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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. emlékeztet arra, hogy mivel 30 éves működése alatt nem tudta teljesíteni kitűzött belső és 
külső céljait, most már halaszthatatlanul szükség van az EU közös halászati politikájának 
(KHP) teljes körű reformjára;

2. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb fenntartható hozamot biztosító szintet jóval meghaladó 
szintű állományt helyreállító és fenntartó fenntartható halászatnak óriási 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági előnyei lesznek, mivel a környezet kevésbé 
károsodik, a halászati közösségek jövője biztosabbá válik, és a halászati ágazat úgy válik 
jövedelmezővé, hogy túlélése nem az állami támogatásokon fog múlni;

3. emlékeztet arra, hogy a világ óceánjai nemcsak táplálékot, élelmiszerbiztonságot és 
megélhetést jelentenek világszerte 500 millió embernek, és hogy a halászatokon keresztül 
a legszegényebb országokban 400 millió ember állatifehérje-forrásának legalább 50%-át 
adják, de alapvető szerepük van az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében, közlekedési 
lehetőséget kínálnak és bennük található a földi élet élőhelyeinek mintegy 90%-a;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU piacai nagymértékben függenek a halászati és 
akvakultúra-termékek importjától, mivel az EU-ban felhasznált összes halászati termék 
60%-át lényegében fejlődő országokból importálják; hangsúlyozza, hogy az 
importfüggőség csökkentésének legjobb módja az európai halállományok helyreállítása és 
a maximális fenntartható hozamot biztosító szintnél jóval magasabb szinten tartása;

5. hangsúlyozza, hogy az importált halászati és akvakultúra-termékeknek az Európai Unión 
belül előállított termékekre vonatkozóakkal megegyező környezetvédelmi és társadalmi 
szabványoknak kell megfelelniük, és azon a véleményen van, hogy a fejlődő országok 
számára pénzügyi és műszaki segítséget kell nyújtani annak érdekében, hogy ezeknek a 
szabványoknak megfelelhessenek;

6. ellenzi az átruházható halászati koncessziók elfogadását a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetekben és a nemzetközi vizeken, mivel ez súlyosan korlátozhatja a 
mai fejlődő országok jövőbeni, saját halászati ágazatuk fejlesztésére irányuló törekvéseit;

7. megismétli a harmadik országok vizeinek halállományaihoz való hozzáférésnek a 
többleterőforrásokra vonatkozó, az ENSZ tengerjogi egyezményében szereplő alapvető 
feltételét; hangsúlyozza a többleterőforrások megfelelő és tudományos módon történő 
megállapításának fontosságát; hangsúlyozza, hogy a közös halászati politikának 
gondoskodnia kell az átláthatóságról, valamint az EU és a harmadik országbeli partnerei 
között a nemzeti és – adott esetben – a külföldi hajók érintett állományokra vonatkozó 
teljes halászati erőkifejtésével kapcsolatos minden releváns információ cseréjéről;


