
AM\1187668HU.docx PE639.923v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Halászati Bizottság

2019/2028(BUD)

MÓDOSÍTÁS:
1 - 62

Véleménytervezet
Chris Davies
(PE638.756v03-00)

Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – 
összes szakasz
(2019/2028(BUD))



PE639.923v02-00 2/34 AM\1187668HU.docx

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1187668HU.docx 3/34 PE639.923v02-00

HU

Módosítás 1
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet rá, hogy megfelelő 
pénzügyi intézkedésekre van szükség a 
halászati ágazat életképességének 
biztosításához; kiemeli, hogy a KHP 
célkitűzéseinek megvalósításához alapvető 
fontosságú, hogy elegendő költségvetés 
álljon rendelkezésre; rámutat arra, hogy a 
szóban forgó költségvetés a III. szakaszban 
és a 11. címben (Tengerügyek és halászat) 
koncentrálódik; emlékeztet rá, hogy a 
költségvetés nagy részét az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) 
teszi ki, a regionális halászati gazdálkodási 
szervezetekhez és a fenntartható halászati 
megállapodásokhoz való kötelező 
hozzájárulással együtt;

1. emlékeztet rá, hogy megfelelő 
pénzügyi intézkedésekre van szükség a 
halászati ágazat életképességének 
biztosításához; kiemeli, hogy a KHP 
célkitűzéseinek megvalósításához alapvető 
fontosságú, hogy elegendő költségvetés 
álljon rendelkezésre; rámutat arra, hogy a 
szóban forgó költségvetés a III. szakaszban 
és a 11. címben (Tengerügyek és halászat) 
koncentrálódik; emlékeztet rá, hogy a 
költségvetés nagy részét – helyesen – az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA) teszi ki, a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekhez és a 
fenntartható halászati megállapodásokhoz 
való kötelező hozzájárulással együtt;

Or. it

Módosítás 2
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy egyensúlyt kell 
teremteni a környezeti prioritások és a 
társadalmi-gazdasági stabilitás között a 
fenntartható kék gazdaság megvalósítása 
érdekében, különösen a kisüzemi part 
menti halászattól függő közösségek 
esetében;

Or. it
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Módosítás 3
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a közös 
halászati politika alapvető célkitűzéseinek 
egyensúlyt kell teremteniük az Európai 
Unió számára stratégiai fontosságú 
ágazat életképessége és a tengeri 
ökoszisztémák megőrzésének 
szükségessége között a gazdasági és 
környezeti szempontból egyaránt 
fenntartható halászat révén; 

Or. en

Módosítás 4
Catherine Chabaud

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása érdekében;

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása, és  a tengerekkel 
kapcsolatos tudás növelése érdekében, 
többek között tanulmányozva az 
éghajlatváltozásnak és a szennyezésnek a 
halállományra gyakorolt hatását; tágabb 
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értelemben úgy véli, hogy a halászokat 
ösztönözni kell arra, hogy 
hozzájáruljanak a tengerekkel kapcsolatos 
ismeretekhez, és e célból gondoskodni kell 
a fedélzeti mérőeszközök 
finanszírozásáról.

Or. fr

Módosítás 5
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális 
szinttől; úgy véli, hogy ezért mind a 
nemzetközi, mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása érdekében;

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; és 
bár bővült az ismeretanyag, a III. szakasz 
11. címe alatti költségvetési 
előirányzatokat e célból továbbra is 
azonos szinten kell tartani;

Or. it

Módosítás 6
Pierre Karleskind

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
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jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása érdekében;

jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szánt uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
javítása és az állományok alakulását 
befolyásoló tényezőkről szerzett tudás 
bővítése érdekében;

Or. fr

Módosítás 7
Ruža Tomašić
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása érdekében;

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása és a fenntartható 
halászatokhoz való hozzájárulás 
érdekében;

Or. hr

Módosítás 8
France Jamet

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása érdekében;

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért a tagállami 
tudományos kutatóintézeteknek szóló uniós 
forrásokat növelni kell az állományok 
értékelésének további javítása érdekében;

Or. fr

Módosítás 9
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása érdekében;

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szánt uniós 
forrásoknak összhangban kell lenniük 
ezekkel a célkitűzésekkel az állományok 
értékelésének további javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása érdekében;

