájárulás 7 %-
ának megfelelő előfinanszírozás várhatóan 
elősegítené az operatív programok 
végrehajtásának felgyorsítását.

Or. fr

Módosítás 138
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
98 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(98) Minőségük javítása és 
eredményességük bizonyítása érdekében az 
operatív programokat nyomon kell követni 
és értékelésnek kell alávetni. A 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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Bizottságnak létre kell hoznia egy közös 
monitoring- és értékelési keretet, amely 
egyebek mellett azt is biztosítja, hogy a 
megfelelő adatok kellő időben 
rendelkezésre álljanak. Ezzel 
összefüggésben meg kell határozni a 
mutatók jegyzékét, és a Bizottságnak a 
konkrét célkitűzésekhez kapcsolódóan 
értékelnie kell az ETHA hatását.

Or. fr

Módosítás 139
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
99 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(99) A program nyomon követéséért az 
irányító hatóságnak és az e célra 
létrehozott monitoringbizottságnak 
közösen kell felelnie. E célból meg kell 
határozni felelősségi köreiket. A program 
nyomon követésének részeként a 
végrehajtásról évente jelentést kell 
készíteni, és azt el kell juttatni a 
Bizottsághoz.

(99) A programok nyomon követéséért az 
irányító hatóságnak és az e célra 
létrehozott monitoringbizottságnak 
közösen kell felelnie. E célból meg kell 
határozni felelősségi köreiket. A 
programok nyomon követésének részeként 
a végrehajtásról évente jelentést kell 
készíteni, és azt el kell juttatni a 
Bizottsághoz.

Or. fr

Módosítás 140
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
100 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(100) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 

(100) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 
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valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely tájékoztatást nyújt 
az operatív programról, beleértve az egyes 
operatív programok által támogatott 
műveletek felsorolását. Ezeknek az 
információknak ésszerű, közérthető és 
konkrét képet kell nyújtaniuk a 
nagyközönség és különösen az Unió 
adófizetői számára arról, hogy az ETHA 
keretében mire fordítják az uniós 
finanszírozást. E célkitűzésen felül a 
vonatkozó adatok közzétételének arra is 
kell szolgálnia, hogy még jobban 
reklámozza az uniós finanszírozásra 
történő pályázás lehetőségét. Az 
adatvédelemmel kapcsolatos alapvető jog 
teljes mértékű tiszteletben tartásával és a 
Bíróság által a Schecke egyesített 
ügyekben hozott ítélettel összhangban 
azonban természetes személyek nevének 
közzététele nem írható elő.

valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely tájékoztatást nyújt 
az operatív programról, beleértve az egyes 
nemzeti operatív programok vagy a
regionális operatív programok által 
támogatott műveletek felsorolását. 
Ezeknek az információknak ésszerű, 
közérthető és konkrét képet kell nyújtaniuk 
a nagyközönség és különösen az Unió 
adófizetői számára arról, hogy az ETHA 
keretében mire fordítják az uniós 
finanszírozást. E célkitűzésen felül a 
vonatkozó adatok közzétételének arra is 
kell szolgálnia, hogy még jobban 
reklámozza az uniós finanszírozásra 
történő pályázás lehetőségét. Az 
adatvédelemmel kapcsolatos alapvető jog 
teljes mértékű tiszteletben tartásával és a 
Bíróság által a Schecke egyesített 
ügyekben hozott ítélettel összhangban 
azonban természetes személyek nevének 
közzététele nem írható elő.

Or. fr

Módosítás 141
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
100 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(100) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 
valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely tájékoztatást nyújt 
az operatív programról, beleértve az egyes 
operatív programok által támogatott 
műveletek felsorolását. Ezeknek az 
információknak ésszerű, közérthető és 
konkrét képet kell nyújtaniuk a 

(100) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 
valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely tájékoztatást nyújt 
az operatív programról, beleértve az egyes 
nemzeti operatív programok vagy a 
regionális operatív programok által 
támogatott műveletek felsorolását. 
Ezeknek az információknak ésszerű, 



PE494.851v02-00 34/94 AM\914639HU.doc

HU

nagyközönség és különösen az Unió 
adófizetői számára arról, hogy az ETHA 
keretében mire fordítják az uniós 
finanszírozást. E célkitűzésen felül a 
vonatkozó adatok közzétételének arra is 
kell szolgálnia, hogy még jobban 
reklámozza az uniós finanszírozásra 
történő pályázás lehetőségét. Az 
adatvédelemmel kapcsolatos alapvető jog 
teljes mértékű tiszteletben tartásával és a 
Bíróság által a Schecke19 egyesített 
ügyekben hozott ítélettel összhangban 
azonban természetes személyek nevének 
közzététele nem írható elő.

közérthető és konkrét képet kell nyújtaniuk 
a nagyközönség és különösen az Unió 
adófizetői számára arról, hogy az ETHA 
keretében mire fordítják az uniós 
finanszírozást. E célkitűzésen felül a 
vonatkozó adatok közzétételének arra is 
kell szolgálnia, hogy még jobban 
reklámozza az uniós finanszírozásra 
történő pályázás lehetőségét. Az 
adatvédelemmel kapcsolatos alapvető jog 
teljes mértékű tiszteletben tartásával és a 
Bíróság által a Schecke egyesített 
ügyekben hozott ítélettel összhangban 
azonban természetes személyek nevének 
közzététele nem írható elő.

Or. fr

Módosítás 142
Patrice Tirolien

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, a belvízi halászat és 
az akvakultúra fenntartható fejlesztése;

Or. fr

Módosítás 143
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „halászati terület”: olyan terület, amely 
tó- vagy tengerparttal vagy kisebb tóval 
vagy folyótorkolattal rendelkezik, és 
jelentős mértékű foglalkoztatást biztosít a 
halászati vagy az akvakultúra-ágazatban, és 

5. „halászati és akvakultúra-terület”: olyan 
terület, amely tó- vagy tengerparttal vagy 
kisebb tóval vagy folyótorkolattal 
rendelkezik, és jelentős mértékű 
foglalkoztatást biztosít a halászati vagy az 
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amelyet a tagállamok ilyen területként 
jelöltek ki;

akvakultúra-ágazatban, és amelyet a 
tagállamok ilyen területként jelöltek ki;

Or. fr

Módosítás 144
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 145
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „kollektív projektek”: olyan közös 
érdekű projektek, amelyeket maguk a 
gazdasági szereplők vagy a termelők 
nevében eljáró szervezetek, vagy a 
tagállam által elismert más szervezetek 
közösen hajtanak végre, és elsősorban a 
következőkre irányulnak:
a) fenntartható hozzájárulás az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodáshoz 
vagy az erőforrások védelméhez;
b) szelektív halászati módszerek vagy 
felszerelés támogatása, és a járulékos 
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halfogás csökkentésének előmozdítása;
c) az elvesztett halászfelszerelések 
kiemelése a tengerfenékről a 
fantomhalászat elleni küzdelem 
érdekében;
d) a munkakörülmények és a biztonság 
javítása;
e) hozzájárulás a halászati és 
akvakultúra-termékek piacainak 
átláthatóságához, beleértve a 
visszakövethetőséget is;
f) a minőség és az élelmiszer-biztonság 
javítása;
g) az akvakultúra-tenyésztőtelepek 
fejlesztése, szerkezetátalakítása vagy 
javítása;
h) termelő, feldolgozó vagy értékesítő 
berendezéseket és infrastruktúrát érintő 
beruházások, beleértve a hulladékkezelést 
is;
i) a szakmai készségek korszerűsítése vagy 
új képzési módszerek és eszközök 
kifejlesztése;
j) a partnerség ösztönzése tudósok és a 
halászati ágazat szereplői között;
k) hálózatosodás, valamint a tapasztalatok 
és a legjobb gyakorlatok cseréje a nők és 
férfiak közötti egyenlőséget szorgalmazó 
szervezetek és egyéb érdekeltek között;
l) halászati övezetekhez való hozzáférési 
feltételek irányításának és ellenőrzésének 
javítása, különösen a nemzeti illetékes 
hatóságok által elfogadott helyi irányítási 
tervek kidolgozása révén;
n) a halászati és akvakultúra szervezetek, 
valamint a termelői szervezetek belső és 
külső kommunikációjának javítása.

