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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) általános célkitűzése, hogy támogassa a 
közös halászati politika célkitűzéseit – egy olyan politikáét, amelyre az EU kizárólagos 
hatáskörrel rendelkezik –, továbbfejlessze az EU integrált tengerpolitikáját és támogassa az 
Unió nemzetközi kötelezettségvállalásait az óceánpolitikai irányítás terén, a kohéziós 
politikával, a közös halászati politikával és más uniós szakpolitikákkal kölcsönösen 
kiegészítve egymást.

Az ETHA nélkülözhetetlen a 2021–2027-as időszakban, és alapvetően fontos a halászati 
ágazat jelentős megerősítése, pénzügyi keretösszegét tekintve is.

Az ETHA által javasolt felső határ millió euróban kifejezve

az EU 27 tagállamának 
2014–2020 közötti 
többéves pénzügyi 
kerete 2018-as állandó 
árakon

a 2021–2027 közötti 
többéves pénzügyi 
keret 2018-as állandó 
árakon

Európai Tengerügyi és Halászati Alap 6.243 6.866

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlament 2018. március 14-én és 2018. 
május 30-án a 2021–2027 közötti többéves 
pénzügyi keretről két állásfoglalást 
fogadott el;
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Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) kiemeli annak jelentőségét, hogy a 
2021–2027 közötti többéves pénzügyi 
keretnek és az összes kapcsolódó uniós 
politikának a horizontális elveken kell 
nyugodnia; a Parlament ezzel 
összefüggésben megerősítette azon 
álláspontját, amely szerint az Uniónak 
teljesítenie kell kötelezettségvállalását, és 
vezető szerepet kell játszania az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósításában, valamint sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy a többéves pénzügyi 
keretről szóló javaslatok e tekintetben nem 
tartalmaznak egyértelmű és kézzelfogható 
kötelezettségvállalást;

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1c) hangsúlyozza azon álláspontját, 
hogy a Párizsi Megállapodást követően a 
jelenlegi többéves pénzügyi kerethez 
képest jelentősen növelni kell az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
horizontális kiadásokat, és a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2027-ig el kell 
érni a 30%-os célt.

Módosítás 4

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 d bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1d) emlékeztet arra, hogy az Európai 
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Parlament 2018. március 14-i 
állásfoglalásában hangsúlyozta a 
halászati szektor, a tengeri környezet és a 
„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 
ökológiai jelentőségét, valamint az EU 
fenntartható élelmezési autonómiájához 
való hozzájárulását az európai 
akvakultúra és halászat 
fenntarthatóságának biztosítása és a 
környezeti hatás enyhítése szempontjából; 
az Európai Parlament továbbá kérte, hogy 
a jelenlegi többéves pénzügyi keret 
alapján a halászati ágazathoz rendelt 
pénzügyi keretösszeg szintjét legalább 
tartsák fenn, új szükségletek felmerülése 
esetén pedig növeljék a tengerügyek 
pénzügyi keretösszegét;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2018. március 14-én és május 30-
án az Európai Parlament a 2021–2027-es 
többéves pénzügyi keretről szóló 
állásfoglalásában hangsúlyozta azon 
horizontális elvek fontosságát, 
amelyeknek a 2021–2027-es időszakra 
szóló többéves pénzügyi keret és az összes 
kapcsolódó uniós szakpolitika alapjául 
kellene szolgálniuk. A Parlament ezzel 
összefüggésben megerősítette azon 
álláspontját, amely szerint az Uniónak 
teljesítenie kell kötelezettségvállalását, és 
vezető szerepet kell játszania az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósításában, valamint sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy a többéves pénzügyi 
keretről szóló javaslatok e tekintetben nem 
tartalmaznak egyértelmű és kézzelfogható 
kötelezettségvállalást; ezért a Parlament 
kérte a fenntartható fejlesztési célok 
beépítését a következő többéves pénzügyi 
keret valamennyi uniós szakpolitikájába 



