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JAVASLATOK 

A Halászati Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

 tekintettel 2016. április 12-i állásfoglalására az innovációról és a kisüzemi part menti 

halászat diverzifikálásáról a halászatból élő területeken 1, 

 tekintettel 2017. július 4-i állásfoglalására a halászattal kapcsolatos turizmusnak a 

halászat diverzifikálásában betöltött szerepéről2, 

 tekintettel 2017. július 6-i, „A kohézió és a fejlődés előmozdításáról az Unió legkülső 

régióiban: az EUMSZ 349. cikkének végrehajtása” című állásfoglalására3, 

 tekintettel az új közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendeletre4, 

 tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 

1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5, 

 tekintettel az új Európai Tengerügyi és Halászati Alapról (ETHA) szóló 508/2014/EU 

rendeletre6, 

A. mivel a halászat, különösen a kisüzemi halászat, jellegénél fogva az önazonosságot és 

az életmódot meghatározó hagyományos tevékenységnek számít a „csekély növekedést 

felmutató régiók” (köztük az olasz Mezzogiorno, valamint Görögország, Horvátország, 

Spanyolország és Portugália egyes részei) és az „alacsony bevétellel rendelkező régiók” 

(például Bulgária és Románia egyes részei) legtöbb tengerparti övezetében, ahogy a 

vonatkozó bizottsági jelentésben is szerepel; 

B. mivel a világ népessége 12%-ának megélhetése a halászattól és az akvakultúrától függ, 

ami azt jelenti, hogy a halászati termékek kereskedelme hatalmas társadalmi és 

gazdasági hatást gyakorolhat, mivel a termékek 40%-át a nemzetközi kereskedelemben 

értékesítik, amelyek éves exportjának értéke több mint 115 milliárd EUR; 

C. mivel a kisüzemi, part menti halászat és a kagylóhalászat gazdasági, regionális, 

szociális és kulturális jelentőséggel bír az Unió számos part menti területén, beleértve a 

szigeteket és a legkülső régiókat, ezért ezt az ágazatot védelmezni és támogatni kell az 

ipari és nagyüzemi halászattal, valamint az ipari akvakultúrával szemben; 

D. mivel a kisüzemi halászat olyan eszközöket és technikákat alkalmaz, amelyek kevésbé 

károsítják a veszélyben lévő fajok állományát; 

E. mivel a kisüzemi halászat jelentős hatással van az Unió kevésbé fejlett part menti és 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0109. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0280. 
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0316. 
4 HL L 354., 2013.12.28., 22. o. 
5 HL L 354., 2013.12.28., 1. o. 
6 HL L 149., 2014.5.20., 1. o. 
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szigeteken élő közösségeire; mivel szükséges felkelteni a fiatalok érdeklődését az 

ágazathoz való csatlakozás iránt, minőségi képzést kínálva számukra, többek között a 

kisüzemi és part menti halászat terén, az olyan térségek fejlesztéséhez való hozzájárulás 

céljával, amelyek a halászattól függenek, ösztönözve a lakosságot a helyben maradásra; 

F. mivel a maximális fenntartható hozam elérése a régiókra összpontosító olyan nézőpont 

alkalmazását igényli, amely tekintetbe veszi a tudományos feltételeket és a társadalmi-

gazdasági szempontokat; 

G. mivel az Európai Unió a világ halászati termékeinek legnagyobb piaca, és éppen ezért 

szükséges annak biztosítása, hogy a halászati tevékenységek ne csak jövedelmezőek, 

hanem kiegyensúlyozottak és fenntarthatóak is legyenek; 

H. mivel a halászat egyre inkább visszaszorult, hozzájárulva számos part menti terület és 

sziget súlyos gazdasági hanyatlásához, beleértve a lemaradó régiók területeit, ami 

elnéptelenedéshez vezetett, mivel a lakosok a jobb foglalkoztatási és oktatási 

kilátásokkal rendelkező területekre költöztek át; 

I. mivel a közös halászati politika keretében elfogadott, ezeket a régiókat érintő 

intézkedéseknek szociális és gazdasági szempontból fenntarthatónak kell lenniük annak 

biztosítása érdekében, hogy a kisüzemi halászat életképes maradjon; mivel a tengerparti 

halászatokban halászott fajták rendkívül értékesek társadalmi-gazdasági értelemben, 

noha a kereskedelmi halászatnak csak kis szeletét adják; 

