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JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 70 millió lakosának ellátása a halászati ágazattól is 
függ; ezzel összefüggésben felhívja a tagállamokat, hogy a versenyképesebb, 
fenntarthatóbb és korszerűbb halászati ágazat kialakítása érdekében ösztönözzék a kutatási 
és fejlesztési tevékenységeket; rámutat, hogy az EU gazdaságának alapját alkotó 
konszolidált közösségi politikák – közöttük a mezőgazdasági és a halászati politika –
megfelelő és célzott tudományos támogatást igényelnek, főleg az Unió külső régióiban; 
hangsúlyozza, hogy például a környezeti hatással, a takarmányellátással, az egészségügyi 
ellenőrzéssel és a partmenti övezetek integrációjával kapcsolatos ágazatspecifikus 
problémák hagyományos módon történő kezelése már régóta nem a megoldások 
elsődleges és legfontosabb forrása; ajánlja, hogy a pénzügyi keret tegye lehetővé az 
Európai Halászati Alap felhasználhatóságát a halászat terén végzett tudományos kutatás 
létesítményeinek és eszközeinek finanszírozására;

2. úgy véli, hogy létfontosságú a zöld könyv azon célkitűzésének megvalósítása, amely 
szerint a jövőben az uniós költségvetés középpontjába a „hozzáadott értéket képviselő” és 
„fokozottan eredményorientált” eszközöket kell állítani; álláspontja szerint a kiválóság 
ugyan alapvető tudományos szempont, de az irányítási intézkedések meghatározása és 
alkalmazása érdekében egyes ágazatokban, például a halászatban is elengedhetetlen az
alkalmazott kutatás; rámutat, hogy az ökoszisztéma-alapú szemléleten és a legnagyobb 
fenntartható hozamon alapuló új KHP céljainak eléréséhez több tudományos területet 
ötvöző, naprakész ismeretek és értékelések szükségesek, amelyek lehetővé teszik gyors 
következtetések levonását, amitől számos, az üzlettel, a munkahelyekkel és a tengeri 
ökoszisztémával kapcsolatos intézkedés függ;

3. ezzel összefüggésben reméli, hogy a zöld könyv változást hoz a halászattal foglalkozó 
tudományra vonatkozó politikában, mivel ebben az ágazatban a kiválóságra való törekvés 
egyszerű követése olyan kulcsfontosságú területek elhanyagolásához vezetett, mint a fajok 
és viselkedésük megismerése a flották általi hasznosításuk szempontjából – valamint 
ennek az irányítási intézkedésekkel való összefüggései –, emiatt számos tudós felhagyott 
az alkalmazott halászati kutatásokkal és fiatal kutatók vonultak ki erről a területtől,
szakemberhiányt okozva olyan időkben, amikor az állományok állapota miatt a 
legnagyobb szükség lenne rájuk;

4. úgy véli, hogy ha az új keretprogramon belül megfelelő költségvetési forrásokat 
különítenének el pályázati felhívásokra és a programhoz kapcsolódó fellépésekre, ez 
segítené az ágazat számos gyengeségének és hiányosságának felszámolását, és egyúttal 
hozzájárulna a halászat és az akvakultúra-szektor kérdéseivel foglalkozó kutatók 
helyzetének megerősítéséhez is; hangsúlyozza továbbá, hogy egy erős kutatási és 
innovációs bázis mind európai, mind pedig tagállami szinten való kiépítése segítené a 
fenntartható halászati és akvakultúra-szektor továbbfejlesztését és ösztönzését, továbbá 
növelné versenyképességét, stabilitását és a környezetvédelmi kihívásoknak való 
megfeleléséhez szükséges felszereltségét, ezáltal garantálva az európai halászati ágazat 
függetlenségét a világ többi részével szemben, valamint biztosítva a tengeri 
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ökoszisztémák életképességét és a halászati ágazatban dolgozók jólétét;