PE625.572v02-00 6/22 AD\1169474HU.docx

HU

és kezdeményezésébe; megismétli továbbá, 
hogy csak úgy lehet megvalósítani egy 
erősebb és nagyratörőbb Uniót, ha további 
pénzügyi eszközök állnak a 
rendelkezésére; kéri ezért a meglévő 
politikák, különösen a Szerződésekben 
rögzített régóta fennálló uniós politikák, 
nevezetesen a közös agrár- , halászati és 
kohéziós politika folyamatos támogatását, 
mivel ezek kézzelfogható előnyökkel 
járnak az uniós polgárok számára.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai Parlament a 2021–
2027 közötti többéves pénzügyi keretről 
szóló 2018. március 14-i és május 30-i 
állásfoglalásaiban hangsúlyozta, hogy a 
megkülönböztetés felszámolása a 
befogadó Európa megvalósítása 
érdekében tett uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez 
létfontosságú. Ezért felszólított a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítésére és a 
nemek közötti egyenlőség terén tett 
kötelezettségvállalásra a következő 
többéves pénzügyi keret valamennyi uniós 
szakpolitikájában és kezdeményezésében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Továbbá az Európai Parlament a 
2021–2027 közötti többéves pénzügyi 
keretről szóló, 2018. március 14-i és 
május 30-i állásfoglalásaiban 
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hangsúlyozta, hogy a Párizsi 
Megállapodást követően a jelenlegi 
többéves pénzügyi kerethez képest 
jelentősen növelni kell az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
horizontális kiadásokat, és a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2027-ig el kell 
érni a 30%-os célt.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A finanszírozás típusait és az e 
rendelet szerinti végrehajtási módszereket 
az alapján kell kiválasztani, hogy mennyire 
képesek elérni az intézkedésekre 
meghatározott prioritásokat, illetve 
eredményeket, különös tekintettel az 
ellenőrzések költségeire, az adminisztratív 
terhekre, valamint a meg nem felelés 
várható kockázatára. Ennek keretében 
mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az 
átalánydíj és az egységköltség-alapú térítés 
alkalmazását csakúgy, mint az (EU) xx/xx 
rendelet [az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
rendelet] 125. cikkének (1) bekezdésében 
említett költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás igénybevételét.

(7) A finanszírozás típusait és az e 
rendelet szerinti végrehajtási módszereket 
az alapján kell kiválasztani, hogy mennyire 
képesek elérni az intézkedésekre 
meghatározott prioritásokat, illetve 
eredményeket, különös tekintettel az 
ellenőrzések költségeire, az adminisztratív 
terhekre, valamint a meg nem felelés 
kockázatára. Ennek keretében mérlegelni 
kell az egyösszegű átalány, az átalánydíj és 
az egységköltség-alapú térítés alkalmazását 
csakúgy, mint az (EU) xx/xx rendelet [az 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
rendelet] 125. cikkének (1) bekezdésében 
említett költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás igénybevételét.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben 
meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat6 előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben 
meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat6 előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a halászati és tengerpolitikát. Az 
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ETHA költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

ETHA költségvetésének folyó áron 
6 866943 600 EUR-nak kell 2018-as 
állandó árakon lennie (azaz 7 739 176 524 
EUR-nak folyó árakon). Az ETHA 
forrásait meg kell osztani a megosztott, a 
közvetlen és közvetett irányítás között. A 
megosztott irányítás keretében nyújtott 
támogatásra 5 939 794 375 EUR-t 2018-as 
állandó árakon (azaz 6 694 261 648 EUR-
t folyó árakon), a közvetlen és közvetett 
irányítás keretében nyújtott támogatásra 
pedig 927 149 225 EUR-t 2018-as állandó 
árakon (azaz 1 044 914 876 EUR-t folyó 
árakon) kell előirányozni. A stabilitás 
biztosítása érdekében, különös tekintettel a 
KHP célkitűzéseinek elérésére, a 2021–
2027 közötti programozási időszak 
megosztott irányítás alá tartozó nemzeti 
juttatásai meghatározásának az ETHA 
2014–2020 közötti megosztásán kell 
alapulnia. Meghatározott összegeket kell 
elkülöníteni a legkülső régiók számára, az 
ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a 
halászati gazdálkodással összefüggő és 
tudományos célú adatgyűjtésre és -
kezelésre, míg a halászati tevékenységek 
végleges beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 
meghatározni.