2. úgy véli, hogy mindezidáig jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása érdekében;

Or. it

Módosítás 11
Ruža Tomašić
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat 
növelni kell az állományok értékelésének 
további javítása érdekében;

2. úgy véli, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai 
erőforrásaival kapcsolatos megalapozott 
tudományos ismeretek gyarapítására; 
jóllehet az ismeretek javultak, még mindig 
messze vagyunk a megfelelő értékelés 
biztosításához szükséges optimális szinttől; 
úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, 
mind a tagállami tudományos 
kutatóintézeteknek szóló uniós 
forrásoknak elegendőnek kell lenniük az 
állományok értékelésének további 
javításához;

Or. hr
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Módosítás 12
Francisco José Millán Mon

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Unióba érkező 
halászati termékek több mint fele 
nemzetközi vizekről és harmadik országok 
kizárólagos gazdasági övezeteiből 
származik; úgy véli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben megfelelő és megbízható 
költségvetési rendelkezéseket kell 
megállapítani a nemzetközi halászati 
megállapodásokkal kapcsolatos 
kötelezettségek betartása és annak 
érdekében, hogy fejlesszék az Unió 
részvételét a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;

3. kiemeli, hogy az Unióba érkező 
halászati termékek több mint fele 
nemzetközi vizekről és harmadik országok 
kizárólagos gazdasági övezeteiből 
származik; hangsúlyozza, hogy az EU 
által a harmadik országok vizeiben 
folytatott fenntartható halászat 
előmozdítása alapvető fontosságú az uniós 
flotta, valamint az EU és a harmadik 
országok part menti közösségeinek jóléte, 
a halászati erőforrások és a tengeri 
környezet védelme, a helyi iparágak 
fejlődése, a halászat, a feldolgozás és a 
kereskedelem által teremtett 
munkahelyek, valamint a halászatnak az 
élelmezésbiztonsághoz való hozzájárulása 
szempontjából; emlékeztet a fenntartható 
halászati partnerségi megállapodások és 
tágabb értelemben a közös halászati 
politika külső dimenziója stratégiai 
fontosságára;  úgy véli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben megfelelő és megbízható 
költségvetési rendelkezéseket kell 
megállapítani és a jelenlegi költségvetést 
nem szabad csökkenteni a nemzetközi 
halászati megállapodásokkal kapcsolatos 
kötelezettségek betartása és annak 
érdekében, hogy biztosítva legyen az Unió 
részvétele a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;

Or. en

Módosítás 13
Rosa D'Amato
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Unióba érkező 
halászati termékek több mint fele 
nemzetközi vizekről és harmadik országok 
kizárólagos gazdasági övezeteiből 
származik; úgy véli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben megfelelő és megbízható 
költségvetési rendelkezéseket kell 
megállapítani a nemzetközi halászati 
megállapodásokkal kapcsolatos 
kötelezettségek betartása és annak 
érdekében, hogy fejlesszék az Unió 
részvételét a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;

3. kiemeli, hogy az Unióba érkező 
halászati termékek több mint fele 
nemzetközi vizekről és harmadik országok 
kizárólagos gazdasági övezeteiből 
származik; alapvető fontosságúnak véli, 
hogy a 2020. évi költségvetésben 
megfelelő és megbízható költségvetési 
rendelkezéseket állapítsanak meg a 
nemzetközi halászati megállapodásokkal 
kapcsolatos kötelezettségek betartása és 
annak érdekében, hogy fejlesszék az Unió 
részvételét a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;

Or. it

Módosítás 14
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Unióba érkező 
halászati termékek több mint fele 
nemzetközi vizekről és harmadik országok 
kizárólagos gazdasági övezeteiből 
származik; úgy véli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben megfelelő és megbízható 
költségvetési rendelkezéseket kell 
megállapítani a nemzetközi halászati 
megállapodásokkal kapcsolatos 
kötelezettségek betartása és annak 
érdekében, hogy fejlesszék az Unió 
részvételét a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;

3. kiemeli, hogy az Unióba érkező 
halászati termékek több mint fele 
nemzetközi vizekről és/vagy harmadik 
országok kizárólagos gazdasági 
övezeteiből származik; úgy véli, hogy a 
2020. évi költségvetésben megfelelő és 
megbízható költségvetési rendelkezéseket 
kell megállapítani a nemzetközi halászati 
megállapodásokkal kapcsolatos 
kötelezettségek betartása és annak 
érdekében, hogy fejlesszék az Unió 
részvételét a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;

