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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 rá, hogy megfelelő pénzügyi intézkedésekre van szükség a halászati ágazat 
életképességének biztosításához; kiemeli, hogy a KHP célkitűzéseinek 
megvalósításához alapvető fontosságú, hogy elegendő költségvetés álljon 
rendelkezésre; rámutat arra, hogy a szóban forgó költségvetés a III. szakaszban és a 11. 
címben (Tengerügyek és halászat) koncentrálódik; emlékeztet rá, hogy a költségvetés 
nagy részét az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) teszi ki, a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekhez és a fenntartható halászati megállapodásokhoz 
való kötelező hozzájárulással együtt;

2. hangsúlyozza, hogy egyensúlyt kell teremteni a környezeti prioritások és a társadalmi-
gazdasági stabilitás között a fenntartható kék gazdaság megvalósítása érdekében, 
különösen a kisüzemi part menti halászattól függő közösségek esetében;

3. hangsúlyozza, hogy a közös halászati politika alapvető célkitűzéseinek egyensúlyt kell 
teremteniük az Európai Unió számára stratégiai fontosságú ágazat életképessége és a 
tengeri ökoszisztémák megőrzésének szükségessége között a gazdasági és környezeti 
szempontból egyaránt fenntartható halászat révén;

4. úgy véli, hogy jelentős erőfeszítéseket tettek a tengerek biológiai erőforrásaival 
kapcsolatos megalapozott tudományos ismeretek gyarapítására; jóllehet az ismeretek 
javultak, még mindig messze vagyunk a megfelelő értékelés biztosításához szükséges 
optimális szinttől; úgy véli, hogy ezért mind a nemzetközi, mind a tagállami 
tudományos kutatóintézeteknek szóló uniós forrásokat növelni kell az állományok 
értékelésének további javítása, és a tengerekkel kapcsolatos tudás növelése érdekében, 
többek között tanulmányozva az éghajlatváltozásnak és a szennyezésnek a 
halállományra gyakorolt hatását; tágabb értelemben úgy véli, hogy a halászokat 
ösztönözni kell arra, hogy hozzájáruljanak a tengerekkel kapcsolatos ismeretekhez, és e 
célból gondoskodni kell a fedélzeti mérőeszközök finanszírozásáról.

5. kiemeli, hogy az Unióba érkező halászati termékek több mint fele nemzetközi vizekről 
és harmadik országok kizárólagos gazdasági övezeteiből származik; hangsúlyozza, hogy 
az EU által a harmadik országok vizeiben folytatott fenntartható halászat előmozdítása 
alapvető fontosságú az uniós flotta, valamint az EU és a harmadik országok part menti 
közösségeinek jóléte, a halászati erőforrások és a tengeri környezet védelme, a helyi 
iparágak fejlődése, a halászat, a feldolgozóipar és a kereskedelem által teremtett 
munkahelyek, valamint a halászatnak az élelmezésbiztonsághoz való hozzájárulása 
szempontjából; emlékeztet a fenntartható halászati partnerségi megállapodások és 
tágabb értelemben a közös halászati politika külső dimenziója stratégiai fontosságára; 
úgy véli, hogy a 2020. évi költségvetésben megfelelő és megbízható költségvetési 
rendelkezéseket kell megállapítani és a jelenlegi költségvetést nem szabad csökkenteni 
a nemzetközi halászati megállapodásokkal kapcsolatos kötelezettségek betartása és 
annak érdekében, hogy biztosítva legyen az Unió részvétele a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;
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6. emlékeztet arra, hogy az Unió részes fele olyan nemzetközi megállapodásoknak, mint a 
Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai – beleértve az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzésére és fenntartható hasznosítására vonatkozó 
14. célt –, és hogy politikáinak, többek között közös halászati politikájának kialakítása 
során tiszteletben kell tartania kötelezettségvállalásait;

7. emlékeztet arra, hogy a közös halászati politika egyik célkitűzése, hogy hozzájáruljon 
az EU élelmezésbiztonságához; emlékeztet arra, hogy az EU-ban fogyasztott halászati 
termékek jelentős része importból származik; hangsúlyozza, hogy az akvakultúra az 
említett cél elérésének egyre fontosabb eleme, és csökkenti az EU függőségét a 
halászati termékek importjától;

8. kiemeli, hogy a 2020. évi költségvetésben különös jelentőséget kell tulajdonítani 
azoknak a pénzügyi forrásoknak, amelyek szükségesek a halászati ágazat 
támogatásához a kirakodási kötelezettség végrehajtása során;

