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VÉLEMÉNY

a Halászati Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság és a  Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére 

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, 
valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 
1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 
1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 
223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

A vélemény előadója: Carlos Iturgaiz
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RÖVID INDOKOLÁS

A Halászati Bizottság

- üdvözli a Bizottság 2016. szeptember 14-én előterjesztett javaslatát, amely bevezeti az 
EU új költségvetési rendeletét és számos ágazati szabályt módosít, különösen az 
(Európai Strukturális és Befektetési Alapokra (ESI), köztük az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra (ETHA) vonatkozó közös és általános rendelkezések megállapításáról 
szóló) 1303/2013/EU rendeletet;

- pozitívumként értékeli a Bizottság javaslatait az európai uniós alapok 
kedvezményezettjei számára az eljárások leegyszerűsítéséről, a jelenlegi több szintes 
ellenőrzések egy szintre való redukálásáról, a hibrid fellépésekre mindössze egyetlen 
szabályrendszer alkalmazásáról, a költségvetés kezelése terén a rugalmasság 
bevezetéséről, az eredményekre való összpontosításról, illetve a jelentéstétel 
áramvonalasításáról, az uniós adminisztráció egyszerűsítéséről, valamint a polgárok 
elkötelezett részvételi lehetőségének megteremtéséről;

- ugyanakkor aggódik annak esélye miatt, hogy az új szabályok szerint az ETHA 
(Európai Tengerügyi és Halászati Alap) felhasználható a halászati politikával össze nem 
függő strukturális reformok finanszírozására;

- hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni a tagállamokat abban, hogy az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap részeit más célokra csoportosítsák át;

- kiemeli, hogy fontos szigorúan elkülöníteni az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
minden hozzájárulását a közös halászati politika végrehajtásával kapcsolatos 
strukturális reformok megvalósítására, ideértve az ellenőrzést és a tudományos adatok 
gyűjtését is;

- kiemeli, hogy tovább kell erősíteni a helyi és a regionális hatóságok szerepét az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap végrehajtása terén;

- sajnálja, hogy egy ilyen összetett javaslatról lévén szó, nem került sor hatásvizsgálatra;

- úgy véli, hogy a költségvetési rendelet ezen felülvizsgálatáról folytatott nyilvános 
konzultáció túlságosan rövid volt, és nem volt elég inkluzív;

- egyáltalán nem tartja szerencsés dolognak azt, hogy nem nyilváníthat véleményt, és
nem terjeszthet elő módosításokat a jogalkotási javaslat azon részéhez, amely talán a 
legjobban aggasztja, konkrétan a Bizottság javaslatának (COM(2016)605) 265. 
cikkéhez. Ezt a Bizottsági Elnökök Értekezlete által jóváhagyott egyetértési 
megállapodás rendelte el, csak azt engedélyezve a Halászati Bizottságnak, hogy az 55. 
cikk értelmében együttműködő Költségvetési Bizottság és Költségvetési Ellenőrző 
Bizottság számára nyilvánítson véleményt, míg a 265. cikk az 54. cikk értelmében a 
BUDG/CONT bizottságokhoz társult Regionális Fejlesztési Bizottság kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. Ez azzal jár, hogy a Halászati Bizottság tagjai nem a Halászati 
Bizottság tagjaiként, hanem csak egyéni képviselőként terjeszthetnek a Regionális 
Fejlesztési Bizottság elé módosításokat ehhez a részhez, a 208. cikknek megfelelően.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A Parlament és a Tanács közötti 
megfelelő eszmecsere biztosítása
érdekében realisztikusabb határidőket 
kellett volna meghatározni a bizottsági 
javaslat megtárgyalására.

Indokolás

Az Európai Parlament sajnálja, hogy a javaslat megtárgyalására kitűzött határidők nem 
vették kellően figyelembe a társjogalkotók véleményét.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
178 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(178 a) Az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap pénzügyi erőforrásait 
szigorúan el kell különíteni a közös 
halászati politika támogatására a tengeri 
biológiai erőforrások megóvása, az ezen 
erőforrásokat kiaknázó halászati 
vállalkozások és flották irányítása, az 
édesvízi biológiai erőforrások, az 
akvakultúra, valamint a halászati és 
akvakultúra-termékek feldolgozása és 
forgalmazása terén.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
178 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(178 b)Az esb-alapoknak a költségvetési 
rendelet vagy az ágazatspecifikus 
rendeletek értelmében létrehozott 
eszközökbe történő átcsoportosítása 
semmi esetre sem veszélyeztetheti az 
ágazati politikák – a pénzügyi eszközök 
használatának előmozdítása révén történő 
– megfelelő végrehajtását.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – annak érdekében, hogy a 
strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap és az Európai Halászati Alap 
végrehajtása során ösztönözze a bevált
gyakorlatok terjedését – tájékoztatási céllal 
az irányításért és kontrollért felelős szervek 
rendelkezésére bocsáthat egy, a saját 
kontrollstratégiáját és megközelítését, 
valamint ellenőrző listákat és a bevált 
gyakorlat példáit tartalmazó módszertani 
útmutatót. Az útmutatót szükség esetén 
aktualizálni kell.

A Bizottság – annak érdekében, hogy a 
strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap és az Európai Halászati Alap 
végrehajtása során ösztönözze a bevált 
gyakorlatok terjedését – tájékoztatási céllal 
az irányításért és kontrollért felelős szervek 
rendelkezésére bocsáthat egy, a saját 
kontrollstratégiáját és megközelítését, 
valamint ellenőrző listákat és a bevált 
gyakorlat példáit tartalmazó módszertani 
útmutatót. Az útmutatót szükség esetén 
aktualizálni kell.
A nemzeti és országokon belüli 
programok megvalósításához a pénzügyi 
kötelezettségvállalásokat kezelő átfogó 
nemzeti és országos irányítási és 
kontrollrendszerre van szükség, amely a 
nemzeti és országos hivatalok és a 
Bizottság közötti szoros együttműködésen 
alapul. A Bizottság erről éves szinten 
jelentést tesz és időközi értékeléseket ad ki.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8 a) A konkrét és megfelelő 
szakpolitikák és intézkedések 
meghatározásához a Bizottság – az 
arányosság és a szubszidiaritás elvével 
összhangban, illetve a regionális 
kompetenciák figyelembevételével –
regionális operációs programok készítését 
ösztönzi.

Indokolás

Lehetővé kell tenni a régiók számára, hogy gyakorolják azt a jogukat, hogy a hatáskörükbe 
tartozó ügyekben hozott döntési folyamatokban részt vegyenek. Ennek megfelelően a halászati 
ágazatban érintett régiók számára lehetővé kell tenni, hogy regionális operációs 
programjaikat maguk dolgozzák ki és kivitelezzék.
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
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