Or. it
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Módosítás 15
France Jamet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Unióba érkező 
halászati termékek több mint fele 
nemzetközi vizekről és harmadik országok 
kizárólagos gazdasági övezeteiből 
származik; úgy véli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben megfelelő és megbízható 
költségvetési rendelkezéseket kell 
megállapítani a nemzetközi halászati 
megállapodásokkal kapcsolatos 
kötelezettségek betartása és annak 
érdekében, hogy fejlesszék az Unió 
részvételét a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;

3. kiemeli, hogy az Unióba érkező 
halászati termékek több mint fele 
nemzetközi vizekről és/vagy harmadik 
országok kizárólagos gazdasági 
övezeteiből származik; úgy véli, hogy a 
2020. évi költségvetésben megfelelő és 
megbízható költségvetési rendelkezéseket 
kell megállapítani a nemzetközi halászati 
megállapodásokkal kapcsolatos 
kötelezettségek betartása és annak 
érdekében, hogy fejlesszék az Unió 
részvételét a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;

Or. it

Módosítás 16
Catherine Chabaud

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az EU részes 
fele olyan nemzetközi 
megállapodásoknak, mint a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljai – beleértve az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások 
megőrzésére és fenntartható 
hasznosítására vonatkozó 14. célt –, és 
hogy politikái, többek között a közös 
halászati politika kialakítása során 
tiszteletben kell tartania 
kötelezettségvállalásait;

Or. fr
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Módosítás 17
Pierre Karleskind

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik;

4. emlékeztet arra, hogy a közös 
halászati politika egyik célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon az EU 
élelmezésbiztonságához;  emlékeztet arra, 
hogy az EU-ban fogyasztott halászati 
termékek jelentős része importból 
származik; hangsúlyozza, hogy az 
akvakultúra az említett cél elérésének 
egyre fontosabb eleme, és csökkenti az EU 
függőségét a halászati termékek 
importjától;

Or. fr

Módosítás 18
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik;

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik, és annak 
továbbfejlesztése a halászat fenntartható 
alternatívát nyújthatja, mivel az 
akvakultúra már 85 000 embert 
foglalkoztat az Európai Unióban.;

Or. en

Módosítás 19
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Ruža Tomašić
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik;

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik; úgy véli, 
hogy az Uniónak több forrást kell 
elkülönítenie, mivel az akvakultúra 
innovatív gazdasági ágazat, és a 
leggyorsabb növekedést mutatja az 
élelmiszer-termelő ágazatban;

Or. hr

Módosítás 20
Balázs Hidvéghi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik;

4. emlékeztet rá, hogy a tengeri és az 
édesvízi akvakultúra a halászati termékek 
Unión belüli növekvő fogyasztásának 
kielégítésére és a tengeri erőforrások 
megőrzésére irányuló célkitűzés fontos 
elemévé válik, és elősegíti a fenntartható 
és környezetbarát halászat céljának 
elérését;

Or. en

Módosítás 21
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik;

4. emlékeztet rá, hogy a fenntartható 
akvakultúra – környezetvédelmi 
szempontból is – a halászati termékek 
Unión belüli növekvő fogyasztásának 
kielégítésére irányuló célkitűzés fontos 
elemévé válik;

Or. it

Módosítás 22
Catherine Chabaud

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik;

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik, és azt 
fenntartható módon kell megközelíteni;

Or. fr

Módosítás 23
France Jamet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik;

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra 
a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére és a tengeri 
erőforrások megőrzésére irányuló 
célkitűzés fontos elemévé válik;

Or. fr
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Módosítás 24
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben különös jelentőséget kell 
tulajdonítani azoknak a pénzügyi 
forrásoknak, amelyek célja a flották 
segítése a kirakodási kötelezettség 
végrehajtásában;

5. kiemeli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben különös jelentőséget kell 
tulajdonítani azoknak a pénzügyi 
forrásoknak, amelyek szükségesek a 
halászati ágazat támogatásához a 
kirakodási kötelezettség végrehajtása 
során;

