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Módosítás 1
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. mivel a közös halászati politika 
három – környezeti, gazdasági és szociális 
– pillérre épül, és a szociális pillér 
előirányozza a szociális jogok európai 
pillérének teljes mértékű érvényre 
juttatását;

Or. it

Módosítás 2
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Halászati Tudományos, 
Technikai és Gazdasági Bizottság 
(HTMGB) 2019. évi, az uniós 
halászflottáról szóló éves gazdasági 
jelentése1 szerint az uniós flotta 
nyereségessége 2017-ben is fennmaradt, 
ami 1,3 milliárd EUR nettó nyereséget 
jelent, míg 2019-ben a magasabb 
kirakodási árak, valamint a tartósan 
alacsony üzemanyagárak és kamatlábak 
miatt enyhe teljesítményjavulás várható;

A. mivel a Halászati Tudományos, 
Technikai és Gazdasági Bizottság 
(HTMGB) 2019. évi, az uniós 
halászflottáról szóló éves gazdasági 
jelentése1 szerint az uniós flotta 
nyereségessége 2017-ben is fennmaradt, 
ami 1,3 milliárd EUR nettó nyereséget 
jelent, míg 2019-ben a magasabb 
kirakodási árak, valamint a tartósan 
alacsony üzemanyagárak és kamatlábak 
miatt enyhe teljesítményjavulás várható; 
mivel a közös halászati politika célja 
annak biztosítása, hogy a halászat és az 
akvakultúra környezeti, gazdasági és 
társadalmi szempontból fenntartható 
legyen2a;

_________________ _________________
1 HTMGB 2019. évi éves jelentés (STECF 
1906).

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1547133726973&u
ri=CELEX:32013R1380
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2a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1547133726973&u
ri=CELEX:32013R1380 

Or. en

Módosítás 3
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Európai Parlament a 
2014. február 27-i álláspontjában sürgette 
a Bizottságot, hogy a nők tevékenységéhez 
kapcsolódó sajátos igények felmérése és a 
nők által űzött igen nehéz foglalkozások 
társadalmi elismerésének növelése 
érdekében indítson a halászatból élő 
régiókra vonatkozó statisztikai programot, 
különös figyelmet fordítva a kisüzemi part 
menti halászatra, a hagyományos 
halászati módszerekre és a sajátos 
értékesítési csatornákra, valamint a 
kagylóhalászok, hálókészítők, valamint a 
kisüzemi halászatban dolgozó és 
kapcsolódó tevékenységeket folytató nők 
munkájára és szociális és munkaügyi 
körülményeire;

Or. en

Módosítás 4
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a „megállapodás nélküli” 



AM\1220370HU.docx 5/66 PE662.043v01-00

HU

brexit drámai következményekkel járhat 
az európai halászat számára, mivel az 
uniós hajók már nem férhetnek hozzá 
automatikusan az Egyesült Királyság 
felségvizeihez, és fordítva; mivel ez a 
brexittel kapcsolatos bizonytalanság 
megnehezíti a halászok számára, hogy 
lássák tevékenységük jövőjét, a fiatal 
halászok számára pedig ennél is nehezebb 
elképzelni egy kiegyensúlyozott jövőt ilyen 
körülmények között;

Or. fr

Módosítás 5
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel 2017-ben 151 981 halászt 
foglalkoztattak közvetlenül a halászatban 
az EU-ban, akik közül a becslések szerint 
legalább 43 747 fő fizetetlen munkaerő2;

B. mivel 2017-ben mintegy 152 000 
halász volt az EU-ban, akik körében 
jelentős számú volt a fizetetlen munkaerő;

_________________
2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.

Or. en

Módosítás 6
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel 2017-ben 151 981 halászt 
foglalkoztattak közvetlenül a halászatban 

B. mivel 2017-ben 151 981 halászt 
foglalkoztattak közvetlenül a halászatban 
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az EU-ban, akik közül a becslések szerint 
legalább 43 747 fő fizetetlen munkaerő2;

az EU-ban, akik közül a becslések szerint 
legalább 43 747 fő fizetetlen munkaerő2; 
mivel világszerte a 100 000 halászra jutó 
halálesetek számát 80-ra becsülik évente, 
ami azt jelenti, hogy évente összesen 
24 000 haláleset következik be a 
világon1a;mivel nincs ennek megfelelő 
európai adatbázis a halászati 
halálesetekről, ami rámutat arra, hogy 
létre kell hozni egy egyszerű kötelező 
adatbázist a balesetek bejelentésére;

_________________ _________________
1a FAO, Knapp, G. International 
commercial fishing management regime 
safety study: synthesis of case reports (A 
nemzetközi kereskedelmi halászati 
gazdálkodási rendszer biztonsági 
vizsgálata: az esettanulmányok 
összefoglalása).

2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.

2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.

Or. en

Módosítás 7
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel 2017-ben 151 981 halászt 
foglalkoztattak közvetlenül a halászatban 
az EU-ban, akik közül a becslések szerint 
legalább 43 747 fő fizetetlen munkaerő2;

B. mivel 2017-ben 151 981 halászt 
foglalkoztattak közvetlenül a halászatban 
az EU-ban, akik közül a becslések szerint 
legalább 43 747 fő fizetetlen munkaerő2; 
mivel a hajók fedélzetén végzett halászati 
tevékenységekben kevés nő vesz részt, 
ugyanakkor nagy számban és gyakran 
informális módon alkalmazzák őket a 
szárazföldön végzett feladatok 
támogatására, főként a kisüzemi 
halászatban;

_________________ _________________
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2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.

2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.

Or. it

Módosítás 8
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel 2017-ben 151 981 halászt 
foglalkoztattak közvetlenül a halászatban 
az EU-ban, akik közül a becslések szerint 
legalább 43 747 fő fizetetlen munkaerő2;

B. mivel 2017-ben 151 981 halászt 
foglalkoztattak közvetlenül a halászatban 
az EU-ban, akik közül a becslések szerint 
legalább 43 747 fő fizetetlen munkaerő2; 
mivel számos beszámoló van a halászati 
iparhoz kapcsolódó kényszermunkáról és 
emberkereskedelemről3a;

_________________ _________________
2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.

2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.
3a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
214472.pdf

Or. en

Módosítás 9
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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B. mivel 2017-ben 151 981 halászt 
foglalkoztattak közvetlenül a halászatban 
az EU-ban, akik közül a becslések szerint 
legalább 43 747 fő fizetetlen munkaerő2;

(A magyar változatot nem érinti.)

_________________ _________________
2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.

2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.

Or. en

Módosítás 10
Jordi Cañas

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel 2017-ben 151 981 halászt 
foglalkoztattak közvetlenül a halászatban 
az EU-ban, akik közül a becslések szerint 
legalább 43 747 fő fizetetlen munkaerő2;

(A magyar változatot nem érinti.)

_________________ _________________
2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.

2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó 
adatok nem tartalmazzák Belgiumot és 
Franciaországot.

Or. en

Módosítás 11
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az alacsony és 
kiszámíthatatlan jövedelmek, az 
egészségvédelmi és biztonsági problémák, 
valamint a bizonytalan 
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munkakörülmények jelentős mértékben 
akadályozzák azt, hogy a halászati 
ágazatot vonzóvá tegyék a fiatal 
munkavállalók számára, ezáltal 
akadályozzák a halászati ágazatban a 
generációk közötti átadást és az egész 
halászati ipar jövőjét;

Or. en

Módosítás 12
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az ipari és a kisüzemi 
halászat jövedelmezősége közötti 
különbség az utóbbi években fokozatosan 
nőtt, ami igen negatív hatással volt a 
kisüzemi halászat állapotára, és emiatt 
mind a flotta mérete, mind a halászok 
száma drasztikusan csökkent;

Or. it

Módosítás 13
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a kisüzemi halászati flotta a 
teljes európai flotta több mint 60%-át teszi 
ki, jelentős számú munkavállalót 
foglalkoztat, és alapvető szerepet játszik a 
– gazdaságilag hátrányos helyzetű 
területekkel gyakran egybeeső – kis part 
menti települések gazdaságában;

Or. it
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Módosítás 14
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel 2008 óta az uniós flotta teljes 
foglalkoztatottsága évente átlagosan 1,3 %-
kal csökkent, részben a flottakapacitás 
csökkentése miatt;

C. mivel 2008 óta az uniós flotta teljes 
foglalkoztatottsága évente átlagosan 1,3%-
kal csökkent, részben a flottakapacitás 
csökkentése miatt; mivel az uniós kisüzemi 
part menti halászflotta 2018-ban az aktív 
flotta 75%-át és az alkalmazott 
hajószemélyzet 50%-t foglalta magában; 
mivel az uniós kvóták és támogatások 
nagy része olyan ipari halászati 
tevékenységeknek kedvez, amelyek 
gyakran képzetlen munkaerőt 
alkalmaznak rövid távú szerződésekkel, és 
amelyek alig termelnek valódi hasznot a 
helyi közösségeknek; mivel a kisüzemi 
fenntartható halászati tevékenységek 
jelentéktelenné váltak;

Or. en

Módosítás 15
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel 2008 óta az uniós flotta teljes 
foglalkoztatottsága évente átlagosan 1,3%-
kal csökkent, részben a flottakapacitás 
csökkentése miatt;

C. mivel 2008 óta az uniós flotta teljes 
foglalkoztatottsága évente átlagosan 1,3%-
kal csökkent, valamint a halászok átlagos 
életkora több régióban 50 év fölött van, 
egyes területeken pedig a 60 évet is 
meghaladja, ami a generációváltás 
szempontjából komoly problémát jelez, 
amely veszélyezteti az európai halászati 
tevékenység folytatódását a közeljövőben;
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Or. it

Módosítás 16
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az uniós hajókra a brexit 
után az Egyesült Királyság kizárólagos 
gazdasági övezetében (UK EEZ) bevezetett 
tilalom, amelynek értelmében az uniós 
hajók nem férhetnek hozzá az Egyesült 
Királyság felségvizeihez, jelentős 
társadalmi-gazdasági hatást fog 
gyakorolni azokban a régiókban, amelyek 
függenek az Egyesült Királyság 
kizárólagos gazdasági övezetéhez való 
hozzáféréstől, ami 500–600 hajó és 
mintegy 6100 munkahely elvesztését fogja 
okozni; mivel néhány tagállam 
nagymértékben függ az UK EEZ-hez való 
hozzáféréstől, például Belgium (az összes 
kirakodás 45%-a az UK EEZ-ből 
származik), Hollandia (az összes 
kirakodás 39%-a az UK EEZ-ből 
származik), Írország (az összes kirakodás 
35%-a az UK EEZ-ből származik), Dánia 
(az összes kirakodás 34%-a az UK EEZ-
ből származik) és Németország (az összes 
kirakodás 31%-a az UK EEZ-ből 
származik)1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/629202/IPOL_STU(20
19)629202_EN.pdf

