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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslata

Az Európai Bizottság, a következő pénzügyi programozási időszakra tekintettel, új Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra tesz javaslatot, amely összefogja egyfelől a halászati politika 
által támogatható intézkedéseket, másfelől pedig az új integrált uniós tengerpolitika (ITP) 
finanszírozását. A Bizottság célja e két politika egyetlen pénzügyi eszközzé történő 
egyesítésével az adminisztratív terhek egyszerűsítése és mérsékelése, valamint az új ITP 
jövőjének biztosítása.

Az ETHA az alábbi öt rendelet helyébe lép: az Európai Halászati Alapról 
szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a közös halászati politika végrehajtására és a 
tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 861/2006/EK 
tanácsi rendelet, a Garanciaalapot létrehozó 1290/2005/EK rendeletnek a halászati és 
akvakultúra-termékekre vonatkozó rendelkezései, az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-
szigetekről, valamint Franciaország tengerentúli megyéiből, Guyanából és Réunionból 
származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt 
felmerülő többletköltségek ellentételezésére irányuló program bevezetésére vonatkozó 
791/2007/EK rendelet.

Az új alap rendelkezésére bocsátott pénzügyi keret 6,5 milliárd euró, amely hozzávetőleg 
megfelel a jelenlegi programozási időszakban felmerült kiadásoknak. Ebből az összegből 5,52
milliárd eurót elsősorban a KHP a tagállamok és a Bizottság között megosztott irányítására 
fordítanak, 1,047 milliárd eurót pedig az integrált uniós tengerpolitika Bizottság általi 
közvetlen irányítására, valamint e két politika végrehajtását ösztönző intézkedésekre 
irányoznak elő.

A halászati ágazat tekintetében az alap a közös halászati politika alaprendeletének javasolt 
reformjában megfogalmazott célokat szolgálja; a reformjavaslat célja többek között, hogy a 
visszadobások megszüntetése és a legnagyobb fenntartható hozam elérése érdekében 
ösztönözze a halászati erőforrásokat jobban kímélő halászeszközök alkalmazását. Magában 
foglalja továbbá a halászati termékek piacának közös szervezésére irányuló javaslat keretében 
támogatható intézkedéseket.

Az Európai Bizottság kizárja a tevékenység ideiglenes beszüntetésére vagy megszüntetésére 
nyújtott támogatás lehetőségét abból a megfontolásból, hogy a jövőben a kapacitáskiigazítás 
az átruházható halászati jogok új rendszerének segítségével valósul meg.

Támogatja ugyanakkor a kisüzemi halászatot, és célja innovációs projektek ösztönzése a
halászati és akvakultúra ágazatban, nagyobb környezeti fenntarthatóság a halászati 
erőforrásokat jobban kímélő technikák segítségével, valamint az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szorgalmazása.

Az ETHA kiemelt hangsúly fektet a foglalkoztatás-fejlesztésre a part menti területeken, egyéb 
intézkedések mellett a halászati tevékenységeken kívüli más tengeri tevékenységek felé 
történő diverzifikáció révén.
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Az új alapra irányuló javaslat további célja, hogy megerősítse a társadalmi fenntarthatóságot, 
és első alkalommal ismeri el, hogy a házastársak gyakran vesznek részt a családi halászati 
vállalkozásban, sokszor jogi elismerés nélkül.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság által az európai tengerparti övezet gazdasági és 
társadalmi fejlődése érdekében javasolt intézkedéseket, és a javaslat számos célkitűzésével 
egyetért. Kedvezően ítéli meg az Európai Bizottság erőfeszítéseit az e területeken élők 
életszínvonalának növelésére.

A Bizottság megközelítése ugyanakkor, a más tengeri tevékenységek felé történő 
diverzifikáció érdekében, továbbá az új integrált tengerpolitika javára, összességében 
csökkenti a számos térségben továbbra is létfontosságú ágazatnak számító halászattal 
kapcsolatos pénzügyi terhet.

Az alap a javaslatban előirányzott célkitűzéseit újra kellene fogalmazni a halászati ágazat 
kiemelkedő társadalmi-gazdasági jelentőségének megerősítése és a feldolgozóipar és a 
kereskedelem munkahelyteremtésben betöltött szerepének elismerése érdekében.

Az előadó támogatja az átruházható kvótarendszer bevezetését, amennyiben ez meghatározott
flottákra korlátozódik, ellenzi ugyanakkor a halászati tevékenységek ideiglenes beszüntetésére 
és megszüntetésére nyújtott támogatások eltörlését. Ezen intézkedések elősegítették a 
halászati kapacitáskiigazítást, továbbá mérsékelték a kritikus helyzetek – így például a 
halászati megállapodások felmondása – nyomán felmerülő gazdasági költségeket.
E támogatásokat fenn kellene tartani, függetlenül attól, hogy végül elutasítják-e az 
átruházható halászati koncessziókon alapuló gazdálkodási rendszerre irányuló bizottsági 
javaslatot, mivel a rendszernek átmeneti időszakra van szüksége, mielőtt még ténylegesen 
befolyásolná az Európai Unió halászati kapacitását. A Bizottság javaslata ugyanakkor, a 
hosszú távú képzésre és a tevékenység beszüntetéséhez kapcsolódó üzleti tervek 
kidolgozására nyújtott támogatásokon túl, szűkmarkúan bánik a halászok felkarolására 
irányuló társadalmi és gazdasági intézkedésekkel, ezért ezen intézkedéseket olyan 
támogatásokkal – így például korkedvezményes nyugdíjjal vagy átalánytámogatásokkal –
kellene kiegészíteni, amelyek azokat a halászokat kompenzálják, akik azért vesztették el 
munkájukat, mert a hajó, amelyen dolgoztak megszüntette tevékenységét.

A halászatnak, a többi gazdasági ágazathoz hasonlóan, ugyancsak hozzá kell járulnia az 
éghajlatváltozás ellni küzdelemhez. Tekintettel erre nem indokolt a hajtóművek 
energiahatékonyságának javítására nyújtott támogatások megszüntetése, mivel a hajómotorok
korszerűsítése a hajók biztonságának szavatolása érdekében is fontos.

Ezen túlmenően a javaslat nem tartalmaz a nemzedékváltás elősegítését célzó intézkedéseket, 
ami tulajdonképpen ellentmond az európai part menti területek fejlesztésének megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseknek.

A halászatnak a természeti katasztrófák vagy akár a tömeges szennyezések nyomán kialakuló 
rendkívüli körülmények miatt az elmúlt időkben súlyos helyzetekkel kellett szembesülnie, 
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úgy, hogy az Európai Unióban nem állnak rendelkezésre az ilyen események kezelésére 
szolgáló rendkívüli intézkedések. Mivel az előadó úgy véli, hogy élni kell a lehetőséggel, 
amelyet a közös halászati politika küszöbön álló reformja kínál e nehézségek orvoslására, a 
rendkívüli események kezelésére irányuló különleges támogatás bevezetését javasolja. 

A jelentéstervezet bevezeti a „halászati ágazat szereplője” új meghatározást, amely bizonyos 
esetekben lehetővé teszi az Európai Bizottság javaslatában feltüntetett kedvezményezettek 
körének pontosítását, más esetekben pedig a kedvezményezettek körének kibővítését a 
halászatban tevékenykedő valamennyi dolgozóra, az egyszerű halászokat is beleértve. 
Hasonló a helyzet a munkahelyi biztonsággal és higiéniával kapcsolatos intézkedések 
tekintetében, amelyek a Bizottság javaslata szerint a „fedélzeten” lévő halászokra 
korlátozódnak. 

Az előadó módosítja továbbá a kisüzemi halászat meghatározását, mivel úgy véli, ez nem 
indulhat ki kizárólag a hajók hosszából, amint az a Bizottság javasolja. E meghatározás 
különös jelentőségre tesz majd szert az átruházható halászati jogok rendszerének bevezetését 
követően, amelyből egyértelműen ki kell zárni a kisüzemi flottát annak érdekében, hogy a 
halászati erőforrások ne a nagy halászhajók kezében összpontosuljanak és elkerülhetőek 
legyenek az erőforrás-koncentráció számos tengerparti területre gyakorolt kedvezőtlen 
következményei.

A jelentéstervezet módosítja továbbá a Bizottság által a visszadobásokkal és a legnagyobb 
fenntartható hozammal összefüggésben javasolt szöveget, elutasítva a Bizottság által a közös 
halászati politikáról szóló alaprendeletben e két területen kijelölt célokat.

A jelentéstervezet a támogatható piacstabilizálási intézkedéseket illetően hangot ad az uniós 
ágazat aggályainak, amely elutasítja a magántárolásra nyújtott támogatások 2019-ben történő 
megszüntetését, valamint a tonhalfeldolgozó-ágazatnak nyújtott kompenzációs támogatások 
azonnali eltörlését.