J. mivel a 1380/2013/EU rendelet 17. cikke úgy rendelkezik, hogy „a rendelkezésükre álló 

halászati lehetőségek elosztása során... a tagállamok átlátható és objektív kritériumokat 

alkalmaznak, valamint, hogy „az alkalmazandó kritériumok többek között a helyi 

gazdasághoz való hozzájárulást is magukban foglalhatják”; mivel ebben a keretben az 

Európai Uniónak különös figyelmet kell fordítania a kevésbé fejlett régiók flottáira; 

K. mivel a nők alapvető szerepet töltenek be a kisüzemi halászatban, különösen a 

feldolgozási láncban és a kagylószedésben végzendő feladatok terén; 

L. mivel az Unió kohéziós politikájának célja a régiók és a tagállamok közti különbségek 

csökkentése a gazdasági, társadalmi és területi kohézió ösztönzése révén, és tekintettel a 

halászati ágazat és az ahhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó ágazatok szerepét a 

part menti régiók fejlesztésében; 

M. mivel a halászati, kagylóhalászati és akvakultúra ágazatban és a kiegészítő iparágakban, 

valamint a halászati értékesítési ágazatban és feldolgozóiparban közvetlenül és közvetve 

létesített számos munkahely okán az előbb felsoroltak nagy társadalmi-

gazdasági jelentőséggel bírnak; 

N. mivel a lemaradó régiók egyes part menti halászati övezetei gazdaságilag fejlett régiók 

és turisztikai célpontok közelében találhatók, azonban így sem képesek megfelelő 

gazdasági növekedést elérni; 

O. mivel az ilyen régiókban egyre nagyobb a nyomás a tengeri források kihasználására, és 

a halászati ágazat a turizmus javára gyakran marginalizálódik, holott a két ágazat 

összeegyeztethető és kiegészítik egymást; 
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P. mivel az EUMSZ 349. cikke elismeri a legkülső régiók különleges gazdasági és 

társadalmi helyzetét, amelyet olyan tényezők (távoli fekvésük, szigetjellegük, kis 

méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik, néhány terméktől való 

gazdasági függésük stb.) is súlyosbítanak, amelyek állandósága és együttes hatása 

súlyosan hátráltatja fejlődésüket; 

Q. mivel a kevésbé fejlett régiókban, különösen a legkülső régiókban élő népesség nagy 

része a kisüzemi, part menti és helyi halászattal kapcsolatos tevékenységektől függ, és 

hiány mutatkozik az ilyen tevékenységet végző fiatalokból, mivel nem vonzó, alacsony 

képzettséget igényel és gyakran rosszul fizetett; 

R. mivel a legkülső régiók halászati termékeinek versenyképességét többek között annak 

biztosításával lehet garantálni, hogy az e régiókból származó halak árát a szállítási 

költségek ne növeljék jelentősen a fő célpiacokon; 

S. mivel a hobbihorgászat és az ahhoz kapcsolódó turizmus fontos gazdasági hatással bír, 

és gazdasági diverzifikációt eredményezhet e régiókban; 

T. mivel az Unió kék gazdaságra vonatkozó stratégiája ösztönzi és támogatja a 

fenntartható gazdasági fejlődést a part menti területeken; 

U. mivel a tengeri és tengerparti turizmus 3,2 millió ember számára nyújt munkahelyet és 

összesen 183 milliárd EUR bruttó hozzáadott értéket teremt az Európai Unióban; 

1. felhívja a figyelmet a halászat, különösen a kisüzemi halászat, valamint a fenntartható 

tengerparti és tengeri turizmus jelentőségére a mindenre kiterjedő szociális és 

környezetbarát tengergazdaság kialakítása szempontjából; hangsúlyozza az elérhető 

turisztikai lehetőségek diverzifikálásának fontosságát az olyan gazdaságilag és 

környezetileg fenntartható tevékenységek ösztönzése révén, amelyek megkönnyítik és 

elősegítik a hozzáférést a tengerészeti örökséghez, a tenger alatti turizmushoz, a 

gasztroturizmushoz és a vízi sportokhoz az egész év során, a szezonalitás 

kiegyenlítésének céljával; szükségesnek véli a pénzügyi támogatás növelését azon kkv-

k számára, amelyek innovatív megoldásokat alakítanak ki a part menti és tengeri 

turizmus terén, az olyan pénzügyi eszközök révén, mint a Horizont 2020; 