Or. en

Módosítás 25
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben különös jelentőséget kell 
tulajdonítani azoknak a pénzügyi 
forrásoknak, amelyek célja a flották 
segítése a kirakodási kötelezettség 
végrehajtásában;

5. kiemeli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben különös jelentőséget kell 
tulajdonítani azoknak a pénzügyi 
forrásoknak, amelyek célja a flották 
támogatása abban, hogy teljes körűen és 
könnyebben eleget tehessenek a kirakodási 
kötelezettségre vonatkozó 
intézkedéseknek, amelyek már mind 
hatályba léptek;

Or. it

Módosítás 26
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
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5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben különös jelentőséget kell 
tulajdonítani azoknak a pénzügyi 
forrásoknak, amelyek célja a flották 
segítése a kirakodási kötelezettség 
végrehajtásában;

5. kiemeli, hogy a 2020. évi 
költségvetésben különös jelentőséget kell 
tulajdonítani azoknak a pénzügyi 
forrásoknak, amelyek célja a flották 
segítése a kirakodási kötelezettség 
végrehajtásában, különösen a kisüzemi 
part menti halászflották célzott 
támogatása révén;

Or. it

Módosítás 27
Pierre Karleskind

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól; emlékeztet 
arra, hogy a legkülső régiók flottái főként 
kisléptékű halászatot folytatnak, és 
különleges figyelmet igényelnek, 
tekintettel e régiók sajátos földrajzi 
jellemzőire;

Or. fr

Módosítás 28
Rosa D'Amato
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli;

Or. it

Módosítás 29
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották 
finanszírozásának fontosságát, amelyek 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át képviselik és a halászati 
ágazatban dolgozók közel felét adják; 
felszólít az e tevékenységekre elkülönített 
források növelésére;

Or. it

Módosítás 30
France Jamet

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották 
finanszírozásának fontosságát, amelyek 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át képviselik és a halászati 
ágazatban dolgozók közel felét adják; 
felszólít az e tevékenységekre elkülönített 
források növelésére;

Or. it

Módosítás 31
Ruža Tomašić
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól; úgy véli 
ezért, hogy az Uniónak több forrást kell 
elkülönítenie a halászat ezen kategóriája 
számára;

Or. hr

 Módosítás 32
Pietro Bartolo

Véleménytervezet
6 bekezdés



AM\1187668HU.docx 19/34 PE639.923v02-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli, ami nem csupán gazdasági, 
hanem társadalmi szempontból is fontos 
szerepet játszik számos part menti 
közösségben; megjegyzi, hogy a kisüzemi 
part menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól; 

Or. it

Módosítás 33
France Jamet

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli, különösen a legkülső 
régiókban; megjegyzi, hogy a kisüzemi 
part menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

Or. fr

Módosítás 34
Ruža Tomašić
on behalf of the ECR Group
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

6. ismételten kiemeli a part menti 
vagy szigeteken működő, valamint 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

Or. hr

Módosítás 35
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ az 
egészséges halállományoktól;

6. ismételten kiemeli a part menti és 
kisléptékű halászatot folytató flották fontos 
szerepét; hangsúlyozza, hogy ez az ágazat 
az Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75%-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli; megjegyzi, hogy a kisüzemi part 
menti halászatot folytató gazdasági 
szereplők fő bevételi forrása függ a 
fenntartható halállományoktól;

Or. en

Módosítás 36
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 
függő közösségeket abban, hogy 
diverzifikálják gazdaságaikat más tengeri 
tevékenységekkel, például a turizmussal, és 
segítsék őket abban, hogy növeljék 
halászati tevékenységük hozzáadott 
értékét;

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 
függő közösségeket abban, hogy 
diverzifikálják gazdaságaikat más tengeri 
tevékenységekkel, például a turizmussal, a 
tengeri környezet megőrzését szolgáló 
tevékenységgel, adatgyűjtéssel és 
kutatással, és segítsék őket abban, hogy 
növeljék halászati tevékenységük 
hozzáadott értékét;

Or. en

Módosítás 37
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 
függő közösségeket abban, hogy 
diverzifikálják gazdaságaikat más tengeri 
tevékenységekkel, például a turizmussal, és 
segítsék őket abban, hogy növeljék 
halászati tevékenységük hozzáadott 
értékét;