Az akvakultúra terén a Bizottság javaslata túlságosan korlátozó, amennyiben az alapból 
nyújtható innovációs támogatásokat a kis-, közép- és mikrovállalkozásokra szűkíti le. Mivel 
számos esetben csak a nagyvállalatok képesek megvalósítani a szükséges beruházásokat, és 
tekintettel arra, hogy e javaslat egyik célja éppen az innováció, a Bizottság által felvetett
korlátozások ellentmondásosnak bizonyulnak. Az előadó úgy véli, hogy ez egy ígéretes 
ágazat, amelyet meg kell erősíteni, és amelynek nem válhatnak kerékkötőjévé az új pénzügyi 
eszközbe beépített akadályok.

Továbbá, mivel a Bizottság nem fordít kellő figyelmet a halászathoz kapcsolódó 
tevékenységek fejlesztésére, e jelentéstervezet számos olyan módosítást tartalmaz, amely a 
támogatások a feldolgozóiparra és értékesítésre való kiterjesztésére irányul, amelyeket nem 
volna szabad kizárni a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtásából. 

Összességében az előadó egyetért az Európai Bizottság által bevezetett új irányvonalakkal, 
ugyanakkor olyan kiigazításokat javasol, amelyek gyakran összhangban állnak az Európai 
Bizottság által megfogalmazott célkitűzésekkel, más esetekben pedig a régi Európai Halászati 
Alap olyan elemeinek visszaállítását célozzák, amelyeknek hatályban kellene maradniuk a 
következő pénzügyi programozási időszakban.



PE494.699v01-00 6/53 PA\911407HU.doc

HU

MÓDOSÍTÁS

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok jobban 
beépüljenek a KHP-ba, amelynek 
teljesítenie kell az Unió környezetvédelmi 
politikájának és az Európa 2020 
stratégiának a célkitűzéseit és céljait. A 
KHP célja az élő tengeri biológiai 
erőforrások oly módon történő kiaknázása, 
hogy a halállományok olyan szinten 
álljanak helyre és maradjanak fenn, ami 
legkésőbb 2015-ig lehetővé teszi a 
legnagyobb fenntartható hozam elérését. A 
KHP a halászati gazdálkodás során 
elővigyázatos és ökoszisztéma-alapú 
megközelítéseket alkalmaz. 
Következésképpen az ETHA-nak a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben (a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) foglaltak szerint hozzá 
kell járulnia a tengeri környezet 
védelméhez.

(9) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok jobban 
beépüljenek a KHP-ba, amelynek 
teljesítenie kell az Unió környezetvédelmi 
politikájának és az Európa 2020 
stratégiának a célkitűzéseit és céljait. A 
KHP célja az élő tengeri biológiai 
erőforrások oly módon történő kiaknázása, 
hogy a halállományok olyan szinten 
álljanak helyre és maradjanak fenn, ami 
legkésőbb 2020-ig lehetővé teszi a 
legnagyobb fenntartható hozammal 
kapcsolatban kitűzött cél elérését. A KHP 
a halászati gazdálkodás során 
elővigyázatos és ökoszisztéma-alapú 
megközelítéseket alkalmaz. 
Következésképpen az ETHA-nak a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben (a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) foglaltak szerint hozzá 
kell járulnia a tengeri környezet 
védelméhez.

Or. es
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A KHP célkitűzéseinek elérését 
aláásná, ha az ETHA keretében nyújtott 
uniós pénzügyi támogatást olyan piaci 
szereplők kapnák, amelyek előzetesen nem 
felelnek meg a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésével kapcsolatos 
közérdekkel összefüggő 
követelményeknek. Ezért csak azok a piaci 
szereplők fogadhatók el, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtása előtt 
meghatározott ideig nem voltak érintettek a 
jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzésére, 
megakadályozására és felszámolására 
irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, 
továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK 
és a 601/2004/EK rendelet módosításáról 
és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK 
rendelet 40. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározottak szerinti, az IUU-hajókra 
vonatkozó uniós listán szereplő 
halászhajók üzemeltetésében, irányításában 
vagy tulajdonlásában, és amelyek az 
1005/2008/EK rendelet 42. cikke, illetve a 
közös halászati politika szabályainak 
betartását biztosító közösségi ellenőrző 
rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, 
a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, 
a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, 
a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, 
az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, 
az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és 
az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EK, az 1627/94/EK és 
az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 
1224/2009/EK rendelet 90. cikkének (1) 
bekezdése értelmében nem követtek el 
súlyos jogsértést, illetve a KHP szabályai 

(15) A KHP célkitűzéseinek elérését 
aláásná, ha az ETHA keretében nyújtott 
uniós pénzügyi támogatást olyan piaci 
szereplők kapnák, amelyek előzetesen nem 
felelnek meg a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésével kapcsolatos 
közérdekkel összefüggő 
követelményeknek. Ezért csak azok a piaci 
szereplők fogadhatók el, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtása előtt 
meghatározott ideig nem voltak érintettek a 
jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzésére, 
megakadályozására és felszámolására 
irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, 
továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK 
és a 601/2004/EK rendelet módosításáról 
és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK 
rendelet 40. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározottak szerinti, az IUU-hajókra 
vonatkozó uniós listán szereplő 
halászhajók üzemeltetésében, irányításában 
vagy tulajdonlásában, és amelyek az 
1005/2008/EK rendelet 42. cikke, illetve a 
közös halászati politika szabályainak 
betartását biztosító közösségi ellenőrző 
rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, 
a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, 
a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, 
a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, 
az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, 
az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és 
az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EK, az 1627/94/EK és 
az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 
1224/2009/EK rendelet 90. cikkének (1) 
bekezdése értelmében nem követtek el 
súlyos jogsértést, illetve a KHP szabályai 
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tekintetében nem követtek el egyéb, az 
érintett állományok fenntarthatóságát 
különösen veszélyeztető és az élő tengeri 
biológiai erőforrások fenntartható – a 
célfajok populációit a legnagyobb 
fenntartható hozamot eredményező
egyedszám feletti szintre helyreállító és 
azon a szinten fenntartó – kiaknázását 
komolyan fenyegető szabálysértést.

tekintetében nem követtek el egyéb, az 
érintett állományok fenntarthatóságát 
különösen veszélyeztető és az élő tengeri 
biológiai erőforrások fenntartható – a 
célfajok populációit a legnagyobb 
fenntartható hozamot eredményező 
egyedszámot megközelítő szintre 
helyreállító és azon a szinten fenntartó –
kiaknázását komolyan fenyegető 
szabálysértést.

Or. es

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A KHP összefüggésében bizonyos 
előzetes feltételrendszerek teljesítése 
kiemelkedő jelentőségű: ilyen előfeltétel 
különösen az akvakultúrára vonatkozó 
többéves nemzeti stratégiai terv 
benyújtása és a halászati gazdálkodásra 
vonatkozó adatkövetelmények 
teljesítéséhez, valamint az uniós 
ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási 
rendszer gyakorlati végrehajtásához 
szükséges igazgatási kapacitás bizonyított 
megléte.

törölve

Or. es

Indokolás

A Bizottságnak alaposabban meg kellene vizsgálnia az előzetes feltételrendszert, hogy 
lehetőleg csak azok az előfeltételek maradjanak meg, amelyek az alap hatékonyságának 
javítását szolgálják.
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Módosítás 4

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 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.

Or. es

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

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) Az egészségvédelmi és biztonsági 
szükségletek kezelése érdekében az 
ETHA-nak támogatnia kell az e célra 
irányuló beruházásokat.

Or. es

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A közös halászati politika célkitűzése (39) A közös halászati politika célkitűzése 
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a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása. Megállapítást 
nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője. Ezért az 
uniós halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása 
kiemelkedő jelentőségű. A túlzott 
kapacitás állami támogatással – például a 
tevékenység ideiglenes beszüntetésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó 
programokkal és selejtezési rendszerekkel 
– történő felszámolása eredménytelennek 
bizonyult. Az ETHA ezért támogatni fogja 
az érintett piaci szereplők túlzott 
kapacitásának csökkentését, valamint 
megnövekedett gazdasági teljesítményének 
és jövedelmezőségének javítását célzó, 
átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozását és irányítását.

a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása. Megállapítást 
nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője. Ezért az 
uniós halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása 
kiemelkedő jelentőségű, és e cél elérése 
érdekében fenn kell tartani a tevékenység 
ideiglenes beszüntetésére vagy 
megszüntetésére vonatkozó programokra 
és selejtezési rendszerekre irányuló állami 
támogatást. Az ETHA ezenkívül támogatni 
fogja az érintett piaci szereplők túlzott 
kapacitásának csökkentését, valamint 
megnövekedett gazdasági teljesítményének 
és jövedelmezőségének javítását célzó, 
átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozását és irányítását.

