
PA\1186054HU.docx PE638.756v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Halászati Bizottság

2019/2028(BUD)

12.7.2019

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Halászati Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
tervezetéről
(2019/2028(BUD))

A vélemény előadója: Chris Davies



PE638.756v03-00 2/4 PA\1186054HU.docx

HU

PA_NonLeg



PA\1186054HU.docx 3/4 PE638.756v03-00

HU

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. 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 érdekében;

3. kiemeli, hogy az Unióba érkező halászati termékek több mint fele nemzetközi vizekről 
és harmadik országok kizárólagos gazdasági övezeteiből származik; úgy véli, hogy a 
2020. évi költségvetésben megfelelő és megbízható költségvetési rendelkezéseket kell 
megállapítani a nemzetközi halászati megállapodásokkal kapcsolatos kötelezettségek 
betartása és annak érdekében, hogy fejlesszék az Unió részvételét a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben;

4. emlékeztet rá, hogy az akvakultúra a halászati termékek Unión belüli növekvő 
fogyasztásának kielégítésére irányuló célkitűzés fontos elemévé válik;

5. kiemeli, hogy a 2020. évi költségvetésben különös jelentőséget kell tulajdonítani 
azoknak a pénzügyi forrásoknak, amelyek célja a flották segítése a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásában;

6. 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; 
megjegyzi, hogy a kisüzemi part menti halászatot folytató gazdasági szereplők fő 
bevételi forrása függ az egészséges halállományoktól;

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék a halászattól függő közösségeket 
abban, hogy diverzifikálják gazdaságaikat más tengeri tevékenységekkel, például a 
turizmussal, és segítsék őket abban, hogy növeljék halászati tevékenységük hozzáadott 
értékét;

8. 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;
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9. hangsúlyozza, hogy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) az ellenőrzési 
politikán keresztül kulcsfontosságú szerepet tölt be a KHP koordinálásában és 
megvalósításában; rámutat arra, hogy ennek tükröződnie kell a költségvetésében is;

10. felhívja a figyelmet az Egyesült Királyság azon döntésére, hogy kilép az Unióból, ami 
hatással lesz a 2014–2020 közötti időszakra szóló ETHA végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a „brexit” következtében rendkívül fontos az új, 2021–2027 közötti időszakra 
szóló költségvetési keret létrehozása; úgy véli, hogy az új helyzethez való 
alkalmazkodás érdekében nagyobb mértékű további rugalmasságra van szükség az 
uniós költségvetésben;

11. 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.