Or. fr
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Módosítás 146
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 16 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16b. „halászok vagy akvakultúrával 
foglalkozók szervezete”: a tagállam által 
elismert, a halászati ágazat érdekeit 
képviselő szakmai szervezet, melynek 
feladata az erőforráshoz való hozzáférés, 
valamint a hivatásos halászati és 
akvakultúra-tevékenységek kezelése, a 
halászati és akvakultúra-termékek 
ágazatában a közös piacszervezésről szóló 
…/EU rendeletben meghatározott 
termelői szervezeteken kívül.

Or. fr

Módosítás 147
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „kisüzemi part menti halászat”: a 
12 méter teljes hosszúságot el nem érő 
hajóról végzett, és a közösségi halászhajó-
nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-
i 26/2004/EK bizottsági rendelet 
I. mellékletének 3. táblázatában felsorolt 
vontatott eszközt igénybe nem vevő 
halászat;

18. „kisüzemi part menti halászat”: a 
természetes környezetükben élő vízi 
organizmusok összegyűjtése, illetve az 
összegyűjtésüket vagy kifogásukat 
lehetővé tevő eszközök szándékos 
használata a part mentén vagy a 
szomszédos szárazföldi vagy tengeri 
halászterületeken 15 méter teljes 
hosszúságot el nem érő halászhajókkal, 
amelyeket önfoglalkoztató halászok vagy 
családi vállalkozások üzemeltetnek, és 
amelyek szelektív halászeszközöket 
használnak és/vagy egy alkalommal nem 
tartózkodnak 36 óránál többet a tengeren;

Or. es
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Módosítás 148
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „kollektív projektek”: közös érdekű 
fellépések, melyek mértéke kiterjedtebb, 
mint a rendszerint a magánvállalatok által 
meghozott rendelkezéseké, és amelyek 
esetében a támogatások segíthetik a 
halászok szervezeteit, a termelők 
szervezeteit, valamint a termelői 
szervezetek egyesületeit, továbbá a 
halászati és az akvakultúra-ágazat egy 
vagy több láncszemét képviselő egyéb 
struktúrákat, az államot, az állami 
szervezeteket, a kutatói szervezeteket;

Or. fr

Módosítás 149
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „akvakultúra”: a vízi organizmusok 
olyan tartása vagy tenyésztése, amelyben a 
szóban forgó organizmusok gyarapodását 
a környezet természetes kapacitását 
meghaladó mértékben gyarapító 
technológiákat használnak, extenzív vagy 
intenzív tenyésztési módszerekkel.

Or. es
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Módosítás 150
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 19 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „a hivatásos halászati 
tevékenységeket irányító rendszerek”: a 
hivatásos halászati engedélyek 
kiadásának, vagy a nemzeti, regionális, 
helyi szinten, illetve a tengeri medencék 
szintjén a 12 mérföldes vagy annál 
nagyobb körzetben a kvóta alá tartozó 
vagy kvótával nem szabályozott fajokra 
vonatkozóan kifejlesztett halászati 
erőfeszítések irányításának kollektív 
mechanizmusai. E rendszereket a 
közigazgatási hatóságok vagy a halászati 
szervezetek vezetik be.

Or. fr

Módosítás 151
Patrice Tirolien

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 és akvakultúra-területek
kiegyensúlyozott és inkluzív 
területfejlesztésének előmozdítása;

Or. fr

Módosítás 152
Ana Miranda

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

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

b) a halászati tevékenységek tengeri 
gazdasági ágazatokon belüli 
diverzifikálása és a tengeri gazdasági 
ágazat növekedése, beleértve az 
éghajlatváltozás mérséklését.

Or. es

Módosítás 153
Alain Cadec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ideiglenes leállásokkal és a 
véletlenszerűen felmerülő nehézségekből 
adódó konjunkturális veszteségekkel 
szembesülő halászok támogatása.

Or. fr

Indokolás

Az ETHA-nak hozzá kell járulnia a halászok által az ideiglenes leállások miatt, valamint külső 
vagy rendkívüli események hatására elszenvedett veszteségek ellentételezéséhez.

Módosítás 154
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a halászhajó-flotta megújítása és 
modernizálása;

Or. fr
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Indokolás

Az európai halászflotta öregszik (a hajók több mint fele 25 évesnél idősebb). Ez a fedélzeti 
biztonság és a tengeri környezet megóvása tekintetében egyaránt komoly problémákat okoz. 
Az ETHA-nak ezért bizonyos szigorú feltételek mellett támogatnia kell a flotta megújítását, 
finanszírozva az elavult hajók modern hajókkal történő cseréjét. Ezek a beruházások 
semmiképpen sem növelhetik a hajók kapacitását.

Módosítás 155
Ana Miranda

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 flotta versenyképességének és 
életképességének fokozása, valamint a 
biztonsági és munkakörülmények javítása 
az uniós és nemzetközi munkaügyi 
szabályokat szigorúan betartó tisztességes 
foglalkoztatás előmozdítása, valamint a 
megfelelő szociális védelem és a szociális 
párbeszéd támogatásával;

Or. es

Módosítás 156
Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 157
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászat tengeri környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentése;

a) a halászat tengeri környezetre gyakorolt 
hatásainak minimalizálása, és – ahol 
lehetséges – megszüntetése;

Or. en

Módosítás 158
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászat tengeri környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentése;

a) a halászat tengeri környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentése a fenntarthatóbb 
halászeszközök használatának 
támogatásával;

Or. es

Módosítás 159
Catherine Bearder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben meghatározott jó 
környezeti állapot elérése;

Or. en
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Módosítás 160
Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tudományos ismeretek rendelkezésre 
bocsátása és adatgyűjtés;

a) tekintettel arra, hogy a halászat 
gazdasági és szociális helyzetére 
vonatkozóan kevés tudományos mutató áll 
rendelkezésre, meg kell határozni és 
ösztönözni kell a tudományos ismeretek 
rendelkezésre bocsátását és a környezeti, 
gazdasági és szociális adatok és mutatók 
gyűjtését;

Or. es

Módosítás 161
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A következő piaci szereplők által 
benyújtott kérelmek meghatározott ideig 
nem fogadhatók el az ETHA-ból nyújtandó 
támogatáshoz:

(1) A beruházási támogatást az alábbiakra 
kell korlátozni:

a) a mikro-, kis- és középvállalkozások;
b) az a) pont alá nem tartozó, kevesebb 
mint 750 alkalmazottat foglalkoztató és 
200 millió EUR alatti forgalmat bonyolító 
vállalkozások.
A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a mikro- vagy kisvállalkozások 
elsőbbséget élvezzenek.
A következő piaci szereplők által 
benyújtott kérelmek meghatározott ideig 
nem fogadhatók el az ETHA-ból nyújtandó 
támogatáshoz:
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Or. es

Módosítás 162
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új halászhajók építése, halászhajók 
leszerelése vagy behozatala;

b) halászhajók behozatala;

Or. fr

Módosítás 163
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új halászhajók építése, halászhajók 
leszerelése vagy behozatala;

b) halászhajók behozatala;

Or. fr

Módosítás 164
Patrice Tirolien

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a legkülső régiók kivételével új 
halászhajók építése;

Or. fr
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Módosítás 165
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászati tevékenységek ideiglenes 
beszüntetése;

törölve

Or. fr

Módosítás 166
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kísérleti halászat; törölve

Or. fr

Módosítás 167
Patrice Tirolien

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) ettől eltérően, a legkülső régiókban a 
kifogott halak összegyűjtésére szolgáló 
eszköz támogatását az ETHA 
finanszírozhatja.

Or. fr

Indokolás

A kis, part menti halászat hagyományos modelljének megőrzése érdekében a legkülső 
régiókban – a tengeri erőforrások kiaknázásának lehetővé tétele mellett – támogatni kellene a 
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kifogott halak összegyűjtésére szolgáló eszközöket.