Or. es

Indokolás

A tevékenység ideiglenes beszüntetésére vagy megszüntetésére nyújtott támogatások az uniós 
flottakapacitás csökkentésére szolgáltak. E támogatás, ezen túlmenően, a társadalmi-
gazdasági hatások enyhítésére is szolgál az ágazat szempontjából kritikus helyzetekben, így 
megszüntetése nem volna helyénvaló.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A halak tengerbe való visszadobására 
vonatkozóan a KHP által bevezetett 
tilalommal összhangban az ETHA-nak 
támogatnia kell az olyan fedélzeti 
beruházásokat, amelyek célja a nem 
szándékosan kifogott halak legjobb 
felhasználása és a kifogott halak nem teljes 
körűen felhasznált részeinek hasznosítása. 
Az erőforrások szűkösségére való 
tekintettel és a kifogott halak értékének 
maximalizálása érdekében az ETHA-nak 

(43) A halak tengerbe való visszadobására 
vonatkozóan a KHP által bevezetett 
fokozatos csökkentéssel összhangban az 
ETHA-nak támogatnia kell az olyan 
fedélzeti beruházásokat, amelyek célja a 
nem szándékosan kifogott halak legjobb 
felhasználása és a kifogott halak nem teljes 
körűen felhasznált részeinek hasznosítása. 
Az erőforrások szűkösségére való 
tekintettel és a kifogott halak értékének 
maximalizálása érdekében az ETHA-nak 
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támogatnia kell a kifogott halak 
kereskedelmi értékének növelését célzó 
fedélzeti beruházásokat is.

támogatnia kell a kifogott halak 
kereskedelmi értékének növelését célzó 
fedélzeti beruházásokat is.

Or. es

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 9

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

(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, a gazdaságban 
elhullott állatok összegyűjtéséből és 
megsemmisítéséből származó költségek,
illetve a termelő létesítmények 
megrongálódása miatti – rendkívüli 
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garantálását. termeléskiesés esetén támogatja az 
állománybiztosításhoz való hozzáférést és 
ennélfogva a termelők jövedelmének 
garantálását.

Or. es

Módosítás 10

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. A 
visszadobás visszaszorítására vonatkozó új 
politikához való alkalmazkodás érdekében 
az ETHA-nak a nem szándékos fogások 
feldolgozását is támogatnia kell.

Or. es

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
69 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69a) A legkülső régiók esetében 



PA\911407HU.doc 13/53 PE494.699v01-00

HU

alkalmazott egyedi intézkedések nagyon 
hasznosnak bizonyultak a távolságból és 
elszigeteltségből fakadó hátrányok 
ellensúlyozására. A következő pénzügyi 
programozási időszakban mélyrehatóan 
meg kell vizsgálni hasonló intézkedések 
bevezetését az Európai Unió azon
szigetein, amelyek jellemzőiket tekintve 
hasonlóságot mutatnak azon régiókkal, 
amelyekben ezen agrárpolitikai eszközök 
hatékonynak bizonyultak.

Or. es

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Annak tudatában, mennyire fontos 
tengeri biológiai erőforrások megőrzése és 
a halállományok – különösen a jogellenes 
halászattal szembeni – védelme, valamint 
„A közös halászati politika reformja” című 
zöld könyv szellemét követve a KHP 
szabályait be nem tartó azon piaci 
szereplőket, amelyek súlyosan 
veszélyeztetik az érintett állományok 
fenntarthatóságát és ezért komoly veszélyt 
jelentenek az élő tengeri biológiai
erőforrások tagállami szinten történő 
fenntartható – a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot 
eredményező egyedszám feletti szintre 
helyreállító és azon a szinten fenntartó –
kiaknázására, valamint a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászatban 
érintett piaci szereplőket ki kell zárni az 
ETHA keretében nyújtott támogatásból. Az 
uniós finanszírozás a műveletek 
kiválasztásától a végrehajtásukig egyetlen 
szakaszban sem használható fel a KHP-
rendelet célkitűzéseiben megfogalmazott, a 
tengeri biológiai erőforrások megőrzésére 

(88) Annak tudatában, mennyire fontos 
tengeri biológiai erőforrások megőrzése és 
a halállományok – különösen a jogellenes 
halászattal szembeni – védelme, valamint 
„A közös halászati politika reformja” című 
zöld könyv szellemét követve a KHP 
szabályait be nem tartó azon piaci 
szereplőket, amelyek súlyosan 
veszélyeztetik az érintett állományok 
fenntarthatóságát és ezért komoly veszélyt 
jelentenek az élő tengeri biológiai 
erőforrások tagállami szinten történő 
fenntartható – a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot 
eredményező egyedszámot megközelítő 
szintre helyreállító és azon a szinten 
fenntartó – kiaknázására, valamint a 
jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan halászatban érintett piaci 
szereplőket ki kell zárni az ETHA 
keretében nyújtott támogatásból. Az uniós 
finanszírozás a műveletek kiválasztásától a 
végrehajtásukig egyetlen szakaszban sem 
használható fel a KHP-rendelet 
célkitűzéseiben megfogalmazott, a tengeri 
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irányuló közérdek veszélyeztetésére. biológiai erőforrások megőrzésére irányuló 
közérdek veszélyeztetésére.

Or. es

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93) A kötelezettségvállalásokra és a 
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 a 
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. es

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

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 
amelyet a tagállamok ilyen területként 
jelöltek ki;

(5) „halászati terület”: olyan terület, amely 
part menti övezettel, folyóval, tóval vagy 
kisebb tóval határos, és jelentős mértékű 
foglalkoztatást biztosít a halászati vagy az 
akvakultúra-ágazatban, és amelyet a 
tagállamok ilyen területként jelöltek ki;

Or. es

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt meghatározás figyelmen kívül hagyja a folyók mentén 
végzett olyan szárazföldi akvakultúra-tevékenységeket, mint például a pisztrángtenyésztés.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „integrált tengerpolitika” (ITP): olyan 
uniós politika, amelynek célja – koherens 
tengerügyi vonatkozású szakpolitikák és 
ez irányú nemzetközi együttműködés 
révén – a tagállamok, nevezetesen az Unió 
szigetei, part menti és legkülső régiói, 
valamint a tengeri ágazat fenntartható
fejlődésének, gazdasági növekedésének és 
társadalmi kohéziójának 
maximalizálására irányuló, összehangolt 
és koherens döntéshozatal előmozdítása;

7) „integrált tengerpolitika” (ITP): olyan 
uniós politika, amelynek célja az 
óceánokkal, tengerekkel, part menti
régiókkal, szigetekkel és legkülső
régiókkal kapcsolatos, valamint a tengeri 
ágazatokban folytatott integrált, koherens, 
átlátható és fenntartható döntéshozatal
kidolgozása és végrehajtása;

Or. es

Indokolás

E meghatározás összhangban áll az Európai Bizottság 2007. október 10-i, az Európai Unió 
integrált tengerpolitikájáról szóló közleménye alapján megfogalmazott meghatározással.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 18 albekezdés

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 
15 méter teljes hosszúságot el nem érő 
vagy a kihajózást követő 24 órán belül a 
kikötőbe visszatérő hajóról végzett
halászat;

Or. es

Indokolás

A kisüzemi part menti halászat meghatározása nem csupán egy olyan műszaki jellemzőn 
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alapszik, mint a hajók teljes hosszúsága. E tevékenység meghatározásához további 
szempontokat is figyelembe kell venni, így például a tengeren töltött időtartamot.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) „halászati ágazat szereplője”: olyan 
természetes vagy jogi személy, aki egy 
vállalkozás üzemeltetőjeként vagy 
tulajdonosaként, önálló vállalkozóként 
vagy alkalmazottként a halászati 
termékeket előállító termelési lánc 
bármely szakaszához kapcsolódó 
tevékenységet végez;

Or. es

Indokolás

Az új rendeletben előirányzott támogatások alkalmazási körének tisztázása érdekében, 
amelyekre számos esetben a halászati ágazat valamennyi szereplőjének – így a halcsapdával 
dolgozó vagy halászati kisegítő tevékenységet végző (hálójavító, vagy csomagolást végző)
halászoknak – jogosultnak kellene lenniük, olyan meghatározást kell bevezetni, amely lefedi a 
teljes halászati ágazatot.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a fenntartható és versenyképes halászat 
és akvakultúra előmozdítása;

(a) a feldolgozást és az értékesítést is 
magában foglaló versenyképes halászat és 
akvakultúra, valamint e tevékenységek 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóságának előmozdítása;

Or. es

Indokolás

Az előadó úgy véli, feltétlenül ki kell domborítani az új alap célkitűzéseinek társadalmi és 
gazdasági vetületét, nem szabad tehát elfeledkezni arról, hogy a halászat nagyon lényeges
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tevékenység az Európai Unió számos tengerparti területének jóléte szempontjából.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(b) a halászati tevékenységek 
diverzifikálása, beleértve a más tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő nyitást is;

Or. es

Indokolás

Az előadó az Európai Bizottság által felvetett prioritás két részre bontását javasolja. Másrészt 
úgy véli, hogy a diverzifikációnak nem feltétlenül a halászati ágazaton kívül kell 
megvalósulnia. A halászati tevékenységek olyan munkalehetőséget kínálhatnak, amelyeket
nem volna szabad rendszerszerűen figyelmen kívül hagyni.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a tengeri gazdasági ágazat 
növekedése, beleértve az éghajlatváltozás 
mérséklését.

