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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. emlékeztet, hogy a közös halászati politika célkitűzéseit csak akkor lehet hatékonyan 

megvalósítani, ha elegendő költségvetés áll rendelkezésre; rámutat arra, hogy a 

költségvetés a III. szakaszban és a 11. címben (Tengerügyek és halászat) 

koncentrálódik; megjegyzi, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), 

amely más uniós alapokhoz képest korlátozott forrásokkal rendelkezik, és a regionális 

halászati gazdálkodási szervezeteknek nyújtott kötelező hozzájárulás és a fenntartható 

halászati megállapodások adják költségvetésének nagy részét, és hogy alapvető 

fontosságú az e költségvetési soron végrehajtott folyamatos előirányzat-csökkentések 

megfékezése annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országokkal való 

egyezmények hálózatának bővítésére vonatkozó elvárások teljesüljenek; 

2. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek tükröznie kell a foglalkoztatásra, a 

vállalkozásokra és a vállalkozói kedvre vonatkozó szakpolitikai célkitűzéseket; 

hangsúlyozza, hogy a halászat és a tengerügyek olyan területek, amelyek 

munkahelyeket teremtenek és növekedést generálnak, valamint aktívan hozzájárulnak a 

regionális fejlődéshez és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodáshoz; 

3. hangsúlyozza a halászat társadalmi és gazdasági dimenziójának fontosságát a helyi 

közösségek, illetve néhány tengeri, part menti és szigeti régió számára, amelyek 

különösen függnek a halászattól; elismeri annak szükségességét, hogy elegendő 

pénzügyi előirányzatot kell fenntartani ahhoz, hogy a part menti és kisüzemi 

flottaszegmens pénzeszközökhöz juthasson; 

4. rámutat, hogy a halászatnak és a tengerügyeknek fontos gazdasági, társadalmi és 

környezetvédelmi dimenziói vannak, és hogy alapvető szerepet játszanak a kék 

gazdaságban; 

5. hangsúlyozza, hogy a közös halászati politika a társadalmi kohézióhoz is hozzájárul a 

legkülső régiókban és a tengeri szigeteken; rámutat arra, hogy néhány esetben e régiók 

halászati vállalkozásait többletköltségek sújtják és ezért különösen fontos elismerésük 

és támogatásuk az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkének 

megfelelően, ahogyan az állandó természeti vagy demográfiai hátrányban szenvedő 

régiók esetében is az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikkének 

megfelelően; 

6. hangsúlyozza, hogy az új közös halászati politika végrehajtása paradigmaváltást von 

maga után a halászati gazdálkodásban mind a tagállamok, mind a halászok számára, és 

e tekintetben emlékeztet az előző pénzügyi években tapasztalt nehézségekre, amikor 

csökkentették az előirányzatokat; 

7. rámutat elegendő pénzügyi támogatás garantálásának szükségességére, a fedélzeten és a 

kikötőkben végzett halászati tevékenységek és beruházások ellenőrzésére fordított 

előirányzatok csökkentése nélkül, a kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása 

és elősegítése érdekében; 
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8. hangsúlyozza, hogy a halászati ellenőrzési politika korszerűsítése csak eszközeinek 

modernizálása révén hajtható végre, amely nem valósítható meg költségvetésének 

növelése nélkül; 

9. hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozást kell biztosítani és az adatgyűjtésre fenn 

kell tartani legalább a jelenlegi pénzügyi év előirányzatainak szintjét, amely 

kulcsfontosságú feladat ahhoz, hogy racionális és tudományosan megalapozott 

döntéseket lehessen hozni a halászati politika terén; 

10. kiemeli, hogy be kell fektetni a halászati és akvakultúra-piacok gazdasági aspektusaira 

vonatkozó tudás és ismeretek elemzésébe és terjesztésébe a teljes ellátási láncban, mely 

okból kifolyólag a piaci információk költségvetési sorában garantálni kell a kifizetési 

becslések fedezetére szolgáló kötelezettségvállalási előirányzatok finanszírozását; 