Módosítás 168
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 169
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 170
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 171
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a kisüzemi part menti halászatra szánt 
flotta halászflottán belüli részaránya;

iii) a kisüzemi part menti halászatra és az 
extenzív akvakultúrára szánt flotta 
halászflottán belüli részaránya;

Or. es

Módosítás 172
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam egyetlen operatív 
programot dolgoz ki az ETHA segítségével 
társfinanszírozandó uniós prioritások 
végrehajtására.

(1) Minden tagállam nemzeti operatív 
programot vagy regionális operatív 
programokat dolgoz ki az ETHA 
segítségével társfinanszírozandó uniós 
prioritások végrehajtására.

Or. fr

Módosítás 173
Patrice Tirolien
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam egyetlen operatív 
programot dolgoz ki az ETHA segítségével 
társfinanszírozandó uniós prioritások 
végrehajtására.

(1) Minden tagállam operatív programot, 
nemzeti operatív programot vagy 
regionális operatív programokat dolgoz ki 
az ETHA segítségével társfinanszírozandó 
uniós prioritások végrehajtására.

Or. fr

Módosítás 174
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív programra vonatkozó 
irányadó elvek

Az operatív programokra vonatkozó 
irányadó elvek

Or. fr

Módosítás 175
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív program előkészítése során a 
tagállamok a következő irányadó elveket 
veszik figyelembe:

A nemzeti operatív program vagy a 
regionális operatív programok
előkészítése során a tagállamok a 
következő irányadó elveket veszik 
figyelembe:

Or. fr
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Módosítás 176
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív program előkészítése során a 
tagállamok a következő irányadó elveket 
veszik figyelembe:

A nemzeti operatív program, vagy a 
regionális operatív programok
előkészítése során a tagállamok a 
következő irányadó elveket veszik 
figyelembe:

Or. fr

Módosítás 177
Patrice Tirolien

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) adott estben, az e rendelet 38. 
cikkének (1d) bekezdésében az ETHA-ra 
vonatkozó uniós prioritások rendelkezései 
összhangban állnak a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK 
tanácsi irányelv 8. cikkének (4) 
bekezdésében hivatkozott, prioritásként 
kezelt Natura 2000 cselekvési keretekkel.

Or. fr

Módosítás 178
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) adott esetben az e rendelet 38. cikke
(1) bekezdésének d) pontjában az ETHA-
ra vonatkozóan említett uniós prioritások 
szerinti intézkedések legyenek 
összhangban a Natura 2000 hálózatnak [a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK tanácsi irányelv] 8. cikke (4) 
bekezdésében említett fontossági 
sorrendben történő végrehajtási terveivel 
és a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv szerinti jó környezeti állapot 
2020-ig történő elérésével.

Or. en

Módosítás 179
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív program tartalma Az operatív programok tartalma

Or. fr

Módosítás 180
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív program tartalma Az operatív programok tartalma

Or. fr
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Módosítás 181
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 24. cikkében 
említett elemeken túlmenően az operatív 
programnak tartalmaznia kell a 
következőket is:

A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 24. cikkében 
említett elemeken túlmenően az operatív 
programoknak tartalmazniuk kell a 
következőket is:

Or. fr

Módosítás 182
Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak bizonyítása, hogy a program 
részeként az innovációra, a környezetre, 
többek között a Natura 2000 területek 
sajátos igényeire és az éghajlatváltozás 
mérséklésére, illetve az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló célravezető 
megközelítést alkalmaznak;

c) annak bizonyítása, hogy a program 
részeként az innovációra, a környezetre, 
többek között a Natura 2000 területek 
sajátos – különösen az intenzív 
akvakultúra lehetséges hatásaival 
összefüggő – igényeire és az
éghajlatváltozás mérséklésére, illetve az 
ahhoz való alkalmazkodásra irányuló 
célravezető megközelítést alkalmaznak;

Or. es

Módosítás 183
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a fenntartható fejlődés 
feltételrendszerének kritériumai, ha azt 
választották, hogy táblázat készül a 
fenntarthatósági kritériumokról a 
hatályos szabályozáson túl, és amely 
miután a Bizottság érvényesítette, a 
támogatás jóváírását eredményezi (I. 
melléklet)

Or. fr

Módosítás 184
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – o pont – i pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az akvakultúra- és a feldolgozóipari 
ágazat gazdasági helyzetének értékelése,

– az extenzív és intenzív akvakultúra-
ágazat gazdasági helyzetének, valamint 
szociális és gazdasági hatásainak 
értékelése és a feldolgozóipari ágazat 
gazdasági helyzetének értékelése,

Or. es

Módosítás 185
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programnak tartalmaznia
kell a 103. cikkel összhangban az 
egyszerűsített költségek, a 
többletköltségek, illetve a kiesett 
jövedelem kiszámítására vonatkozó 
módszereket, vagy a 38. cikk (1) bekezdése 
szerint kifejtett egyes tevékenységekhez 

(2) Az operatív programoknak 
tartalmazniuk kell a 103. cikkel 
összhangban az egyszerűsített költségek, a 
többletköltségek, illetve a kiesett 
jövedelem kiszámítására vonatkozó 
módszereket, vagy a 38. cikk (1) bekezdése 
szerint kifejtett egyes tevékenységekhez 
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meghatározott, releváns kritériumokkal 
összhangban az ellentételezés 
kiszámítására szolgáló módszert.

meghatározott, releváns kritériumokkal 
összhangban az ellentételezés 
kiszámítására szolgáló módszert.

Or. fr

Módosítás 186
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programnak tartalmaznia
kell a 103. cikkel összhangban az 
egyszerűsített költségek, a 
többletköltségek, illetve a kiesett 
jövedelem kiszámítására vonatkozó 
módszereket, vagy a 38. cikk (1) bekezdése 
szerint kifejtett egyes tevékenységekhez 
meghatározott, releváns kritériumokkal 
összhangban az ellentételezés 
kiszámítására szolgáló módszert.

(2) Az operatív programoknak 
tartalmazniuk kell a 103. cikkel 
összhangban az egyszerűsített költségek, a 
többletköltségek, illetve a kiesett 
jövedelem kiszámítására vonatkozó 
módszereket, vagy a 38. cikk (1) bekezdése 
szerint kifejtett egyes tevékenységekhez 
meghatározott, releváns kritériumokkal 
összhangban az ellentételezés 
kiszámítására szolgáló módszert.

Or. fr

Módosítás 187
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezenfelül az operatív program 
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 

(3) Ezenfelül az operatív programok 
tartalmazzák 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 
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közötti esélyegyenlőség érvényesülésének 
érdekében az operatív program szintjén és 
műveleti szinten tett intézkedéseket.

közötti esélyegyenlőség érvényesülésének 
érdekében az operatív program szintjén és 
műveleti szinten tett intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 188
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezenfelül az operatív program 
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.

(3) Ezenfelül az operatív programok 
tartalmazzák 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.

Or. fr

Módosítás 189
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív program jóváhagyása Az operatív programok jóváhagyása

Or. fr
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Módosítás 190
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az operatív programot 
végrehajtási aktus útján hagyja jóvá.

(2) A Bizottság az operatív programokat 
végrehajtási aktus útján hagyja jóvá.

Or. fr

Módosítás 191
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív program módosítása Az operatív programok módosítása

Or. fr

Módosítás 192
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az operatív program 
módosítását végrehajtási aktus útján hagyja 
jóvá.

(1) A Bizottság az operatív programok 
módosítását végrehajtási aktus útján hagyja 
jóvá.

Or. fr

Módosítás 193
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés második albekezdésében 
említett határozattal megállapított új 
prioritások figyelembevételével a 
tagállamok az érintett végrehajtás évét 
megelőző év október 31-ig benyújtják a 
Bizottságnak az operatív program 
módosítását.

Az e bekezdés második albekezdésében 
említett határozattal megállapított új 
prioritások figyelembevételével a 
tagállamok az érintett végrehajtás évét 
megelőző év október 31-ig benyújtják a 
Bizottságnak az operatív programok 
módosítását.