Or. en

Módosítás 17
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Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel Európában a halászat és a 
halfeldolgozás területén túlnyomó részt a 
férfiak dominálnak, mivel azonban a nők 
ennek ellenére kulcsszerepet játszanak a 
legtöbb halászközösségben, és ezért az 
ágazathoz való hozzájárulásuk jelentős; 
mivel hozzájárulásuk ellenére a nők 
nagyrészt láthatatlanok, és szerepüket 
nem ismerik el eléggé;

Or. fr

Módosítás 18
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a jogellenes, be nem jelentett 
és szabályozatlan halászatról (IUU) szóló 
jelenlegi 1005/2008/EK rendelet 
biztosítani kívánja, hogy a jogellenesen 
kifogott halak ne léphessenek be az EU-
ba; mivel az IUU-halászat gyakran együtt 
jár az emberi és munkavállalói jogok 
megsértésével; mivel az (EU) 2017/159 
tanácsi irányelv kötelezte az uniós 
tagállamokat a halászati ágazat 
munkafeltételeiről szóló ILO-egyezmény 
(ILO C188) ratifikálására;

Or. en

Módosítás 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel sok fiatal nem lát 
munkalehetőséget a halászatban, hiszen 
az igen veszélyes tevékenység, amely 
gyakran nem biztosít megfelelő és 
folyamatos jövedelmet;

Or. it

Módosítás 20
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a halász szakmában nagy a 
balesetek kockázata, mint például a vízbe 
fulladás, a mechanikai sérülések, a 
végtagtörések, sőt akár az orvhalászokkal 
való találkozás során a verés kockázata is;

Or. pl

Módosítás 21
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a tengerparti turizmus, a 
rekreációs célú halászat és a part menti 
régiók kulturális örökségének 
népszerűsítése a part menti régiók 
fenntartható fejlődésének fontos 
alkotóeleme;
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Or. en

Módosítás 22
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel az Európai Bizottság által 
2019-ben közzétett hivatalos adatok 
szerint az európai flotta átlagos kora 
29,9 év, míg a kisüzemi halászati flotta 
esetében 32,5 év, ami jelentősen 
befolyásolja a hajók környezeti 
fenntarthatóságát, valamint biztonsági 
berendezéseik és szabályzataik 
megfelelőségét és naprakészségét;

Or. it

Módosítás 23
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel 2018-ban az EU-27-ben 
bekövetkezett összes halálos baleset 
kétharmada az építőiparban, a 
közlekedésben, a mezőgazdaságban, a 
feldolgozásban, az erdőgazdálkodásban és 
a halászatban történt1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Accidents_at_work_s
tatistics#Number_of_accidents

Or. pl
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Módosítás 24
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a tagállamok által a 
halászati lehetőségek halászok közötti 
felosztására bevezetett rendszerek 
akadályozzák az új halászokat a 
vállalkozásuk elindításában;

Or. en

Módosítás 25
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel az éghajlatváltozás 
korlátozhatja a halászatot, azonban a 
tengeren új tevékenységek jelennek, mint 
például a makroalga-termelés, a 
szélerőművek és a környezetvédelmi 
szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel a jogellenes, be nem jelentett 
és szabályozatlan halászat komoly veszélyt 
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jelent a világ tengeri erőforrásaira, mert a 
halállományok kimerüléséhez és a tengeri 
élőhelyek pusztulásához vezet, valamint 
torzítja a versenyt, méltánytalanul bünteti 
a tisztességes halászokat, és veszélyezteti a 
part menti közösségek megélhetését;

Or. it

Módosítás 27
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel az Európai Unióban a 
halászok helyzete változó, többek között a 
bérek és a halászati lehetőségek 
tekintetében;

Or. pl

Módosítás 28
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel Európa-szerte a halászflotta 
egyre nagyobb mértékű koncentrálódását 
figyelték meg1a;
_________________
1a Európai Bizottság, Tanulmány a 
halászati termelési eszközök 
tulajdonjogáról és kizárólagos jogairól, 
2019.

Or. en
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Módosítás 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
C d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cd. mivel a halászok aktív bevonása a 
tengeri halászati maradványok gyűjtésébe 
és partra szállításába alapvető fontosságú 
a biológiai sokféleség és a halállományok 
védelme, valamint a Zöld New Deal 
célkitűzéseinek – többek között a tengeri 
hulladék újrafeldolgozásából származó 
értéklánc – megvalósítása szempontjából;

Or. it

Módosítás 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
C d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cd. mivel a balti-tengeri halállomány 
újjáépítésének szükségessége ahhoz vezet, 
hogy évente csökken a teljes halászati 
kvóta; mivel ez egyrészt nem segít abban, 
hogy az új halászokat vonzzanak a 
szakmába, másrészt pedig fellépést tesz 
szükségessé a meglévő munkahelyek 
védelme érdekében;

Or. pl

Módosítás 31
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
C e preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ce. mivel a halász szakma gyakran 
nemzedékről nemzedékre száll át, és a part 
menti halászat – különösen a kisüzemi 
part menti és hagyományos halászat – 
jelentős mértékben hozzájárul a part 
menti közösségek társadalmi-gazdasági 
jólétéhez, a helyi fejlődéshez, a 
munkahelyek megőrzéséhez, a teljes 
értékláncban az értékteremtéshez, a friss 
hallal való ellátáshoz, a tradicionális helyi 
kultúra megőrzéséhez,

Or. pl

Módosítás 32
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. úgy véli, hogy sürgősen 
foglalkozni kell a halászati ágazat 
generációváltásának problémájával, és 
vonzóbbá kell tenni a halászok munkáját, 
figyelembe véve, hogy a fiataloknak szóló 
egyedi szakpolitikák hasznosak lehetnek, 
de nem elegendőek olyan, az ágazat régre 
visszanyúló problémáinak megoldására 
irányuló, szélesebb körű intézkedések 
nélkül – mint a méltányos és tisztességes 
bérezés, a megfelelő szociális védelem 
különösen halászati tilalom idején vagy a 
nem munkával töltött időszakokban, a 
magas színvonalú egészségvédelmi és 
biztonsági normáknak megfelelő halászat 
biztosítása, valamint a szakma korszerű és 
a fenntarthatóság és a digitalizáció 
jelentette kihívásokkal összhangban 
történő bemutatása –, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak a környezeti 
célkitűzések eléréséhez és a halászoknak 
mint a tenger valódi „őreinek” megújult 
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társadalmi elismeréséhez;

Or. it

Módosítás 33
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a halászattól 
történelmileg függő part menti régióknak 
pénzügyi támogatásban kell részesülniük 
annak érdekében, hogy új ágazatokat 
fejlesszenek ki és új munkahelyeket 
teremtsenek, és felszólítja a tagállamokat, 
hogy vezessenek be célzott politikákat 
többféle munkahely létrehozása és a 
digitális megoldások alkalmazása 
érdekében; támogatja továbbá az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap (ESZA), az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és 
az új helyreállítási alap együttes 
felhasználását a part menti területeken;

1. elismeri, hogy a halászattól 
történelmileg függő part menti régióknak 
pénzügyi támogatásban kell részesülniük 
annak érdekében, hogy új ágazatokat 
fejlesszenek ki és új munkahelyeket 
teremtsenek, és megszilárdítsák a 
munkahelyeket a halászati ágazatban, 
különösen a kisüzemi halászatban és a 
kagylóhalászatra; felszólítja a 
tagállamokat, hogy vezessenek be célzott 
politikákat többféle munkahely létrehozása 
és a digitális megoldások alkalmazása 
érdekében, hogy megvédjék a hátrányos 
társadalmi-gazdasági helyzetű 
kiszolgáltatott embereket, a nőket, a 
szexuális és nemi alapú erőszak 
áldozatait/túlélőit, az LMBTI-személyeket, 
az etnikai kisebbségeket, a romákat, a 
migránsokat, a fogyatékossággal élő 
embereket, a mentális és krónikus 
betegségben szenvedőket és más 
marginalizált, megkülönböztetett, 
sérülékeny és el nem látott csoportokat; 
támogatja továbbá az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 
Szociális Alap (ESZA), az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és 
az új helyreállítási alap együttes 
felhasználását a part menti területeken;

Or. en
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Módosítás 34
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a halászattól 
történelmileg függő part menti régióknak 
pénzügyi támogatásban kell részesülniük 
annak érdekében, hogy új ágazatokat 
fejlesszenek ki és új munkahelyeket 
teremtsenek, és felszólítja a tagállamokat, 
hogy vezessenek be célzott politikákat 
többféle munkahely létrehozása és a 
digitális megoldások alkalmazása 
érdekében; támogatja továbbá az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap (ESZA), az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és 
az új helyreállítási alap együttes 
felhasználását a part menti területeken;

1. elismeri, hogy a halászattól 
történelmileg függő part menti régióknak 
pénzügyi támogatásban kell részesülniük 
annak érdekében, hogy új ágazatokat 
fejlesszenek ki és új munkahelyeket 
teremtsenek, és felszólítja a tagállamokat, 
hogy vezessenek be célzott politikákat 
többféle munkahely létrehozása és a 
digitalizáció előmozdítása érdekében; 
támogatja továbbá az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 
Szociális Alap (ESZA), az új Európai 
Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap 
(ETHAA) és az új helyreállítási alap 
együttes felhasználását a part menti 
területeken;

Or. en

Módosítás 35
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a halászattól 
történelmileg függő part menti régióknak 
pénzügyi támogatásban kell részesülniük 
annak érdekében, hogy új ágazatokat 
fejlesszenek ki és új munkahelyeket 
teremtsenek, és felszólítja a tagállamokat, 
hogy vezessenek be célzott politikákat 
többféle munkahely létrehozása és a 
digitális megoldások alkalmazása 
érdekében; támogatja továbbá az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 

1. elismeri, hogy a halászattól 
történelmileg függő part menti régióknak 
pénzügyi támogatásban kell részesülniük 
annak érdekében, hogy új ágazatokat 
fejlesszenek ki és új munkahelyeket 
teremtsenek, és felszólítja a tagállamokat, 
hogy vezessenek be célzott politikákat a 
meglévő munkahelyek megvédése és újak 
létrehozása érdekében; támogatja továbbá 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA), az Európai Szociális Alap 
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Európai Szociális Alap (ESZA), az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és 
az új helyreállítási alap együttes 
felhasználását a part menti területeken;

(ESZA), az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap (ETHA) és az új 
helyreállítási alap együttes felhasználását a 
part menti területeken;

Or. en

Módosítás 36
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet rá, hogy az EUMSZ 
349. cikke alapján a legkülső régiók 
sajátos kihívásainak való megfelelés 
érdekében különös figyelmet kell fordítani 
az európai szabályokra és szükség esetén 
ki kell igazítani azokat; felhívja az 
Európai Uniót, hogy támogassa a 
legkülső régiókat a kék gazdaság 
fejlesztésére vonatkozó fenntartható 
stratégiák végrehajtásában, és helyezze a 
halászati ágazatot a tengerhez kiváltságos 
hozzáféréssel rendelkező régiók 
társadalmi-gazdasági fejlődésének 
középpontjába;