11. hangsúlyozza, hogy prioritást kell adni a munkahelyteremtésre (különösen az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés révén), az innovatív projektekre és a helyi 

gazdaságoknak a halászati tevékenységeiknek nagyobb értéket adó diverzifikálására – 

például a termékcímkézés vagy a halászati turizmus előmozdítása révén –, valamint a 

halállományok és a tengeri ökoszisztémák védelmére és helyreállítására összpontosító 

projekteknek; 

12. az ágazatbeli ifjúsági foglalkoztatás kérdését szakpolitikai prioritásként kezeli; 

hangsúlyozza, hogy a tagállamok felelősségi körébe tartozik, hogy a rendelkezésükre 

álló valamennyi eszköz, többek között a strukturális alapok felhasználása révén mindent 

elkövessenek annak érdekében, hogy megkönnyítsék a fiatalok számára a halászat 

területén kínálkozó különböző szakmákban való munkavállalást; 

13. rámutat arra, hogy figyelembe véve azt, hogy a 2017. évi uniós költségvetés 

végrehajtása egybe fog esni a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keret félidős felülvizsgálatával, a 2017-es pénzügyi év megfelelő időszak 

annak biztosítására, hogy az Unió elegendő forrásokat kapjon a belső és külső 

fellépések hatékony megvalósítására, valamint arra, hogy megfontolja a közös halászati 

politika finanszírozási igényeinek kielégítéséhez szükséges előirányzatokat;  

14. megismétli, hogy 2017. január 1-től nagyszámú vegyes halászatra fog vonatkozni a 

járulékos fogások kirakodásának kötelezettsége, és ezzel összefüggésben felszólít arra, 

hogy külön költségvetési sort szánjanak az e kötelezettség teljesítésével kapcsolatos 

segítségnyújtásra, a halászati eszközök szelektivitása terén történő kutatás és fejlesztés 

különválasztása és előmozdítása érdekében; 

15. rámutat arra, hogy a tagállamok a közelmúltban elfogadták a halászatra vonatkozó 

összes operatív programot, így a 2017-es pénzügyi évben a Bizottságnak és a nemzeti 

hatóságoknak fel kell gyorsítaniuk az érintett projektek időben történő végrehajtását 

biztosító intézkedéseket; úgy véli, hogy az uniós költségvetésben megfelelő szintű 

kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatokat kell meghatározni a halászati 

fellépésekkel kapcsolatos kifizetési problémák és forráscsökkentések megelőzése 

érdekében;  

16. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy minden évben nyújtsa be a Parlament számára az 

előrehaladással kapcsolatos jelentést, amely lefedi az összes kötelezettségvállalást és 
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kifizetést tagállamonkénti bontásban, így biztosítva az ETHA különböző felső 

korlátainak való megfelelést; 

17. felhívja a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóságot (DG MARE), hogy a fenntartható 

halászati partnerségi megállapodások keretében szorosan kövesse nyomon az ágazati 

támogatást, a projektdokumentációban található információkon alapuló részletes 

grafikonok használatával;  

18. rámutat arra, hogy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) csak akkor tudja 

feladatát ellátni, ha elegendő technikai, gazdasági, emberi és pénzügyi forrásokkal 

rendelkezik; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson elegendő pénzeszközöket az 

EFCA-ra szentelt előirányzatokra, hogy az ügynökség elláthassa a megreformált közös 

halászati politika keretében és az európai határ- és parti őrséggel kapcsolatos 

intézkedéscsomagról szóló javaslatban ráruházott új feladatokat; emlékeztet arra, hogy 

mentesíteni kell az 5%-os létszámcsökkentési cél alól a migrációs válság kezelésében 

érintett ügynökségek valamennyi álláshelyét; 

19. javasolja az EFCA költségvetésének növelését, hogy az ügynökség képessé váljon az 

európai határ- és parti őrséggel kapcsolatos projekt keretében előírt új feladatok ellátására. 
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