Or. es

Indokolás

Az előadó az Európai Bizottság által felvetett b) prioritás két részre bontását javasolja.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előzetes feltételrendszer törölve
Az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott előzetes feltételrendszer 
alkalmazandó az ETHA-ra.

Or. es

Indokolás

A Bizottságnak alaposabban meg kellene vizsgálnia az előzetes feltételrendszert, hogy 
lehetőleg csak azok az előfeltételek maradjanak meg, amelyek az alap hatékonyságának 
javítását szolgálják.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) azon piaci szereplők, amelyek a KHP 
összefüggésében az érintett állományok 
fenntarthatóságát súlyosan veszélyeztető 
szabálysértést követtek el.

törölve

Or. es

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg jogbizonytalanságot vet fel.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az (1) bekezdés c) pontjában említettek törölve



PA\911407HU.doc 19/53 PE494.699v01-00

HU

szerint azon szabálysértések 
meghatározása, amelyek súlyosan 
veszélyeztetik az érintett állományok 
fenntarthatóságát.

Or. es

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg jogbizonytalanságot vet fel.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) új halászhajók építése, halászhajók 
leszerelése vagy behozatala;

(b) új halászhajók építése vagy halászhajók 
behozatala;

Or. es

Indokolás

A halászhajók leszereléséhez nyújtott támogatás elengedhetetlen az európai flotta további 
szerkezetátalakításához, és ezáltal ahhoz, hogy a halászati kapacitás a rendelkezésre álló
erőforrásokhoz igazodjon. A Számvevőszék az EHA működéséről szóló jelentése javasolja e 
támogatások hatékonyságának javítását, semmi esetre sem támogatja azonban 
megszüntetésüket.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a halászati tevékenységek ideiglenes 
beszüntetése;

törölve

Or. es

Indokolás

A halászati tevékenységek beszüntetésére nyújtott uniós támogatások segítettek szembenézni a 
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kritikus helyzetekkel, ugyanakkor minimalizálták az ezzel járó társadalmi költséget.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az V. cím V. fejezete értelmében a 
legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre 
elkülönített források éves szinten nem 
haladják meg:

5. Az V. cím V. fejezete értelmében a 
legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre 
elkülönített források éves szinten nem 
haladják meg:

- a 4 300 000 EUR-t az Azori-szigetek és 
Madeira esetében;

- a 8 300 000 EUR-t az Azori-szigetek és 
Madeira esetében

- az 5 800 000 EUR-t a Kanári-szigetek 
esetében;

- az 11 600 000 EUR-t a Kanári-szigetek 
esetében;

- a 4 900 000 EUR-t Francia Guyana és 
Réunion esetében.

- a 9 800 000 EUR-t Francia Guyana és 
Réunion esetében.

Or. es

Indokolás

Az Európai Unió legkülső régióit kiemelten, az európai uniós átlagot meghaladó 
munkanélküliségi rátákkal sújtja a gazdasági válság. Az előadó az e régiók távoli 
elhelyezkedéséből és elszigeteltségéből fakadó magas költségek ellensúlyozására javasolja a 
számukra elkülönített összegek megkétszerezését. A javasolt emelés összege összességében 15 
millió euró, amelyet le kellene vonni az ETHA közvetlen irányítási keretébe tartozó 
intézkedésekre elkülönített tételből, biztosítva így a költségvetési semlegességet.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetlen irányítás keretébe tartozó 
költségvetési források

A közvetlen irányítás keretébe tartozó 
költségvetési források

Az ETHA-ból 1 047 000 000 EUR-t a 
közvetlen irányítás keretébe tartozó 
intézkedésekre kell elkülöníteni a VI. cím 
I. és II. fejezetében foglaltak szerint. Ez az 
összeg a 91. cikk keretében nyújtott 

Az ETHA-ból 1 032 000 000 EUR-t a 
közvetlen irányítás keretébe tartozó 
intézkedésekre kell elkülöníteni a VI. cím 
I. és II. fejezetében foglaltak szerint. Ez az 
összeg a 91. cikk keretében nyújtott 
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technikai segítségnyújtást is magában 
foglalja.

technikai segítségnyújtást is magában 
foglalja.

Or. es

Indokolás

Az Európai Bizottságnak röviden meg kellene indokolnia a közvetlen irányítás keretébe 
tartozó intézkedések költségét, mivel a javaslatban előirányzott összeg az ETHA
költségvetésének igen jelentős hányadát, mintegy 16 %-át képviseli. Az előadó úgy véli, hogy 
a Bizottság által elkülönített támogatás egy töredékét – mindössze 15 millió eurót – át lehetne 
csoportosítani a jelenlegi gazdasági válság által az Európai Unió többi részénél jobban 
sújtott legkülső régiók számára elkülönített tételekbe.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív programra vonatkozó 
irányadó elvek

törölve

Az operatív program előkészítése során a 
tagállamok a következő irányadó elveket 
veszik figyelembe:
a) a programban szerepeljenek a 
megfelelő – az előzetes értékelésből, 
valamint az erősségekre, a gyengeségekre, 
a lehetőségekre és a veszélyekre vonatkozó 
elemzésből (a továbbiakban: SWOT-
elemzés) logikusan következő –
intézkedések kombinációi minden egyes 
uniós prioritással kapcsolatban;
b) a programnak részét képezze az 
innovációra és az éghajlatváltozás 
mérséklésére, illetve az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló célravezető 
megközelítés;
c) helyezzék kilátásba a program 
végrehajtásának egyszerűsítését és 
megkönnyítését célzó megfelelő 
intézkedések megtételét;
d) adott esetben az e rendelet 6. cikkének 
(3) és (5) bekezdésében az ETHA-ra 
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vonatkozóan említett uniós prioritások 
szerinti intézkedések legyenek 
összhangban [a közös halászati politikáról 
szóló rendelet] 43. cikkében említett 
akvakultúra-ágazati többéves nemzeti 
stratégiai tervvel.

Or. es

Indokolás

E cikk nem mond semmi újat, mivel csupán a rendelet más részeiben már szereplő elemeket 
ismétli meg.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) országos, regionális, illetve helyi 
szinten a halászok és más érdekelt felek 
részvételével folytatott társadalmi 
párbeszéd előmozdítását.

(c) országos, regionális, illetve helyi 
szinten a halászati ágazati szereplők és 
más érdekelt felek részvételével folytatott 
társadalmi párbeszéd előmozdítását.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy a kedvezményezettek körébe bevonja a halcsapdával dolgozó 
halászokat, valamint a halászati ágazat további szereplőit – így például a csomagolást 
végzőket és hálójavítókat –, akiknek tevékenységét nem fedi le a halászokra vonatkozó 
meghatározás.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett 
támogatásban azoknak az önálló vállalkozó 
halászoknak a házastársai vagy –
amennyiben és olyan mértékben, ahogyan 
azt a nemzeti jog elismeri – élettársai is 

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

elismeri – élettársai is részesülhetnek, akik 
nem alkalmazottak vagy üzleti partnerek, 
amennyiben szokásosan, a nemzeti jogban 
megállapított feltételek mellett vesznek 
részt az önfoglalkoztató halász 
tevékenységeiben vagy kisegítő feladatokat 
látnak el.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy a kedvezményezettek körébe bevonja a halcsapdával dolgozó 
halászokat, valamint a halászati ágazat további szereplőit – így például a csomagolást 
végzőket és hálójavítókat –, akiknek tevékenységét nem fedi le a halászokra vonatkozó 
meghatározás.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) halászaton kívüli vállalkozások 
indítását;

(a) akár halászaton kívüli vállalkozások 
indítását is;

Or. es

Indokolás

Nem világos, hogy a diverzifikációnak és a munkahelyteremtésnek miért feltétlenül a halászati 
ágazaton kívül kell megvalósulnia. E célok eléréshez maga a halászat is hozzájárulhat.