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 
függő közösségeket abban, hogy 
diverzifikálják gazdaságaikat más tengeri 
tevékenységekkel, például a turizmussal, és 
segítsék őket abban, hogy növeljék 
halászati tevékenységük hozzáadott 
értékét, például megfelelő ösztönzők 
nyújtása révén;

Or. it

Módosítás 38
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 
függő közösségeket abban, hogy 
diverzifikálják gazdaságaikat más tengeri 
tevékenységekkel, például a turizmussal, és 
segítsék őket abban, hogy növeljék 
halászati tevékenységük hozzáadott 
értékét;

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy nyújtsanak 
finanszírozást a halászattól függő 
közösségek számára abban, hogy 
diverzifikálják gazdaságaikat más tengeri 
tevékenységekkel, például a turizmussal, és 
segítsék őket abban, hogy növeljék 
halászati tevékenységük hozzáadott 
értékét;

Or. it

Módosítás 39
Ruža Tomašić
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 
függő közösségeket abban, hogy 
diverzifikálják gazdaságaikat más tengeri 
tevékenységekkel, például a turizmussal, és 
segítsék őket abban, hogy növeljék 
halászati tevékenységük hozzáadott 
értékét;

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 
függő közösségeket abban, hogy 
diverzifikálják gazdaságaikat más, 
kiegészítő tevékenységekkel, például a 
turizmussal, és segítsék őket abban, hogy 
növeljék halászati tevékenységük 
hozzáadott értékét;

Or. hr

Módosítás 40
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 
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függő közösségeket abban, hogy 
diverzifikálják gazdaságaikat más tengeri 
tevékenységekkel, például a turizmussal, és 
segítsék őket abban, hogy növeljék 
halászati tevékenységük hozzáadott 
értékét;

függő közösségeket abban, hogy 
diverzifikálják bevételi forrásaikat a kék 
gazdaság egyéb ágazatai révén, például a 
turizmussal, és segítsék őket abban, hogy 
növeljék halászati tevékenységük 
hozzáadott értékét;

Or. en

Módosítás 41
Pierre Karleskind

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 
függő közösségeket abban, hogy 
diverzifikálják gazdaságaikat más tengeri 
tevékenységekkel, például a turizmussal, és 
segítsék őket abban, hogy növeljék 
halászati tevékenységük hozzáadott 
értékét;

7. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék a halászattól 
függő közösségeket abban, hogy 
amennyiben szükséges, diverzifikálják 
gazdaságaikat más tengeri 
tevékenységekkel, például a turizmussal, és 
segítsék őket abban, hogy növeljék 
halászati tevékenységük hozzáadott 
értékét;

Or. fr

Módosítás 42
Ruža Tomašić
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a jelenlegi 
többéves tervek elfogadása és a halászat 
fenntartható szinten való megvalósítását 
támogató új technikai intézkedések 
végrehajtása szilárd ellenőrzési politikát 
tesz szükségessé, amelyet megfelelő 

8. megjegyzi, hogy a jelenlegi 
többéves tervek elfogadása és a halászat 
fenntartható szinteken való megvalósítását 
támogató új technikai intézkedések 
végrehajtása szilárd ellenőrzési politikát 
tesz szükségessé, amelyet megfelelő 
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forrásokkal kell támogatni; forrásokkal kell támogatni; ezért úgy véli, 
hogy az Uniónak több forrást kell 
elkülönítenie a többéves tervek 
előkészítésére és végrehajtására;

Or. hr

Módosítás 43
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a jelenlegi 
többéves tervek elfogadása és a halászat 
fenntartható szinten való megvalósítását 
támogató új technikai intézkedések 
végrehajtása szilárd ellenőrzési politikát 
tesz szükségessé, amelyet megfelelő 
forrásokkal kell támogatni;

8. határozottan hangsúlyozza, hogy 
az új többéves tervek (MAP), valamint a 
halászati erőforrások védelmét szolgáló 
korlátozások (pl. a halászati napok 
csökkentése, földrajzi és időbeli 
korlátozások stb.) elfogadása jelentős 
finanszírozást tesz szükségessé a 
vállalkozások fennmaradása és a 
munkahelyek elvesztésének megelőzése 
érdekében;