Or. fr

Módosítás 194
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
A kisüzemi és part menti halászatra 

vonatkozó cselekvési terv
(1) A tagállamok a kisüzemi és a part
menti halászatokra vonatkozó cselekvési 
tervet csatolnak az operatív 
programjukhoz. Jelen és a [KHP-
rendelet] célkitűzéseinek tiszteletben 
tartása érdekében ez a cselekvési terv a 
kisüzemi és part menti halászat 
fejlesztésére, versenyképességére, 
fenntarthatóságára vonatkozó stratégiát 
tartalmaz.
(2) A Bizottság a 21. cikknek megfelelően 
az (1) bekezdésben említett cselekvési 
tervet az operatív programmal együtt 
hagyja jóvá.

Or. fr
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Indokolás

A kisüzemi és a part menti halászat alapvető szerepet tölt be a part menti térségek 
életképessége szempontjából. Ezért az ETHA-nak támogatnia kell az ilyen halászatok 
fejlesztését, versenyképességét és fenntarthatóságát. A módosítást azt javasolja, hogy minden 
tagállam csatoljon az operatív programjához egy cselekvési tervet, amely az e célból hozott 
intézkedéseket mutatja be.

Módosítás 195
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A halászati innováció ösztönzése 
érdekében az ETHA-ból támogathatók új 
vagy a legkorszerűbb technológiához 
képest jelentősen tökéletesített termékek, 
feltéve, hogy hozzájárulnak a [KHP-ról 
szóló rendelet] 2. és 3a. cikkében foglaltak 
megvalósításához, új vagy hatékonyabb 
eljárások, új vagy tökéletesített irányítási 
és szervezési rendszerek kifejlesztését vagy 
bevezetését célzó projektek.

Or. en

Módosítás 196
Younous Omarjee

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

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

– a kutatási és innovációs eredmények 
terjesztésének, valamint gazdasági és 
kereskedelmi kiaknázásának elősegítése

Or. fr

Indokolás

Az ETHA-nak képesnek kell lennie az Európa 2020 stratégiában meghatározott célkitűzések, 
egyebek mellett a kutatási, és technológiai fejlesztési, valamint az innovációs feltételek 
javítására irányuló célkitűzések beillesztésére.

Módosítás 197
Patrice Tirolien

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a fiatalok szakmába való 
beilleszkedése a kis, part menti 
halászatban való letelepedés 
támogatásával, és a nemzedékek 
megújulása, elsősorban a vállalkozások 
átadására vonatkozó eszközök 
segítségével.

Or. fr

Módosítás 198
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
A fiatalok beilleszkedésének elősegítése

(1) A szakmát gyakorló nemzedékek 
megújulásának, a halászati tevékenységek 
gyakorlásához kapcsolódó technikai és 
empirikus tudás megőrzésének és 
átadásának, a halászati ágazatban a 
munkahelyteremtés és a munkahelyek 
megőrzésének biztosítása érdekében, az 
ETHA hozzájárulhat a 40 évnél fiatalabb 
halászok egyéni juttatásaihoz:
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásban 
az ágazatba belépő termelők részesülnek, 
amennyiben:
a) megfelelő szakmai készségekkel és 
kompetenciával rendelkeznek;
b) első alkalommal hoznak létre 
akvakultúra-ágazati mikro- vagy 
kisvállalkozást ilyen vállalkozás 
vezetőiként;
c) halászati tevékenységeik fejlesztésére 
vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be.
d) rendelkeznek a tevékenységhez 
szükséges halászati lehetőségekkel.
(3) A megfelelő szakmai készségek 
elsajátítása érdekében az ágazatba belépő 
halászok az 31. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti támogatásban 
részesülhetnek.

Or. fr

Módosítás 199
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
A társadalmi integráció előmozdítása

(1) A vállalkozói készségnek a halászati 
ágazatban történő előmozdítása érdekében 
az ETHA támogathatja halászati 
vállalkozások újonnan belépők általi 
létrehozását. Az intézkedés eleget tesz 
annak a célkitűzésnek, amely biztosítani 
kívánja a szakmát gyakorló nemzedékek 
megújulását, a halászati tevékenységek 
gyakorlásához kapcsolódó technikai és 
empirikus tudás megőrzését és átadását, a 
halászati ágazatban a munkahelyteremtést 
és a munkahelyek megőrzését, az ETHA a 
következőket írja elő:
a) egyéni juttatások azoknak a 40 évesnél 
fiatalabb halászoknak, akik bizonyítani 
tudják, hogy legalább öt évig halászként 
dolgoztak, vagy ezzel egyenértékű szakmai 
képzésben részesültek, és akik első ízben 
szerzik meg részben vagy egészben egy 
olyan halászhajó tulajdonjogát, amelyet 
tengeri halászatra szereltek fel, teljes 
hossza nem haladja meg a 12 métert, és 5 
és 30 év közötti. E juttatás nem haladhatja 
meg a tulajdonszerzés költségének 15 %-
át, és összege nem lehet több, mint 50000 
EUR.
b) Technikai, jogi és pénzügyi 
segítségnyújtás vállalkozások 
létrehozásához vagy újraindításához, a 
hajótervezési és hajóépítési projektek 
esetében. A megfelelő szakmai készségek 
elsajátítása érdekében az ágazatba belépő 
halászok az 29. cikk szerinti 
támogatásban részesülhetnek.
c) A szakmát elhagyó szakmabeli és a 
vállalkozást átvenni kívánó fiatal 
szakember között létrejött támogatási 
szerződések. A támogatás a tudás és az 
eszközök 3-5 év közötti idő alatt történő 
átadására irányul.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásban 
az ágazatba újonnan belépők részesülnek, 
amennyiben:
a) megfelelő szakmai készségekkel és 
kompetenciával rendelkeznek;
b) első alkalommal hoznak létre 
akvakultúra-ágazati mikro- vagy 
kisvállalkozást ilyen vállalkozás 
vezetőiként;
c) halászati tevékenységeik fejlesztésére 
vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be.
d) rendelkeznek a tevékenységhez 
szükséges halászati engedélyekkel.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
támogatás közvetlen családi összefonódás 
esetén nem nyújtható.

Or. fr

Módosítás 200
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A halászaton kívüli diverzifikáció és 
munkahelyteremtés elősegítése érdekében 
az ETHA támogathatja:

(1) A munkahelyteremtés elősegítése 
érdekében az ETHA támogathatja új 
vállalkozások indítását a halászati 
ágazatban és a halászati tevékenységhez 
kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 
fejlesztését.

Or. fr

Indokolás

Az ETHA feladata az, hogy strukturális segítségnyújtást biztosítson a halászati ágazat 
számára, ez utóbbi versenyképességének és fenntarthatóságának megerősítése érdekében. A 
halászati tevékenységek más tengeri gazdasági ágazatok felé történő diverzifikálásának 
támogatása ellentmond ennek a célkitűzésnek. Épphogy a halászati ágazatbeli új 
vállalkozások indítását és a halászati tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 
fejlesztését kell előmozdítani.
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Módosítás 201
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Módosítás 202
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ETHA hozzájárulhat a 40 évnél 
fiatalabb, legalább öt évet halászként 
dolgozó vagy ezzel egyenértékű 
szakképesítést szerzett halászoknak 
nyújtott egyéni támogatásokhoz, ha ezek 
először szereznek teljes vagy résztulajdont 
egy kisüzemi vagy part menti 
halászhajóban.

Or. fr

Indokolás

A halászati tevékenységek életképességének fenntartásához az ETHA-nak támogatnia kell a 
fiatal halászok halászhajókhoz való hozzáférését, amint az a jelenlegi EHA alatt is lehetséges.

Módosítás 203
Alain Cadec
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Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
A halászflotta megújításába történő 

beruházás
(1) Az ETHA hozzájárulhat új, újszerű 
vagy használt halászhajókba történő 
beruházásokhoz, amennyiben az elavult 
hajókat leselejtezik, vagy átcsoportosítják 
a halászati tevékenységtől eltérő 
tevékenységek végzésére.
(2) A támogatásban halászhajó-
tulajdonosok részesülhetnek.
(3) A támogatásnak magasabb szintű 
fedélzeti biztonságot, 
energiahatékonyságot és a halászati 
eszközök nagyobb szelektivitását kell 
garantálnia. Nem eredményezheti viszont 
a halászati kapacitás növekedését.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 150. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdés szerinti elavult 
hajók kritériumainak megállapítása 
érdekében.