Módosítás 32

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.

(b) a halászhajók utólagos felszerelését a 
halászaton kívüli tevékenységekhez való 
átcsoportosításuk érdekében.

Or. es



PE494.699v01-00 24/53 PA\911407HU.doc

HU

Indokolás

A diverzifikációnak és a munkahelyteremtésnek, különbségtétel nélkül, valamennyi uniós 
halászhajóra kellene irányulniuk, különösen a jelenlegi súlyos gazdasági válság idején.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) fiatal vállalkozók hajóvásárlását.

Or. es

Indokolás

Az Európai Bizottság javaslata nem tartalmaz olyan intézkedést, amely ösztönözné a 
nemzedékváltást a halászati ágazatban. Ennek ellenére ösztönöznie kell a munkahelyteremtést 
a fiatalok számára.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatásban azok a halászok
részesülhetnek, akik:

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatásban azok a halászati ágazati 
szereplők részesülhetnek, akik:

Or. es

Indokolás

A diverzifikációnak és a munkahelyteremtésnek a teljes halászati ágazatra kell irányulniuk. A 
javaslatban szereplő szóhasználat nem elég egyértelmű.



PA\911407HU.doc 25/53 PE494.699v01-00

HU

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az (1) bekezdés a) pontja alapján 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az egyes műveletekre 
vonatkozó üzleti tervben előirányzott 
költségvetés 50 %-át, és összege 
műveletenként legfeljebb 50 000 EUR 
lehet.

6. Az (1) bekezdés a) pontja alapján 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az egyes műveletekre 
vonatkozó üzleti tervben előirányzott 
költségvetés 50 %-át.

Or. es

Indokolás

Az 50 000 EUR-ban megállapított felső összeghatár önkényes és a beruházási lehetőségek 
elszalasztását eredményezheti.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fedélzeti egészségvédelem és biztonság Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

Or. es

Indokolás

A tervezett támogatásokból valamennyi halásznak részesülnie kell, beleértve az egyszerű és a 
halcsapdával dolgozó halászokat, valamint a halászati kisegítőket is.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A halászok fedélzeti
munkakörülményeinek javítása érdekében 

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

az ETHA támogathatja a biztonság, a 
munkakörülmények, a higiénia, a 
termékminőség, az energiahatékonyság és 
a szelektivitás javítását célzó és az egyéni 
felszerelésekre irányuló beruházásokat, 
amennyiben mindez nem növeli a 
halászati kapacitást.

Or. es

Indokolás

A tervezett támogatásokból valamennyi halásznak részesülnie kell, beleértve az egyszerű és a 
halcsapdával dolgozó halászokat, valamint a halászati kisegítőket is. Pontosítani kell 
továbbá, hogy mire fordíthatók a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítására 
irányuló beruházások.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A támogatásban halászok vagy 
halászhajó-tulajdonosok részesülhetnek.

2. A támogatásban a halászati ágazat 
szereplői és a halászhajók vagy
felszerelések tulajdonosai részesülhetnek.

Or. es

Indokolás

A munkahelyi egészségvédelem és a biztonság javítására irányuló támogatásokból 
valamennyi halásznak részesülnie kell, beleértve az egyszerű és a halcsapdával dolgozó 
halászokat, a halászati kisegítőket, valamint a halászhajók vagy felszerelések tulajdonosait.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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felszerelésre irányuló beruházásból áll, a 
támogatás a programozási időszak során 
ugyanazon kedvezményezett számára 
legfeljebb egyszer nyújtható.

Or. es

Indokolás

A Bizottság által a munkahelyi egészségvédelem és a biztonság javítására irányuló 
támogatások gyakoriságával kapcsolatban javasolt új korlátozások akadályozzák az e cikkben 
megfogalmazott célok elérését. Az előadó e korlátozások ellen foglal állást, mivel nem lehet 
előre tudni, hogy hány beruházásra lesz szükség.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 150. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdés alapján 
támogatható művelettípusok 
meghatározása érdekében.

4. A támogatható műveleteket az operatív 
programban és a kiválasztási 
kritériumokban sorolják fel.

Or. es

Indokolás

Nem szabad, hogy a támogatható művelettípusokat a Bizottság határozza meg 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a halászhajók halászati 
tevékenységének megszüntetését;

Or. es
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Indokolás

A halászati tevékenységek megszüntetésére nyújtott támogatások az elmúlt időszakban 
hozzájárultak az ágazat szerkezetátalakításához, a jövőben pedig, az erőforrások megőrzése 
érdekében, az uniós halászflotta kapacitásának további módosítására lesz szükség.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) a halászhajó-tulajdonosok és a 
halászok tevékenységének ideiglenes 
beszüntetését.

Or. es

Indokolás

A tevékenység ideiglenes beszüntetésére nyújtott támogatásokra a halászati kapacitás 
drasztikus csökkentése nyomán fellépő társadalmi költségek mérsékléséhez van szükség.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A halászhajó tevékenysége csak a 
halászhajó leselejtezésével vagy –
tagállami lobogó alatt és a Közösségben 
való bejegyzés mellett – a halászati 
tevékenységtől eltérő célra történő
alkalmazásával szüntethető meg.

Or. es

Indokolás

A halászati tevékenység megszüntetésére nyújtott támogatás elősegítette az ágazat 
szerkezetátalakítását azáltal, hogy mérsékelte a halászati kapacitásnak az erőforrások 
megőrzése érdekében történő drasztikus csökkentése nyomán fellépő társadalmi költségeket. 
Ezért e támogatásokat fenn kell tartani, függetlenül attól, hogy bevezetik-e az átruházható 
halászati jogok rendszerét.
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A halászhajó halászati 
tevékenységének megszüntetése esetén a 
szóban forgó hajó halászati kapacitását és 
adott esetben halászati engedélyét 
végérvényesen vissza kell vonni.

Or. es

Indokolás

A halászati tevékenységek megszüntetésére nyújtott támogatások az elmúlt időszakban 
hozzájárultak az ágazat szerkezetátalakításához, a jövőben pedig az uniós halászflotta 
kapacitásának további módosítására lesz szükség, ezért meg kellene őrizni e támogatásokat.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A halászati tevékenység ideiglenes 
beszüntetésére kizárólag a közös halászati 
politikáról szóló rendelet 8. cikkének (d) 
és (e) pontja alapján megvalósuló
technikai intézkedés keretében kerülhet 
sor.

Or. es

Indokolás

A halászati tevékenység megszüntetésére és ideiglenes beszüntetésére nyújtott támogatások 
elősegítették az ágazat szerkezetátalakítását azáltal, hogy csökkentették a halászati
erőforrások megőrzésére irányuló intézkedések társadalmi költségeit.
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A halászati tevékenység 
megszüntetésére kizárólag a közös 
halászati politikáról szóló rendelet 7. 
cikkének (c) pontja alapján megvalósuló 
védelmi intézkedés keretében kerülhet sor.

Or. es

Indokolás

A halászati tevékenység megszüntetésére és ideiglenes beszüntetésére nyújtott támogatások 
elősegítették az ágazat szerkezetátalakítását azáltal, hogy csökkentették a halászati
erőforrások megőrzésére irányuló intézkedések társadalmi költségeit.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a cikk
A halászati kapacitásgazdálkodási 

intézkedések végrehajtásához nyújtott 
támogatások

1. A halászati politikáról szóló rendelet 
34. cikkében előírt halászati 
kapacitásgazdálkodás hatékony 
alkalmazása érdekében az ETHA 
támogathatja:
a. a halászhajók által végzett halászati 
tevékenységek megszüntetését,
b. a halászhajó-tulajdonosok és halászok 
által végzett halászati tevékenység 
ideiglenes beszüntetését, amennyiben erre 
a halászati tevékenység megszüntetéséhez
kapcsolódóan tervezett célok eléréséhez 
van szükség.
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2. Az 1. bekezdésben előírt támogatások az 
ETHA irányító hatósága által jóváhagyott 
hajóleszerelési programok keretében 
valósulnak meg.