Or. it

Módosítás 44
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a jelenlegi 
többéves tervek elfogadása és a halászat 
fenntartható szinten való megvalósítását 
támogató új technikai intézkedések 
végrehajtása szilárd ellenőrzési politikát 
tesz szükségessé, amelyet megfelelő 
forrásokkal kell támogatni;

8. megjegyzi, hogy a jelenlegi 
többéves tervek elfogadása és a halászat 
fenntartható szinten való megvalósítását 
támogató új technikai intézkedések 
végrehajtása arányos ellenőrzési politikát 
tesz szükségessé, különösen a kis part 
menti halászflották esetében;
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Or. it

Módosítás 45
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a jelenlegi 
többéves tervek elfogadása és a halászat 
fenntartható szinten való megvalósítását 
támogató új technikai intézkedések 
végrehajtása szilárd ellenőrzési politikát 
tesz szükségessé, amelyet megfelelő 
forrásokkal kell támogatni;

8. megjegyzi, hogy a jelenlegi 
többéves tervek elfogadása és a halászat 
fenntartható szinten való megvalósítását 
támogató új technikai intézkedések 
végrehajtása fenntartható ellenőrzési 
politikát tesz szükségessé, amelyet 
megfelelő forrásokkal kell támogatni;

Or. en

Módosítás 46
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. emlékeztet annak alapvető 
fontosságára, hogy a megfelelő szintű 
fenntarthatóság érdekében a halászati 
tevékenységek korlátozására irányuló 
gazdálkodási döntéseket szociális és 
gazdasági intézkedések kísérjék; 

Or. it

Módosítás 47
Pierre Karleskind

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az 
ellenőrzési politikán keresztül 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a KHP 
koordinálásában és megvalósításában; 
rámutat arra, hogy ennek tükröződnie kell 
a költségvetésében is;

9. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az 
ellenőrzési politikán keresztül 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a KHP 
koordinálásában és megvalósításában; 
rámutat, hogy megfelelő költségvetést kell 
biztosítani számára, tekintettel az Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel 
(Frontex) és az Európai Tengerészeti 
Biztonsági Ügynökséggel (EMSA) 
együttműködve végzett európai parti 
őrségi feladatokra;

Or. fr

Módosítás 48
Catherine Chabaud

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az 
ellenőrzési politikán keresztül 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a KHP 
koordinálásában és megvalósításában; 
rámutat arra, hogy ennek tükröződnie kell 
a költségvetésében is;

9. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az 
ellenőrzési politikán keresztül 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a KHP 
koordinálásában és megvalósításában; 
csakúgy, mint az Európai 
Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) a 
szennyezés megelőzésével és a tengeri 
biztonsággal kapcsolatos munkája során; 
rámutat arra, hogy ennek tükröződnie kell e 
szervezetek költségvetésében is;

Or. fr

Módosítás 49
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az 
ellenőrzési politikán keresztül 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a KHP 
koordinálásában és megvalósításában; 
rámutat arra, hogy ennek tükröződnie kell 
a költségvetésében is;

9. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az 
ellenőrzési politikán keresztül 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a KHP 
koordinálásában és megvalósításában, és 
ezért a finanszírozását a jelenlegi szinten 
kell tartani;

Or. it

Módosítás 50
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az 
ellenőrzési politikán keresztül 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a KHP 
koordinálásában és megvalósításában; 
rámutat arra, hogy ennek tükröződnie kell 
a költségvetésében is;

9. rámutat, hogy az Európai Halászati 
Ellenőrző Hivatal (EFCA) az ellenőrzési 
politikán keresztül kulcsfontosságú 
szerepet tölt be a KHP koordinálásában és 
megvalósításában, és ezért a 
finanszírozását a jelenlegi szinten kell 
tartani;

Or. it

Módosítás 51
France Jamet

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az 
ellenőrzési politikán keresztül 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a KHP 
koordinálásában és megvalósításában; 
rámutat arra, hogy ennek tükröződnie kell a 

9. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az 
ellenőrzési politikán keresztül fontos 
szerepet tölt be a KHP koordinálásában és 
megvalósításában; rámutat arra, hogy 
ennek tükröződnie kell a költségvetésében 
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költségvetésében is; is;

Or. fr

Módosítás 52
Ruža Tomašić
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza a tengeri 
műanyaghulladék problémáját; úgy véli, 
hogy további erőfeszítéseket kell tenni, és 
megfelelő forrásokat kell biztosítani a 
műanyag termékek tengeri hatásának 
csökkentésére vonatkozó szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében;

