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JAVASLATOK 

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

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. kiemeli, hogy figyelembe véve a halászati tevékenység társadalmi-gazdasági jelentőségét 

az EU part menti régióiban, külön, megfelelően finanszírozott, független és elérhető 

halászati alapra van szükség a közös halászati politika végrehajtása érdekében az európai 

akvakultúra és halászat fenntarthatóságának biztosítására, és szelektivitási tervet kell 

létrehozni a visszadobások elkerülése és a kirakodási kötelezettség pénzügyi terheinek 

csökkentése és megvalósításának elősegítése, valamint a maximális fenntartható hozamra 

vonatkozó célkitűzés elérése érdekében; továbbá hangsúlyozza, hogy egy ilyen alapnak 

segítenie kell a halászati ágazatot a különböző okokból szükségessé vált 

szerkezetátalakítási folyamat végrehajtásában, és hogy ez a folyamat olyan intézkedéseket 

foglalhat magában, mint a kirakodási kötelezettség alkalmazása és a motorok nem 

szennyező motorokkal való felváltása; 

2. hangsúlyozza, hogy a közös halászati politika kizárólagos uniós hatáskörbe tartozik, és 

hogy az EU számára erre a politikára rendelkezésre bocsátott pénzügyi forrásoknak 

elegendőnek kell lenniük az alaprendeletben megállapított nagyratörő célok elérése 

érdekében; emlékeztet azonban arra, hogy a jelenlegi Európai Tengerügyi és Halászati 

Alap (ETHA) a teljes 2014–2020-as többéves pénzügyi keretnek csak a 0,6%-át teszi ki; 

hangsúlyozza, hogy az ETHA finanszírozását legalább a jelenlegi szinten kell tartani, 

figyelembe véve az Európai Unió part menti régióiban a halászat társadalmi-gazdasági 

jelentőségét; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy az ETHA következő programozási időszakára nagyobb 

pénzügyi keretösszeget, magasabb finanszírozási százalékarányt és a halászok számára a 

halászati tilalmi időszakra vonatkozó eltérő társfinanszírozási és kártérítési szabályokat 

javasoljon a hagyományos kisüzemi halászat igényeinek kielégítése érdekében, amit 

gyakran a tagállamok által okozott adminisztratív késedelmek nehezítenek;  

4. úgy véli, hogy a halászati tevékenység ideiglenes felfüggesztésére nyújtott támogatásokat 

bizonyos esetekben fenn kell tartani; rámutat, hogy e támogatásokat a tevékenységüket 

külső ok – például egy halászterület lezárása – miatt megszüntetni kényszerülő flották 

számára kell biztosítani; sürgeti továbbá a halászati tevékenység végleges 

megszüntetésére irányuló támogatások fenntartását a jelenlegiekkel megegyező feltételek 

mellett, szükség esetén kiegészítve azokat a hajók leselejtezése által a flotta egyensúlyára 

és a tényleges fogási kapacitásra gyakorolt hatás gazdasági ellenőrzésével; 

5. megjegyzi, hogy a brexitet nem szabad kifogásként használni a jövőbeli finanszírozás 

csökkentésére; úgy véli, hogy az EU-nak módot kell találnia arra, hogy biztosítsa, hogy a 

2020 utáni többéves pénzügyi keret esetleges csökkenése ne jelentsen automatikusan 

kevesebb előirányzatot az ETHA számára, ahogy az a 2018-as költségvetési 

megszorítások esetében történt; hangsúlyozza, hogy különösen a part menti kisüzemi 

halászatot kell előnyben részesíteni a támogatásoknál; továbbá figyelmeztet arra, hogy a 

brexit halászatra gyakorolt hatásával járó kockázat jelentős költségvetési tételt tesz 

szükségessé, tekintettel az ágazatnak az EU-n belül juttatott, már lecsökkentett 

költségvetésre; 
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6. javasolja, hogy a finanszírozást a vissza nem térítendő támogatásokon kívül kiegészítő 

pénzügyi eszközök útján növeljék; javasolja továbbá egy olyan hitelprogramhoz való 

hozzáférés megkönnyítését, amely lehetővé teszi az ágazat számára a finanszírozási 

lehetőségek bővítését, a vállalkozások gazdasági fejlődésének ösztönzése, továbbá a 

halászati tevékenység környezeti hatásának enyhítésére irányuló erőfeszítések folytatása 

érdekében; 

7. hangsúlyozza, hogy az ETHA-t elegendő forrással kell ellátni a halászati flották 

fenntarthatóságába, szelektivitásába és versenyképességébe való beruházás lehetővé 

tételéhez; 

8. hangsúlyozza, hogy az ETHA 2014–2020-as költségvetésének végrehajtása három évvel 