Or. fr

Módosítás 37
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az ESZA-t széles 
körben használták a part menti és vidéki 
területek újjáélesztésére azáltal, hogy a 

2. üdvözli, hogy az ESZA-t széles 
körben használták a part menti és vidéki 
területek újjáélesztésére azáltal, hogy 
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munkaerőpiacról kiszorultak számára a 
helyi igényekhez és ágazatokhoz igazított 
képzési és foglalkoztatási lehetőségeket 
biztosítottak; mivel az ETHA hozzájárul a 
halászathoz és a tengeri gazdasághoz, 
valamint a társadalmi befogadáshoz és 
fejlődéshez;

foglalkoztatási támogatást nyújtottak, és 
felléptek a szegénységgel szemben például 
azzal, hogy az egyéni és helyi igényekhez, 
a munkahelyteremtéshez és ágazatokhoz 
igazított képzési és foglalkoztatási 
lehetőségeket biztosítottak; mivel az 
ETHA hozzájárul a halászathoz és a 
tengeri gazdasághoz, valamint a társadalmi 
befogadáshoz és fejlődéshez; emlékeztet 
arra, hogy a 2020–2025 közötti időszakra 
szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia 
felveti, hogy ezeknek az alapoknak és más 
alapoknak támogatniuk kell a nők 
munkaerőpiaci részvételét és a munka és 
a magánélet egyensúlyát előmozdító 
intézkedéseket, be kell fektetniük a 
gondozási létesítményekbe, támogatniuk 
kell a női vállalkozókat, és bizonyos 
szakmákban fel kell lépniük a nemi 
szegregáció ellen;

Or. en

Módosítás 38
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az ESZA-t széles 
körben használták a part menti és vidéki 
területek újjáélesztésére azáltal, hogy a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára a 
helyi igényekhez és ágazatokhoz igazított 
képzési és foglalkoztatási lehetőségeket 
biztosítottak; mivel az ETHA hozzájárul a 
halászathoz és a tengeri gazdasághoz, 
valamint a társadalmi befogadáshoz és 
fejlődéshez;

2. megjegyzi, hogy az ESZA-t széles 
körben használták a part menti és vidéki 
területek újjáélesztésére azáltal, hogy a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára a 
helyi igényekhez és ágazatokhoz igazított 
képzési és foglalkoztatási lehetőségeket 
biztosítottak; mivel az ETHA hozzájárul a 
halászathoz, valamint a tengeri és az 
átfogóbb kék gazdasághoz, valamint a 
társadalmi befogadáshoz, a munkavállalói 
mobilitáshoz és a fejlődéshez;

Or. en
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Módosítás 39
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az ESZA-t széles 
körben használták a part menti és vidéki 
területek újjáélesztésére azáltal, hogy a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára a 
helyi igényekhez és ágazatokhoz igazított 
képzési és foglalkoztatási lehetőségeket 
biztosítottak; mivel az ETHA hozzájárul a 
halászathoz és a tengeri gazdasághoz, 
valamint a társadalmi befogadáshoz és 
fejlődéshez;

2. megjegyzi, hogy az ESZA-t széles 
körben használták a part menti és vidéki 
területek újjáélesztésére azáltal, hogy a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára a 
helyi igényekhez és ágazatokhoz igazított 
képzési és foglalkoztatási lehetőségeket 
biztosítottak; mivel az ETHAA hozzájárul 
a fenntartható kék gazdasághoz, beleértve 
a társadalmi befogadást és fejlődést is;

Or. en

Módosítás 40
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli a brexit halászati iparra 
gyakorolt társadalmi-gazdasági hatásait, 
és sürgeti a tagállamokat, hogy 
rendeljenek európai forrásokat a 
munkahelyek támogatásához, a 
fenntartható halászat előmozdításához és 
a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához az iparban;

Or. en

Módosítás 41
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
sürgősen indítson kezdeményezéseket a 
halászati iparban a kényszermunka és az 
emberkereskedelem felszámolása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 42
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági hatását, 
valamint annak szükségességét, hogy a 
tagállamok európai forrásokat különítsenek 
el a halászati ágazatban a munkahelyek 
megőrzésének és létrehozásának 
támogatására;

3. hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági hatását, 
valamint annak szükségességét, hogy a 
tagállamok európai forrásokat különítsenek 
el a halászati ágazatban a munkahelyek 
megőrzésének és létrehozásának 
támogatására; a forrásoknak elő kell 
mozdítaniuk azokat a tevékenységeket is, 
amelyek kezelik az egészségügyi válság 
által az ilyen kiszolgáltatott csoportokba 
tartozó emberekre gyakorolt 
mellékhatásokat; a forrásokból ezért 
támogatni kell az olyan fellépéseket, 
amelyek célja valamennyi egészségre ható 
társadalmi – és nemi – tényező 
interszekcionális megközelítés révén 
történő kezelése, az egészség terén 
fennálló valamennyi egyenlőtlenség, 
köztük a nemi alapú egyenlőtlenségek 
megszüntetése érdekében, megfelelve a 
polgárok konkrét egészségügyi igényeinek 
(beleértve a nők egészségügyi igényeit is), 
továbbá amelyek célja az összes 
egészségügyi gondozási szolgáltatáshoz 
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való folyamatos hozzáférés biztosítása;

Or. en

Módosítás 43
Samira Rafaela

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági hatását, 
valamint annak szükségességét, hogy a 
tagállamok európai forrásokat különítsenek 
el a halászati ágazatban a munkahelyek 
megőrzésének és létrehozásának 
támogatására;

3. hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági hatását, az 
Egyesült Királyság EU-ból való kilépése 
után az átmeneti időszak 2021. január 1-
jei végét követő bizonytalan gazdasági 
előrejelzéseket, valamint annak 
szükségességét, hogy a tagállamok európai 
forrásokat különítsenek el a halászati 
ágazatban a munkahelyek megőrzésének és 
létrehozásának támogatására;

Or. en

Módosítás 44
Anne Sander

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági hatását, 
valamint annak szükségességét, hogy a 
tagállamok európai forrásokat különítsenek 
el a halászati ágazatban a munkahelyek 
megőrzésének és létrehozásának 
támogatására;

3. hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági hatását, 
valamint annak szükségességét, hogy a 
tagállamok európai forrásokat különítsenek 
el a halászati ágazatban a munkahelyek 
megőrzésének és létrehozásának 
támogatására; hangsúlyozza, hogy fontos 
ezeknek e munkahelyeknek a brexit 
következményeivel szemben való védelme, 
amelyek különösen aggasztják a halászati 
ágazat dolgozóit;
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Or. fr

Módosítás 45
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági hatását, 
valamint annak szükségességét, hogy a 
tagállamok európai forrásokat különítsenek 
el a halászati ágazatban a munkahelyek 
megőrzésének és létrehozásának 
támogatására;

3. hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági hatását, 
valamint annak szükségességét, hogy a 
tagállamok európai forrásokat különítsenek 
el a halászati ágazatban a munkahelyek 
megőrzésének és létrehozásának 
támogatására, beleértve az akvakultúrát, a 
halászati és akvakultúra-termékek 
átalakítását és kereskedelmi 
hasznosítását;

Or. en

Módosítás 46
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági hatását, 
valamint annak szükségességét, hogy a 
tagállamok európai forrásokat különítsenek 
el a halászati ágazatban a munkahelyek 
megőrzésének és létrehozásának 
támogatására;

3. hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági és 
társadalmi hatását, valamint annak 
szükségességét, hogy a tagállamok európai 
forrásokat különítsenek el a halászati 
ágazatban a munkahelyek megőrzésének és 
létrehozásának támogatására;

Or. fr
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Módosítás 47
Anne Sander, François-Xavier Bellamy

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. határozottan elítéli a halászok 
elleni gyűlöletbeszédet és ellenséges 
cselekményeket; emlékeztet arra, hogy az 
európai halászok a környezet és a 
biológiai sokféleség védelme terén 
megfelelnek a világ legszigorúbb 
követelményeinek, hogy az új és nagy 
terhet jelentő szabályozásokhoz való 
folyamatos alkalmazkodás révén 
megmutatták elkötelezettségüket e 
prioritás iránt, valamint hogy – ha az 
európai politikákban még mindig folynak 
fejlesztések – a közös halászati politika 
évtizedek óta figyelembe veszi a fajok 
racionális kezelésének szükségességét; 
kéri a halászok szakmájának közös 
tiszteletben tartását, figyelembe véve 
munkájuk emberi és kulturális értékét, az 
élelmiszer-autonómiánk tekintetében 
betöltött stratégiai jellegét, valamint a 
biztonságos és egészséges élelmiszer-
fogyasztáshoz és a tengeri környezet 
megismeréséhez és védelméhez nyújtott 
hozzájárulását;

Or. en

Módosítás 48
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat arra, hogy 2019 végén a 
tagállamok 153 millió EUR kiadást 
jelentettek be a „halászat és akvakultúra” 
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kategóriában; hangsúlyozza azonban, 
hogy az összegyűjtött adatok nem 
reprezentatívak, mivel a tagállamok nem 
határozzák meg a tengeri, halászati és 
akvakultúra-ágazat számára elkülönített 
pénzeszközök pontos összegét, miközben 
az oktatás, a képzés, a foglalkoztatás és a 
befogadás terén foglalkoznak a regionális 
szükségletekkel;

Or. en

Módosítás 49
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EU-n belüli stratégiai 
változások – különösen a zöld és digitális 
átmenetek — hozzáadott értékét, amelyek 
várhatóan új munkahelyeket teremtenek a 
part menti régiókban, és további lendületet 
adnak gazdasági fejlődésüknek;

4. üdvözli az EU-n belüli stratégiai 
változások – különösen a zöld és digitális 
átmenetek — hozzáadott értékét, amelyek 
várhatóan új munkahelyeket teremtenek a 
part menti régiókban, és további lendületet 
adnak gazdasági fejlődésüknek; felszólítja 
a Bizottságot, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése érdekében 
csak olyan halászati termékek behozatalát 
engedélyezze az EU-ba, amelyek olyan 
országokból származnak, amelyek 
bizonyítani tudják, hogy megfelelnek az 
ILO C188. sz. egyezményének, tükrözve az 
uniós tagállamok szabályozási 
követelményeit;

Or. en

Módosítás 50
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EU-n belüli stratégiai 
változások – különösen a zöld és digitális 
átmenetek — hozzáadott értékét, amelyek 
várhatóan új munkahelyeket teremtenek a 
part menti régiókban, és további lendületet 
adnak gazdasági fejlődésüknek;

4. üdvözli az EU-n belüli stratégiai 
változásokból – különösen a zöld és 
digitális átmenetekből – származó 
előnyöket, amelyek várhatóan új 
munkahelyeket teremtenek a part menti 
régiókban, és további lendületet adnak 
gazdasági fejlődésüknek; e tekintetben 
hangsúlyozza az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel, a 
fenntartható fejlődés 14. célkitűzésével és 
a Párizsi Megállapodással való összhang 
szükségességét;