9. ismételten kiemeli a part menti és kisléptékű halászatot folytató flották fontos szerepét; 
hangsúlyozza, hogy ez az ágazat az Unióban lajstromozott összes halászhajó közel 
75%-át és a halászati ágazat által létrehozott összes álláshely csaknem felét képviseli, 
ami nem csupán gazdasági, hanem társadalmi szempontból is fontos szerepet játszik 
számos part menti közösségben; megjegyzi, hogy a kisüzemi part menti halászatot 
folytató gazdasági szereplők fő bevételi forrása függ az egészséges halállományoktól;

10. hangsúlyozza a halászat társadalmi és gazdasági dimenziójának fontosságát a helyi 
közösségek, illetve néhány tengeri – például part menti és szigeti – régió számára, 
amelyek különösen függnek a halászattól; emlékeztet rá, hogy az ilyen régiókban 
működő vállalkozásoknak nehezebb dolguk van a rájuk háruló többletköltségek és 
természeti hátrányok miatt, ezért kiegészítő forrásokkal kell támogatni őket;

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék a halászattól függő közösségeket 
abban, hogy gazdaságaikat más tengeri tevékenységekkel – például turizmussal, a 
tengeri környezet megőrzését szolgáló tevékenységgel, adatgyűjtéssel és kutatással – 
diverzifikálják, és segítsék őket abban, hogy növeljék halászati tevékenységük 
hozzáadott értékét, például megfelelő ösztönzők nyújtása révén;

12. megjegyzi, hogy a jelenlegi többéves tervek elfogadása és a halászat fenntartható 
szinten való megvalósítását támogató új technikai intézkedések végrehajtása szilárd 
ellenőrzési politikát tesz szükségessé, amelyet megfelelő forrásokkal kell támogatni;

13. emlékeztet annak alapvető fontosságára, hogy a megfelelő szintű fenntarthatóság 
érdekében a halászati tevékenységek korlátozására irányuló gazdálkodási döntéseket 
szociális és gazdasági intézkedések kísérjék;

14. rámutat, hogy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az ellenőrzési politikán 
keresztül kulcsfontosságú szerepet tölt be a KHP koordinálásában és megvalósításában, 
és ezért a finanszírozását a jelenlegi szinten kell tartani;

15. hangsúlyozza a tengeri műanyaghulladék problémáját; úgy véli, hogy további 
erőfeszítéseket kell tenni, és megfelelő forrásokat kell biztosítani a műanyag termékek 
tengeri hatásának csökkentésére vonatkozó szabályok végrehajtásának biztosítása 
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érdekében;

16. felhívja a figyelmet az Egyesült Királyság azon jelenlegi szándékára, hogy kilép az 
Unióból, ami hatással lesz a 2014–2020 közötti időszakra szóló ETHA végrehajtására; 
hangsúlyozza, hogy amennyiben a „brexit” bekövetkezik, rendkívül fontos az új, 2021–
2027 közötti időszakra szóló költségvetési keret létrehozása; úgy véli, hogy a 
helyzethez való alkalmazkodás érdekében nagyobb mértékű további rugalmasságra van 
szükség az uniós költségvetésben; megjegyzi, hogy a brexit semmilyen esetben sem 
vezethet a jelenlegi, 2014–2027 közötti időszakra vonatkozó ETHA-hoz kapcsolódó 
források csökkenéséhez; épp ellenkezőleg, kéri a 2021–2027-es költségvetés növelését 
annak érdekében, hogy a piaci szereplők meg tudjanak birkózni a brexit súlyos 
következményeivel;

17. kiemeli, hogy a jelenlegi alap elfogadása után hat évvel a 2014–2020 közötti időszakra 
szóló ETHA végrehajtásának szintje nagyon alacsony, és hogy a Bizottságnak és a 
tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk az irányítási és ellenőrzési folyamatokat, és 
csökkenteniük kell az adminisztratív terheket annak érdekében, hogy az ágazat 
megfelelő módon és kellő időben részesüljön az előnyökből;

18. felhívja a figyelmet arra, hogy növelni kell a tanácsadó testületek finanszírozását, 
tekintettel arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke értelmében több feladat hárul 
rájuk a regionalizációs politikák terén, amelyek nagyobb szerepet kapnak a többéves 
gazdálkodási tervekben, valamint a technikai intézkedésekről szóló új rendeletben;

19. emlékeztet a halászok által a „tenger őreiként” betöltött szerep fontosságára, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy irányozzon elő megfelelő forrásokat olyan intézkedések 
számára, amelyek elősegítik a halászat és az olyan környezetvédelmi tevékenységek 
összekapcsolását, mint a műanyagok összegyűjtése a tengerből, a vízminták vétele vagy 
a kutatók felvétele a hajóra, ezáltal tovább csökkentve a halállományra gyakorolt hatást.
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