2014. május 15-i elfogadása után nem kielégítő, mivel 2017. szeptemberre a 6,4 milliárd 

eurós alapnak csak 1,4 %-a került felhasználásra; reméli, hogy az ETHA és az egyéb 

uniós strukturális és beruházási programok végrehajtási szintje végül javulni fog; 

hangsúlyozza, hogy a végrehajtás alacsony szintje nagyrészt arra vezethető vissza, hogy 

ezen európai alap szabályai későn kerültek elfogadásra a közös halászati politika reformja 

után, és hogy sok esetben az alap keretében tett segélyintézkedésekkel kapcsolatos 

igazgatási eljárások nem egyértelműek; ezért nagyobb pontosságra és egyszerűsítésre 

szólít fel e tekintetben; további rugalmasságot kér az előirányzatok elosztásában, és 

különösen azt, hogy a tagállamok által ki nem használt, adatokhoz kapcsolódó 

finanszírozás átruházható legyen kutatóintézetekre, illetve ellenőrzési célból az Európai 

Halászati Ellenőrző Hivatalra (EFCA); 

9. hangsúlyozza továbbá, hogy a kirakodási kötelezettség költségeit az ETHA-nak kell 

fedeznie, ami feltételezi az alap egyszerűsítését és megfelelő finanszírozását; 

10. véleménye szerint lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy 2020 után az uniós 

halászati alap végrehajtása zökkenőmentesebb, rugalmasabb és kevésbé bürokratikus 

legyen, az ETHA 2014–2020-as költségvetését folyamatosan sújtó késedelmek nélkül, 

hogy megpróbáljuk elkerülni a jelenlegi helyzet megismétlődését; 

11. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a beruházási záradékot annak biztosítása 

érdekében, hogy az ETHA-n keresztül regionális és nemzeti szinten társfinanszírozott 

beruházások ne számítsanak bele a nemzeti deficitekbe az európai szemeszter keretein 

belül; 

12. támogatja az iparágban és a tagállami közigazgatásokban uralkodó azon nézetet, hogy a 

jelenlegi finanszírozási szabályok túl bonyolultak, és általában, de különösen a kis 

finanszírozást igénylő projektek esetében lehetnének kevésbé nehézkesek; rámutat, hogy 

mivel a költségvetési rendelet egyszerűsítésére irányuló salátajelentés nem érintette az 

ETHA-t, az ETHA-rendeletet egyszerűsíteni kell; 

13. hangsúlyozza a halászati ellenőrzés, valamint a tudományos adatgyűjtés ellenőrzésének 

fontosságát, mivel ezek a közös halászati politika pillérei; úgy ítéli meg, hogy ezeknek 

továbbra is uniós finanszírozásban kell részesülniük, továbbá hogy a tagállamoknak 

fokozniuk kell az érintett források felhasználására irányuló erőfeszítéseiket; 

14. azon a véleményen van, hogy egy új uniós halászati alap létrehozása érdekében 

arányossági szabályokat kell bevezetni, hogy a kis projektek kevesebb bürokratikus 
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teherrel járjanak, mint a nagyok; ebben az összefüggésben egyfajta „de minimis” szabály 

elfogadását javasolja az új uniós halászati alap keretében nyújtott kisebb pénzügyi 

támogatásokra vonatkozóan; 

15. hangsúlyozza, hogy – bár az EU továbbra is a tengeri eredetű élelmiszerek nettó importőre 

– az európai halászat az európai piacon továbbra is az egészséges élelmiszerek nagyon 

fontos forrása, ugyanakkor biztosítja az élelmiszer-önellátást; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak továbbra is meg kell akadályoznia, hogy olyan harmadik országbeli termékek 

kerüljenek be az uniós piacra, amelyek nem felelnek meg a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet 188. számú egyezménye szerinti élelmiszeripari, környezeti és szociális 

előírásoknak, illetve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni 

küzdelem előírásainak, és hogy ezeket az előírásokat szerepeltetni kell a 

szabadkereskedelmi megállapodásokban; hangsúlyozza, hogy a normán aluli, a jogi 

követelményeknek meg nem felelő halászati termékek behozatalát általában korlátozni 

kell, és egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni a halászati termékek számára; 

hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni és egységesíteni kell a harmadik országokból 

származó behozatal ellenőrzését és vizsgálatát annak megakadályozása érdekében, hogy 

olyan minőségű termékek kerüljenek be az uniós piacra, amelyek nem tesznek eleget a 

jogi követelményeknek; 