Or. fr

Módosítás 51
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EU-n belüli stratégiai 
változások – különösen a zöld és digitális 
átmenetek — hozzáadott értékét, amelyek 
várhatóan új munkahelyeket teremtenek a 
part menti régiókban, és további lendületet 
adnak gazdasági fejlődésüknek;

4. üdvözli az EU-n belüli stratégiai 
változások – különösen a zöld és digitális 
átmenetek — hozzáadott értékét, amelyek 
várhatóan új munkahelyeket teremtenek a 
part menti régiókban, hogy megvédjék a 
munkahelyeket a halászattól erősen függő 
területeken, és további lendületet adnak a 
foglalkoztatásnak és a gazdasági és 
társadalmi fejlődésüknek;

Or. en

Módosítás 52
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EU-n belüli stratégiai 
változások – különösen a zöld és digitális 
átmenetek — hozzáadott értékét, amelyek 
várhatóan új munkahelyeket teremtenek a 
part menti régiókban, és további lendületet 
adnak gazdasági fejlődésüknek;

4. üdvözli a zöld és digitális 
átmenetek hozzáadott értékét; ezzel 
összefüggésben azonban emlékeztet arra, 
hogy senki sem maradhat le, és hogy ezek 
az átmenetek nem történhetnek a 
veszélyeztetett csoportok vagy régiók 
rovására; hangsúlyozza ezért, hogy új, jó 
minőségű munkahelyeket kell létrehozni, 
és további lendületet kell adni a gazdasági 
fejlődésnek, a part menti régiókban is;

Or. en

Módosítás 53
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EU-n belüli stratégiai 
változások – különösen a zöld és digitális 
átmenetek — hozzáadott értékét, amelyek 
várhatóan új munkahelyeket teremtenek a 
part menti régiókban, és további lendületet 
adnak gazdasági fejlődésüknek;

4. üdvözli az EU-n belüli stratégiai 
változások – különösen a zöld és digitális 
átmenetek — hozzáadott értékét, amelyek 
várhatóan új munkahelyeket teremtenek a 
part menti régiókban, és további lendületet 
adnak gazdasági fejlődésüknek; 
hangsúlyozza a halászati szektorra 
jellemző hagyományos foglalkozások 
megőrzésének fontosságát;

Or. en

Módosítás 54
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
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lehetővé tegyék a halászoknak, hogy 
alkalmazkodjanak az említett átállások 
által okozott változásokhoz;

Or. en

Módosítás 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. mivel a part menti halászatnak 
alapvető szerepe van a kulturális 
hagyományok és gyakorlatok 
megőrzésében, és nem csak a kulturális 
sokszínűség megőrzését biztosítja az adott 
régióban, hanem magának az egész part 
menti közösségnek a túlélését is; úgy véli 
továbbá, hogy ezeket a hagyományokat és 
gyakorlatokat meg kell őrizni;

Or. pl

Módosítás 56
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
indítson kezdeményezéseket a nők 
halászatban végzett munkájának 
elismerése és a nemek közötti egyenlő 
fizetések biztosítása érdekében;

Or. en
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Módosítás 57
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a halászati ágazatban dolgozók és az 
ilyen munka iránt érdeklődők 
hozzáférjenek olyan képzésekhez, 
tanácsadáshoz, szakmai gyakorlatokhoz és 
szakképzéshez, amelyek lehetővé teszik 
számukra, hogy alkalmazkodjanak az új 
piaci trendekhez (pl. bioélelmiszerek, 
speciális turizmus, helyi termékek 
értékesítése és népszerűsítése új 
technológiák segítségével);

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a halászati ágazatban dolgozók, és 
különösen a fiatalok, valamint az ilyen 
munka iránt érdeklődők hozzáférjenek 
olyan képzésekhez, tanácsadáshoz, 
szakmai gyakorlatokhoz és szakképzéshez, 
amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 
alkalmazkodjanak az új piaci trendekhez 
(pl. bioélelmiszerek, speciális turizmus, 
helyi termékek értékesítése és 
népszerűsítése új technológiák 
segítségével); ragaszkodik ahhoz, hogy a 
halászati ágazat iránti teljes 
elköteleződéshez minden lényeges 
információt meg kell adni a fiataloknak, 
hangsúlyozva a lehetséges 
karrierfejlődést, többek között a kisüzemi 
és az ipari halászat közötti átjárási 
lehetőségek létrehozásával;

Or. fr

Módosítás 58
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a halászati ágazatban dolgozók és az 
ilyen munka iránt érdeklődők 
hozzáférjenek olyan képzésekhez, 
tanácsadáshoz, szakmai gyakorlatokhoz és 
szakképzéshez, amelyek lehetővé teszik 
számukra, hogy alkalmazkodjanak az új 
piaci trendekhez (pl. bioélelmiszerek, 

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a halászati ágazatban dolgozók és az 
ilyen munka iránt érdeklődők 
hozzáférjenek olyan képzésekhez, 
tanácsadáshoz, szakmai gyakorlatokhoz és 
szakképzéshez, beleértve az összes 
halászati munkavállaló egészségvédelmi 
és biztonsági képzését is; ösztönzi, hogy az 
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speciális turizmus, helyi termékek 
értékesítése és népszerűsítése új 
technológiák segítségével);

uniós alapokból nyújtsanak további 
összevont pénzügyi támogatást az ilyen 
képzésekre, tanácsadásra, szakmai 
gyakorlatokra és szakképzésre, amelyek 
minden halász számára elérhetőek a 
halászati idényen kívüli időszakokban;

Or. en

Módosítás 59
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a halászati ágazatban dolgozók és az 
ilyen munka iránt érdeklődők 
hozzáférjenek olyan képzésekhez, 
tanácsadáshoz, szakmai gyakorlatokhoz és 
szakképzéshez, amelyek lehetővé teszik 
számukra, hogy alkalmazkodjanak az új 
piaci trendekhez (pl. bioélelmiszerek, 
speciális turizmus, helyi termékek 
értékesítése és népszerűsítése új 
technológiák segítségével);

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a halászati ágazatban dolgozók és az 
ilyen munka iránt érdeklődők 
hozzáférjenek olyan képzésekhez, 
tanácsadáshoz, fizetett szakmai 
gyakorlatokhoz és szakképzéshez, amelyek 
lehetővé teszik számukra, hogy 
alkalmazkodjanak az új piaci trendekhez 
(pl. bioélelmiszerek, speciális turizmus, 
helyi termékek értékesítése és 
népszerűsítése új technológiák 
segítségével), annak érdekében, hogy több 
szakember lépjen be a munkavállalókat 
vesztő ágazatba;

Or. en

Módosítás 60
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 5. hangsúlyozza annak fontosságát, 



PE662.043v01-00 34/66 AM\1220370HU.docx

HU

hogy a halászati ágazatban dolgozók és az 
ilyen munka iránt érdeklődők 
hozzáférjenek olyan képzésekhez, 
tanácsadáshoz, szakmai gyakorlatokhoz és 
szakképzéshez, amelyek lehetővé teszik 
számukra, hogy alkalmazkodjanak az új 
piaci trendekhez (pl. bioélelmiszerek, 
speciális turizmus, helyi termékek 
értékesítése és népszerűsítése új 
technológiák segítségével);

hogy a halászati ágazatban dolgozók és az 
ilyen munka iránt érdeklődők 
hozzáférjenek olyan tanácsadáshoz, 
szakmai gyakorlatokhoz, valamint 
szakoktatáshoz és szakképzéshez, amelyek 
így lehetővé teszik számukra, hogy 
alkalmazkodjanak az új piaci trendekhez 
(pl. bioélelmiszerek, rövid szállítói láncok, 
speciális turizmus, valamint helyi 
termékek értékesítése és népszerűsítése új 
technológiák segítségével);

Or. en

Módosítás 61
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a halászati ágazatban dolgozók és az 
ilyen munka iránt érdeklődők 
hozzáférjenek olyan képzésekhez, 
tanácsadáshoz, szakmai gyakorlatokhoz és 
szakképzéshez, amelyek lehetővé teszik 
számukra, hogy alkalmazkodjanak az új 
piaci trendekhez (pl. bioélelmiszerek, 
speciális turizmus, helyi termékek 
értékesítése és népszerűsítése új 
technológiák segítségével);

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a halászati ágazatban dolgozók és az 
ilyen munka iránt érdeklődők méltányos és 
inkluzív módon hozzáférjenek olyan 
képzésekhez, tanácsadáshoz, szakmai 
gyakorlatokhoz és szakképzéshez, amelyek 
lehetővé teszik számukra, hogy 
alkalmazkodjanak az új piaci trendekhez 
(pl. bioélelmiszerek, speciális turizmus, 
helyi termékek értékesítése és 
népszerűsítése új technológiák 
segítségével);

Or. en

Módosítás 62
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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5a. megjegyzi, hogy egyes uniós 
tagállamok speciális képzési és oktatási 
programokat dolgoztak ki a halászok 
számára, míg más tagállamoknak 
nincsenek ilyen külön programjaik; 
megjegyzi, hogy a képzési pályák 
tagállamonként eltérőek, és magukban 
foglalják mind a hagyományos 
megközelítést, az ismeretek apáról fiúra 
való átadását, mind a formális, szakmai 
(felső)oktatást, miközben a kínált képzési 
és oktatási programok tartalma 
tagállamonként, sőt néha egy adott 
tagállamon belül is változik1b;
_________________
1b A jövő nemzedék halászairól: a 
halászati ágazat vonzóvá tétele a 
munkavállalók új generációja számára, és 
munkahelyteremtés a part menti 
közösségekben. A PECH 
háttérdokumentumba, 2020, 10. o.

