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Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 

A jelenlegi Európai Halászati Alap (EHA) helyébe lépő Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra (ETHA) irányuló javaslat (COM(2011)0804) a közös halászati politikával (KHP) 
kapcsolatos reformcsomag kulcsfontosságú eleme. A javasolt rendelet révén 6,567 millió euró 
áll majd rendelkezésre az alábbiak támogatására: 1) a halászat és az akvakultúra, valamint a 
halászati területek fejlesztése, 2) ellenőrzés és végrehajtás, 3) adatgyűjtés, 4) integrált 
tengerpolitika és 5) a KHP végrehajtását támogató technikai és igazgatási eszközök 
fejlesztése.

A közös halászati politika igen esedékes reformja jelenleg zajlik, és az ETHA-t úgy kell 
kialakítani, hogy a fenntartható halászat biztosítása érdekében támogassa az új KHP-t. A KHP 
és a hozzá tartozó pénzügyi eszközök reformja döntő jelentőségű lehetőséget kínál arra, hogy 
felszámoljuk a túlhalászást elősegítő támogatásokat, és azokat a ténylegesen fenntartható 
halászatra való áttérésnek és az egészséges tengeri ökoszisztémák elérésének a támogatására 
fordítsuk.

Európa halászterületei egykor a világ legtermékenyebbjei közé tartoztak, de harminc évnyi 
közös halászati politika (HKP) a halállományok súlyos kimerülését, az ökoszisztémák 
állapotának romlását eredményezték és károkat okoztak a fajokban, az élőhelyekben és a 
területekben (az Atlanti-óceánban a felmért állományok 63%-át, a Földközi-tengerben a 
felmért állományok 82%-át, a Balti-tengerben pedig a 6 felmért állomány közül 4-et 
túlhalásznak). Az Európai Bizottság elismerte, hogy a kapacitástöbblet a túlhalászás egyik fő 
hajtóereje, és elimeri, hogy a támogatások hozzájárultak ehhez az egyensúlyhiányhoz azáltal, 
hogy a túlzott halászati kapacitásokat mesterségesen fenntartották. Az Európai Számvevőszék 
2011. évi jelentése ezt megerősíti, megállapítván, hogy a flotta kapacitástöbblete elősegíti a 
halállományok kimerülését, veszélyezteti tengereink jólétét és a halászati közösségek 
életképességét.

A javaslat ötvözi a halászatot és az akvakultúrát érintő intézkedésekre, valamint az 
ellenőrzésre és végrehajtásra, az adatgyűjtésre és az integrált tengerpolitikára vonatkozó 
pénzügyi forrásokat. E korábban önálló finanszírozási keretek egyetlen pénzügyi eszközbe 
való beépítése az egységesített szabályok és eljárások révén egyszerűsítheti az adminisztrációt 
és hozzájárulhat a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és eredményes elosztásához.

A javaslat kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy a finanszírozás csak azon 
tagállamok számára áll rendelkezésre, amelyek megfelelnek a KHP célkitűzéseinek és 
szabályainak, különösen pedig az ellenőrzési kötelezettségeknek, az IUU-rendeletnek és az 
adatgyűjtési kötelezettségeknek, ugyanakkor a KHP-nek való megfeleléstől függően 
finanszírozást biztosít a szereplők számára. A javaslat számos olyan intézkedést tartalmaz, 
amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az EU halászati ágazata fenntarthatóbb alapon 
nyugodjon, ideértve a humántőke és a szociális párbeszéd elősegítését célzó, a diverzifikációt 
és a munkahelyteremtést lehetővé tevő, valamint a halászati területek, a helyi fejlesztési 
stratégiák és a helyi partnerségek támogatását célzó, alulról felfelé irányuló helyi 
kezdeményezések kidolgozását és irányítását is.

A javaslat a biológiai sokféleség támogatását – többek között a Natura 2000 területek és a 
védett tengeri területek irányítását, helyreállítását és nyomon követését – intézkedéseket is 
magában foglal. Kizárja az új kikötők, új kirakodóhelyek és új árverési csarnokok építését 
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célzó pénzügyi támogatást, valamint a motorcsere támogatását, ami fontos lépés a halászati 
támogatások és a kapacitástöbblet szétválasztása felé. A javaslat végezetül olyan 
rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek növelnék az átláthatóságot és a nyilvános tájékoztatást, 
javítanák az adatgyűjtést és -továbbítást, valamint az ellenőrzést és a végrehajtást, noha nem 
igazodnak a regionális vagy helyi feltételekhez.

A javaslat ugyanakkor nem hajtja végre az annak szavatolásához szükséges strukturális 
átalakítást, hogy a közpénzekből nyújtott támogatást kizárólag a fenntartható halászat 
biztosítására fordítsák. Valójában a rendelkezésre álló finanszírozás túlnyomó többségét újra 
lehetne allokálni olyan intézkedésekre, amelyek nem a halászati ágazat egésze vagy a széles 
értelemben vett társadalom számára, hanem gyakran csak néhány egyéni szereplő számára 
nyújtanak előnyt. A javaslat a kisüzemi part menti halászatot, valamint az ökoszisztéma alapú 
megközelítésre való áttérést nemigen veszi figyelembe.

Nem foglalkozik a meglévő kapacitástöbblet fenntartásához hozzájáruló finanszírozással, 
pedig a flották, hajók és felszerelések számára nyújtott finanszírozást a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségekhez viszonyított halászati kapacitás felmérésétől kellene függővé tenni.
A javaslat támogatást irányoz elő az átruházható halászati koncessziók rendszereinek 
létrehozására is, miközben számos érdekelt fél és tagállam ellenzi a választás lehetőségét 
kizáró megoldást jelentő, kötelező átruházható halászati koncessziókat. Bármely olyan 
támogatásnak, amelynek célja a halászati lehetőségek igazgatására irányuló rendszerek 
létrehozása, az érdekelt felek által (is) irányított, halászterületenkénti rendszerekre kell 
irányulnia.

A kereskedelmi állományokból származó, nem kívánt fogások lehető legjobb felhasználását 
vagy forgalomba hozatalát célzó fedélzeti vagy kikötőbeli beruházások támogatása 
veszélyezteti azt a kirakodási kötelezettség által elérni kívánt hatást, hogy a halászat 
célzottabb, szelektívebb és fenntarthatóbb módon folyjék. A finanszírozást a nem kívánt 
fogások pusztulási arányának csökkentésére, azaz a szelektívebb és környezetbarátabb 
halászati felszerelések/gyakorlatok kutatására, nem pedig a nem kívánt fogások forgalomba 
hozatalára kell rendelkezésre bocsátani.

A javaslat végezetül egy sor olyan intézkedést is tartalmaz, amelyek 
megkülönböztetésmentesen támogatják és fejlesztik az akvakultúrát anélkül, hogy környezeti 
vagy társadalmi megfontolásokat tekintetbe vennének.