16. hangsúlyozza, hogy a halászati gazdálkodás európai hozzáadott értéke a mai napig 

nagymértékben összekapcsolódott a halászati flották kapacitásának csökkenésével, az 

erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodással, a termékek minőségével és azok 

feldolgozásával; véleménye szerint a 2020 utáni többéves pénzügyi keretben figyelembe 

kell venni a rendelkezésre álló halászati erőforrások és a flottakapacitás közötti 

egyensúlyt; kiemeli, hogy a nem számszerűsíthető hozzáadott értékkel rendelkező egyéb 

elemeket is figyelembe kell venni, mint például a halászati ágazat által az e 

tevékenységtől nagymértékben függő közösségekben a közvetlen és közvetett 

foglalkoztatás és a helyi növekedés tekintetében játszott szerepet; ezért hangsúlyozza egy 

független halászati alap fenntartásának fontosságát e közösségek támogatása és a nagyobb 

fokú területi kohézió biztosítása érdekében; 

17. hangsúlyozza, hogy a kisüzemi halászattól függő part menti közösségeket a jövőbeli 

ETHA keretében kiemelten kell kezelni, tekintettel a kisüzemi halászat e közösségekben 

betöltött jelentőségére a környezet és a foglalkoztatás tekintetében, ez az ágazat ugyanis 

az európai flotta 80%-át és az elsődleges szektorban a teljes foglalkoztatás 40%-át 

képviseli, a helyi forgalmazásban, a hálókészítésben és a hajójavításban közvetve 

teremtett munkahelyeken kívül; továbbá hangsúlyozza, hogy a kisüzemi halászattól függő 

part menti közösségeket a jövőbeli ETHA keretében kiemelten kell kezelni a növekedés 

biztosítása és bevétel és munkahelyek teremtése érdekében; emlékeztet arra, hogy ez volt 

a közös halászati politika reformjának üzenete, és ezt az üzenetet érvényesítették az új 

szakpolitika kialakításakor; 

18. hangsúlyozza a halászat szociális és gazdasági dimenzióinak fontosságát a helyi 

közösségek, illetve egyes tengeri és part menti régiók számára; elismeri annak 

szükségességét, hogy továbbra is megfelelő pénzügyi előirányzatok álljanak rendelkezésre 

a part menti, a kisüzemi halászat és a kisüzemi flottaágazat finanszírozásához; 

19. kiemeli, hogy a hagyományos part menti horgászat nagy vonzerővel bír a turizmus terén, 
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és így jelentős közvetett hatással van a gazdaság más ágazataira is; 

20. kiemeli, hogy az európai part menti és szigeti közösségek nagymértékben függenek a 

halászati ágazattól, és ez így is fog maradni a tengeri eredetű élelmiszertermékek 

feldolgozása, az idegenforgalom, a vendéglátás, továbbá a hajógyárak, a karbantartás és 

javítás, a biztonság és az új technológiák esetében; hangsúlyozza ezért, hogy a 

közösségvezérelt helyi fejlesztésnek és a helyi halászati akciócsoportoknak (FLAG) 

továbbra is a középpontban kell maradniuk, és finanszírozásukat növelni kell, mivel arra 

szolgálnak, hogy a halászatból élő helyi közösségeket képessé tegyék arra, hogy helyi 

szinten kezeljék ezeket a kihívásokat, a helyi szereplők ismereteit felhasználva a helyi 

kérdések kezelésére; e tekintetben hangsúlyozza annak fontosságát, hogy változatlanul 

fenntartsuk a halászok termelői szervezeteinek finanszírozási struktúráját, továbbá a 

szakma képviseleti szerveinek támogatását; 

21. úgy véli, hogy az ellenőrző intézkedések a közös halászati politika alapvető és 

létfontosságú elemei az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében, illetve, hogy a 

Bizottságnak és a tagállamoknak elegendő gazdasági és egyéb forrást kell biztosítaniuk a 

kontrolltevékenység elvégzéséhez; ezért úgy véli, hogy a jövőbeli alapnak elegendő 

támogatást kell nyújtania e tekintetben; 

22. hangsúlyozza, hogy a halászati ágazat, a helyi akciócsoportok és a halászati ágazatban 

működő termelői szervezetek két kollektív támogatási eszközének finanszírozási 

struktúráját változatlanul kell hagyni, figyelembe véve, hogy ezek a halászat 

fejlesztésének alapvető elemei az e tevékenységtől függő térségekben; 

23. úgy véli, hogy az ETHA-nak továbbra is kiemelt pénzügyi támogatást kell nyújtania a part 

menti és kisüzemi halászat számára, figyelembe véve ezek társadalmi-gazdasági szerepét 

a halászattól nagymértékben függő térségekben, anélkül, hogy a más flották számára 

nyújtott pénzügyi támogatás csökkenne, ezekre ugyanis szintén szükség van az uniós 

piacok egészséges élelmiszerrel való ellátása érdekében; 