Or. hr

Módosítás 53
Francisco José Millán Mon

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami hatással lesz a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a 
„brexit” következtében rendkívül fontos az 
új, 2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetési keret létrehozása; úgy véli, 
hogy az új helyzethez való alkalmazkodás 
érdekében nagyobb mértékű további 
rugalmasságra van szükség az uniós 
költségvetésben;

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami hatással lesz a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a 
„brexit” következtében rendkívül fontos 
egy új, a 2021–2027 közötti időszakra 
szóló költségvetési keret létrehozása; úgy 
véli, hogy az új helyzethez való 
alkalmazkodás érdekében nagyobb 
mértékű, további rugalmasságra van 
szükség az uniós költségvetésben; 
megjegyzi, hogy a brexit semmilyen 
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esetben sem vezethet a jelenlegi ETHA-
hoz kapcsolódó források csökkenéséhez  
épp ellenkezőleg, kéri a 2021–2027-es 
költségvetés növelését annak érdekében, 
hogy a piaci szereplők meg tudjanak 
birkózni a brexit súlyos 
következményeivel.

Or. en

Módosítás 54
Pierre Karleskind

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami hatással lesz a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a 
„brexit” következtében rendkívül fontos az 
új, 2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetési keret létrehozása; úgy véli, 
hogy az új helyzethez való alkalmazkodás 
érdekében nagyobb mértékű további 
rugalmasságra van szükség az uniós 
költségvetésben;

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami hatással lesz a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a 
„brexit” következtében rendkívül fontos az 
új, 2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetési keret létrehozása; úgy véli, 
hogy az új helyzethez való alkalmazkodás 
érdekében nagyobb mértékű további 
rugalmasságra van szükség az uniós 
költségvetésben; úgy véli, hogy a brexitet 
nem szabad felhasználni az uniós 
költségvetés csökkentésére;

Or. fr

Módosítás 55
France Jamet

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
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Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami hatással lesz a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a 
„brexit” következtében rendkívül fontos 
az új, 2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetési keret létrehozása; úgy véli, 
hogy az új helyzethez való alkalmazkodás 
érdekében nagyobb mértékű további 
rugalmasságra van szükség az uniós 
költségvetésben;

Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami bizonyosan hatással lesz a 
2014–2020 közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; úgy véli, hogy ennek 
megfelelően szükség lesz az uniós 
költségvetés nagyobb fokú 
rugalmasságára, és megfelelő támogatási 
intézkedésekre a brexit halászati ágazatra 
gyakorolt negatív hatásának 
ellensúlyozására;

Or. it

Módosítás 56
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami hatással lesz a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a 
„brexit” következtében rendkívül fontos 
az új, 2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetési keret létrehozása; úgy véli, 
hogy az új helyzethez való alkalmazkodás 
érdekében nagyobb mértékű további 
rugalmasságra van szükség az uniós 
költségvetésben;

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami bizonyosan hatással lesz a 
2014–2020 közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; úgy véli, hogy ennek 
megfelelően szükség lesz az uniós 
költségvetés nagyobb fokú 
rugalmasságára, és megfelelő támogatási 
intézkedésekre a brexit halászati ágazatra 
gyakorolt negatív hatásának 
ellensúlyozására;

Or. it

Módosítás 57
Richard Corbett

Véleménytervezet
10 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami hatással lesz a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a 
„brexit” következtében rendkívül fontos az 
új, 2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetési keret létrehozása; úgy véli, 
hogy az új helyzethez való alkalmazkodás 
érdekében nagyobb mértékű további 
rugalmasságra van szükség az uniós 
költségvetésben;

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
Királyság azon jelenlegi szándékára, hogy 
kilép az Unióból, ami hatással lesz a 2014–
2020 közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy 
amennyiben a „brexit” bekövetkezik, 
rendkívül fontos az új, 2021–2027 közötti 
időszakra szóló költségvetési keret 
létrehozása; úgy véli, hogy a helyzethez 
való alkalmazkodás érdekében nagyobb 
mértékű további rugalmasságra van 
szükség az uniós költségvetésben;