Or. fr

Indokolás

Úgy ítélik meg, hogy az európai halászflotta öregszik (a hajók több mint felel 25 évesnél 
idősebb). Ez komoly problémákat okoz a fedélzeti biztonság és a tengeri környezet megóvása 
tekintetében egyaránt. Az ETHA-nak ezért bizonyos szigorú feltételek mellett támogatnia kell 
a flotta megújítását, finanszírozva az elavult hajók modern hajókkal történő cseréjét. Ezek a 
beruházások nem növelhetik a hajók kapacitását.

Módosítás 204
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

A szerző ellenzi az átruházható halászati koncessziók bevezetését. Ez a halászati jog pénzben 
való meghatározásához vezetne, és veszélyeztetné a kisüzemi és a part menti halászatot.
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Módosítás 205
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KHP-n belüli átruházható halászati 
koncessziók rendszereinek nyújtott 
támogatás

A hivatásos halászati tevékenységeket 
irányító rendszer megvalósításához
nyújtott támogatás

Or. fr

Módosítás 206
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KHP-n belüli átruházható halászati 
koncessziók rendszereinek nyújtott 
támogatás

A halászati lehetőségeket ösztönző 
rendszereknek nyújtott támogatás

Or. es

Módosítás 207
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A [KHP-ról szóló rendelet] 27. cikke 
szerinti átruházható halászati koncessziók 
rendszereinek létrehozása vagy módosítása 
érdekében az ETHA támogathatja:

(1) Az erőforrások ésszerű és fenntartható 
használatának fejlesztését célzó hivatásos
halászati tevékenységeket irányító 
rendszereinek létrehozása vagy módosítása 
érdekében az ETHA támogathatja:
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Or. fr

Módosítás 208
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az átruházható halászati koncessziók 
rendszerének létrehozásához vagy 
működéséhez szükséges műszaki és 
adminisztratív eszközök megtervezését és 
kidolgozását;

a) a hivatásos halászati tevékenységek 
irányítási rendszerének létrehozásához 
vagy működéséhez szükséges műszaki és 
adminisztratív eszközök megtervezését és 
kidolgozását;

Or. fr

Módosítás 209
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az átruházható halászati koncessziók 
rendszerének létrehozásához vagy
működéséhez szükséges műszaki és 
adminisztratív eszközök megtervezését és 
kidolgozását;

a) a legfenntarthatóbb tevékenységek 
esetében az erőforrásokhoz való 
elsőbbségi hozzáférést biztosító rendszerek
létrehozásához és működéséhez szükséges 
műszaki és adminisztratív eszközök 
megtervezését és kidolgozását;

Or. es

Módosítás 210
Younous Omarjee

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

b) az érdekelt felek részvételét az 
átruházható halászati koncessziók 
rendszereinek megtervezésében és 
kifejlesztésében;

b) az érdekelt felek részvételét a halászati 
tevékenységek rendszereinek 
megtervezésében és kifejlesztésében;

Or. fr

Módosítás 211
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az átruházható halászati koncessziók 
rendszereinek nyomon követését és 
értékelését;

c) e rendszerek nyomon követését és 
értékelését;

Or. fr

Módosítás 212
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az átruházható koncessziók 
rendszereinek irányítását.

d) e rendszerek irányítását

Or. fr

Módosítás 213
Younous Omarjee

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

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja 
szerinti támogatás kizárólag hatóságoknak 
nyújtható. Az e cikk (1) bekezdésének d) 
pontja szerinti támogatás – a közös 
halászati politikáról szóló rendelet 28. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően – az 
összekapcsolt átruházható halászati 
koncessziók közös kezelésében érintett 
hatóságoknak, jogi vagy természetes 
személyeknek vagy elismert termelői 
szervezeteknek nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja 
szerinti támogatás hatóságoknak, vagy 
hivatásos halászok tagállam által elismert 
szervezeteinek nyújtható. Az e cikk(1) 
bekezdésének d) pontja szerinti támogatás
közös kezelésben érintett hatóságoknak, 
jogi vagy természetes személyeknek vagy 
hivatásos halászokból álló, elismert 
szervezeteknek nyújtható.

Or. fr

Módosítás 214
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (1) bekezdésben említett támogatás 
kizárólag hatóságoknak nyújtható.

(2) A (1) bekezdésben említett támogatás a 
KHP keretében a védelmi intézkedések 
végrehajtásával foglalkozó hatóságoknak, 
természetes vagy jogi személyeknek, 
halászok szervezeteinek vagy elismert 
termelői szervezeteknek nyújtható.

Or. fr

Módosítás 215
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
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Állami támogatás a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséhez

(1) Az ETHA hozzájárulhat a halászhajók 
halászati tevékenységének végleges 
megszüntetését célzó finanszírozáshoz, 
amennyiben ezek a közös halászati 
politikáról szóló …/EU rendelet 9. 
cikkében meghatározott többéves terv 
keretébe illeszkednek. A halászhajók 
halászati tevékenységének végleges 
beszüntetése csak a következő módon 
valósítható meg:
a) a halászhajó leselejtezése;
b) tagállami lobogó alatt hajózó, és a 
Közösségben bejegyzésre került hajó 
halászati tevékenységtől eltérő célra való 
alkalmazása;
c) a hajó mesterséges zátonyok 
létrehozására való alkalmazása. A 
tagállamok biztosítják, hogy e 
műveletekkel a környezeti hatásokról 
felmérés készüljön..
(2) A hajók tulajdonosainak a végleges 
beszüntetésért fizetett állami támogatás a 
halászhajó halászati kapacitására, és 
adott esetben, az ehhez kapcsolódó 
halászati engedélyekre érvényes.
(3) A Bizottság e cikk végrehajtásának 
feltételeit végrehajtási aktusban határozza 
meg.

Or. fr

Módosítás 216
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
35 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35b. cikk
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Állami támogatás a halászati 
tevékenységek ideiglenes szüneteltetése 

esetén
(1) Az ETHA hozzájárulhat a halászok és 
halászhajó tulajdonosok halászati 
tevékenységének átmeneti megszüntetését 
támogató intézkedések finanszírozáshoz,
amennyiben ezek a közös halászati 
politikáról szóló …/EU rendelet 9. 
cikkében meghatározott többéves terv 
keretébe illeszkednek.
(2) A halászati tevékenységek során 
szezonálisan ismétlődő 
tevékenységszüneteltetések nem vehetők 
figyelembe kártérítés vagy az e cikk 
alapján történő kifizetés céljából.
(3) A Bizottság e cikk végrehajtásának 
feltételeit végrehajtási aktusban határozza 
meg.

Or. fr

Módosítás 217
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 218
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 219
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap előmozdítja a halászati 
gyakorlatokkal és felszerelésekkel, az 
állományfelméréssel, valamint a halászati 
tevékenységek ökoszisztémára gyakorolt 
hatásaival kapcsolatos kutatásokat, 
amelyek célja, hogy minimalizálják vagy 
elkerüljék a halászat által a tengeri 
fajokra és élőhelyekre gyakorolt káros 
hatásokat.

Or. en
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Módosítás 220
Alain Cadec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a főhajtóművek vagy a 
segédhajtóművek cseréje vagy 
korszerűsítése a szennyezőanyag- vagy 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentése és a hajók 
energiahatékonyságának növelése 
érdekében, a hajók kapacitásának 
növelése nélkül;

Or. fr

Indokolás

Az ETHA-nak támogatnia kell a hajtóművek cseréjét és modernizálását. Ezek a beruházások 
nem növelhetik a hajók kapacitását.

Módosítás 221
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás nem járulhat hozzá a 
főhajtómű vagy a segédhajtóművek 
cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez.
Támogatás kizárólag halászhajók 
tulajdonosainak és a programozási időszak 
során ugyanazon halászhajó számára 
legfeljebb egyszer nyújtható.

(2) Támogatás kizárólag halászhajók 
tulajdonosainak és a programozási időszak 
során ugyanazon halászhajó számára 
legfeljebb egyszer nyújtható.