Or. pl

Módosítás 63
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy a halászok 
képzése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a halászati tevékenységeket nagyobb 
mértékben bevonják a 
természetvédelembe, és e tevékenységek 
jobban hozzájáruljanak a természet 
védelméhez, támogatva a fenntarthatóbb 
halászati technikák bevezetését és 
alkalmazását, összhangban az erőforrások 
fenntartható kiaknázásának a közös 
halászati politikában megállapított 
céljaival;
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Or. en

Módosítás 64
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. megerősíti, hogy ahhoz, hogy 
ösztönözzük tengerparti régiókban élő 
fiatalokat a part menti halászati 
tevékenységek és hagyományok 
fenntartására, elengedhetetlen a 
megfelelő és speciális oktatás és képzés;

Or. pl

Módosítás 65
Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy a képesítések 
és tengerbiztonsági bizonyítványok EU-n 
belüli kölcsönös elismerése növelni fogja 
a személyzet mobilitását, és vonzóbbá 
fogja tenni a tengerészeti szakmákat a 
fiatal generáció számára; úgy véli, hogy a 
tanúsítványok elismerése nem járhat 
túlzott pénzügyi és bürokratikus 
terhekkel;

6. arra bátorítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki tengeri-halászat duális 
szakképzési programokat és az uniós 
halászflotta halászainak képzésére és 
tanúsítására vonatkozó közös szabványt, 
és kapcsolják össze a biztonsági képzést és 
a tanúsítást a fenntarthatósági képzéssel 
annak érdekében, hogy javítsák az ipar 
vonzerejét a fiatalok számára, és 
megkönnyítsék a halászok szabad 
mozgását; sürgeti a tagállamokat, hogy 
rendeljenek finanszírozást a tanúsítás és a 
képzés költségeinek fedezésére;

Or. en
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Módosítás 66
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy a képesítések 
és tengerbiztonsági bizonyítványok EU-n 
belüli kölcsönös elismerése növelni fogja a 
személyzet mobilitását, és vonzóbbá fogja 
tenni a tengerészeti szakmákat a fiatal 
generáció számára; úgy véli, hogy a 
tanúsítványok elismerése nem járhat 
túlzott pénzügyi és bürokratikus 
terhekkel;

6. emlékeztet arra, hogy a képesítések 
és tengerbiztonsági bizonyítványok EU-n 
belüli kölcsönös elismerése növelni fogja a 
személyzet mobilitását, és vonzóbbá fogja 
tenni a tengerészeti szakmákat a fiatal 
generáció számára; úgy véli, hogy be kell 
építeni az IMO-rendelet hozzáigazítását az 
uniós rendelethez;

Or. en

Módosítás 67
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a fiatal halászoknak 
olyan korszerű képzést kell kapniuk, 
amely a halászati tevékenységben egyre 
nagyobb mértékben használt digitális 
eszközökhöz való teljes körű hozzáférésre 
és azok alkalmazására épül, és 
megfelelően felkészíti őket arra az új 
szerepre, amelyet a halászoknak az 
egészséges, biztonságos, nyomon 
követhető és jó minőségű élelmiszerek 
előállítását eredményező fenntartható 
halászatban, valamint a tengeri környezet 
– különösen a halállományok – 
védelmében kell betölteniük, egészen a 
tenger megtisztításához a véletlenül 
kifogott hulladék gyűjtése és partra 
szállítása révén történő hozzájárulásukig;
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Or. it

Módosítás 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. komoly aggodalmának ad hangot 
az európai régiókban nyilvántartott 
halászok között a jövedelem és a szociális 
védelemhez való hozzáférés terén fennálló 
különbségek, valamint a nagyüzemi és a 
kisüzemi halászati ágazatban 
foglalkoztatott halászok élet- és 
munkakörülményeiben fennálló jelentős 
különbségek miatt; ezért gyors és 
összehangolt fellépésre szólítja fel a 
Bizottságot és a tagállamokat a kisüzemi 
halászat jobb támogatása és újjáélesztése 
érdekében, hiszen az fenntarthatóbbnak 
bizonyult, mint az intenzív és ipari 
nagyüzemi halászat, valamint a kis part 
menti települések gazdaságának és 
identitásának alapvető pillére;

Or. it

Módosítás 69
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. úgy véli, hogy ösztönözni kell a 
nők részvételét a halászati ágazat 
tevékenységeiben, és különösen biztosítani 
kell a szárazföldön zajló támogató 
tevékenységek keretében már most is – 
gyakran az informális gazdaság keretei 
között – végzett munkájuk gazdasági és 



AM\1220370HU.docx 39/66 PE662.043v01-00

HU

szociális elismerését;

Or. it

Módosítás 70
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a szakmai előmenetel 
folyamatosságának, és ezzel 
összefüggésben a munkahelyek 
létrehozásának és fenntartásának 
jelentőségét: emlékeztet arra, hogy 
támogatni kell a halászokat karrierjük 
parton történő folytatásában, ha 
egészségügyi okok, munkaerő-piaci 
változások vagy más tényezők miatt nem 
tudnak tovább dolgozni a tengeren; úgy 
véli, hogy az európai alapoknak, különösen 
az ESZA-nak támogatniuk kell a 
zökkenőmentes szakmai átmenetet;

7. hangsúlyozza a szakmai előmenetel 
és a társadalombiztosítás 
folyamatosságának, és ezzel 
összefüggésben a munkahelyek 
létrehozásának és fenntartásának 
jelentőségét, amit szilárd és megbízható 
szociális biztonsági rendszerek 
támasztanak alá, biztosítva, hogy 
mindenki hozzáférjen egy szegénységi 
küszöb feletti minimumjövedelemhez; 
emlékeztet arra, hogy támogatni kell a 
halászokat karrierjük parton történő 
folytatásában, ha fizikai vagy mentális 
egészségügyi okok, szennyezés, a víz-
keretirányelv végrehajtásának tagállamok 
általi elmulasztása, munkaerő-piaci 
változások vagy más tényezők miatt nem 
tudnak tovább dolgozni a halászati 
ágazatban; úgy véli, hogy a 2020–2025. 
közötti időszakra szóló nemi 
esélyegyenlőségi stratégiára tekintettel az 
európai alapoknak, különösen az ESZA-
nak támogatniuk kell a zökkenőmentes 
szakmai átmenetet;

Or. en

Módosítás 71
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a szakmai előmenetel 
folyamatosságának, és ezzel 
összefüggésben a munkahelyek 
létrehozásának és fenntartásának 
jelentőségét: emlékeztet arra, hogy 
támogatni kell a halászokat karrierjük 
parton történő folytatásában, ha 
egészségügyi okok, munkaerő-piaci 
változások vagy más tényezők miatt nem 
tudnak tovább dolgozni a tengeren; úgy 
véli, hogy az európai alapoknak, különösen 
az ESZA-nak támogatniuk kell a 
zökkenőmentes szakmai átmenetet;

7. hangsúlyozza a szakmai előmenetel 
folyamatosságának és 
fenntarthatóságának, és ezzel 
összefüggésben a munkahelyek 
létrehozásának és fenntartásának, valamint 
a halászati tevékenység megszűnése 
esetén a kompenzáció nyújtásának 
jelentőségét; emlékeztet arra, hogy 
támogatni kell a halászokat karrierjük 
parton történő folytatásában, ha 
egészségügyi okok, munkaerő-piaci 
változások vagy más tényezők miatt nem 
tudnak tovább dolgozni a tengeren; úgy 
véli, hogy az európai alapoknak, különösen 
az ESZA-nak támogatniuk kell a 
zökkenőmentes szakmai átmenetet;

Or. en

Módosítás 72
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a szakmai előmenetel 
folyamatosságának, és ezzel 
összefüggésben a munkahelyek 
létrehozásának és fenntartásának 
jelentőségét: emlékeztet arra, hogy 
támogatni kell a halászokat karrierjük 
parton történő folytatásában, ha 
egészségügyi okok, munkaerő-piaci 
változások vagy más tényezők miatt nem 
tudnak tovább dolgozni a tengeren; úgy 
véli, hogy az európai alapoknak, különösen 
az ESZA-nak támogatniuk kell a 
zökkenőmentes szakmai átmenetet;

7. hangsúlyozza a szakmai előmenetel 
folyamatosságának, és ezzel 
összefüggésben a munkahelyek 
létrehozásának és fenntartásának 
jelentőségét: emlékeztet arra, hogy 
támogatni kell a halászokat karrierjük 
parton történő folytatásában, ha 
egészségügyi okok, munkaerő-piaci 
változások vagy más tényezők miatt nem 
tudnak tovább dolgozni a tengeren; úgy 
véli, hogy az európai alapoknak, különösen 
az ESZA-nak támogatniuk kell a 
zökkenőmentes szakmai átmenetet, többek 
között az egész életen át tartó tanuláson és 
más készségfejlesztési programokon 
keresztül;
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Or. en

Módosítás 73
Jordi Cañas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a szakmai előmenetel 
folyamatosságának, és ezzel 
összefüggésben a munkahelyek 
létrehozásának és fenntartásának 
jelentőségét: emlékeztet arra, hogy 
támogatni kell a halászokat karrierjük 
parton történő folytatásában, ha 
egészségügyi okok, munkaerő-piaci 
változások vagy más tényezők miatt nem 
tudnak tovább dolgozni a tengeren; úgy 
véli, hogy az európai alapoknak, különösen 
az ESZA-nak támogatniuk kell a 
zökkenőmentes szakmai átmenetet;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 74
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a szakmai előmenetel 
folyamatosságának, és ezzel 
összefüggésben a munkahelyek 
létrehozásának és fenntartásának 
jelentőségét: emlékeztet arra, hogy 
támogatni kell a halászokat karrierjük 
parton történő folytatásában, ha 
egészségügyi okok, munkaerő-piaci 
változások vagy más tényezők miatt nem 
tudnak tovább dolgozni a tengeren; úgy 

(A magyar változatot nem érinti.)
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véli, hogy az európai alapoknak, különösen 
az ESZA-nak támogatniuk kell a 
zökkenőmentes szakmai átmenetet;

Or. en

Módosítás 75
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a szakmai előmenetel 
folyamatosságának, és ezzel 
összefüggésben a munkahelyek 
létrehozásának és fenntartásának 
jelentőségét: emlékeztet arra, hogy 
támogatni kell a halászokat karrierjük 
parton történő folytatásában, ha 
egészségügyi okok, munkaerő-piaci 
változások vagy más tényezők miatt nem 
tudnak tovább dolgozni a tengeren; úgy 
véli, hogy az európai alapoknak, különösen 
az ESZA-nak támogatniuk kell a 
zökkenőmentes szakmai átmenetet;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 76
Jordi Cañas

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet arra, hogy az EU 
kohéziós politikája a gazdasági, társadalmi 
és területi egyenlőtlenségek csökkentésére 
irányuló fő uniós beruházási politika; 
felhívja továbbá a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy használják fel a 

8. felhívja továbbá a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy használják fel a 
Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz (ESI) 
forrásait és különösen az ETHAA-t, mint 
olyan eszközt, amely helyi szinten bevonja 
a polgárokat a halászati ágazat előtt álló 
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Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz (ESI) 
forrásait és különösen az ETHA-t, mint 
olyan eszközt, amely helyi szinten bevonja 
a polgárokat a halászati ágazat előtt álló 
kihívásokra adandó válaszok 
kidolgozásába;

kihívásokra adandó válaszok 
kidolgozásába; sürgeti az ETHAA-t, hogy 
erősítse tovább a halászok számára az 
elveszett halászeszközök és tengeri 
hulladék összegyűjtésére nyújtott uniós 
támogatást, hozzájárulva ezáltal a tengeri 
és part menti biológiai sokféleség és 
ökoszisztémák védelméhez és 
helyreállításához, valamint a körforgásos 
gazdaságban a műanyagokkal kapcsolatos 
európai stratégia végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 77
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet arra, hogy az EU 
kohéziós politikája a gazdasági, társadalmi 
és területi egyenlőtlenségek csökkentésére 
irányuló fő uniós beruházási politika; 
felhívja továbbá a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy használják fel a 
Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz (ESI) 
forrásait és különösen az ETHA-t, mint 
olyan eszközt, amely helyi szinten bevonja 
a polgárokat a halászati ágazat előtt álló 
kihívásokra adandó válaszok 
kidolgozásába;

