
PA\1189862HU.docx PE641.364v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Fejlesztési Bizottság

2019/0078(NLE)

24.10.2019

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Fejlesztési Bizottság részéről

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati 
partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

A vélemény előadója: Catherine Chabaud



PE641.364v01-00 2/4 PA\1189862HU.docx

HU

PA_Leg_Consent



PA\1189862HU.docx 3/4 PE641.364v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között 2006-ban kötött fenntartható halászati 
partnerségi megállapodás egy tonhalhalászati megállapodás. A legutóbbi jegyzőkönyv, amely 
4 évig volt hatályban, 2018 decemberében járt le.  

A legutóbbi jegyzőkönyvhöz hasonlóan az új jegyzőkönyvnek is, amely 2019 és 2024 között 
lesz hatályban, meg kell felelnie a közös halászati politikáról (KHP) szóló rendeletnek, amely 
a fenntartható halászatra és a jó kormányzásra fektet különös hangsúlyt, valamint elismeri a 
fenntartható fejődési célok, különösen a 14. célkitűzés, valamint a közös halászati politika és 
az uniós fejlesztési együttműködési célkitűzések közötti szakpolitikai koherencia fontosságát.

Az új jegyzőkönyvre elkülönített pénzügyi hozzájárulás évi 750 000 eurót tesz ki. Ez az összeg 
kétfelé oszlik el: évi 400 000 euróra a halászati övezethez való hozzáférésért (évi 8000 tonna 
referenciamennyiséggel), valamint 350 000 euróra, amelyet a halászatra és a kék gazdaságra 
vonatkozó nemzeti stratégia végrehajtására fordítanak. 

Az ágazati támogatással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ez az összeg növekedést jelent 
a legutóbbi jegyzőkönyvhöz képest, míg a referenciamennyiség 60 %-kal nőtt. 

Tekintettel a gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokra, amelyekkel a Zöld-foki 
szigeteknek szembe kell néznie, az előadó úgy véli, hogy ezzel a jegyzőkönyvvel és a közösségi 
pénzügyi támogatás teljes összegével a következő prioritásokat érdemes szem előtt tartani: 

– a fenntartható kék gazdaság támogatása, különös tekintettel a helyi kisüzemi halászati 
ágazatra, a kikötői infrastruktúrák korszerűsítésére, valamint a nők helyzetére, akik nagy részt 
vállalnak a forgalmazásból és feldolgozásból ; Amint arra a C.A..P.E nem kormányzati 
szervezet1 rámutat, a képzések vagy a hűtési láncok kisméretű infrastruktúráinak támogatása 
különösen fontos lenne;

– az óceáni régióra vonatkozó ismeretek fejlesztése, valamint a tudományos együttműködés 
megerősítése, különösen azáltal, hogy lehetővé teszik a helyi tudósok felvételét az ezen a 
területen közlekedő hajók fedélzetére; Ebből az is következik, hogy pontos ismeretekkel kell 
rendelkezni a Zöld-foki szigetek által harmadik országokkal kötött különböző halászati 
megállapodások együttes hatásairól, valamint az ebben az óceáni régióban meglévő halászati 
erőforrásokról annak érdekében, hogy a helyi halászati ipar tovább fejlődhessen;

– közreműködés az Európai Unió és a Zöld-foki szigetek ambiciózus hozzájárulásában az óceán 
évtizedéhez.

– a megfigyelés, az ellenőrzés és a felügyelet megerősítése a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzéséért; e tekintetben szoros koordinációra van szükség az 
ágazati támogatási tevékenységek és az ezen a területen működő más uniós programok, például 
a nyugat-afrikai regionális halászati tevékenységek irányításának javítását célzó program révén 
;

1 A tisztességes halászati megállapodások koalíciója
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– a szennyezés elleni küzdelem a  műanyagok helyi halászok általi összegyűjtésének 
támogatásával;

Az előadó szerint az alábbi pontokra kell még kiemelt figyelmet fordítani: 

– nem elégségesek a bizonyos európai hajók által elfogott nyílttengeri életmódot folytató 
cápákra vonatkozó adatok; Figyelembe véve ezen fajok tudományosan dokumentált 
sebezhetőségét, az adatgyűjtés és az adatok elemzése elengedhetetlen annak biztosítása 
érdekében, hogy európai hajók ne járuljanak hozzá a túlhalászatukhoz;

– nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az Unió pénzügyi hozzájárulásai felhasználásának 
terén, annak érdekében, hogy a Zöld-foki szigetek egész lakosságának előnyös kék gazdaság 
fejlesztésére gyakorolt hatást jobban lehessen mérni.  

Az előadó úgy véli, hogy az új jegyzőkönyv ösztönözheti a halászati erőforrások 
felelősségteljes és fenntartható kiaknázását, és összhangban állhat a fenntartható halászati 
megállapodások és a fejlesztési együttműködés célkitűzéseivel, amennyiben az európai alapok 
felhasználásának nyomon követéséről konkrétabb információk állnak rendelkezésre. 

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen 
ajánlást az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi 
megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló tervezet jóváhagyására.