Or. es

Indokolás

A halászati kapacitásgazdálkodás hatékonyságának biztosítása valamennyi halászati 
tevékenység és régió esetében hathatós strukturális támogatási intézkedéseket igényel. A 
halászat beszüntetésére nyújtott támogatásokat fenn kell tartani, függetlenül attól, hogy az 
átruházható halászati jogok rendszerét bevezetik-e az Európai Unióban, mivel ennek hatása 
lassan jelentkezik a kapacitás csökkentésében és semmiképpen nem érinti az összes flottát. A 
halászat beszüntetésére nyújtott támogatásokat fenn kell tartani továbbá az olyan kritikus 
helyzetek kezelésére, mint például harmadik országokkal kötött megállapodások felbontása.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
35 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35b cikk
A halászhajó tevékenységének

megszüntetésére irányuló intézkedések 
által érintett halászoknak nyújtott 

támogatások
Azon halászok helyzetének javítása 
érdekében, akik azért vesztették el 
munkájukat, mert a hajó, amelyen 
dolgoztak megszüntette tevékenységét, az 
ETHA társadalmi-gazdasági 
kompenzációval támogathatja:
a. a halászati ágazat korai elhagyását, 
beleértve a korai nyugdíjazást is;
b. azon halászoknak nyújtott meg nem 
újítható kompenzációt, akik egy hajó 
fedélzetén legalább tizenkét hónapig 
halászként dolgoztak. Ezt a kompenzációt 
időarányosan vissza kell téríteni, 
amennyiben a kedvezményezett a 
támogatás kifizetését követő egy éven 
belül ismételten halászként kezd dolgozni.
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Or. es

Indokolás

Társadalmi-gazdasági kompenzációra irányuló intézkedéseket kell kidolgozni a halászati 
tevékenység megszüntetése miatt érintett halászok helyzetének javítása érdekében. Az előadó 
nem ért egyet a Bizottság e támogatások felszámolását alátámasztó érveivel, amelyek 
megszüntetése komoly társadalmi költségekkel járna.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A halászat tengeri környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentése, a visszadobások 
megszüntetésének előmozdítása, valamint 
az élő tengeri biológiai erőforrásoknak a 
célfajok populációit a legnagyobb 
fenntartható hozamot eredményező
egyedszám feletti szintre helyreállító és 
azon a szinten fenntartó kiaknázására való 
áttérés elősegítése érdekében az ETHA 
azon felszerelésekre irányuló 
beruházásokat támogathat, amelyek:

1. A halászat tengeri környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentése, a visszadobások 
visszaszorításának előmozdítása, valamint 
az élő tengeri biológiai erőforrásoknak a 
célfajok populációit a legnagyobb 
fenntartható hozamot eredményező 
egyedszámot megközelítő szintre 
helyreállító és azon a szinten fenntartó 
kiaknázására való áttérés elősegítése 
érdekében az ETHA azon felszerelésekre 
irányuló beruházásokat támogathat, 
amelyek:

Or. es

Indokolás

A KHP-nak reális célokat kell kitűznie a halászati erőforrások védelmével kapcsolatban.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Támogatás a programozási időszak 
során ugyanazon uniós halászhajóra és 
ugyanazon felszereléstípusra legfeljebb 
egyszer nyújtható.

törölve
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Or. es

Indokolás

A Bizottság által javasolt korlátozás akadályozhatja a halászat tengeri környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentésére irányuló intézkedések eredményességét. Egy adott halászhajón több 
beruházásra is szükség lehet, így nem értelmezhető a Bizottság által e rendeletben javasolt
ezen új korlátozás.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ezen intézkedés keretében kizárólag 
akkor nyújtható támogatás, ha az (1) 
bekezdésben említett halászeszköznek
vagy egyéb felszerelésnek bizonyíthatóan 
jobb a méretszelektivitása vagy 
mérsékeltebb hatást gyakorol a nem 
célfajokra, mint a regionalizációval 
összefüggésben elfogadott uniós vagy 
kapcsolódó tagállami nemzeti 
jogszabályok szerinti szabványos 
halászeszköz vagy egyéb felszerelés, [a 
KHP-ról szóló rendeletben] említettek 
szerint.

3. Ezen intézkedés keretében kizárólag 
akkor nyújtható támogatás, ha az (1) 
bekezdésben említett halászeszköz vagy 
egyéb felszerelés korlátozza a halászat 
fizikai és biológiai hatásait.

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslata túlságosan leszűkíti a támogatás hatályát.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a tagállam által elismert 
halászszervezetek.

(c) a halászati ágazat azon szereplői, akik 
a kicserélendő halászeszközök 
tulajdonosai, és akik a kérelem 
benyújtásának időpontját megelőző két 
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évben legalább 60 napig végeztek 
halászati tevékenységet.

Or. es

Indokolás

A támogatásnak a halászatban dolgozó valamennyi szakemberre ki kell terjednie.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a cikk (új)
Rendkívüli helyzetek enyhítésére irányuló 

támogatás
Annak érdekében, hogy enyhítse a 
valamely rendes halászati tevékenységet 
megakadályozó rendkívüli esemény 
következtében kialakuló gazdasági 
helyzetet, az ETHA támogatást nyújthat a 
halászhajó-tulajdonosoknak és 
halászoknak a halászati tevékenység 
ideiglenes beszüntetésére. A halászati 
erőforrások védelmére irányuló 
intézkedések nyomán kialakuló helyzet
nem tekintendő rendkívüli eseménynek.

Or. es

Indokolás

A halászati erőforrások védelmén túl, az ETHA rendeletnek rendelkeznie kell a rendkívüli 
események – így természeti katasztrófák vagy a tengeri környezet súlyos szennyezése –
nyomán az érintett hajótulajdonosok és halászok helyzetének átmeneti kezelésére szolgáló 
eszközzel.
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A visszadobások és a járulékos fogások 
megszüntetéséhez való hozzájárulás, 
valamint az élő tengeri biológiai 
erőforrásoknak a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot 
eredményező egyedszám feletti szintre 
helyreállító és azon a szinten fenntartó 
kiaknázására való áttérés elősegítése 
érdekében az ETHA azokat a projekteket 
támogathatja, amelyek célja a halászati 
tevékenységek tengeri környezetre 
gyakorolt hatását csökkentő és a tengerek 
biológiai erőforrásainak fenntarthatóbb 
hasznosítását megvalósító új műszaki, 
illetve szervezeti ismeretek létrehozása 
vagy alkalmazása.

1. A visszadobások és a járulékos fogások 
visszaszorításához való hozzájárulás, 
valamint az élő tengeri biológiai 
erőforrásoknak a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot 
eredményező egyedszámot megközelítő
szintre helyreállító és azon a szinten 
fenntartó kiaknázására való áttérés 
elősegítése érdekében az ETHA azokat a 
projekteket támogathatja, amelyek célja a 
halászati tevékenységek tengeri 
környezetre gyakorolt hatását csökkentő és 
a tengerek biológiai erőforrásainak 
fenntarthatóbb hasznosítását megvalósító 
új műszaki, illetve szervezeti ismeretek 
létrehozása vagy alkalmazása.

Or. es

Indokolás

Reális célokat kell kitűzni.

Módosítás 55

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 kizárólag halászhajó-
tulajdonosoknak nyújtható.

Or. es



PE494.699v01-00 36/53 PA\911407HU.doc

HU

Indokolás

A Bizottság által javasolt korlátozások akadályozhatják az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemmel kapcsolatban kitűzött célok elérését. A hatóművekre fordítható támogatások
elengedhetetlenek az energiahatékonyság javításához. Felszámolásuk semmiképpen nem 
indokolt. Másfelől, a módosítással megmarad az a lehetőség, hogy egy programozási időszak 
során, amennyiben szükséges, több beruházásra is sor kerülhessen.

Módosítás 56

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. es

Indokolás

A Bizottság által javasolt korlátozások akadályozhatják a kitűzött célok elérését. A 
programozási időszak során, szükség esetén, lehetőséget kell adni több beruházásra.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Halászkikötők, kirakodóhelyek és
menedékek

Halászkikötők, kirakodóhelyek,
menedékek és árverési csarnokok

Or. es

Indokolás

A rendeletnek lehetőséget kellene biztosítania az elavult árverési csarnokok
infrastruktúrájának fejlesztésére.
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A kirakodott termékek minőségének 
javítása, az energiahatékonyság növelése, a 
környezetvédelemhez való hozzájárulás, a 
biztonsági feltételek és a 
munkakörülmények javítása, az 
üzemanyag-, víz-, jég- és áramellátás 
optimalizálása, a halászati termékek 
tárolásának és árverésének 
optimalizálása, valamint a halászati 
tevékenységek számítógépes irányítása
érdekében az ETHA támogathatja a 
halászkikötői infrastruktúra, a 
kirakodóhelyek és az árverési csarnokok
javítását célzó beruházásokat, többek 
között a hulladék és a tengeri hulladék 
gyűjtését célzó eszközökbe történő 
beruházásokat.

