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JAVASLATOK 

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) által elfogadott határozatot, 

amely szerint a 2014–2020-as időszakra 6,39 milliárd eurót különítettek el a halászati 

ágazat és a tengerpolitika részére; rámutat ugyanakkor, hogy annak ellenére, hogy a 

halászat számos part menti övezet gazdaságában fontos szerepet tölt be, a halászati 

politikára – az Unió kevés közös politikájának egyikére – fordított források csupán az 

Unió költségvetésének 0,7%-át teszik ki; e pénzeknek köszönhetően a halászati ágazat 

megvalósíthatja a fenntartható halászatot, támogatni tudja a halászattól erősen függő 

partvidéki és szigeti közösségeket gazdaságaik diverzifikálásában és az Európa 2020 

stratégia céljainak elérésében; 

2. sajnálja, hogy a Parlament által elfogadottakkal ellentétben a Tanács a halászati 

tevékenységek biológiai nyugalmi időszakban történő ideiglenes beszüntetésére az 

ETHA-ból nyújtott támogatás időtartamát a 2014 és 2020 közötti időszakra hajónként 

legfeljebb hat hónapra korlátozta; úgy véli, hogy a biológiai nyugalmi időszakok a 

fenntartható gazdálkodás tekintetében fontos eszközt jelentenek bizonyos halászati 

ágazatokban; ezért kéri, hogy töröljék el ezt a korlátozó intézkedést, és biztosítsanak 

elegendő forrást a biológiai nyugalmi időszakokra; 

3. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mielőbb alkossák meg a tagállamok 

műveleti programjai felgyorsításához szükséges jogi aktusokat, hogy a gyakorlatba 

ültethessék a közös halászati politika prioritásait, konkrétan a halászati ágazat gazdasági 

és társadalmi fenntarthatóságát, a biológiai erőforrások megőrzését, valamint a halászati 

és akvakultúra területek fenntartható kiaknázását;  

4. hangsúlyozza, hogy a halállomány pontos állapotának felmérése, a maximális fenntartható 

hozam kiszámítása és a fenntartható halászati területek kijelölése érdekében fontos a 

kutatás, míg a tanulmányokra szükség van az elfogadott intézkedések által a halászattól 

függő közösségekre gyakorolt hatás társadalmi-gazdasági következményeinek terén is; 

hangsúlyozza, hogy a közös halászati politikára vonatkozó, tavaly elfogadott új 

alaprendelet külön hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra a maximális fenntartható hozam 

(MSY) kinyerése érdekében; emlékeztet, hogy ez a célkitűzés az új közös halászati 

politika egyik alapvető eleme, és az állomány állapotának, illetve az elfogadott 

intézkedések társadalmi és gazdasági hatásainak pontos és megbízható ismeretével jár; 

nézetei szerint ezt a kutatást megfelelően támogatni kell az európai uniós költségvetésből; 

5. hangsúlyozza, hogy növelni kell a nemzetközi és tagállami kutatói szervezetek 

finanszírozását a tengerbiológiai erőforrásokkal kapcsolatos tudás és ezek felmérésének 

kiteljesítése érdekében; 

6. emlékeztet, hogy a hajókon és a kikötőkben folyó halászati tevékenységek ellenőrzése 

lényeges a fenntartható halászat célkitűzéseinek eléréséhez. Ha elégtelen a pénzügyi 

támogatás, veszélybe kerülhetnek a reform céljai; emlékeztet, hogy az új közös halászati 

politika megköveteli az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) operatív 
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fellépéseinek fokozását, hogy támogatást lehessen nyújtani a tagállamoknak és az 

Európai Bizottságnak a gyakorlati ellenőrzés és a felügyeleti eszközök fejlesztésében (a 

halászattal kapcsolatos kormányzásra vonatkozó műveletek, adatkezelési rendszerek, 

kirakodási kötelezettség, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 

halászat tekintetében); 

7. az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) műveleti eszközökre és emberi 

erőforrásokra szánt költségvetésének növelésére szólít fel a közös halászati politika 

reformjának megfelelő biztosítása érdekében, és szorgalmazza az ellenőrzés, a 

tényfeltárás, a felügyelet és a nemzeti szintű együttműködés fokozását, hogy a KHP 

normáit hatékonyan és következetesen alkalmazzák, egyenlő feltételeket biztosítva a 

halászati ipar számára, úgy, hogy annak összes szereplőjét azonos módon kezeljék; 

8. hangsúlyozza, hogy mivel a halászati termékek európai uniós utánpótlásának több mint 

60%-a nemzetközi vizekről, illetve harmadik országok kizárólagos gazdasági övezeteiből 

származik, megfelelő és megbízható költségvetési előírásokat kell a 2015. évi 

költségvetésben érvényesíteni; a közös halászati politika külső dimenziója megköveteli az 

olyan, specifikus költségvetési intézkedésekkel való bővülést, amelyek az Európai Unió 

regionális halászati gazdálkodási szervezetekben való részvételének fokozását és 

fejlesztését célozzák, valamint a harmadik országokkal való kétoldalú megállapodások 

kötésének finanszírozását, konkrét figyelmet fordítva a Mauritániával, Mozambikkal, 

Madagaszkárral, Grönlanddal, Zöld-foki-szigetekkel és Kiribatival kötött jegyzőkönyvek 

tervezett megújítására; 

9. sajnálja, hogy a Bizottság csökkentette a kisüzemi halászatot támogató intézkedésekre 

vonatkozó kísérleti projekttel kapcsolatos jogcímre (11 06 77 08) biztosított összegeket;  

sürgeti a Bizottságot, hogy állítsa vissza a jóváhagyott összegeket; úgy véli, hogy ez a 

kísérleti projekt rendkívül fontos, és egy, a kisipari halászatot támogató uniós szintű 

projekt kidolgozásának alapjául kell szolgálnia, az ágazat jelentőségének elismeréseként, 

ahogyan a Parlament azt a témáról szóló több állásfoglalásában is kifejtette; 

10. üdvözli az Európai Tengerügyi és Halászati Alap azon (647 millió eurónyi) céltartalékait, 

amelyek révén a Bizottság a 2014–2020-ra szóló többéves pénzügyi kereten belül 

közvetlen fellépésekre keríthet sort; felszólítja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a saját 

projektjei megvalósításához szükséges intézkedéseket. 

11. sajnálja, hogy a Tanács a költségvetési tervezet olvasata során a 11. cím alá tartozó 

összegeket csökkentette; aggódik az érintett költségvetési sorokból finanszírozott 

intézkedésekre gyakorolt következmények, valamint a KHP és a nyersanyag-politikai 

kezdeményezés célkitűzéseinek elérésére gyakorolt negatív hatás miatt; konkrétan a 

kifizetési előirányzatok tekintetében megállapítja, hogy ebben az évben már eleve nem áll 

rendelkezésre elegendő belőlük, ezért mindenképpen biztosítani kell az előirányzatok 

megfelelő szintjét. 
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