__________________ __________________

6 HL C […], […], […]. o. 6 HL C […], […], […]. o.

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak 
a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és 
nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható halászati tevékenység, 
akvakultúra és piacok révén; a fenntartható 
kék gazdaság növekedésének elősegítése és 
a virágzó part menti közösségek 
támogatása, beleértve a szigeteket és a 
legkülső régiókat is; a nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint 
biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan 
kezelt tengerek és óceánok biztosítása. 
Ezeket a prioritásokat megosztott, 
közvetlen és közvetett irányítás révén kell 
megvalósítani.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-a 
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan az ETHA 
teljes pénzügyi keretösszegének 30 %-a 
fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A releváns fellépések 
meghatározására az ETHA kidolgozása és 
végrehajtása folyamán kerül sor, majd e 
fellépéseket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálati folyamatok keretében újra 
kell értékelni.

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok uniós 
szakpolitikákban történő érvényesítéséhez,
és ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy a 
többéves pénzügyi keret 2021 és 2027 
közötti időszakában az uniós költségvetési 
kiadások legalább 25%-a és amint 
lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 
30%-a éghajlat-politikai célokat 
támogasson. A rendelet keretében 
végrehajtott intézkedések nyomán 
várhatóan az ETHA teljes pénzügyi 
keretösszegének 35%-a fog hozzájárulni 
éghajlat-politikai célokhoz. A releváns 
fellépések meghatározására az ETHA 
kidolgozása és végrehajtása folyamán kerül 
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sor, majd e fellépéseket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálati folyamatok 
keretében újra kell értékelni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

(14) Az ETHA-nak a társadalmi 
kohézió megfelelő figyelembe vételével 
hozzá kell járulnia az Unió 
környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének, 
szigetének és legkülső régióinak
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés



AD\1169474HU.docx 11/22 PE625.572v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió 
jelenleg halászati termékeinek több mint 
60 %-át importálja, ezért nagy mértékben 
függ harmadik országoktól. Fontos kihívás 
az Unióban előállított, jó minőségű 
halprotein fogyasztásának ösztönzése, 
valamint, hogy az ilyen termékek elérhető 
áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

(31) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendje az éhínség felszámolását, az 
élelmezésbiztonság megvalósítását és a 
táplálkozás javítását a 17 fenntartható 
fejlesztési cél egyikeként (SDG 2) 
határozta meg. Az Unió teljes mértékben 
elkötelezett e cél és annak végrehajtása 
mellett. Ebben az összefüggésben a 
halászat és az akvakultúra hozzájárul az 
élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. 
Ugyanakkor az Unió jelenleg halászati 
termékeinek több mint 60%-át importálja, 
ezért nagy mértékben függ harmadik 
országoktól. Fontos kihívás az Unióban 
előállított, jó minőségű halprotein 
fogyasztásának ösztönzése, valamint, hogy 
az ilyen termékek elérhető áron álljanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát és a zárt tartási 
rendszereket is, a vízi állatok és növények 
élelmiszer és egyéb nyersanyagok 
előállítása céljából történő tenyésztése, 
illetve termesztése érdekében. Egyes 
tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
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Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására csak pénzügyi eszközök és az 
InvestEU révén kerül sor, amelyek 
nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon,
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 
kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 
intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására csak pénzügyi eszközök és az 
InvestEU révén kerül sor, amelyek 
nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, 
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 
kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A part menti régiókban a 
munkahelyteremtés a fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók 
társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító 
ágazatok és szolgáltatások teljesítménye 
várhatóan felül fogja múlni a globális 
gazdaság növekedését, és 2030-ra 
jelentősen hozzá fog járulni a 
foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A 
kék növekedés fenntarthatósága az új 
tengeri vállalkozások és a biogazdaságot 
célzó innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 
kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 