Or. fr

Indokolás

Az ETHA-nak támogatnia kell a hajtóművek cseréjét és modernizálását. Ezek a beruházások 
nem növelhetik a hajók kapacitását.
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Módosítás 222
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás nem járulhat hozzá a 
főhajtómű vagy a segédhajtóművek 
cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez. 
Támogatás kizárólag halászhajók 
tulajdonosainak és a programozási időszak 
során ugyanazon halászhajó számára 
legfeljebb egyszer nyújtható.

(2) A támogatás nem járulhat hozzá a 
főhajtómű vagy a segédhajtóművek 
cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez, kivéve, 
ha az a biztonsági feltételek javítását 
szolgálja, mint a kagylóhalászati ágazat 
kiszolgáló hajóinak esetében. Támogatás 
kizárólag halászhajók tulajdonosainak és a 
programozási időszak során ugyanazon 
halászhajó számára legfeljebb egyszer 
nyújtható.

Or. es

Módosítás 223
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termékminőség és a nem szándékos 
fogások felhasználása

A tengeri termékek minősége

Or. fr

Módosítás 224
Patrice Tirolien

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

(1) A kifogott halak minőségének javítása 
érdekében az ETHA támogathat fedélzeti 
beruházásokat.

(1) A halászati termékek minőségének 
javítása érdekében az ETHA támogathat 
fedélzeti beruházásokat.

Or. fr

Módosítás 225
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alacsony kereskedelmi értékű 
termékek értékesítésének támogatása 
érdekében az ETHA támogathatja a 
fogyasztók által kevéssé ismert halászati 
termékekre vonatkozó figyelemfelkeltő 
kampányokat.

Or. fr

Módosítás 226
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nem szándékosan kifogott halak 
felhasználásának javítása érdekében az 
ETHA a [közös halászati politikáról szóló 
rendelet] 15. cikkével és [a halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös 
szervezéséről szóló rendelet] 8. cikkének 
b) pontjával összhangban támogathatja a 
nem szándékosan kifogott kereskedelmi 
állományok lehető legjobb felhasználását 
és a kifogott halak nem teljes körűen 

törölve
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felhasznált részeinek hasznosítását célzó 
fedélzeti beruházásokat.

Or. fr

Módosítás 227
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk szerinti támogatás a 
programozási időszak során ugyanazon 
halászhajó vagy ugyanazon 
kedvezményezett számára legfeljebb 
egyszer nyújtható.

törölve

Or. fr

Módosítás 228
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 229
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (2) bekezdésben említett támogatás 
termelői szervezeteknek vagy szakmai 
szervezeteknek adható kollektív projektek 
keretében.

Or. fr

Módosítás 230
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40a. cikk
Segélyalapok az állatok megbetegedése, 

fertőzés szennyezések kibocsátása, 
környezeti károk és rendkívüli éghajlati 

viszonyok esetén
(1) A tagállamok, az engedélyezett 
segélyalapokhoz való pénzügyi 
hozzájárulásokkal előírhatják juttatások 
fizetését a halászoknak, az állatok 
megbetegedése, fertőzés, környezeti károk, 
az állami hatóságok által elismert 
kibocsátott szennyezés, vagy rendkívüli 
éghajlati viszonyok bekövetkezése miatt 
keletkező anyagi veszteségek fedezésére. 
Ennek érdekében befizetésekkel 
hozzájárulhat a segélyalapokhoz az 
állatok megbetegedése, fertőzés, 
környezeti károk, az állami hatóságok 
által elismert kibocsátott szennyezés, vagy 
rendkívüli éghajlati viszonyok 
bekövetkezése miatt keletkező anyagi 
veszteségek miatt a halászok számára 
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fizetendő pénzügyi kompenzáció céljából.
(2) E cikk alkalmazásában:
a) „kockázati alap”: a tagállam által a 
saját nemzeti joga szerint elismert 
rendszer, amely a belépett halászok 
számára lehetővé teszi, hogy biztosítsák 
magukat és juttatásban részesüljenek az 
állatok megbetegedése, fertőzés, 
környezeti károk, az állami hatóságok 
által elismert kibocsátott szennyezés, vagy 
rendkívüli éghajlati viszonyok 
bekövetkezése miatt keletkező anyagi 
veszteségek esetén.
b) „környezeti esemény”: egyedi 
eseményhez kapcsolódó és behatárolt 
földrajzi kiterjedésű, egyszeri előfordulású 
szennyezés vagy környezetminőség-
romlás. E fogalom nem foglalja magában 
a nem konkrét eseményhez kapcsolódó, 
általános környezeti kockázatokat, mint az 
éghajlatváltozás.
c) az állami hatóságok által elismert, 
kibocsátott szennyezés: minden olyan 
szennyezés, amelynek eredete nem 
lokalizálható egy meghatározott pontra, 
hanem sok, megszámlálhatatlan pontból 
ered, és jelentős felületen oszlik el, melyet 
a tagállam hatóságai is elismernek
d) „rendkívüli éghajlati körülmény”: a 
tevékenység gyakorlására nézve 
kedvezőtlen éghajlati esemény, vagy egy 
ilyen jelenségből eredő természeti 
katasztrófa.
(3) A Bizottság e cikk végrehajtásának 
feltételeit végrehajtási aktusban határozza 
meg.

Or. fr

Indokolás

Javasolt a halászati ágazat számára bevezetni azt a lehetőséget, hogy segélyalapot hozzanak 
létre a FEADER rendeletre irányuló tervezetben leírtak alapján.
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Módosítás 231
Alain Cadec

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) Az ETHA támogathatja a halászkikötői 
infrastruktúra, a kirakodóhelyek vagy a 
halértékesítő csarnokok javítását célzó 
beruházásokat. A beruházások különösen 
az alábbiakra vonatkoznak:

a) a kirakodott termékek minőségének és 
frissességének javítása;

b) a kirakodás, a feldolgozás, a tárolás és 
az árverések körülményeinek javítása;
c) a nem kívánt fogások csökkentését 
célzó intézkedések és a kereskedelmi 
állományokból származó nem kívánt 
fogások optimális felhasználását célzó 
intézkedések, amennyiben ezeket 
kirakodják, és a kifogott halak nem teljes 
körűen felhasznált részeinek 
hasznosítása;
d) energiahatékonyság;

e) környezetvédelem, nevezetesen a 
hulladékok és a tengeri hulladékok 
összegyűjtése, tárolása és kezelése;

f) a biztonsági és munkakörülmények
javítása;

g) üzemanyag-, jég-, víz- és áramellátás;
h) a halászhajók karbantartásához és 
javításához szükséges berendezések;
i) a be- és kirakodás közbeni biztonság 
javítását szolgáló rakpartok építése, 
korszerűsítése és bővítése;
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j) a halászati tevékenységek számítógépes 
irányítása;
k) halászkikötők, kirakodási területek és 
halértékesítő csarnokok hálózatba 
szervezése.

Or. fr

Indokolás

A szerző emellett javasolja az ETHA kikötői beruházásai körének kibővítését a kikötőknek a 
halászati tevékenységek és a part menti övezetek versenyképessége és fenntarthatósága 
szempontjából stratégiai szerepe miatt.

Módosítás 232
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
42 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42a. cikk
A halászati tevékenységek ideiglenes 

beszüntetésének támogatása
(1) Az ETHA a halászok és a halászhajó-
tulajdonosok javára az alábbi esetekben 
hozzájárulhat a halászati tevékenységek 
ideiglenes beszüntetését támogató 
intézkedések finanszírozásához:
a) a [KHP-rendelet] 9. cikkében 
meghatározott többéves terv keretében;
b) a [KHP-rendelet] 13. cikkében említett, 
a Bizottság által elfogadott sürgősségi 
intézkedések alkalmazása esetén;
c) a [KHP-rendelettel] összhangban 
megállapított biológiai nyugalmi 
időszakokban;
d) a 39. cikkben említett intézkedések 
alkalmazása esetén, a hajtóművek cseréje 
alatt.
(2) A halászati tevékenységek során 
szezonálisan ismétlődő 
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tevékenységszüneteltetések nem vehetők 
figyelembe kártérítés vagy az e cikk 
alapján történő kifizetés céljából.
3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 150. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e cikk végrehajtási 
módozatainak pontosítása céljából.