8. emlékeztet arra, hogy az Unió 
kohéziós politikája a gazdasági, társadalmi 
és területi egyenlőtlenségek csökkentésére 
irányuló fő uniós beruházási politika; 
felhívja a tagállamokat, hogy használják fel 
a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközt 
(ESI) és az ETHAA-t, mint olyan eszközt, 
amely helyi szinten bevonja a polgárokat a 
halászati ágazat előtt álló kihívásokra 
adandó válaszok kidolgozásába;

Or. en

Módosítás 78
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet arra, hogy az EU 
kohéziós politikája a gazdasági, társadalmi 
és területi egyenlőtlenségek csökkentésére 
irányuló fő uniós beruházási politika; 
felhívja továbbá a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy használják fel a 
Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz (ESI) 
forrásait és különösen az ETHA-t, mint 
olyan eszközt, amely helyi szinten bevonja 
a polgárokat a halászati ágazat előtt álló 
kihívásokra adandó válaszok 
kidolgozásába;

8. emlékeztet arra, hogy az EU 
kohéziós politikája a gazdasági, társadalmi 
és területi egyenlőtlenségek csökkentésére 
irányuló uniós beruházási politikai eszköz; 
felhívja továbbá a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy használják fel a 
Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz (ESI) 
forrásait és különösen az ETHA-t, mint 
olyan eszközt, amely helyi szinten bevonja 
a polgárokat a halászati ágazat előtt álló 
kihívásokra adandó válaszok 
kidolgozásába;

Or. en

Módosítás 79
Jordi Cañas

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ösztönzi a sikeres helyi 
akciócsoportok – amelyek a helyi 
élelmiszer-termelés helyi fejlesztési 
stratégiáiért felelős helyi köz-magán 
társulások – továbbfejlesztését, a 
természeti erőforrások felhasználásának 
javítását, a vidék vonzóbbá tételét a 
szolgáltatások és a kultúra növelésével, 
valamint a munkahelyteremtést; úgy véli, 
hogy az ilyen stratégiák végrehajtását az 
európai alapoknak kell támogatniuk;

9. ösztönzi a sikeres helyi halászati 
akciócsoportok – amelyek a helyi 
élelmiszer-termelés helyi fejlesztési 
stratégiáiért felelős helyi köz-magán 
társulások – továbbfejlesztését a szociális 
gazdaság célkitűzéseivel összhangban, a 
természeti erőforrások felhasználásának 
javítását, a vidék vonzóbbá tételét a 
szolgáltatások és a kultúra növelésével, 
valamint a munkahelyteremtést; úgy véli, 
hogy az ilyen stratégiák végrehajtását az 
európai alapoknak kell támogatniuk;

Or. en

Módosítás 80
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
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9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ösztönzi a sikeres helyi 
akciócsoportok – amelyek a helyi 
élelmiszer-termelés helyi fejlesztési 
stratégiáiért felelős helyi köz-magán 
társulások – továbbfejlesztését, a természeti 
erőforrások felhasználásának javítását, a 
vidék vonzóbbá tételét a szolgáltatások és a 
kultúra növelésével, valamint a 
munkahelyteremtést; úgy véli, hogy az 
ilyen stratégiák végrehajtását az európai 
alapoknak kell támogatniuk;

9. ösztönzi a sikeres helyi 
akciócsoportok – amelyek a helyi 
élelmiszer-termelés helyi fejlesztési 
stratégiáiért felelős helyi köz-magán 
társulások – további támogatását és adott 
esetben bővítését, a természeti erőforrások 
felhasználásának javítását, a halászattal 
foglalkozó közösségek térségeinek 
vonzóbbá tételét a szolgáltatások és a 
kultúra növelésével, valamint a 
munkahelyteremtést; úgy véli, hogy az 
ilyen stratégiák végrehajtását az európai 
alapoknak kell támogatniuk;

Or. en

Módosítás 81
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ösztönzi a sikeres helyi 
akciócsoportok – amelyek a helyi 
élelmiszer-termelés helyi fejlesztési 
stratégiáiért felelős helyi köz-magán 
társulások – továbbfejlesztését, a természeti 
erőforrások felhasználásának javítását, a 
vidék vonzóbbá tételét a szolgáltatások és a 
kultúra növelésével, valamint a 
munkahelyteremtést; úgy véli, hogy az 
ilyen stratégiák végrehajtását az európai 
alapoknak kell támogatniuk;

9. ösztönzi a helyi akciócsoportok – 
amelyek a helyi élelmiszer-termelés helyi 
fejlesztési stratégiáiért felelős helyi köz-
magán társulások – jobb nyomon 
követését, a természeti erőforrások 
felhasználásának javítását, a vidék 
vonzóbbá tételét a szolgáltatások és a 
kultúra növelésével, valamint a 
munkahelyteremtést; úgy véli, hogy az 
ilyen stratégiák végrehajtását az európai 
alapoknak kell támogatniuk;

Or. en

Módosítás 82
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi
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Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ösztönzi a sikeres helyi 
akciócsoportok – amelyek a helyi 
élelmiszer-termelés helyi fejlesztési 
stratégiáiért felelős helyi köz-magán 
társulások – továbbfejlesztését, a 
természeti erőforrások felhasználásának 
javítását, a vidék vonzóbbá tételét a 
szolgáltatások és a kultúra növelésével, 
valamint a munkahelyteremtést; úgy véli, 
hogy az ilyen stratégiák végrehajtását az 
európai alapoknak kell támogatniuk;

9. ösztönzi a sikeres helyi 
akciócsoportok – amelyek a helyi 
élelmiszer-termelés helyi fejlesztési 
stratégiáiért felelős helyi társulások – 
továbbfejlesztését, a természeti erőforrások 
felhasználásának javítását, a vidék 
vonzóbbá tételét a szolgáltatások és a 
kultúra növelésével, valamint a 
munkahelyteremtést; úgy véli, hogy az 
ilyen stratégiák végrehajtását az európai 
alapoknak kell támogatniuk;

Or. en

Módosítás 83
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a halászok 
meghatározó és pótolhatatlan szerepet 
töltenek be a tenger védelmében, amint azt 
a – leggyakrabban nem a halászati 
tevékenységből származó – tengeri 
hulladék gyűjtése is mutatja, amely mind 
az egész közösség, mind a kék 
gazdaságban részt vevő többi vállalkozás 
számára igen értékes tevékenység; ezért 
ezt a feladatot a lehető legnagyobb 
mértékben elő kell segíteni, célzott 
képzéssel, világos szabályozással és egy 
olyan integrált hulladékgyűjtési rendszer 
kialakításával, amely lehetővé teszi a 
hulladék könnyű partra szállítását és 
újrafeldolgozását is, különösen a kisebb, 
gyakran nem megfelelően felszerelt 
kikötőkben, továbbá biztosítva az 
„ökológiai halászok” szerepének 



AM\1220370HU.docx 47/66 PE662.043v01-00

HU

elismerését, méltányos díjazását és 
ösztönzését;

Or. it

Módosítás 84
Jordi Cañas

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza ezért, hogy fontos a 
halak és egyéb tengeri termékek 
értékesítése új piacainak támogatása, 
valamint a friss hal helyi piacainak 
fejlesztéséhez szükséges adminisztratív és 
technikai követelmények egyszerűsítése; 
ösztönzi az ágazat további digitalizációját, 
amelynek lehetővé kell tennie a halászok 
és a fogyasztók közötti jobb 
együttműködést, valamint a kifogott 
halakkal és egyéb tengeri termékekkel 
való jobb gazdálkodást és a 
hulladékképződés megelőzését; kiemeli az 
ezzel kapcsolatos, uniós forrásokból 
támogatott képzésekhez való hozzáférés 
értékét;

10. hangsúlyozza ezért, hogy fontos a 
halak és egyéb tengeri termékek, például a 
halászati melléktermékek értékesítése új 
piacainak támogatása, amelyeket ki lehet 
nyerni és a nem élelmiszer-piacokra (pl. 
takarmány, gyógyszerek stb.) lehet 
szállítani, így optimalizálva az erőforrások 
felhasználását; szorgalmazza a friss hal 
helyi piacainak fejlesztéséhez szükséges 
adminisztratív és technikai követelmények 
egyszerűsítését, hogy fellendítsék a hal 
közvetlen értékesítését és a 
házhozszállítási szolgáltatásokat, 
különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára, mivel ez 
ahhoz vezethet, hogy a helyi közösség az 
elért eredmény értékének nagyobb 
részarányát tudja megtartani; ösztönzi az 
ágazat további digitalizációját, amelynek 
lehetővé kell tennie a halászok és a 
fogyasztók közötti jobb együttműködést; 
felszólítja a tagállamokat, hogy 
támogassák a Bizottság uniós halászati 
ellenőrzési rendszerre vonatkozó 
javaslatát a jelenlegi nyomon 
követhetőségi rendelkezések megerősítése 
céljából, hogy elősegítsék az állományok 
jobb megértését, és biztosítsák a 
fenntarthatóság és származás tanúsítását, 
mivel ezek hozzájárulhatnak az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodáshoz, 
és a nagyobb értékű piacokat nyithatnak 
meg; kiemeli az ezzel kapcsolatos, uniós 
forrásokból támogatott képzésekhez való 
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hozzáférés értékét;

Or. en

Módosítás 85
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza ezért, hogy fontos a 
halak és egyéb tengeri termékek 
értékesítése új piacainak támogatása, 
valamint a friss hal helyi piacainak 
fejlesztéséhez szükséges adminisztratív és 
technikai követelmények egyszerűsítése; 
ösztönzi az ágazat további digitalizációját, 
amelynek lehetővé kell tennie a halászok 
és a fogyasztók közötti jobb 
együttműködést, valamint a kifogott 
halakkal és egyéb tengeri termékekkel 
való jobb gazdálkodást és a 
hulladékképződés megelőzését; kiemeli az 
ezzel kapcsolatos, uniós forrásokból 
támogatott képzésekhez való hozzáférés 
értékét;

10. hangsúlyozza, hogy fontos a halak 
és egyéb tengeri termékek új értékesítési 
helyeinek támogatása a friss halászati 
termékek kis helyi piacainak fejlesztéséhez 
szükséges adminisztratív és technikai 
követelmények egyszerűsítésén keresztül, 
amelyek biztosítják a tisztességes 
munkafeltételeket, beleértve a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
rendelkezéseket, valamint a magas szintű 
fogyasztóvédelmet;

Or. en

Módosítás 86
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza ezért, hogy fontos a 
halak és egyéb tengeri termékek 
értékesítése új piacainak támogatása, 
valamint a friss hal helyi piacainak 

