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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. felkéri a Bizottságot és a fejlődő országokat, hogy a halászati tevékenység határokon 
átnyúló jellegére és egyes vándorló halfajokra tekintettel vegyék fontolóra a jövőben a 
halászati megőrzéssel és erőkifejtéssel kapcsolatos regionális megközelítés alkalmazását;

2. emlékeztet arra, hogy – az EUMSZ 208. cikke előírásának megfelelően – az Unió 
politikáinak koherensnek kell lenniük a fejlesztési célkitűzésekkel;

3. üdvözli a Bizottság kötelezettségvállalását az iránt, hogy kidolgozza a fenntartható 
halászati megállapodások új generációját, amely megállapodások – feltételrendszerének 
szigorítása útján –előmozdítják a partnerországokban a halászati erőforrások megőrzését, a 
környezeti fenntarthatóságot, a jó kormányzást és az ágazati támogatások hatékonyságát;

4. kifejezi azon óhaját, hogy a fenntartható halászati megállapodásokban ismerjék el 
fokozottan a fejlődő országok világgazdaságba való bekapcsolásának jelentőségét, 
mozdítsák elő a beruházásokat és a helyi magánszektor (beleértve a kisvállalkozásokat és a 
kisüzemi halászatot is) különösen a feldolgozás és forgalmazás támogatása révén 
megvalósuló fejlesztését;

5. felszólítja a Bizottságot annak szem előtt tartására, hogy a fenntartható halászati 
megállapodásokban az ágazat támogatására szolgáló pénzügyi keretösszeg járuljon hozzá 
az Unió fejlesztési együttműködési célkitűzéseihez, és legyen koherens az aláíró ország 
nemzeti fejlesztési tervével; továbbá kéri, hogy e pénzügyi keretösszeg ne helyettesítse, 
hanem koherens módon egészítse ki az egyéb megállapodásokban vagy együttműködési 
eszközökben foglalt halászati együttműködést;

6. felkéri a Bizottságot és a partnerországokat arra, hogy az átláthatóság, a felelősségvállalás 
és a jó kormányzás céljából mindinkább vonják be a helyi közösségeket és a civil 
társadalmat a fenntartható halászati megállapodásokkal kapcsolatos vitákba, illetve a 
megállapodások alkalmazását és nyomon követését szolgáló intézkedésekbe;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy rendszeresen hozza nyilvánosságra a fenntartható halászati 
megállapodások és a jegyzőkönyvek alapjául szolgáló hatástanulmányokat, valamint az 
említett megállapodások végrehajtásáról szóló jelentéseket.