(35) A part menti régiókban a 
munkahelyteremtés a fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók, 
köztük a szigetek és a legkülső régiók
társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító 
ágazatok és szolgáltatások teljesítménye 
várhatóan felül fogja múlni a globális 
gazdaság növekedését, és 2030-ra 
jelentősen hozzá fog járulni a 
foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A 
kék növekedés fenntarthatósága az új 
tengeri vállalkozások és a biogazdaságot 
célzó innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 
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munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 
Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 
munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 
Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A fenntartható kék gazdaság 
fejlődése nagymértékben támaszkodik a 
helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, 
amelyek hozzájárulnak a part menti és a 
szárazföldi közösségek és gazdaságok 
életképességéhez. Az ETHA-nak 
eszközöket kell biztosítania e partnerségek 
előmozdításához. Ehhez megosztott 
irányítás keretében támogatást kell 
biztosítani a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part 
menti és belvízi halászat, az akvakultúra és 
a fenntartható kék gazdaság fejlesztése 
révén helyi szinten növeli a gazdasági 
diverzifikációt. A közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiáknak 
biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek 
jobban kiaknázzák és hasznosítsák a 
fenntartható kék gazdaság által kínált 
lehetőségeket, a környezeti, kulturális, 
társadalmi és emberi erőforrásokra építve 
és megerősítve azokat. Valamennyi helyi 
partnerségnek ezért tükröznie kell 
stratégiájának központi elemét azáltal, 

(36) A fenntartható kék gazdaság 
fejlődése nagymértékben támaszkodik a 
helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, 
amelyek hozzájárulnak a part menti, a 
szigeteken élő és a szárazföldi közösségek 
és gazdaságok életképességéhez és a 
lakosság fenntarthatóságához. Az ETHA-
nak eszközöket kell biztosítania e 
partnerségek előmozdításához. Ehhez 
megosztott irányítás keretében támogatást 
kell biztosítani a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part 
menti és belvízi halászat, az akvakultúra és 
a fenntartható kék gazdaság fejlesztése 
révén helyi szinten növeli a gazdasági 
diverzifikációt. A közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiáknak 
biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek 
jobban kiaknázzák és hasznosítsák a 
fenntartható kék gazdaság által kínált 
lehetőségeket, a környezeti, kulturális, 
társadalmi és emberi erőforrásokra építve 
és megerősítve azokat. Valamennyi helyi 
partnerségnek ezért tükröznie kell 
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hogy biztosítja a fenntartható helyi kék 
gazdaságban érdekelt valamennyi fél 
kiegyensúlyozott részvételét és 
képviseletét.

stratégiájának központi elemét azáltal, 
hogy biztosítja a fenntartható helyi kék 
gazdaságban érdekelt valamennyi fél 
kiegyensúlyozott részvételét és 
képviseletét.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Közvetlen és közvetett irányítás 
keretében az ETHA-nak a fenntartható kék 
gazdaságot előmozdító feltételekre kell 
összpontosítania a tengerpolitika integrált 
igazgatásának és irányításának 
előmozdítása, a kutatásnak, az 
innovációnak és a technológiának a 
fenntartható kék gazdaságban megvalósuló 
transzfere és elterjedése, a tengerészeti 
készségek és az óceánokkal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék 
gazdasággal kapcsolatos társadalmi-
gazdasági adatok megosztása, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek és 
innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 
területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani a legkülső régiók 
sajátos helyzetére.