10. hangsúlyozza ezért, hogy fontos a 
halak és egyéb tengeri termékek 
értékesítése új piacainak támogatása, a 
fenntartható halászat előmozdítása, 
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fejlesztéséhez szükséges adminisztratív és 
technikai követelmények egyszerűsítése; 
ösztönzi az ágazat további digitalizációját, 
amelynek lehetővé kell tennie a halászok 
és a fogyasztók közötti jobb 
együttműködést, valamint a kifogott 
halakkal és egyéb tengeri termékekkel való 
jobb gazdálkodást és a hulladékképződés 
megelőzését; kiemeli az ezzel kapcsolatos, 
uniós forrásokból támogatott képzésekhez 
való hozzáférés értékét;

valamint a friss hal helyi piacainak 
fejlesztéséhez szükséges adminisztratív és 
technikai követelmények egyszerűsítése; 
ösztönzi az ágazat további digitalizációját, 
amelynek lehetővé kell tennie a halászok 
és a fogyasztók közötti jobb 
együttműködést, valamint a kifogott 
halakkal és egyéb tengeri termékekkel való 
jobb gazdálkodást és a hulladékképződés 
megelőzését; kiemeli az ezzel kapcsolatos, 
uniós forrásokból támogatott képzésekhez 
való hozzáférés értékét;

Or. en

Módosítás 87
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza ezért, hogy fontos a 
halak és egyéb tengeri termékek 
értékesítése új piacainak támogatása, 
valamint a friss hal helyi piacainak 
fejlesztéséhez szükséges adminisztratív és 
technikai követelmények egyszerűsítése; 
ösztönzi az ágazat további digitalizációját, 
amelynek lehetővé kell tennie a halászok 
és a fogyasztók közötti jobb 
együttműködést, valamint a kifogott 
halakkal és egyéb tengeri termékekkel való 
jobb gazdálkodást és a hulladékképződés 
megelőzését; kiemeli az ezzel kapcsolatos, 
uniós forrásokból támogatott képzésekhez 
való hozzáférés értékét;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 88
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez
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Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. bátorítja az ágazat további 
digitalizálását, amelynek lehetővé kell 
tennie a halászok és a fogyasztók közötti 
jobb együttműködést, növelve a halászati 
termékek nyomon követhetőségét, 
valamint biztosítva a halállományok jobb 
kezelését; kiemeli az ezzel kapcsolatos, 
uniós forrásokból támogatható 
képzésekhez való hozzáférés értékét;

Or. en

Módosítás 89
Jordi Cañas

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
szociális gazdaság politikáin keresztül 
támogassák a fenntartható kisüzemi 
halászatot a 14. fenntartható fejlődési cél 
megvalósítása érdekében;

Or. en

Módosítás 90
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
amelyre gyakran fenyegetést jelent 
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munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára;

nemcsak a nyílt vízi munka veszélyes 
volta, hanem a régi és kevéssé biztonságos 
hajók is, amelyek fokozzák a munkával 
kapcsolatos, akár súlyos sérüléseknek való 
kitettségüket; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat összes 
munkavállalója számára, és felhívja a 
Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő 
támogatást a flottának a környezeti 
fenntarthatóság követelményét 
maradéktalanul tiszteletben tartó 
megújításához, különös tekintettel a 
kisüzemi halászatra, ahol a hajók átlagos 
kora jóval magasabb, mint az ipari 
halászatban;

Or. it

Módosítás 91
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára;

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára; ösztönzi a meglévő 
szociális jogszabályok, például a halászati 
ágazat munkafeltételeiről szóló ILO-
egyezmény (ILO C188) és a közös 
halászati politika szabályai közötti 
ellentmondások megszüntetését, különös 
tekintettel azokra a szabályokra, amelyek 
tiltják a halászati kapacitás mérésének 
bármilyen módosítását, beleértve a 
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hajómotor teljesítményét is;

Or. en

Módosítás 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára;

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára; hangsúlyozza, 
hogy képzésre van szükség, amely kiterjed 
a halászati ágazatban jellemző 
munkahelyi biztonságra, a tengeri 
környezet védelmére, az erőforrások 
védelmére, a tenger és a part menti 
övezetek védelmére, valamint a 
halfeldolgozó ágazatban a fogások 
minőségére, forgalmazására és 
kezelésére;

Or. pl

Módosítás 93
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 

11. emlékeztet arra, hogy az EU-nak 
felelőssége van a munkahelyi 
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tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára;

egészségvédelem és biztonság területén; 
komoly aggodalmát fejezi ki a halászok és 
az iparágban foglalkoztatott összes többi 
személy fizikai és mentális egészségével 
kapcsolatban, tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy garantálják a 
biztonságos és jó minőségű munkahelyi 
infrastruktúrát és létesítményeket, 
amelyek megfelelő szintű higiéniát 
nyújtanak, valamint biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára, beleértve a 
migráns munkavállalókat is;

Or. en

Módosítás 94
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára;

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára, továbbá üdvözli a 
Bizottság azon szándékát, hogy elvégzi a 
halászhajók biztonságáról szóló irányelv 
értékelését annak érdekében, hogy 
azonosítsa az esetleges szabályozási 
hiányosságokat a biztonság terén;

Or. en



PE662.043v01-00 54/66 AM\1220370HU.docx

HU

Módosítás 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára;

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára; felszólítja a 
tagállamokat, hogy vonják be ebbe a 
szociális partnereket, és biztosítsanak 
elegendő erőforrást a munkaügyi 
felügyelőségek számára feladatuk 
teljesítéséhez;

Or. en

Módosítás 96
Jordi Cañas

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára;

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a halászati 
ágazat munkafeltételeiről szóló 188. sz. 
ILO-egyezményt, hogy biztonságos és 
tisztességes munkakörülményeket 
biztosítsanak az ágazat munkavállalói 
számára, valamint világszerte egyenlő 
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versenyfeltételeket és tisztességes versenyt 
teremtsenek halászati vállalatok között;

Or. en

Módosítás 97
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. komoly aggodalmát fejezi ki a 
halászok egészségével kapcsolatban, 
tekintettel nehéz és stresszes 
munkakörülményeikre, valamint a 
munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy biztosítsanak 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülményeket az ágazat 
munkavállalói számára;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 98
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. rendkívül fontosnak tartja a 
halászhajókon az élet- és 
munkakörülményeinek javítását, ideértve 
a biztonsági rendelkezéseket is, és e 
tekintetben szorgalmazza, hogy az uniós 
alapokból nyújtsanak támogatást, 
különösen a kisüzemi halászhajók 
számára; sürgeti az Európai Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy találjanak olyan 
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megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a 
hajók bruttó tonnatartalmának növelését, 
anélkül hogy bővítenék a halfogási 
kapacitást, hogy biztosítsák a fedélzeten a 
megfelelő pihenő-, munka- és biztonsági 
területeket és ezek feltételeit;

Or. en

Módosítás 99
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza a felső határok 
kiszámításának fontosságát, nemcsak 
biztonsági okokból, hanem a fedélzeten a 
tisztességes munka- és életkörülmények 
garantálása érdekében is, például azzal, 
hogy a halászati erőforrások számára 
elégséges tér fenntartása mellett több 
helyet biztosítsanak a hajószemélyzet 
kényelmére; rámutat arra, hogy egy ilyen 
hatékony felülvizsgálat biztosítani fogja 
azt is, hogy a nők is belépjenek az 
ágazatba (pl. külön kabinokkal, WC-kkel 
és zuhanyzókkal);

Or. en

Módosítás 100
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. aggodalmának ad hangot a balti-
tengeri halászok helyzete miatt; 
hangsúlyozza, hogy újra kell építeni a 
Balti-tenger halállományait, lehetővé téve 
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ezáltal a halászati kvóták növelését, ami 
szükségessé teszi, hogy új embereket 
vegyenek fel a halászati ágazatban; 
felszólítja a tagállamokat a meglévő 
munkahelyek megvédésére;

Or. pl

Módosítás 101
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. emlékeztet arra, hogy a halászati 
ágazatban minden munkavállalónak joga 
van szakszervezetbe tömörülni, és 
emlékezteti a Bizottságot arra a 
nyilatkozatára, hogy „a kollektív 
tárgyalásokon alapuló bérmegállapítás 
rendszerének etalonként kell szolgálnia 
valamennyi tagállamban”1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/hu/ip_20_1968

Or. en

Módosítás 102
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11b. emlékeztet arra, hogy a halászati 
ágazatban minden munkavállalónak a 
lehető legmagasabb szintű védelmet kell 
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élveznie a munkahelyi egészséget és 
biztonságot illetően, függetlenül az őket 
alkalmazó hajó vagy vállalkozás 
méretétől, a foglalkoztatás helyétől vagy 
az annak alapjául szolgáló szerződéstől;

Or. en

Módosítás 103
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kifejezi aggodalmát a halászati 
ágazat munkaerő-állományának 
elöregedése miatt, és olyan ösztönzőkre 
szólít fel, amelyek vonzzák a fiatalabb 
generációt; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket az ágazatban való 
karrierkezdés előtt álló olyan akadályok 
felszámolása érdekében, mint például a 
vállalkozásalapítás magas indulóköltsége, a 
jövedelem instabilitása és a karrier 
időtartamának bizonytalansága; üdvözli 
azokat az uniós finanszírozású projekteket, 
amelyek arra irányulnak, hogy a fiatalokat 
speciálisan kialakított programokon 
keresztül és a halászati ágazatban való 
pályakezdésre ösztönözve bevonják3;

12. kifejezi aggodalmát a halászati 
ágazat munkaerő-állományának 
elöregedése miatt, és olyan ösztönzőkre 
szólít fel, amelyek vonzzák a fiatalabb 
generációt; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket az ágazatban való 
karrierkezdés előtt álló olyan akadályok 
felszámolása érdekében, mint például a 
vállalkozásalapítás magas indulóköltsége, a 
jövedelem instabilitása és a karrier 
időtartamának bizonytalansága; üdvözli 
azokat az uniós finanszírozású projekteket, 
amelyek arra irányulnak, hogy a fiatalokat 
speciálisan kialakított programokon 
keresztül és a halászati ágazatban való 
pályakezdésre ösztönözve bevonják3; 
felszólítja a Halászati Tudományos, 
Műszaki és Gazdasági Bizottságot 
(HTMGB), hogy a közös halászati 
politikába építse be az átfogó szociális 
célkitűzésekhez kapcsolódó mutatókat, 
különös tekintettel a munkavállalók 
védelmére, az oktatásra és képzésre, a 
keresetekre és a biztonságra;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten 
(Finnország)

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten 
(Finnország)

Or. en
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Módosítás 104
Jordi Cañas

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kifejezi aggodalmát a halászati 
ágazat munkaerő-állományának 
elöregedése miatt, és olyan ösztönzőkre 
szólít fel, amelyek vonzzák a fiatalabb 
generációt; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket az ágazatban való 
karrierkezdés előtt álló olyan akadályok 
felszámolása érdekében, mint például a 
vállalkozásalapítás magas indulóköltsége, a 
jövedelem instabilitása és a karrier 
időtartamának bizonytalansága; üdvözli 
azokat az uniós finanszírozású projekteket, 
amelyek arra irányulnak, hogy a fiatalokat 
speciálisan kialakított programokon 
keresztül és a halászati ágazatban való 
pályakezdésre ösztönözve bevonják3;