Or. es

Indokolás

Az infrastruktúra fejlesztésére fordítható támogatások céljait bővíteni kell. A rendeletnek 
lehetőséget kellene biztosítania az elavult árverési csarnokok infrastruktúrájának
fejlesztésére.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A támogatás nem terjed ki új kikötők, új 
kirakodóhelyek vagy új árverési 
csarnokok építésére.

4. A támogatás nem terjed ki új kikötők
vagy új kirakodóhelyek építésére.

Or. es
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Indokolás

A támogatásból nem szabad kizárni az új árverési csarnokok építését, mivel újakkal kell 
felváltani a mára már elavult létesítményeket.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az akvakultúra-ágazati vállalkozások 
jövedelmének az akvakultúrán kívüli 
kiegészítő tevékenységek fejlesztése révén 
történő diverzifikációja.

(c) az akvakultúra-ágazati vállalkozások 
jövedelmének a fő akvakultúra-
tevékenységen kívüli kiegészítő 
tevékenységek fejlesztése révén történő 
diverzifikációja.

Or. es

Indokolás

Az akvakultúra-gazdaságok számára az egyik vállalati megoldás a környezetvédelem vagy az 
idegenforgalom terén, a fő tevékenységhez nem kötődő kiegészítő tevékenységek irányába 
megvalósuló diverzifikáció.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati 
vállalkozásoknak nyújtható, feltéve, hogy
az akvakultúrán kívüli kiegészítő 
tevékenységek kapcsolódnak a vállalkozás
fő akvakultúra-tevékenységéhez: ilyen 
többek között a horgászturizmus, az 
akvakultúrához kapcsolódó 
környezetvédelmi szolgáltatások vagy az 
akvakultúrára vonatkozó oktatási 
tevékenységek.

2. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati 
vállalkozásoknak nyújtható, a fő 
akvakultúra-tevékenységet kiegészítő 
tevékenységekre: ilyen többek között a 
horgászturizmus, az akvakultúrához 
kapcsolódó környezetvédelmi 
szolgáltatások vagy az akvakultúrára 
vonatkozó oktatási tevékenységek.

Or. es
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Indokolás

Az akvakultúra-gazdaságok számára az egyik vállalati megoldás a környezetvédelem vagy az 
idegenforgalom terén, a fő tevékenységhez nem kötődő tevékenységek irányába megvalósuló 
diverzifikáció.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) az esélyegyenlőség, ezen belül 
elsősorban a nemek közötti egyenlőség és 
a fogyatékkal élők integrációjának 
szorgalmazása;

Or. es

Indokolás

Az előadó javasolja, hogy a tanácsadás terjedjen ki az akvakultúra-ágazaton belüli 
esélyegyenlőség ösztönzésére.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) a munkakörülmények javítása, ezen 
belül a munka és a családi élet 
összeegyeztetése.

Or. es

Indokolás

Az akvakultúra-vállalkozásoknak nyújtott tanácsadásnak ki kellene terjednie a 
munkakörülmények javítására.
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatás kizárólag a halgazdálkodási 
tanácsadási szolgáltatások létrehozására 
kiválasztott közjogi szerveknek nyújtható. 
Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati 
kkv-knak vagy akvakultúra-ágazati
termelői szervezeteknek nyújtható.

3. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatás kizárólag a halgazdálkodási 
tanácsadási szolgáltatások létrehozására 
kiválasztott közjogi szerveknek nyújtható. 
Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati 
kkv-knak vagy termelői szervezeteknek 
vagy tömörüléseknek nyújtható.

Or. es

Indokolás

Az előadó javasolja, hogy a műszaki, tudományos, jogi vagy gazdasági természetű 
tanácsadási szolgáltatásokat finanszírozó támogatást terjesszék ki a termelői tömörülésekre.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
támogatás nem nyújtható akvakultúra-
ágazati nagyvállalatoknak.

törölve

Or. es

Indokolás

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az innováció terén milyen szerepet tölthetnek be a 
nagyvállalatok. Egyedül a nagyvállalatok rendelkeznek az e téren végzett érdemi munkához 
szükséges kapacitással. Ezért nem indokolt a Bizottság által javasolt korlátozás.
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) olyan extenzív akvakultúra-formákat, 
amelyek magukban foglalják a környezet 
és a biológiai sokféleség megőrzését és 
javítását, valamint a tájképnek és az 
akvakultúra-övezetek hagyományos 
tulajdonságainak megóvását.

(c) olyan akvakultúra-formákat, amelyek 
célja a környezet és a biológiai sokféleség 
megőrzése és javítása, valamint a 
tájképnek és az akvakultúra-övezetek 
hagyományos tulajdonságainak megóvása.

Or. es

Indokolás

Az extenzív akvakultúra nem feltétlenül környezetbarátabb az egyéb akvakultúra-formáknál.

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) egészségügyi védekezési csoportok 
létrehozását és működtetését az 
akvakultúra-ágazatban.

Or. es

Indokolás

Az egészségügyi védekezési csoportok roppant hatékonyan működnek a szárazföldi 
állattenyésztés esetében. Az előadó javasolja e csoportok tevékenységének ösztönzését az 
akvakultúra-ágazatban, az állattartás egyetlen olyan területén, amely nem részesül uniós 
támogatásban.
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Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a gazdaságban elhullott állatok 
összegyűjtéséből és megsemmisítéséből 
származó költségek, amelyek természetes 
okokra, a gazdaságban bekövetkezett 
balesetekre, állategészségügyi indokok 
miatti – előzetesen jóváhagyott –
kényszervágásra és a gazdaságon belüli 
elföldelésre vezethetők vissza 

Or. es

Indokolás

Az elhullott állatok összegyűjtése és megsemmisítése súlyos költségeket ró az üzemekre. Az 
előadó javasolja, hogy e költségeket vonják az ETHA-ból támogatott biztosítások által 
fedezett intézkedések körébe.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(b) biztosítják a halászati és akvakultúra-
ágazat többségi képviseletét.

Or. es

Indokolás

A halászati és akvakultúra-ágazatban dolgozók az úgynevezett helyi halászati 
akciócsoportokban való reprezentativitásának mértékéről szólva az „érdemi” kifejezés nem 
egyértelmű.
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Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A gazdasági tevékenységek diverzifikációjának nem feltétlenül más tengeri ágazatokban kell 
megvalósulnia. A halászati ágazat olyan lehetőségeket biztosíthat, amelyeket nem lenne 
ésszerű figyelmen kívül hagyni.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nyújtott támogatás azzal a feltétellel 
terjedhet ki az e cím I. és II. fejezetében 
foglalt intézkedésekre, ha azok helyi szintű 
irányítása egyértelműen indokolt. Az ezen 
intézkedésekkel összhangban álló 
műveletekhez nyújtott támogatás esetén az 
e cím I. és II. fejezetében megállapított 
vonatkozó feltételeket és műveletenkénti 
hozzájárulási arányt kell alkalmazni.

2. A nyújtott támogatás azzal a feltétellel 
terjedhet ki az e cím I., II. és 
IV. fejezetében foglalt intézkedésekre, ha 
azok helyi szintű irányítása egyértelműen 
indokolt. Az ezen intézkedésekkel 
összhangban álló műveletekhez nyújtott 
támogatás esetén az e cím I., II. és 
IV. fejezetében megállapított vonatkozó 
feltételeket és műveletenkénti hozzájárulási 
arányt kell alkalmazni.

Or. es

Indokolás

A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtásáról szóló cikkbe bele kell foglalni az értékesítést és 
feldolgozást, tekintettel a munkahelyteremtésben betöltött jelentős szerepükre.
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Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az évente nyújtott pénzügyi támogatás 
nem haladhatja meg a termelői szervezetek 
tagjai által a 2009–2011 közötti időszakban 
első alkalommal értékesített termelés éves 
átlagértékének alábbi, százalékban 
kifejezett részét. Amennyiben a termelői 
szervezetek tagjai a 2009–2011 közötti 
időszakban nem rendelkeztek értékesített 
termeléssel, az e tagok első három évi 
termelési évben értékesített termelésének 
átlagos éves értékét kell figyelembe venni:

(c) az évente nyújtott pénzügyi támogatás 
nem haladhatja meg a termelői szervezetek 
tagjai által a 2009–2011 közötti időszakban 
első alkalommal értékesített termelés éves 
átlagértékének 2 %-át. Amennyiben a 
termelői szervezetek tagjai a 2009–2011 
közötti időszakban nem rendelkeztek 
értékesített termeléssel, az e tagok első 
három évi termelési évben értékesített 
termelésének átlagos éves értékét kell 
figyelembe venni.

– 1 %-ot 2014-ben,
– 0,8 %-ot 2015-ben,
– 0,6 %-ot 2016-ban,
– 0,4 %-ot 2017-ben,
– 0,2 %-ot 2018-ban.