(38) Közvetlen és közvetett irányítás 
keretében az ETHA-nak a fenntartható kék 
gazdaságot előmozdító feltételekre kell 
összpontosítania a tengerpolitika integrált 
igazgatásának és irányításának 
előmozdítása, a kutatásnak, az 
innovációnak és a technológiának a 
fenntartható kék gazdaságban megvalósuló 
transzfere és elterjedése, a tengerészeti 
készségek és az óceánokkal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék 
gazdasággal kapcsolatos társadalmi-
gazdasági adatok megosztása, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fenntartható kék gazdaság 
elősegítése, valamint a projekttervezetek és 
innovatív finanszírozási eszközök 
kidolgozása révén. A fent említett 
területekkel összefüggésben kellő 
figyelmet kell fordítani az EUMSZ 174. 
cikke alá tartozó legkülső régiók és 
szigetek sajátos helyzetére.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42 a) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
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menetrendje a nemek közti egyenlőség 
megvalósítását és minden nő és lány 
társadalmi szerepének megerősítését a 17 
fenntartható fejlesztési cél egyikeként 
(SDG 5) határozta meg. Az Unió teljes 
mértékben elkötelezett e cél és annak 
végrehajtása mellett. Ebben az 
összefüggésben a befogadó Európa 
megvalósítása érdekében tett uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez 
alapvető fontosságú a megkülönböztetés 
felszámolása. Ezért a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésének és a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 
kötelezettségvállalásoknak minden uniós 
szakpolitikában, így ebben a rendeletben 
is szerepelniük kell.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A megosztott irányítás keretében 
minden tagállam egyetlen programot 
dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell 
jóváhagynia. A regionalizációval 
összefüggésben, illetve abból a célból, 
hogy a tagállamokat a programok 
előkészítése során fokozottan stratégiai 
megközelítés alkalmazására sarkallja, a 
Bizottságnak minden tengermedencéről 
elemzést kell készítenie, amelyben a KHP 
célkitűzéseinek teljesülése szempontjából 
meghatározza a közös erősségeket és 
gyengeségeket. Az elemzésnek 
iránymutatásul kell szolgálnia mind a 
tagállamok, mind pedig a Bizottság 
számára az egyes programok regionális 
kihívásokat és igényeket is érintő 
megtárgyalása során. A programok 
értékelésekor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a KHP környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági kihívásait, a 
fenntartható kék gazdaság társadalmi-
gazdasági teljesítményét, a 

(43) A megosztott irányítás keretében 
minden tagállam egyetlen programot 
dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell 
jóváhagynia. A regionalizációval 
összefüggésben, illetve abból a célból, 
hogy a tagállamokat a programok 
előkészítése során fokozottan stratégiai 
megközelítés alkalmazására sarkallja, a 
Bizottságnak minden tengermedencéről 
elemzést kell készítenie, amelyben a KHP 
célkitűzéseinek teljesülése szempontjából 
meghatározza a közös erősségeket és 
gyengeségeket. Az elemzésnek 
iránymutatásul kell szolgálnia mind a 
tagállamok, mind pedig a Bizottság 
számára az egyes programok regionális 
kihívásokat és igényeket is érintő 
megtárgyalása során. A programok 
értékelésekor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a KHP környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági kihívásait, a 
fenntartható kék gazdaság társadalmi-
gazdasági teljesítményét, különös 
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tengermedencék szintjén jelentkező 
kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák 
megőrzését és helyreállítását, a tengeri 
hulladék csökkentését, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz 
történő alkalmazkodást.

tekintettel a part menti kisüzemi 
halászatok esetében, a tengermedencék 
szintjén jelentkező kihívásokat, a tengeri 
ökoszisztémák megőrzését és 
helyreállítását, a tengeri hulladék 
csökkentését, valamint az éghajlatváltozás 
mérséklését és az ahhoz történő 
alkalmazkodást.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron
6140 000 000 EUR.

(1) Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2018-as állandó 
árakon 6 866 943 600 EUR 
(7 739 176 524 EUR folyó árakon).

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. 
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – folyó áron
5 311 000 000 EUR.