Or. fr

Indokolás

Az ETHA-nak az alaprendelet keretében támogatnia kell az ideiglenes leállásokkal 
szembesülő halászokat, különösen sürgősségi intézkedések alkalmazása vagy biológiai 
nyugalmi időszakok idején.

Módosítás 233
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az akvakultúra kiemelkedő növekedési 
potenciállal bíró formáinak előmozdítása 
érdekében az ETHA támogathatja a nyílt 
tengeri vagy a nem élelmiszer-termelési 
célú akvakultúra fejlesztésére irányuló 
beruházásokat.

(1) Az akvakultúra kiemelkedő növekedési 
potenciállal bíró formáinak előmozdítása 
érdekében az ETHA támogathatja a nyílt 
tengeri vagy a nem élelmiszer-termelési 
célú akvakultúra fejlesztésére irányuló 
beruházásokat. A nyílt tengeri akvakultúra 
esetében gazdálkodási területnek 
minősülnek az extenzív akvakultúra, a 
kisüzemi halászat és a kagylóhalászat 
számára fenntartott, alapvonalakkal 
határolt belső vizeken kívüli területek.

Or. es

Módosítás 234
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az akvakultúra fejlesztésére leginkább 
alkalmas területek meghatározását és 
feltérképezését, valamint adott esetben 
tengeri területrendezési eljárások 
figyelembevételét;

a) az akvakultúra fejlesztésére leginkább 
alkalmas területek meghatározását és 
feltérképezését, valamint adott esetben 
tengeri területrendezési eljárások 
figyelembevételét, megőrizve a 
hagyományos extenzív gazdálkodásra 
használt gazdálkodási területeket, és e 
célra fordítva a jelenlegi tenyésztési 
területeket és a környező védett övezeteket;

Or. es

Módosítás 235
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vállalkozói készségnek az 
akvakultúra-ágazatban történő 
előmozdítása érdekében az ETHA 
támogathatja akvakultúra-ágazati 
vállalkozások újonnan tevékenységet 
kezdő gazdálkodók általi létrehozását.

(1) A vállalkozói készségnek az 
akvakultúra-ágazatban történő 
előmozdítása érdekében az ETHA 
támogathatja akvakultúra-ágazati 
vállalkozások kis- és közepes gazdálkodók 
általi létrehozását, különösen az extenzív 
akvakultúra előmozdítására 
összpontosítva.

Or. es

Módosítás 236
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogathatja [a halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös 

(1) Az ETHA támogatja [a halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös 



PE494.851v02-00 82/94 AM\914639HU.doc

HU

szervezéséről szóló .../.../EU rendelet] 32. 
cikkében említett termelési és értékesítési 
tervek előkészítését és végrehajtását.

szervezéséről szóló .../.../EU rendelet] 32. 
cikkében említett termelési és értékesítési 
tervek előkészítését és végrehajtását.

Or. fr

Indokolás

A termelési és értékesítési tervek előkészítése és végrehajtása a közös piacszervezés kulcsa, 
amihez az ETHA támogatása szükséges.

Módosítás 237
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 1 %-ot 2014-ben, törölve

Or. fr

Indokolás

A támogatások degresszivitása és az önkényes intervenciós rátákat ajánló szabályok nem 
megfelelőek a piac és a források problémái szempontjából. Újra át kellene gondolni a 
raktározási támogatási mechanizmusokat, párhuzamosan szem előtt tartva a KHP 
célkitűzéseit és azok végrehajtásának ütemezését, mind a legnagyobb fenntartható hozam, 
mind pedig a visszadobások csökkentése szempontjából.

Módosítás 238
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 0,8 %-ot 2015-ben, törölve

Or. fr
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Indokolás

Ugyanaz.

Módosítás 239
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 0,6 %-ot 2016-ban, törölve

Or. fr

Indokolás

Ugyanaz.

Módosítás 240
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – c pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 0,4 %-ot 2017-ben, törölve

Or. fr

Indokolás

Ugyanaz.

Módosítás 241
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – c pont – 5 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 0,2 %-ot 2018-ban. törölve

Or. fr

Indokolás

Ugyanaz.

Módosítás 242
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2019-ig az (1) bekezdésben említett 
támogatást fokozatosan meg kell 
szüntetni.

törölve

Or. fr

Indokolás

A támogatások degresszivitása és az önkényes intervenciós rátákat ajánló szabályok nem 
megfelelőek a piac és a források problémái szempontjából. Újra át kellene gondolni a 
raktározási támogatási mechanizmusokat, párhuzamosan szem előtt tartva a KHP 
célkitűzéseit és azok végrehajtásának ütemezését, mind a legnagyobb fenntartható hozam, 
mind pedig a visszadobások csökkentése szempontjából.

Módosítás 243
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alábbiak forgalomba hozatali 
feltételeinek javítása:

a) az alábbiak forgalomba hozatali 
feltételeinek javítása, elsősorban a 
legnagyobb fenntartható hozamra való 
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áttérés keretében:

Or. fr

Módosítás 244
Catherine Bearder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a túlszaporodott vagy nem megfelelő 
mértékben hasznosított fajok;

törölve

Or. en

Módosítás 245
Patrice Tirolien

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a rendszertelen hozamú termékek

Or. fr

Módosítás 246
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a [közös halászati politikáról szóló 
rendelet] 15. cikkével és a [halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös 
szervezéséről szóló [.../.../EU] rendelet] 8. 
cikke b) pontjának második francia 

törölve
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bekezdésével összhangban kirakodott nem 
szándékos fogások;

Or. fr

Indokolás

Az összes fogás kirakodás nem jelent valódi megoldást a visszadobások problémájára, ezért
itt ezt nem kell említeni. Az összes fogás kirakodásának egyetlen alternatívája a szelektívebb 
eszközök kifejlesztésének és megvalósításának ösztönzése.

Módosítás 247
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
kizárólag [a közös rendelkezések 
megállapításáról szóló […/…/EU] 
rendelet] IV. címében előírt pénzügyi 
eszközökön keresztül nyújtható.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
elsősorban [a közös rendelkezések 
megállapításáról szóló […/…/EU] 
rendelet] IV. címében előírt pénzügyi 
eszközökön keresztül nyújtható.

Or. fr

Módosítás 248
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogathatja az Azori-
szigetekről, Madeiráról, a Kanári-
szigetekről, Francia Guyanáról és 
Réunionról származó egyes halászati és 
akvakultúra-termékek halászata, 
tenyésztése és értékesítése terén a piaci 
szereplőknél felmerülő 
többletköltségeknek a 791/2007/EK 
tanácsi rendelettel bevezetett 

(1) Az ETHA támogathatja a legkülső 
régiókban a halászati vagy az 
akvakultúra-termékek előállítása, a 
feldolgozása és kiviteli értékesítése, a 
közösségi piacon, vagy a helyi piacon való 
értékesítése során a piaci szereplőknél 
felmerülő többletköltségek
ellentételezésére vonatkozó rendszert
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ellentételezésére vonatkozó rendszert.

Or. fr

Módosítás 249
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes érintett tagállamok az (1) 
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában meghatározzák az 
ellentételezésre jogosult halászati és 
akvakultúra-termékek jegyzékét és 
mennyiségét.

(2) Az egyes érintett tagállamok az (1) 
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában meghatározzák az 
ellentételezésre elfogadható halászati és 
akvakultúra-termékeket vagy 
termékkategóriákat, azok legnagyobb 
mennyiségét, valamint az ellentételezés 
összegét, az egyes tagállamoknak odaítélt 
teljes keret erejéig.

Or. fr

Módosítás 250
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes érintett tagállamok az (1) 
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában meghatározzák az 
ellentételezésre jogosult halászati és 
akvakultúra-termékek jegyzékét és 
mennyiségét.

(2) Az egyes érintett tagállamok az (1) 
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában az illetékes regionális 
önkormányzatokkal együttműködve
meghatározzák az ellentételezésre jogosult 
halászati és akvakultúra-termékek 
jegyzékét és mennyiségét.