Or. en

Módosítás 58
Diane Dodds

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami hatással lesz a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a 
„brexit” következtében rendkívül fontos az 
új, 2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetési keret létrehozása; úgy véli, 
hogy az új helyzethez való alkalmazkodás 
érdekében nagyobb mértékű további 
rugalmasságra van szükség az uniós 
költségvetésben;

10. felhívja a figyelmet az Egyesült 
Királyság azon döntésére, hogy kilép az 
Unióból, ami hatással lesz a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a 
„brexit” következtében rendkívül fontos az 
új, 2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetési keret létrehozása; úgy véli, 
hogy az új helyzethez való alkalmazkodás 
érdekében nagyobb mértékű további 
rugalmasságra van szükség az uniós 
költségvetésben; meggyőződése, hogy az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA) és a jövőbeli finanszírozás 
zavarainak elkerülésére szolgáló 
leghatékonyabb eszköz az, hogy az uniós 
tárgyaló felek pragmatikus alternatív 
megoldásokat találjanak a kilépési 
megállapodás tervezetében szereplő 
tartalékmegoldásra, amelyhez szükség van 
az európai és az egyesült királyságbeli 
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parlamentek közös támogatására”.

Or. en

Módosítás 59
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kiemeli, hogy a jelenlegi alap 
elfogadása után hat évvel a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtásának szintje nagyon alacsony, 
és hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak 
fel kell gyorsítaniuk az irányítási és 
ellenőrzési folyamatokat, és csökkenteniük 
kell az adminisztratív terheket annak 
érdekében, hogy az ágazat megfelelő 
módon és kellő időben részesüljön az 
előnyökből.

11. kiemeli, hogy a jelenlegi alap 
elfogadása után hat évvel a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtásának szintje még mindig 
nagyon alacsony, ezért a feltételeket a 
lehető legegyszerűbbé kell tenni, 
megőrizve a közkiadások tényleges 
kontrollját, és hogy a Bizottságnak és a 
tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk az 
irányítási és ellenőrzési folyamatokat, és 
csökkenteniük kell az adminisztratív 
terheket annak érdekében, hogy az ágazat 
megfelelő módon és kellő időben 
részesüljön az előnyökből, és 
hatékonyabban kell végrehajtani a közös 
halászati politikát;

Or. it

Módosítás 60
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kiemeli, hogy a jelenlegi alap 
elfogadása után hat évvel a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtásának szintje nagyon alacsony, 
és hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak 

11. kiemeli, hogy a jelenlegi alap 
elfogadása után hat évvel a 2014–2020 
közötti időszakra szóló ETHA 
végrehajtásának szintje még mindig 
nagyon alacsony, és hogy a Bizottságnak 
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fel kell gyorsítaniuk az irányítási és 
ellenőrzési folyamatokat, és csökkenteniük 
kell az adminisztratív terheket annak 
érdekében, hogy az ágazat megfelelő 
módon és kellő időben részesüljön az 
előnyökből.

és a tagállamoknak irányítaniuk kell a 
nemzeti kifizetési ügynökségeket, fel kell 
gyorsítaniuk az irányítási és ellenőrzési 
folyamatokat, és csökkenteniük kell az 
adminisztratív terheket annak érdekében, 
hogy az ágazat megfelelő módon és kellő 
időben részesüljön az előnyökből.

Or. it

Módosítás 61
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. felhívja a figyelmet arra, hogy 
növelni kell a tanácsadó testületek 
finanszírozását, tekintettel arra, hogy az 
1380/2013/EU rendelet 18. cikke 
értelmében több feladat hárul rájuk a 
regionalizációs politikák terén, amelyek 
nagyobb szerepet kapnak a többéves 
gazdálkodási tervekben, valamint a 
„technikai intézkedésekről” szóló új 
rendeletben;

Or. it

Módosítás 62
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11b. emlékeztet a halászok által a 
„tenger őreiként” betöltött szerep 
fontosságára, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy irányozzon elő megfelelő forrásokat 
olyan intézkedések számára, amelyek 
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elősegítik a halászat és az olyan 
környezetvédelmi tevékenységek 
összekapcsolását, mint a műanyagok 
összegyűjtése a tengerből, a vízminták 
vétele vagy a kutatók felvétele a hajóra, 
ezáltal tovább csökkentve a halállományra 
gyakorolt hatást;

Or. it