(1) A megosztott irányítás keretébe 
tartozó pénzügyi keretösszegnek a II.
címben meghatározott része – az V. 
melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelően – 2018-as állandó árakon
5 939 794 375 EUR (azaz 6 694 261 648 
EUR folyó árakon).

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak 
a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és 
nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 102 000 000 EUR az Azori-
szigetek és Madeira számára;

a) 114 076 262 EUR 2018-as állandó 
árakon (azaz 128 566 125 EUR folyó 
árakon) az Azori-szigetek és Madeira 
számára;

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak 
a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és 
nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 82 000 000 EUR a Kanári-szigetek 
számára,

b) 91 708 367 EUR 2018-as állandó 
árakon (azaz 103 357 081 EUR folyó 
árakon) a Kanári-szigetek számára,

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak 
a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és 
nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 131 000 000 EUR Guadeloupe, c) 146 509 709 EUR 2018-as állandó 
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Francia Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion és Saint-Martin számára.

árakon (azaz 165 119 239 EUR folyó 
árakon) Guadeloupe, Francia Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion és Saint-
Martin számára.

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak 
a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és 
nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint folyó áron 
829 000 000 EUR.

(1) A pénzügyi keretösszeg közvetlen 
és közvetett irányítás keretébe tartozó része 
a III. címben leírtak szerint 2018-as 
állandó árakon 927 149 225 EUR (azaz 
1 044 914 876 EUR folyó árakon).

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak 
a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és 
nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Halászati és akvakultúra-termékekkel
tekintetében felmerülő többletköltségek 
ellentételezése a legkülső régiókban

Halászati és akvakultúra-termékek
tekintetében felmerülő többletköltségek 
ellentételezése a legkülső régiókban és az 
EUMSZ 174. cikke hatálya alá tartozó 
szigeteken található kisüzemi part menti 
halászatoknál
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 6. 
cikk (2) bekezdése szerinti legkülső 
régiókból származó bizonyos halászati és 
akvakultúra-termékek halászata, 
tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása 
során a kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez.

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 6. 
cikk (2) bekezdése szerinti legkülső 
régiókból származó bizonyos halászati és 
akvakultúra-termékek halászata, 
tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása 
során és az EUMSZ 174. cikke hatálya alá 
tartozó szigeteken található kisüzemi part 
menti halászatoknak a 
kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
tengeri és tengerparti biológiai sokféleség 
és ökoszisztémák – többek között a 
belvizek – védelmét és helyreállítását célzó 
intézkedésekhez.

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
tengeri és tengerparti biológiai sokféleség 
és ökoszisztémák – többek között a 
belvizek – védelmét és helyreállítását célzó 
intézkedésekhez. E célból ösztönözni kell 
az Európai Űrügynökséggel és az európai 
műholdas programokkal való 
együttműködést, hogy több adatot 
gyűjtsenek a tengeri környezetszennyezés 
és különösen a vízben jelenlévő 
műanyaghulladék helyzetéről.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) beruházások a tengerszennyezés –
különösen a műanyagszennyezés –
elemzése és megfigyelésébe a helyzetre 
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vonatkozó adatok megsokszorozása 
érdekében;

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a tengeri műanyaghulladékkal és 
annak koncentrációjával kapcsolatos 
ismeretek fokozása.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) nemzetközi együttműködés az 
óceánkutatásban és az óceánokra 
vonatkozó adatok kezelésében, valamint e 
területek fejlesztése.

f) nemzetközi együttműködés az 
óceánkutatásban és az óceánokra –
különösen a tengeri műanyaghulladékra 
– vonatkozó adatok kezelésében, 
amelyekre műholdon elhelyezett megfelelő 
érzékelőkön keresztül tesznek szert, 
nevezetesen az EU űrprogramjának 
Kopernikusz komponenséből és olyan 
autonóm légi járművekből és lokális 
megfigyelőrendszerekből, amelyek a 
nagyobb mennyiségű úszó hulladék, 
valamint a kisebb darabok 
koncentrációjának ellenőrzésére képesek.
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