Or. pt
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Módosítás 251
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes érintett tagállamok az (1) 
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában meghatározzák az 
ellentételezésre jogosult halászati és 
akvakultúra-termékek jegyzékét és 
mennyiségét.

(2) Az egyes érintett tagállamok az (1)
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában – a megválasztott illetékes 
állami hatóságokkal és a halászatot 
irányító regionális szervezetekkel 
együttműködve - meghatározzák az 
ellentételezésre jogosult halászati és 
akvakultúra-termékek jegyzékét és
mennyiségét.

Or. fr

Módosítás 252
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) jogellenes, nem bejelentett vagy 
szabályozatlan halászatból származnak.

Or. pt

Módosítás 253
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
73 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

73a. cikk
Piaci szereplők
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(1) Az ellentételezés az érintett régiókban 
halászati és akvakultúra-tevékenységet 
folytató piaci szereplőknek fizetendő.

(2) Az érintett tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az ellentételezésben 
részesülő piaci szereplők gazdasági 
életképességét biztosítsák.

Or. pt

Módosítás 254
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)Az érintett tagállamok minden érintett 
régió vonatkozásában ellentételezési tervet 
nyújtanak be a Bizottságnak, amely 
tartalmazza a 73. cikkben említett 
jegyzéket és mennyiségeket, a 74. cikkben 
említett ellentételezési szintet és a 108. 
cikkben meghatározott illetékes irányító 
hatóság megjelölését.

(1) Az érintett tagállamok az illetékes 
regionális önkormányzatokkal 
együttműködve minden érintett régió 
vonatkozásában ellentételezési tervet 
nyújtanak be a Bizottságnak, amely 
tartalmazza a 73. cikkben említett 
jegyzéket és mennyiségeket, a 74. cikkben 
említett ellentételezési szintet és a 108. 
cikkben meghatározott illetékes irányító 
hatóság megjelölését.

Or. pt

Módosítás 255
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
75 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75a. cikk
Moduláció
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A változó körülmények figyelembevétele 
érdekében az érintett tagállamok az 
illetékes regionális önkormányzatokkal 
együttműködve differenciáltan 
határozhatják meg a 73. cikk (2) 
bekezdésében említett jegyzéket és 
mennyiségeket, valamint a 74. cikkben 
említett ellentételezési szintet.

Or. pt

Módosítás 256
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
75 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75a. cikk
Egyedi mezőgazdasági intézkedések az 

Unió legkülső régiói részére
Figyelembe véve a legkülső régiókban a 
halászati és akvakultúra-tevékenységek 
sajátosságait, az EUMSZ 349. cikkét, 
valamint azt a tényt, hogy a legkülső 
régiók az európai kontinens medencéitől 
és halászati környezetétől teljesen eltérő 
medencékben és halászati környezetben 
találhatók, az ETHA-nak lehetősége van a 
következőkre:
(1) kizárólag azon uniós halászhajó-
tulajdonosok fő vagy segédhajtómű 
cseréjének támogatása, akik a kérelem 
benyújtásának időpontját megelőző két 
évben legalább 60 napig folytattak 
halászati tevékenységet a tengeren,
(2) e rendelet 38. cikke alapján a kifogott 
és kollektívan kezelt halak összegyűjtését 
szolgáló eszközök beszerzéséhez és 
karbantartásához többéves terv keretében 
nyújtott támogatás
(3) e rendelet 41. cikkének (4) 
bekezdésétől eltérően támogathatja új 



AM\914639HU.doc 91/94 PE494.851v02-00

HU

kikötők, új kirakodóhelyek vagy új 
árverési csarnokok építését
(4) a fiatal halászok letelepedésének, és 
különösen új hajók építésének támogatása 
(5) a biztonsági felszerelés és különösen a 
kötelező felszerelés beszerzésének 
támogatása 
(6) az ETHA-ban nem szereplő azon
intézkedések támogatása, amelyek 
segítségével figyelembe lehet venni a 
legkülső régiók sajátosságait, az EUMSZ 
349. cikke szerint.

Or. fr

Indokolás

A távoli tengeri régiók sajátosságainak és szakmai kéréseinek figyelembe vétele és a 
könnyebb olvashatóság érdekében javasolt egyetlen cikkben összegyűjteni a rájuk vonatkozó 
intézkedéseket illetve mentességeket.

Módosítás 257
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IVa. CÍM - A megosztott irányítás 
keretében finanszírozott intézkedések
IVa. fejezet - A megosztott irányítású ITP-
re vonatkozó intézkedések
72a. cikk Az ETHA meghatározza a 
következő lehetőségeket:
(1) A halászat és az akvakultúra szakmai 
képviselőinek nagyobb részvétele az 
integrált tengerpolitika végrehajtáásban.
A következő műveletek fogadhatók el:
a) a tevékenységi vagy akvakultúra-
területek feltérképezése
b) a halászati vagy akvakultúra-
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tevékenységek szociális-gazdasági 
értékelése
c) az egyeztetési folyamatokban való 
részvétel
d) az irányítási módszerek kipróbálása
e) határokon átnyúló vagy 
transznacionális együttműködés halászati 
szervezetek között, ideértve az Unión 
kívüli harmadik országok szervezeteit is
(2) A tengeri területrendezés és a 
partvidéki területek integrált kezelésének 
végrehajtása ösztönözve a következőket:
a) a szereplők hálózatba szervezésének 
regionális vagy helyi lépései
b) kísérleti projektek, elsősorban a 
szennyezés megelőzése és a szennyezés 
elleni küzdelem, valamint a 
tengerbiztonság területén

Or. fr

Indokolás

Il est essentiel de créer des points d’articulation entre les activités de pêche et d’aquaculture 
et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l’introduction d’un 
chapitre sur la Politique Maritime Intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les 
mesures prévues en gestion directe par la Commission. L’idée est de favoriser 
l’appropriation des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle 
directive sur la planification spatiale maritime. L’introduction d’un chapitre relatif à la PMI 
en gestion partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents Etats 
membres. Le rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l’aquaculture et 
la PMI demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Módosítás 258
Patrice Tirolien

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) g) a KSK közös rendelkezésekről szóló 
[.../...] rendelet 51. cikke címén nyújtott 
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technikai segítség

Or. fr

Módosítás 259
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az operatív program 
vonatkozásában biztosítják a vonatkozó 
irányítási és ellenőrző rendszerek 
létrehozását, biztosítva az irányító hatóság, 
a kifizető ügynökség és a tanúsító szerv 
között a funkciók egyértelmű megosztását 
és elválasztását. A tagállamok felelnek 
annak biztosításáért, hogy a rendszer a 
program teljes időtartama alatt hatékonyan 
működjön.

A tagállamok az operatív program 
vonatkozásában biztosítják a vonatkozó 
irányítási és ellenőrző rendszerek 
létrehozását, biztosítva az irányító hatóság, 
a kifizető ügynökség és a tanúsító szerv 
között a funkciók egyértelmű megosztását 
és elválasztását. A tagállamok felelnek 
annak biztosításáért, hogy a rendszer a 
nemzeti program vagy a regionális 
programok teljes időtartama alatt 
hatékonyan működjön.

Or. fr

Módosítás 260
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az operatív program 
vonatkozásában kijelölik az alábbi 
hatóságokat:

(1) A tagállamok a regionális és helyi 
hatóságokkal, valamint a halászati és 
akvakultúra-ágazat képviselőivel 
partnerségben a nemzeti operatív program 
vagy a regionális programok 
vonatkozásában kijelölik az alábbi 
hatóságokat:

Or. fr
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Módosítás 261
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett program irányításáért felelős 
irányító hatóság, amely nemzeti vagy 
regionális szinten működő közjogi vagy 
magánjogi szerv, illetve maga a tagállam, 
amennyiben az látja el az említett feladatot;

a) az érintett program irányításáért felelős 
irányító hatóság, amely nemzeti vagy 
regionális szinten működő közjogi vagy 
magánjogi szerv, illetve maga a tagállam
vagy a régió, amennyiben az látja el az 
említett feladatot;

Or. es

Módosítás 262
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr


