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Bevezetés

A halászati kutatások kivételével a tengeri ügyek és a halászat terén végzett valamennyi 
tevékenységre a 2. fejezet (A természeti erőforrások megőrzése és kezelése) alapján kerül sor. 
Két fő eszköz létezik: (a) az Európai Halászati Alap (EHA), és (b) az úgynevezett „második 
eszköz”, amely a közös halászati politikával (KHP) kapcsolatos minden egyéb tevékenységre 
kiterjed, beleértve a nemzetközi halászatot és tengerjogot. A 2009-es EKT-ban ezen kívül az 
európai tengerpolitika végrehajtásának elindítására irányuló előkészítő intézkedés és kísérleti 
projekt teszi teljessé a képet.

Az EHA tekintetében a Bizottság kötelezettségvállalási előirányzatokra 631,7 millió eurót, 
kifizetési előirányzatokra 561,1 millió eurót javasol, ami 3,1%-os, illetve 24,5%-os 
növekedést jelent a 2008-as költségvetéshez képest. A kifizetési előirányzatok viszonylag 
jelentős emelkedését az indokolja, hogy a 2008-as költségvetésben alacsony volt a kifizetések 
szintje, mivel 2007-ben valamennyi előleget előirányozták. A 2009-es EKT-ban javasolt 
kifizetési előirányzatok az EHA 2007–2013 között végrehajtandó új programjaihoz 
kapcsolódnak, valamint azon költségvetési sorokon fennmaradó kötelezettségvállalások 
rendezéséhez, amelyek a Strukturális Alapok 2000–2006 közötti programjaihoz tartoztak (a 
Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) lezárása).

A KHP tekintetében a javasolt előirányzatok: összesesen 297,8 millió euró 
kötelezettségvállalásokra és 269,3 millió euró kifizetésekre. 2008-os képest ez 6%-os, illetve 
11%-os csökkenést jelent. A csökkenés a Bizottság arra irányuló erőfeszítését tükrözi, hogy a 
költségvetési előirányzatok igazodjanak a költségvetés elmúlt évekbeli tényleges 
végrehajtásához. Ezen összegek kiegészülnek a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 
(CFCA) számára előirányzott 5,7 millió euróval. 2008-hoz képest ez a CFCA-hoz tartozó 
valamennyi cím tekintetében 23%-os általános csökkenést jelent.

A nemzetközi tevékenység kiadásaira képzett előirányzatok (194,3 millió euró 
kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre) 2008-hoz képest 8%-kal csökkennek. Ez a 
csökkenés főként abból ered, hogy több harmadik országgal kötött halászati partnerségi 
megállapodást is újratárgyaltak és a bennük szereplő összegeket kiigazították, valamint 
kevesebb igény mutatkozik nemzetközi halászati szervezeteknek nyújtott nem kötelező 
jellegű hozzájárulásokra. A kért előirányzatok többségéből a tervek szerint a hatályban lévő 
halászati megállapodásokat finanszírozzák. Néhány rövidesen megszűnő jelenlegi halászati 
megállapodás megújítására és új megállapodások megkötésére a tartalék tételbe kerül mintegy 
29 millió euró. A fennmaradó rész a tervek szerint azt biztosítja, hogy a Közösség egyre több 
nemzetközi és regionális halászati szervezetben részt vegyen, illetve az ehhez kapcsolódó 
előkészítő munkát.

Észrevételek

A 2009-es EKT-ban a halászathoz rendelt előirányzatok az előző pénzügyi évhez képest 
folytonosságot mutatnak, ami negatív fejlemény, hiszen már az előző költségvetések is csupán 
a szükséges minimumot tartalmazták ahhoz, hogy a közigazgatási rendszerek megtegyék a 
kötelező lépéseket a hatékonyságának biztosítása céljából megfelelő forrásokkal rendelkező 



PE404.475v01-00 4/6 PA\714147HU.doc

HU

közösségi halászati- és tengerpolitika következetes végrehajtásához.

