
PA\546760HU.doc PE 349.964v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Halászati Bizottsága

IDEIGLENES
2004/0167COD

2004. december 21-i

VÉLEMÉNYTERVEZETE
melyet a Halászati Bizottság

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére készített

az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak az Európai Parlament és a Tanács 
által történő szabályozására vonatkozó javaslatról 
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Fogalmazó: Philippe Morillon



PA\546760HU.doc 2/6 PE 349.964v01-00

Külső fordítás

HU

PA_Leg



PA\546760HU.doc PE 349.964v01-00

Külső fordítás 3/6 -00

HU

RÖVID INDOKLÁS

1. Háttér: a strukturális politika reformja

A Bizottság javaslata a strukturális alapok reformjának részét képezi . Az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapot (ERDF) szintén az ERDF-re, az Európai Szociális Alapra (ESF) és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezésekre irányuló javaslat1 szabályozza, amely 
egyrészről különbséget tesz az ERDF az ESF és a Kohéziós Alap között, másrészt a halászat, 
a mezőgazdaság és a környezetvédelem részére a „természeti erőforrások megőrzése és 
kezelése” keretében nyújtott támogatások között. Ennek értelmében, a Bizottság javasolta, 
hogy 2007-2013-ig a halászatnak nyújtott támogatást összpontosítsák az új Európai Halászati 
Alapra (EFF), amely a jelenlegi Halászati Orientációs Alap Pénzügyi Eszközének (FIFG) 
helyébe lép. A halászat EFF által történő támogatása így különválna, és saját költségvetés 
alatt működne. A Bizottság a CFP 7,6 milliárd eurós kiadására számít, amelyből 4,963 
milliárd eurót az EFF számára különítenének el.  

Az ERDF-re vonatkozó rendeletek felülvizsgálatát főként az EU bővítése által támasztott 
kihívások teszik szükségessé, amelyek nem csak a régiók közötti egyenlőtlenségeket 
mélyítették el, hanem az EU határainak számát is megnövelték.   A pénzügyi kilátásokról 
szóló 2004. februári javaslatában a Bizottság ambíciózus kohéziós politikát terjesztett elő a 
kibővített Uniónak, amelyben 336,1 milliárd euró elkülönítését javasolja erre a célra (a vidéki 
és halászati pénzügyi eszközök átutalása előtt 373,9 milliárd euró).     

A strukturális alapokból finanszírozandó programok a kohéziós politika három új célkitűzése 
között találhatók: konvergencia, regionális versenyképesség, foglalkoztatás és területi 
együttműködés. Emellett, az új kohéziós politika területi aspektusára helyezett hangsúly 
megjelenik a Bizottságnak az ERDF szabályozására vonatkozó javaslatában is, amelyben a 
Bizottság azt javasolja, szenteljenek különös figyelmet az egyes területek jellemzőire, 
különösen az EK Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében meghatározott legtávolabbi 
régiókra, valamint az olyan természeti hátránnyal rendelkező területekre, mint például a 
különösen alacsony népességszám. 

2. AZ ERDF szabályozására és a halászatra vonatkozó javaslat

A javaslat meghatározza az ERDF feladatait, tevékenységi körét, valamint azt, mely típusú 
kiadások jogosultak támogatásra. A strukturális és kohéziós alapok által történő 
finanszírozásra való jogosultság kritériumait a keret-szabályozás2 tartalmazza.

2.1 A halászattól függő területek

A halászattal kapcsolatban a javaslat különleges javaslatokat tartalmaz a halászattól függő 
területekre vonatkozóan (9. cikk).  A tagállamok és a régiók kötelesek biztosítani a 

  
1 COM (2004) 492 végleges
2 COM (2004) 492 végleges
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kiegészíthetőséget és következetességet az ERDF, valamint az EFF által nyújtott támogatások 
között. Az ERDF beavatkozása a halászattól függő területek gazdasági diverzifikációjára 
összpontosulna. A részben az ERDF által finanszírozott programoknak ezért támogatniuk kell 
a vidéki gazdaságok, valamint a halászattól függő területek diverzifikációját, hagyományos 
tevékenységeik kibővítését (7. felsorolás). 

Az ERDF intervenciója kiterjed többek között az alábbiakra:
1) infrastruktúra a megközelíthetőség javítására; 
2) a telekommunikációs hálózatok és szolgáltatások kiépülésének meggyorsítása a vidéki 
területeken; 
3) a mezőgazdasági és halászati ágazat mellett új gazdasági tevékenységek kifejlesztése;
4) a városi és vidéki területek közötti kapcsolatok megerősítése;
5) a turizmus és a vidéki kikapcsolódási lehetőségek fejlesztése.

Az 1), 3) és 5) pontok alá tartozó tevékenységekre a Tagállamoknak egyértelmű kritériumokat 
kell megszabniuk, az ERDF, vagy az EFF által támogatott tevékenységek operációs 
programjainak előkészítésekor. 

Ennek értelmében, az EFF-en kívül, a kohéziós politika főként a halászattól függő területeken 
támogatná a hagyományostól eltérő új tevékenységek kialakítását. Az a tény, hogy a halászat 
finanszírozása átkerül az EFF-hez, és az ERDF szerepe az EFF kiegészítése lesz, indokolt 
aggodalmat ébreszthet annak tekintetében, milyen gazdasági értéket nyújt az ERDF a halászat 
számára. Az ERDF-től rendelkezésre álló forrásokat azonban ésszerűbb, és átláthatóbb módon 
lehet felhasználni.   

A strukturális alapok reformja magában foglalja azt az elképzelést, hogy az EFF részt venne a 
fenntartható fejlődés finanszírozásában.  Emellett, a halászati alapok reformja láthatóan 
tartalmazza a “fenntartható fejlődés”, mint az EFF egyik integráló elvének elképzelését, 
valamint a túlhalászatra – mint a halászterületekre gyakorolt feltételezett legnagyobb 
társadalmi-környezeti fenyegetésre – való összpontosítást.  A tengerekre vonatkozó olyan 
egyéb veszélyeket, mint a szennyezés, a felmelegedés, vagy a tengeralattjárók lokátorainak 
hatásai, ebben az összefüggésben nem vizsgálták.  Azokon a területeken, ahol a túlhalászaton 
kívüli egyéb tevékenységeket is lehet végezni, jó elképzelésnek tűnik az ERDF-re vonatkozó 
szabályozásba belefoglalni egy olyan kiegészítő alapot, amelyen az EFF által finanszírozott 
tevékenységektől eltérő, a halállomány állapotának javítását célzó  tevékenységek közösségi 
finanszírozását az ERDF végezhetné.    

Emellett, az intervenciós kritériumoknak a kohéziós politikában való alkalmazásakor 
figyelembe kell venni a közös halászati politika, valamint a csökkenő halállomány által a 
halászati ágazatban okozott társadalmi-gazdasági problémák jellegzetes tulajdonságait.

2.2 Természeti hátrányokkal küzdő területek, illetve legtávolabbi területek

A halászattól függő területek kezelésére vonatkozó különleges rendelkezések mellett, a 
javaslat területi jellegű rendelkezéseket is tartalmaz, a természeti hátránnyal rendelkező 
területekre vonatkozóan (10. cikk), mint például a különösen alacsony népességszám (10. 
felsorolás), valamint a Szerződés 299. cikkének (1) bekezdésében definiált legtávolabbi 
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területekre vonatkozóan (11. cikk). Ezek a rendelkezések azokra a területekre is vonatkoznak, 
ahol a halászat kiemelt szerepet játszik.

A Bizottság véleménye szerint különös figyelmet kell fordítani a legtávolabb eső területekre.  
Ez úgy valósulhatna meg, hogy az ERDF tevékenyégi körét kiterjesztik …bizonyos ágazatok 
járulékos költségeinek kompenzálásához kapcsolódó működési segély finanszírozására, áruk, 
szállítási szolgáltatások, valamint szállítási szolgáltatások kezdeti támogatásának 
finanszírozására, tárolási korlátozásokhoz, termelőeszközök nagy méretéhez és 
karbantartásához, a munkaerőpiacon az emberi erőforrás hiányához kapcsolódó 
támogatásokra. A Bizottság azt javasolja, hogy változtassák meg ezeknek az intézkedéseknek 
a jogalapját, és az egyedüli jogalap a 299. cikk (2) bekezdése legyen. Az ilyen jellegű 
intézkedéseknél a Tanács egészen mostanáig kettős jogalapot alkalmazott: a 37. cikket 
valamint a 299. cikk (2) bekezdését. 