2. megállapítja, hogy a diverzifikáció elengedhetetlenné vált számos kisüzemi halász 

számára majdnem mindenütt, de különösen a lemaradó régiókban élők számára, mivel a 

halászatból származó bevételük gyakran nem elegendő, és kénytelenek kiegészítő 

bevételi forrás után nézni, beleértve az ágazathoz kapcsolódó turizmus új formáit, mint 

például a halászati turizmus; ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák 

a különböző uniós alapok felhasználását az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal 

együtt annak érdekében, hogy e területeken kialakuljon a halászati turizmus és a 

halfeldolgozás, ezzel diverzifikálva a bevételi forrásokat; hangsúlyozza azonban, hogy a 

diverzifikáció semmiképp sem veszélyeztetheti a tényleges halászati tevékenységet, és a 

kisüzemi halászok munkáját el kell ismerni és olyan pénzügyi támogatást kell nyújtani 

számukra, amely a biológiai nyugalmi időszakokra is kiterjed; 

3. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fektessenek be az oktatásba és a 

technológiai fejlesztésbe a halászat minden ágazatában annak érdekében, hogy 

színvonalas képzésben részesült munkaerőt vonzzanak a lemaradó régiók halászati 
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ágazatába és gondoskodjanak arról, hogy helyben maradjanak; rámutat, hogy az emberi 

tőke és a képzés előmozdítása terén tett beruházások a halászati ágazatban alapvető 

feltételei a fenntartható és versenyképes növekedés elérésének; rámutat arra a szerepre, 

amelyet az Európai Szociális Alap tölthet be az oktatás és képzés fejlesztése terén, 

beleértve a kisüzemi és part menti halászat ágazatait; hangsúlyozza a helyi halászati 

akciócsoportok létrehozásának és teljesítményének fontosságát, amelyek segítséget 

nyújtanak a halászati ágazat számára; 

4. felhívja a tagállamokat és a helyi és regionális hatóságokat, hogy alakítsanak ki 

fenntartható, innovatív infrastruktúrát, beleértve a gyors internetkapcsolatot és a magas 

minőségű informatikai rendszereket annak érdekében, hogy segítsék a lemaradó régiók 

halászait tevékenységük diverzifikálásában, fejlesztve az általuk végzett tevékenységet, 

és összeegyeztethetővé téve azt a gazdasági tevékenység egyéb ágazataival, különösen a 

kiegészítő ágazatokkal; kiemeli az olyan, több ágazatot átfogó projektekben rejlő 

lehetőséget, amelyek elősegítik a gazdasági, társadalmi és területi fejlődést a legkevésbé 

fejlett part menti régiókban, építve az európai alapok, különösen az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és az 

Európai Szociális Alap (ESZA) közötti szinergiákra; hangsúlyozza a kék gazdaság 

jelentőségét, amely hozzájárulhat a lemaradó part menti területek és szigetek gazdasági 

növekedéséhez; 

5. hangsúlyozza a termelői és szakmaközi szervezetek támogatásának és létrehozásának 

szükségességét, az ágazat versenyképességének javítása és piaci pozicionálása céljával; 

6. hangsúlyozza az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) – amely első ízben 

ötvözi az integrált tengerpolitika és a halászat finanszírozását –, valamint az Európai 

Beruházási Bank (EBB) által nyújtott finanszírozás jelentőségét a halászat, az 

akvakultúra és a halfeldolgozás fenntartható és környezetbarát fejlesztése, valamint az 

ezen ágazatokra utalt halászközösségek bevételeinek diverzifikálása szempontjából, 

különös tekintettel a kisméretű tengerparti halászati vállalkozásokra, a nők és a fiatalok 

számára nyújtott szakmai képzés előmozdítására, valamint új vállalkozók vonzására az 