Az olajárak folyamatos emelkedéséből származó növekvő külső gazdasági nyomás a halászati 
iparban olyan már létező problémákhoz adódik hozzá, mint a túl magas flottakapacitás és az 
erőforrások túlhalászás miatti csökkenése. A jelenlegi árszinteken a halászati ágazatban a 
számítások szerint az üzemanyagárak a Közösségben kifogott halak értékének több mint 30%-
kát teszik ki. A válság által leginkább sújtott üzemeltetők – különösen a vonóhálóval halászó 
halászok – esetében az üzemanyagárak elérik a bevételek 50%-át. Az elmúlt években 
ugyanakkor stagnáltak vagy csökkentek a halárak, ami jelentős veszteségeket eredményezett 
az ágazatban, és komoly szociális problémákat okoz a halászoknak általában.

Bár a Bizottság javaslatot tesz a halászati ágazat jelenlegi makrogazdasági helyzetnek 
megfelelő szerkezeti átalakítására, konkrét lépésekre van szükség a közösségi flotta 
legsérülékenyebb szegmensei túlélésének biztosítása érdekében, egyidejűleg foglalkozni kell 
a gazdasági és társadalmi következményekkel. Ezzel összefüggésben további azonnali 
támogatások kigondolására van szükség abból a célból, hogy megerősítsük a halászok 
számára a szektor szerkezeti átalakítása és a kiugró üzemanyagárak idején nyújtott segítséget.

Ezt a támogatást a KHP keretében kell biztosítani az előirányzatok és kifizetések növelésével, 
új szociális vagy egyéb, a halászati flotta szerkezeti átalakítását, az árak mérséklését és az 
üzemanyagtól való függőség csökkentését célzó kivételes intézkedések meghozatalával, a 
halászoknak nyújtott szociális támogatások fokozásával, az ágazat környezetbarátabbá 
tételével, üzemanyagtól való függőségének csökkentésével, mindeközben méltányos árat 
biztosítva a halászoknak a kifogott halakért. Az előadó úgy véli, hogy az ilyen kivételes 
intézkedéseknek fokozniuk kell az ágazaton belüli innovációt is, és lehetővé kell tenniük, 
hogy a halászok képesek legyenek igazodni az ágazat szerkezeti átalakításához, valamint úgy 
gondolja, hogy ezek az intézkedések a jelenlegi kivételes helyzetben elengedhetetlenek.

A Bizottság a 2009-es EKT-ban 3,1%-kal csökkenti a tagállamok általi ellenőrző 
intézkedések társfinanszírozására szánt tételt, arra hivatkozva, hogy azt az előző 
költségvetésben nem használták ki teljes mértékben, és hogy 2008-ban kell végrehajtani 
bizonyos műszaki segítségnyújtási programokat.

Ez a csökkentés a jövőben mintegy alibiként szolgálhat a gyenge igazgatás elfedésére olyan 
országokban, amelyek nem tesznek félre elegendő forrásokat a halászati ellenőrzés 
megerősítésére, amely hatáskörüket féltékenyen őrzik, miközben kevés figyelmet fordítanak 
feladataik megfelelő szintű elvégzésére, ami pedig jogi kötelezettségük. Ez a csökkentés 
ellentmond továbbá a Számvevőszék 2007/7. sz. különjelentésének,1 amely hangsúlyozza, 
hogy a tagállamok ellenőrzési tevékenységeik vonatkozásában fejlesszenek ki elemző, 
programozó és nyomon követési eszközöket, hogy lehetővé váljon ezek esetében annak 
biztosítása, hogy az ellenőrzések általános nyomást gyakoroljanak, az erőforrásokat pedig 
optimálisan használják fel.

Különleges tulajdonságaik miatt külön figyelmet kell fordítani a legkülső régiókra az őket 

                                               
1 A közösségi halászati erőforrások védelmére irányuló jogszabályokra vonatkozó ellenőrzési, felügyeleti és 
szankciórendszerekről szóló 2007/7. sz. különjelentés, a Bizottság válaszaival együtt. Hivatalos Lap C317, 
2007.12.28. 
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jellemző izolációból és természeti feltételekből adódó komoly hátrányok ellensúlyozására. A 
Tanács 2008-ra jóváhagyott egy 15 millió euró összegű pénzügyi támogatási mechanizmust, 
ami nem felel meg az Európai Parlament által megszavazott 17 millió eurónak, ezért ezt az 
összeget természetesen vissza kell állítani. A növekedés megjelenítésére a jelenlegi jogi 
keretet is ki kell igazítani.