A természeti hátránnyal rendelkező területekkel1 kapcsolatban, mint például a különösen 
alacsony népességszámú területek, bizonyos szigetek, hegyvidéki területek, valamint azok a 
ritkán lakott területek, amelyeknek földrajzi fekvése lelassítja fejlődésüket, a Bizottság azt 
javasolja, hogy problémájukkal az ERDF foglalkozzon. A javaslat értelmében az ERDF 
kiemelten járulna hozzá az elérhetőség javítására eszközölt beruházásoknak, a kulturális 
örökséghez kapcsolódó gazdasági tevékenységek kialakításának, a természeti erőforrások 
fenntartható felhasználása támogatásának, és a turizmus ösztönzésének finanszírozásához. 
 

3. Következtetések

Az Előadó általánosságban üdvözli a Bizottság javaslatát, beleértve a strukturális alapok és a 
kohéziós alap különválasztását az EFF-től.  A különválasztás kiemeli az ERDF és az EFF 
kölcsönös kiegészíthetőségét, és növeli ezen alapok használatának átláthatóságát.  A 
halászterületek EFF-ből történő finanszírozásának összpontosítása  azonban nem szabad, 
hogy a halászatnak és a halászattól függő területeknek nyújtott közösségi támogatás általános 
csökkenését eredményezze.    

Az Előadó ismételten szeretne rámutatni arra, hogy úgy tűnik, a Bizottság javaslata nem a 
megfelelő módon közelíti meg …a halászat sajátos jellemzőit, valamint a halászatra és a 
halászattól függő területekre jellemző, a mezőgazdaságtól különböző problémákat. A halászat 
és a halászattól függő területek sajátos problémáját a halállomány megőrzését célzó közös 
halászati politika reformja keretében végrehajtandó kötelező intézkedések okozzák. A 
halállományok csökkenésének nem a túlhalászat az egyetlen oka, és a közös halászati politika 
célkitűzéseit messzemenőbben integrálni kell olyan egyéb közösségi irányelvekbe, mint a 
környezetvédelmi politika, nem csak fordítva.    

A halászattól függő területekre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos javaslatokat illetően, 
  

1 Ez – az Ausztria, Finnország és Svédország Csatlakozásáról szóló 6. számú Jegyzőkönyvben említett – ritkán 
lakott területek megközelíthetőségére, és a nagy piacoktól való távolságára vonatkozik, valamint bizonyos 
szigetek, hegyvidéki területek, és olyan ritkán lakott területek nehézségeire, amelyeknek földrajzi helyzete 
lelassítja fejlődésüket.
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az Előadó egyetért az öt javasolt intézkedés összpontosításával, mindazonáltal kiemeli, hogy a 
lista ne legyen kizáró jellegű.    

Az Előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy kiemelt figyelmet kell szentelni a legtávolabbi 
régióknak, és a természeti hátránnyal küzdő régióknak, mint például a nagyon ritkán lakott 
területek. A piacokra való eljutás, a szállítás, a tárolás, a termelőeszközök karbantartása, 
valamint a helyi munkaerőpiac humán erőforrásának költségei többletköltséget jelentenek 
ezeknek a kedvezőtlen földrajzi adottságokkal rendelkező régióknak a számára, amelyek –
halászati termékek szállítóiként, valamint a kulturális örökségükre épülő turisztikai 
célpontokként – ezzel együtt is kiemelkedő potenciállal rendelkeznek. Ezért az elsődleges 
prioritás az, hogy hangsúlyt kapjon az ezen területek elérhetőségét biztosító infrastruktúra 
fejlesztése.  

Végül, az Előadó szeretné felhívni a figyelmet a tengerek állapotának megóvását célzó 
európai stratégia kialakításának jelenleg folyó munkálataira, amely szükségessé teheti azt, 
hogy az irányelveket ezen intézkedések némelyikének figyelembevételével újragondolják.