ágazatba; sürgeti a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alap felhasználását, különösen azon elemek esetében, amelyek a helyi 

közösségek szakképzésére és képességfejlesztésre, valamint a hagyományos halászatot 

kiegészítő tevékenységek kialakítására szolgálnak; alapvetőnek tartja, hogy a halaknak 

a legkülső régiókból a nemzetközi piacokra szállításához nyújtott támogatás 

megmaradjon, és lehetőség szerint növekedjen, a tisztességes verseny biztosítása 

érdekében a más földrajzi helyről származó termékekkel szemben; kiemeli az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap megfelelő finanszírozásának fontosságát a 2020 utáni 

időszakban, hogy folytatódhassa a halászattól függő part menti régiók fejlesztésének 

támogatását; 

7. hangsúlyozza, hogy számos lemaradó régió halászai, különösen a kisüzemi halászok 

számára nehéz finanszírozáshoz jutni, ezen régiók adósságai és a közkiadásaikra 

nehezedő nyomás, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap működését gátló 

bürokratikus és adminisztratív akadályok miatt; ezért felhívja a Bizottságot, hogy 

működjön együtt a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal megfelelő, a halászok és 

vállalkozásaik egyedi igényeihez szabott pénzügyi eszközök kidolgozása érdekében. 

ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be egyszerűbb és gyorsabb 
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eljárást az ETHA felhasználására a fenti régiókban; felhívja a Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg egy célzott eszköz kialakításának lehetőségét a legkülső régiók 

halászatainak támogatására, e régiók esetében a mezőgazdaságban alkalmazott POSEI-

rendszer mintájára, ami elősegítené e régiók halászati lehetőségeinek maximális 

kiaknázását; 

8. kéri, hogy az EUMSZ 349. cikkét teljes körűen alkalmazzák az Európai Unió 

politikáiban, rendeleteiben, halászattal kapcsolatos alapjaiban és programjaiban, és 

különösen az ETHA-ban, hogy le lehessen győzni azokat a sajátos nehézségeket, 

amelyekkel a legkülső régiók szembesülnek; 

9. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a különböző uniós alapok 

felhasználását az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal együtt annak érdekében, 

hogy e területeken kialakuljon a halászati turizmus és a halfeldolgozás, ezzel 

diverzifikálva a bevételi forrásokat; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy a halászati ágazat legkülső régiókban való fennmaradása 

érdekében, valamint a 14. fenntartható fejlesztési célban meghatározott, a kis szigetekre 

és területekre vonatkozó eltérő bánásmód elvének megfelelően vezessen be az EUMSZ 

349. cikkén alapuló támogató intézkedéseket a legkülső régiók kisüzemi halászatot 

folytató és hagyományos, olyan halászhajói (uniós vagy nemzeti szintű) 

finanszírozásnak lehetővé tételéhez, amelyek összes fogásukat e régiók kikötőiben 

rakodják ki és hozzájárulnak a helyi fenntartható fejlődéshez, a személyi biztonság 

növelése, az európai higiéniai előírásoknak való megfelelés, a jogellenes, be nem 

jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem és a nagyobb környezeti 

hatékonyság céljából; 

11. támogatja a tagállamokat az erre a területre vonatkozó kedvezményes adózási keret 

létrehozásában, a beruházások támogatása és a szegénység elleni küzdelem érdekében; 

12. hangsúlyozza a fenntartható akvakultúra fejlesztésének és elősegítésének 

szükségességét egyrészt a környezetvédelem, másrészt a halállomány és a fogyasztók 

egészségének védelme szempontjából; hangsúlyozza továbbá, hogy nem csupán stabil, 

jól fizető munkahelyeket létrehozó gazdasági tevékenységként (az Unióban immár 

80 000 munkahelyet teremtett) rendelkezik potenciállal, hanem fontos szerepet játszik 

az európai halállományok túlhalászásának és az uniós importfüggősége csökkentésének 

terén a harmadik országokból behozott halak és tengeri élelmiszerek tekintetében; 

ösztönzi a tagállamokat és a helyi hatóságokat a kék gazdasági projektek támogatására, 

segítséget nyújtva a lemaradó régiók lakosságának ahhoz, hogy környezetileg 

fenntartható bevételi forrásokat alakítsanak ki; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a halászatokat és az akvakultúra ágazatot sújtó 

bürokratikus terhek problémáinak megoldására. 
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