12. kifejezi aggodalmát a halászati 
ágazat munkaerő-állományának 
elöregedése, valamint a nemek közötti 
egyenlőség és a méltányosság hiánya 
miatt, és olyan ösztönzőkre szólít fel, 
amelyek vonzzák a fiatalabb generációt és 
a nőket; ösztönzi a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy minden 
halászközösségben elérhetőek legyenek a 
halászati munkaidő alatt működő 
önkormányzati gyermekgondozási 
szolgáltatások; felhívja a tagállamokat, 
hogy tegyenek lépéseket az ágazatban való 
karrierkezdés előtt álló olyan akadályok 
felszámolása érdekében, mint például a 
vállalkozásalapítás magas indulóköltsége, a 
jövedelem instabilitása és a karrier 
időtartamának bizonytalansága; üdvözli 
azokat az uniós finanszírozású projekteket, 
amelyek arra irányulnak, hogy a fiatalokat 
speciálisan kialakított programokon 
keresztül és a halászati ágazatban való 
pályakezdésre ösztönözve bevonják3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten 
(Finnország)

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten 
(Finnország)

Or. en

Módosítás 105
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
12 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

12. kifejezi aggodalmát a halászati 
ágazat munkaerő-állományának 
elöregedése miatt, és olyan ösztönzőkre 
szólít fel, amelyek vonzzák a fiatalabb 
generációt; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket az ágazatban való 
karrierkezdés előtt álló olyan akadályok 
felszámolása érdekében, mint például a 
vállalkozásalapítás magas indulóköltsége, a 
jövedelem instabilitása és a karrier 
időtartamának bizonytalansága; üdvözli 
azokat az uniós finanszírozású projekteket, 
amelyek arra irányulnak, hogy a fiatalokat 
speciálisan kialakított programokon 
keresztül és a halászati ágazatban való 
pályakezdésre ösztönözve bevonják3;

12. aggodalmának ad hangot a 
halászati ágazat munkaerő-állományának 
elöregedése miatt, és olyan ösztönzőkre 
szólít fel, amelyek vonzzák a fiatalabb 
generációt; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket azon emberek 
támogatása érdekében, akik karriert 
akarnak kezdeni az ágazatban, és kezeljék 
az olyan kérdéseket, mint például a 
vállalkozásalapítás magas indulóköltsége, a 
jövedelem instabilitása, a nemek közötti 
egyenlőség és a karrier időtartamának 
bizonytalansága; üdvözli azokat az uniós 
finanszírozású projekteket, amelyek arra 
irányulnak, hogy a fiatalokat speciálisan 
kialakított programokon keresztül és a 
halászati ágazatban való pályakezdésre 
ösztönözve bevonják3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten 
(Finnország)

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten 
(Finnország)

Or. en

Módosítás 106
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kifejezi aggodalmát a halászati 
ágazat munkaerő-állományának 
elöregedése miatt, és olyan ösztönzőkre 
szólít fel, amelyek vonzzák a fiatalabb 
generációt; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket az ágazatban való 
karrierkezdés előtt álló olyan akadályok 
felszámolása érdekében, mint például a 
vállalkozásalapítás magas indulóköltsége, a 

12. kifejezi aggodalmát a halászati 
ágazat munkaerő-állományának 
elöregedése miatt, és olyan ösztönzőkre 
szólít fel, amelyek vonzzák a fiatalabb 
generációt; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket az ágazatban való 
karrierkezdés előtt álló olyan akadályok 
felszámolása érdekében, mint például a 
vállalkozásalapítás magas indulóköltsége, a 
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jövedelem instabilitása és a karrier 
időtartamának bizonytalansága; üdvözli 
azokat az uniós finanszírozású projekteket, 
amelyek arra irányulnak, hogy a fiatalokat 
speciálisan kialakított programokon 
keresztül és a halászati ágazatban való 
pályakezdésre ösztönözve bevonják3;

jövedelem instabilitása, a halászati 
lehetőségek felosztásának módszerei, a 
karrier időtartamának bizonytalansága és a 
generációváltás támogatása; üdvözli 
azokat az uniós finanszírozású projekteket, 
amelyek arra irányulnak, hogy a fiatalokat 
speciálisan kialakított programokon 
keresztül és a halászati ágazatban való 
pályakezdésre ösztönözve bevonják3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten 
(Finnország)

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten 
(Finnország)

Or. en

Módosítás 107
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kifejezi aggodalmát a halászati 
ágazat munkaerő-állományának 
elöregedése miatt, és olyan ösztönzőkre 
szólít fel, amelyek vonzzák a fiatalabb 
generációt; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket az ágazatban való 
karrierkezdés előtt álló olyan akadályok 
felszámolása érdekében, mint például a 
vállalkozásalapítás magas indulóköltsége, a 
jövedelem instabilitása és a karrier 
időtartamának bizonytalansága; üdvözli 
azokat az uniós finanszírozású projekteket, 
amelyek arra irányulnak, hogy a fiatalokat 
speciálisan kialakított programokon 
keresztül és a halászati ágazatban való 
pályakezdésre ösztönözve bevonják3;

12. kifejezi aggodalmát a halászati 
ágazat munkaerő-állományának 
elöregedése miatt, és olyan ösztönzőkre 
szólít fel, amelyek vonzzák a fiatalabb 
generációt; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket az ágazatban való 
karrierkezdés előtt álló olyan akadályok 
felszámolása érdekében, mint például a 
vállalkozásalapítás magas indulóköltsége, a 
jövedelem instabilitása és a karrier 
időtartamának bizonytalansága; üdvözli 
azokat az uniós finanszírozású projekteket, 
amelyek arra irányulnak, hogy a fiatalokat 
speciálisan kialakított programokon 
keresztül és a halászati ágazatban való 
pályakezdésre ösztönözve bevonják, mint 
amilyen az ETHA kezdeményezése, hogy 
finanszírozást nyújt a hajó első 
megszerzésére3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
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för utsatta barn och unga I Österbotten 
(Finnország)

för utsatta barn och unga I Österbotten 
(Finnország)

Or. en

Módosítás 108
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. kiemeli a nők szerepét a halászati 
ágazatban, amit gyakran figyelmen kívül 
hagynak, illetve alig vesznek észre, pedig 
alapvető szerepet játszik a halászhajók 
logisztikai és igazgatási támogatásában, 
valamint a hal forgalmazásában és 
feldolgozásában; hangsúlyozza, hogy 
annak érdekében, hogy vonzóvá tegyék a 
halászati tevékenységet a fiatalok 
számára, biztosítani kell a nemek közötti 
egyenlőséget, és figyelembe kell venni a 
nők által a halászati ipar egészében 
betöltött szerepet, a halak kifogásától 
kezdve a hajók kezelésén át az 
akvakultúráig és a halászati termékek 
forgalmazásáig és feldolgozásáig, de a 
tudományban és az ágazat igazgatásában 
betöltött szerepüket is;

Or. en

Módosítás 109
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. megjegyzi, hogy a halászati kvóták 
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kisebb számú hajónál összpontosulnak, 
ami megnehezíti, hogy új halászok 
kezdjék el a vállalkozást, ez pedig 
akadályozza a generációk megújulását;

Or. en

Módosítás 110
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
12 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12b. kéri a közös halászati politikáról 
szóló alaprendelet 17. cikkének teljes körű 
végrehajtását, tekintettel arra, hogy a 
generációk megújulásának kulcsa az, 
hogy a fiatal halászok elegendő halászati 
lehetőséget kapjanak;

Or. en

Módosítás 111
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
12 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12c. hangsúlyozza, hogy a halászati 
ágazat környezeti fenntarthatóságára 
vonatkozó magas szintű normák 
előmozdításának kulcsszerepe van abban, 
hogy a halászok új generációját vonzzák 
az ágazatba, és hosszú távú gazdasági 
stabilitást biztosítsanak a halászati 
ágazatban;

Or. en
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Módosítás 112
Jordi Cañas

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. úgy véli, hogy a fogyatékossággal 
élő volt halászoknak a hozzáférhető 
munkakörnyezet biztosítása révén való 
munkaerő-piaci visszailleszkedése 
társadalmi integrációhoz vezet, és ösztönzi 
a jövedelemteremtést a halászati ágazatban 
és a halászközösségekben.

13. úgy véli, hogy a fogyatékossággal 
élő volt halászoknak a hozzáférhető 
munkakörnyezet biztosítása révén való 
munkaerő-piaci visszailleszkedése 
társadalmi integrációhoz vezet, és ösztönzi 
a jövedelemteremtést a halászati ágazatban 
és a halászközösségekben. felszólítja az 
illetékes hatóságokat, hogy támogassák a 
fogyatékossággal élő személyek adaptív 
halászati és szabadidős felszerelésekhez 
való hozzáférését;

Or. en

Módosítás 113
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. úgy véli, hogy a fogyatékossággal 
élő volt halászoknak a hozzáférhető 
munkakörnyezet biztosítása révén való 
munkaerő-piaci visszailleszkedése 
társadalmi integrációhoz vezet, és ösztönzi 
a jövedelemteremtést a halászati ágazatban 
és a halászközösségekben.

13. úgy véli, hogy a munkahelyi fizikai 
vagy mentális sérülést szenvedett volt 
halászoknak vagy más ágazati 
munkavállalóknak a hozzáférhető 
munkakörnyezet biztosítása révén való 
munkaerő-piaci visszailleszkedése 
társadalmi integrációhoz vezet, és ösztönzi 
a jövedelemteremtést a halászati ágazatban 
és a halászközösségekben.

Or. en
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Módosítás 114
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. úgy véli, hogy a fogyatékossággal 
élő volt halászoknak a hozzáférhető 
munkakörnyezet biztosítása révén való 
munkaerő-piaci visszailleszkedése 
társadalmi integrációhoz vezet, és ösztönzi 
a jövedelemteremtést a halászati ágazatban 
és a halászközösségekben.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 115
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. úgy véli, hogy a fogyatékossággal 
élő volt halászoknak a hozzáférhető 
munkakörnyezet biztosítása révén való 
munkaerő-piaci visszailleszkedése 
társadalmi integrációhoz vezet, és ösztönzi 
a jövedelemteremtést a halászati 
ágazatban és a halászközösségekben.

13. úgy véli, hogy a fogyatékossággal 
élő aktív és volt halászoknak a 
hozzáférhető munkakörnyezet biztosítása 
révén való munkaerő-piaci 
visszailleszkedése – a halászati ágazatot is 
beleértve – társadalmi integrációhoz vezet, 
és jövedelmet termel a 
halászközösségekben.

Or. en

Módosítás 116
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

13a. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
brexitnek kiszámíthatatlan hatása lehet a 
halászati ágazatban, különösen azokon a 
part menti területeken, ahol a leginkább 
érintett halászflották találhatók; ez nem 
csak a halászhajókat és az azokon dolgozó 
halászokat, hanem a teljes közösséget és a 
part menti régiók foglalkoztatását is 
érinteni fogja;

Or. en