A tengerpolitika az Európai Unió egyik stratégiai célkitűzése. A célkitűzés értelmében a 
különböző területeken – tengeri közlekedés, turizmus, környezetvédelem, a természeti 
erőforrások megőrzése, kutatás és fejlesztés – indított kezdeményezések hatékonyságának 
egymással kölcsönhatásban meg kell sokszorozódnia egy közösségi szintű tengerpolitika 
kialakítása érdekében.

A tengeri környezetre vonatkozó ezen új, integrált politika kidolgozásához elő kell készíteni a 
terepet. Ez azt jelenti, hogy megfelelő pénzügyi forrásoknak kell rendelkezésre állniuk olyan 
előkészítő kezdeményezések elindításához, amelyek segítésével folytatni lehet a 
tengerpolitikával kapcsolatos már megkezdett előkészítő tevékenység és a „hálózatépítés és 
bevált gyakorlatok a tengerészeti politikában” kísérleti projekt megvalósítását. Ezért 
helyénvaló, hogy a vonatkozó költségvetési tételek bekerültek a 2009-es költségvetésbe, 
ezáltal biztosítva azt, hogy e kezdeményezések megvalósítása elé 2009-ben nem gördülnek 
akadályok.

Ebben az összefüggésben az előadó kifejezi aggodalmát, miszerint az új közösségi 
tengerpolitika kialakítása hátrányosan érintheti a KHP meglévő prioritási területeit, ami az 
utóbbiak költségvetési támogatását illeti. Az előkészítő intézkedés és a kísérleti projekt 
megvalósításának második évére előirányzott, egyenként 4,1 millió illetve 1,9 millió, 
összesen tehát 6 millió euró nem elegendő az új közösségi tengerpolitika elindításával járó 
valamennyi tevékenység finanszírozásához. A jövőben e célra több mint egy költségvetési 
soron biztosított megfelelő finanszírozásra lesz szükség.

JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a halászati- és tengerpolitika 2009-es költségvetésére vonatkozó javaslatokat, 
annak ellenére, hogy a 2007–2013-as pénzügyi tervben szereplő források nem elegendőek 
a halászati ágazat igényeinek kielégítésére a halászati ipar folyamatos válságának idején, 
amelyet – különösen az üzemanyagok terén –növekvő költségek, kisebb mennyiségű 
fogások és alacsonyabb bevétel jellemeznek;

2. kéri a Bizottságot, ezen állásfoglalás értelmében javasoljon sürgős intézkedéseket a 
halászok és a közösségi flotta legsérülékenyebb szegmensei túlélésének biztosítása 
érdekében;

3. üdvözli, hogy a 2009-es költségvetésben továbbra is szerepel a tengerpolitikával 
kapcsolatos már előkészítő tevékenység és a „hálózatépítés és bevált gyakorlatok a 
tengerészeti politikában” kísérleti projekt, ami biztosítja, hogy e kezdeményezések 
megvalósítása elé 2009-ben nem gördülnek akadályok; 
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4. aggodalmának ad hangot a tagállamok általi ellenőrző intézkedések társfinanszírozására 
szánt előirányzatok csökkentése miatt; úgy véli, hogy a KHP-t csak abban az esetben lehet 
megfelelően végrehajtani, ha a tagállamok teljes mértékben megfelelnek a halászati 
ellenőrzéseknek;

5. kifejezi aggodalmát, miszerint az új közösségi tengerpolitika kialakítása hátrányosan 
érintheti a KHP meglévő prioritási területeit, ami az utóbbiak költségvetési támogatását 
illeti; a javasolt pénzeszközök nem elegendőek az új közösségi tengerpolitika elindításával 
járó valamennyi tevékenység finanszírozásához; a jövőben e politika megvalósításához 
több mint egy költségvetési soron biztosított megfelelő finanszírozásra lesz szükség.
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