Or. es

Indokolás

A következő programozási időszakban a piacok stabilizálására irányuló intézkedések közül az 
Európai Bizottság egyedül a raktározásra nyújtott támogatások fenntartását javasolja. Ezen 
eszköz fenntartása elengedhetetlen a piaci ingadozások kiküszöböléséhez.

Módosítás 73

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. es
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Indokolás

A következő programozási időszakban a piacok stabilizálására irányuló intézkedések közül az 
Európai Bizottság egyedül a raktározásra nyújtott támogatások fenntartását javasolja. Ezen 
eszköz fenntartása elengedhetetlen a piaci ingadozások kiküszöböléséhez.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
70 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70a cikk
A tonhaltermelőknek nyújtott 
kompenzációs támogatás
1. Amennyiben a konzervipar számára 
szállított tonhal importárának esetleges 
csökkenése veszélybe sodorhatja az e 
termék előállításával foglalkozó közösségi 
termelők megélhetését, az ETHA 
támogathatja a termelői szervezeteknek
nyújtott kompenzációs támogatást.
2. A támogatást a halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös 
szervezéséről szóló … rendeletben előírt 
feltétel teljesülése esetén nyújtják.

Or. es

Indokolás

Az előadó a tonhaltermelőknek a harmadik országokból a feldolgozóipar számára szállított 
egész tonhalfélékre vonatkozóan a közös vámtarifában rögzített vámtételek teljes és állandó 
felfüggesztése miatt nyújtott jelenlegi kompenzációs támogatások fenntartása mellett foglal 
állást. E kompenzációk eltörlése egyértelműen hátrányos helyzetbe hozná a közösségi 
termelést.
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iii) halászati termékeknek az azokat 
megtermelő, kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászok általi közvetlen 
értékesítése;

(iii) halászati termékeknek az azokat 
megtermelő, kisüzemi part menti halászatot 
és egyszerű halászatot folytató halászok 
általi közvetlen értékesítése;

Or. es

Indokolás

Az értékesítés ösztönzésére nyújtott támogatásokból nem szabad kizárni a kagylóhalászokat 
sem.

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) kommunikációs kampányok;

Or. es

Indokolás

A kommunikációs kampányok segítenének fellendíteni a halászati és akvakultúra-termékek 
értékesítését. Ezért az előadó javasolja ezek felvételét a támogatható intézkedések közé.

Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) az ágazati vásárok és kereskedelmi 
események szervezése és az ezeken való 
részvétel;
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Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslatát ki kellene egészíteni, hogy magában foglaljon olyan intézkedéseket, 
amelyek az előadó véleménye szerint a halászati és akvakultúra-termékek értékesítésének 
fellendítéséhez szükségesek.

Módosítás 78

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fc) vállalati innováció;

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslatát ki kellene egészíteni, hogy magában foglaljon olyan intézkedéseket, 
amelyek az előadó véleménye szerint a halászati és akvakultúra-termékek kereskedelmének 
fellendítéséhez szükségesek.

Módosítás 79

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fd) képzés, különösen az innováció
területén;

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslatát ki kellene egészíteni, hogy magában foglaljon olyan intézkedéseket, 
amelyek az előadó véleménye szerint a halászati és akvakultúra-termékek kereskedelmének 
fellendítéséhez szükségesek.
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Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fe) új piacok felkutatása;

Or. es

Indokolás

Megegyezik a fenti indokolásokkal.

Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ff) a helyi és idényjellegű termékek 
forgalomba hozatalához és 
népszerűsítéséhez nyújtott támogatás.

Or. es

Módosítás 82

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a vállalkozások versenyképességének 
és gazdasági életképességének javítását 
célozzák;

Or. es

Indokolás

A feldolgozóipar kiemelkedő jelentőséggel bír a halászat gazdasági fenntarthatóságának 
biztosítása, továbbá a munkahelyek megőrzése és a munkahelyteremtés szempontjából. 
Finomítani kell tehát a Bizottság javaslatát, kiszélesítve az ETHA-ban előirányzott 
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támogatások alkalmazását.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) a munkakörülmények, a higiénia, az 
egészségügyi viszonyok és a minőség 
javítását célozzák;

Or. es

Indokolás

A feldolgozóipar kiemelkedő jelentőséggel bír a halászat gazdasági fenntarthatóságának 
biztosítása, továbbá a munkahelyek megőrzése és a munkahelyteremtés szempontjából. 
Finomítani kell tehát a Bizottság javaslatát, kiszélesítve az ETHA-ban előirányzott 
támogatások alkalmazását.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(dc) jó piaci kilátások esetén a termelési 
kapacitás bővítését célozzák;

Or. es

Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(dd) az innovációt és a kutatást célozzák 
az ágazatban működő vállalkozásoknál és 
szervezeteknél;
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Or. es

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – d e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(de) a munkavállalók képzését célozzák az 
innováció területén;

Or. es

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – d f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(df) a munkavállalókat célzó szociális 
intézkedésekre irányulnak;

Or. es

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – d g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(dg) az érintett felek közötti párbeszédet és 
együttműködést elősegítő intézkedéseket 
célozzák.

Or. es
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Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 72. cikkében 
megállapított általános szabályokon 
túlmenően az operatív program 
jóváhagyásáról szóló bizottsági határozatot 
követően a Bizottság kifizeti a teljes 
programozási időszakra esedékes kezdeti 
előfinanszírozási összeget. Ez az összeg az 
uniós költségvetésből az érintett operatív 
programhoz nyújtott hozzájárulás 4 %-át 
teszi ki. A költségvetés rendelkezésre 
állásának függvényében az összeg két 
részletre osztható.

1. A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 72. cikkében 
megállapított általános szabályokon 
túlmenően az operatív program 
jóváhagyásáról szóló bizottsági határozatot 
követően a Bizottság kifizeti a teljes 
programozási időszakra esedékes kezdeti 
előfinanszírozási összeget. Ez az összeg az 
uniós költségvetésből az érintett operatív 
programhoz nyújtott hozzájárulás 7 %-át 
teszi ki. A költségvetés rendelkezésre 
állásának függvényében az összeg két 
részletre osztható.

Or. es

Indokolás

A jelenlegi pénzügyi válság idején nem szabad csökkenteni az operatív programhoz nyújtott 
uniós előfinanszírozás hányadát.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 55. cikkének 
(7) bekezdésétől eltérve a 22. cikk (2) 
bekezdése szerinti programmódosítás miatt 
támogathatóvá váló kiadások csak a 
módosítás benyújtását követő év január 1-
jétől támogathatók.

3. A [közös rendelkezések megállapításáról
szóló […/…/EU] rendelet] 55. cikkének 
(7) bekezdésétől eltérve a 22. cikk (2) 
bekezdése szerinti programmódosítás miatt 
támogathatóvá váló kiadások csak a 
módosítás benyújtását követően 
támogathatók.

Or. es
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Indokolás

Amikor egy irányító hatóság a program módosítását javasolja, az esetek többségében az a 
célja, hogy egy beavatkozást helyesbítsen vagy kiigazítson az új körülmények fényében, ezért 
alkalmazásának – az Európai Halászati Alaphoz hasonlóan – a benyújtás pillanatában 
hatályba kell lépnie.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk –1 bekezdés – befejező rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság felhatalmazását az 
arányosság elvének teljes tiszteletben 
tartásával gyakorolja és figyelembe veszi 
annak kockázatát, hogy a KHP vonatkozó 
szabályainak megsértése komolyan 
veszélyezteti az élő tengeri biológiai 
erőforrások tagállami szinten történő 
fenntartható – a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot 
eredményező egyedszám feletti szintre 
helyreállító és azon a szinten fenntartó –
kiaknázását, az érintett állományok 
fenntarthatóságát vagy a tengeri környezet 
megőrzését.

1. A Bizottság felhatalmazását az 
arányosság elvének teljes tiszteletben 
tartásával gyakorolja és figyelembe veszi 
annak kockázatát, hogy a KHP vonatkozó 
szabályainak megsértése komolyan 
veszélyezteti az élő tengeri biológiai 
erőforrások tagállami szinten történő 
fenntartható – a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot
eredményező egyedszámot megközelítő 
szintre helyreállító és azon a szinten 
fenntartó – kiaknázását, az érintett 
állományok fenntarthatóságát vagy a 
tengeri környezet megőrzését.

Or. es

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános előzetes feltételrendszer törölve

Or. es

Indokolás

A Bizottságnak alaposabban meg kellene vizsgálnia az előzetes feltételrendszert, hogy 
lehetőleg csak azok az előfeltételek maradjanak meg, amelyek az alap hatékonyságának 
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javítását szolgálják.