24. úgy véli, hogy meg kell tárgyalni bizonyos elavult és a tengereken biztonsági kockázatot 

jelentő flották – például a legkülső régiók egyes flottái – korszerűsítésére irányuló 

intézkedések finanszírozásának lehetőségét a többéves pénzügyi keret soron következő 

reformjával összefüggésben, amennyiben ez nem jár a halászati kapacitás növekedésével; 

25. hangsúlyozza az úgynevezett „kék gazdaság” egyre fontosabb szerepét; véleménye szerint 

a kék növekedés stratégiájának elsődleges céljait külön költségvetési sor hozzárendelése 

útján össze kell hangolni az ETHA céljaival, azaz a környezeti fenntarthatósággal, az 

erőforrás-hatékonysággal, a versenyképességgel, a magas színvonalú foglalkoztatási 

lehetőségek kialakításával, a tudományos és szakmai képzéssel és a területi kohézióval; 

felhívja a Bizottságot, hogy értékelje újra a kék növekedés számára a többéves pénzügyi 

keretben biztosított pénzügyi keretösszegeket, és hangsúlyozza, hogy egy halászati 

alapnak fontos szerepet kell játszania e tekintetben; 

26. üdvözli az akvakultúra-ágazatnak – amelyre az ETHA 20%-a irányul – a „kék 

gazdaságra” vonatkozó európai stratégia keretében való fellendítésére irányuló törekvést, 

sajnálatát fejezi ki azonban az akvakultúra fejlesztésének adminisztratív akadályai miatt; 

ezért kéri annak megfontolását, hogy miként lehetne csökkenteni a bürokráciát a 

tagállamokban; 
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27. kiemeli, hogy támogatni kell a társadalmi párbeszéd megkönnyítését célzó intézkedéseket, 

és fel kell használni az ETHA-t a szakképzett munkaerő képzésének elősegítésére a 

tengeri és halászati ágazatban; hangsúlyozza, hogy korszerűsíteni kell a tengeri és 

halászati ágazatot, és tudomásul veszi az innováció ebben játszott szerepét; ezért kéri a 

technológiai fejlesztésbe és innovációba való beruházások fokozását, különös tekintettel 

arra, hogy javítani kell a halászeszközök szelektivitását a visszadobási tilalom és a 

maximális fenntartható hozam teljesítése keretében, és tekintettel arra, hogy garantálni 

kell a hajók hatékonyságát, valamint a személyzet kényelmét és biztonságát; továbbá 

hangsúlyozza, hogy a finanszírozáshoz való hozzájutást a más ágazatokban működő olyan 

vállalkozások számára is biztosítani kell, amelyek a halászati ágazatot érintő 

megoldásokat fejlesztenek, a finanszírozási lehetőségeket pedig javítani kell annak 

érdekében, hogy ösztönözzük az ágazat gazdasági és környezeti teljesítményének 

javulását; 

28. kiemeli, hogy kiegészítő tevékenységek fejlesztésével elő kell mozdítani és támogatni kell 

a halászati ágazat diverzifikációját; 

29. emlékeztet arra, hogy javítani kell a tudományos adatok gyűjtését és az azokhoz való 

hozzáférést, elő kell mozdítani az egyrészt a tengeri és halászati ágazat, másrészt a 

tudományos közösség, a nem kormányzati szervezetek és egyéb szervek közötti 

együttműködést és a tudományos adatok cseréjét, valamint ösztönözni kell az új 

tudományos kutatási tevékenységeket, és a halászati ágazaton belül új területeket kell 

kialakítani, mint amilyen az akvapónia; 

30. ismételten hangsúlyozza, hogy a halászati erőforrások állapotának felmérésekor szigorú és 

független tudományos véleményekre kell támaszkodni, hogy olyan vezetői döntések 

születhessenek, amelyek lehetővé teszik a maximális fenntartható hozam elérését; 

véleménye szerint a 2020 utáni időszakra vonatkozó ETHA-ban elegendő finanszírozást 

kell biztosítani a tudományos adatgyűjtés céljára; 

31. hangsúlyozza, hogy az EFCA finanszírozását a halászati ágazat ellenőrzése, vizsgálata és 

felügyelete terén meglévő feladataira való tekintettel legalább a jelenlegi szinten kell 

tartani; kéri az EFCA szerepének jövőbeli megerősítését, hogy lehetővé tudja tenni a 

közös halászati politika céljainak elérését, és hogy meg tudja erősíteni a halászflották 

irányításával és az ellenőrzési eljárások felügyeletével kapcsolatos tevékenységét; felhívja 

a Bizottságot, hogy növelje az EFCA finanszírozását. 
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