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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió közös halászati politikája (KHP) nélkülözhetetlen a valamennyi 
(környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi) szempontból fenntartható halászati gazdálkodás 
megvalósításához. Mostanáig a közös halászati politika nem érte el a várt eredményeket, és a 
Bizottság egy megreformált közös halászati politikát javasol annak érdekében, hogy elkerülje 
a halállományok jelenleg zajló súlyos kimerülését, a túl magas flottakapacitást, valamint a 
flották jelentős részének alacsony nyereségességét és szerény gazdasági rugalmasságát. Ezért 
néhány elemet meg kell reformálni azon átfogó cél elérése érdekében, hogy a halászati, illetve 
akvakultúra-tevékenységek hosszú távon fenntartható környezeti feltételeket nyújtsanak, 
valamint hozzájáruljanak az élelmiszerek elérhetőségéhez. 

A megújult politika az élő tengeri biológiai erőforrások kihasználását célozza oly módon, 
hogy a halászati erőforrások helyreálljanak és a maximális fenntartható hozamot megteremtő 
szinten maradjanak. Ezt a rendszert minél hamarabb alkalmazni kell, mivel az állományok 
átfogó javulását eredményezheti, ami jelentős gazdasági és társadalmi fejlődést segít elő. 
Ugyanakkor a nem szándékos fogások csökkentése, a visszaengedések kiiktatása és a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt negatív hatás minimalizálása többek között a szelektív 
felszerelések kialakításán keresztül hozzá fog járulni a jó környezetvédelmi állapothoz.

A vizekhez való egyenlő hozzáférést a közös halászati politika fő elvének kell tekinteni, mivel 
a tengerek biológiai erőforrásainak védelme a közös halászati politika célkitűzései elérésének 
alapvető pillére. A védelem kulcsa különösen az erőforrások fenntartható szintű kiaknázására 
vonatkozó többéves gazdálkodási terv. Ezenkívül továbbra is szükséges az alapszintű 
flottairányítás, azzal, hogy tagállamonként részletesen meghatározzák a teljes halászati 
kapacitás felsőértékét. 

A közös halászati politikának támogatnia kell a környezetvédelmileg, gazdaságilag és 
társadalmilag fenntartható akvakultúra-ágazat fejlesztését. A fenntartható akvakultúra 
hozzájárulhat az élelmezésbiztonsághoz, valamint a part menti és a vidéki régiók 
növekedéséhez és munkahelyteremtéséhez, feltéve, hogy megfelelően irányítják a 
környezetkárosodás minimális szintre csökkentésének érdekében. Komoly fejlődés érhető el, 
ha a tagállamok az uniós stratégiai iránymutatások alapján nemzeti stratégiai terveket 
készítenek az akvakultúra fenntartható fejlesztésének előmozdítására, a vállalkozások 
biztonsága, valamint a vizekhez és a térhez való hozzáférés terén. Ebben az összefüggésben a 
védett területek tengeri Natura 2000–hálózatának támogatása is alapvető fontosságú 
beruházás. Az akvakultúra-fejlesztés tekintetében egyértelmű az uniós elképzelés: a nemzeti 
szinten hozott stratégiai választások jelentőséggel bírhatnak a fejlesztésekre nézve a 
szomszédos tagállamokban. Nagyon fontos, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen 
megismerni más tagállamok jövőbeli akvakultúrára vonatkozó fejlesztési terveit.

A közös halászati politika számára a következő pénzügyi időszakra előirányzott költségvetés 
teljes összege 6,68 milliárd euró (melyet a Európai Halászati Alapon keresztül 
finanszíroznak). 

Az előadó támogatja a javasolt reform általános irányvonalait.
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******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során támogatja a Bizottság javaslatának 
általános irányvonalait.

A Költségvetési Bizottság az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló rendeletre 
irányuló javaslattal kapcsolatos véleményében a költségvetési szempontokra vonatkozó 
részletes értékelést nyújt majd be. A kisüzemi halászat egyedi finanszírozásának kérdése is 
felvetődhet.



AD\905604HU.doc 5/7 PE480.668v02-00

HU

MÓDOSÍTÁSOK

The Committee on Budgets calls on the Committee on Fisheries, as the committee 
responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; megismétli, hogy 
elegendő további forrást kell biztosítani a 
következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja 
meglévő politikai prioritásait és a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új 
feladatait, valamint hogy előre nem 
látható események esetén válaszlépéseket 
tudjon tenni; felszólítja a Tanácsot, hogy 
amennyiben nem osztja ezt a 
megközelítést, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;
______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) rámutat, hogy a javaslat becsült 
pénzügyi kihatása csak jelzésértékű a 
jogalkotó hatóság felé, és nem rögzíthető 
mindaddig, amíg a 2014–2020-as 
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időszakra szóló többéves pénzügyi keretet 
létrehozó rendeletre irányuló javaslatról 
nem születik megállapodás;
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