5. hangsúlyozza, hogy továbbra is komoly hiányosságok állnak fenn a tengeri ökoszisztémák 
állapotáról és a halászati erőforrásokról alkotott ismereteink, valamint mind a célfajokra, 
mind pedig a nem célzott fajokra – ideértve a mélytengeri fajokat is – vonatkozó 
megbízható tudományos adatok tekintetében, ami szükségessé teszi a többdimenziós 
ágazatközi kutatásra irányuló erőfeszítések fokozását e téren, a halászat megfelelő, 
különösen az ökoszisztéma-alapú megközelítés alkalmazása révén történő szabályozása
érdekében; hangsúlyozza, hogy e cél elérésében alapvető szerepet játszik egyrészt az 
uniós tudományos csoportok és intézetek közötti együttműködés és összhang 
megteremtése, másrészt az uniós tudományos csoportok és a Közösségen kívüli 
megfelelőik közötti együttműködés biztosítása; úgy véli továbbá, hogy a bevált 
gyakorlatok és az ismeretek megosztása érdekében elő kell mozdítani a halászati területek 
közötti együttműködést; kéri az érintett üzleti szektort, hogy megfelelően és hatékonyan 
használja fel a kutatások eredményeit; úgy véli, hogy a közvetlenül érintett gazdasági 
szereplőket és a nagyközönséget egyaránt jobban kellene tájékoztatni az elindított kutatási 
programokról és azok eredményeiről;

6. üdvözli, hogy a zöld könyv hangsúlyozza az innovációs kapacitást és a 
versenyképességet javító kutatás szükségességét, ami az EHA által előirányzott 
intézkedésekkel összehangolva új lehetőségeket nyithat a halászati vállalkozások előtt új, 
fenntarthatóbb halászati technikák – új hajófelszerelések, kevésbé szennyező, 
biztonságosabb és kényelmesebb hajók – kifejlesztésére, valamint a halászati termékek
felhasználását javító és értékét növelő intézkedésekre;

7. úgy véli, hogy hatékonyabb koordinációra van szükség a kutatási keretprogramok és az 
Európai Halászati Alap eszközei, illetve más európai programok között;

8. úgy véli, hogy az EU versenyképessége szempontjából döntő fontosságú a vállalatok 
részvételének növelése a következő keretprogramban; véleménye szerint a vállalkozókat, 
különösen a mikro- és kisvállalatok (például a partmenti, kisüzemi halászati 
vállalkozások) tulajdonosait sokkal egyszerűbb, kevésbé bürokratikus, átláthatóbb és 
könnyebben hozzáférhető rendszerek létrehozásával lehetne bátorítani az európai 
programokban való részvételre; úgy véli, hogy különböző érintett szereplők, például nem-
kormányzati szervezetek, a halászok szakmai szervezetei és a regionális tanácsadó 
testületek számára ugyancsak biztosítani kellene a lehetőséget a kisebb, gyakorlat-
központú projektek megpályázásához;

9. megjegyzi, hogy a vizsgálati keretprogramok elsősorban alapvizsgálatokra 
összpontosítanak, ezért a halászat és az akvakultúra terén végzett kutatásokhoz elégséges 
forrásokkal rendelkező, kifejezetten e célra előirányzott alapokból finanszírozott kutatási 
programokra van szükség annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az ágazat és az 
élelmiszerláncba bevezetett halászati termékek környezetvédelmi és egészségügyi 
feltételeinek fenntarthatóságát;

10. rámutat, hogy a közös halászati politika reformjának célja a halászati gyakorlatok 
fenntarthatóságának biztosítása, ezért finanszírozni kell például a halászhajók 
szelektívebbé tételére vagy motorjaik üzemanyag-felhasználásának csökkentésére 
irányuló új technológiák kifejlesztésével kapcsolatos kutatást is;
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11. úgy véli, hogy a kutatás és innováció jelenlegi uniós finanszírozási eszközei nem 
igazodnak kielégítően a halászati és akvakultúra-szektor kutatási igényeihez;
hangsúlyozza, hogy az ágazat előtt álló kihívásokra és az ágazat szükségleteire átfogó 
választ kell adni, az ágazat jellegzetességeinek figyelembe vételével kiigazítva az 
alkalmazott kutatás céljaira biztosított eszközöket;

12. úgy véli, hogy a fenntartható halászatnak és a kisüzemi halászatnak kedvező 
körülmények létrehozása érdekében a flottafejlesztést is ösztönözni kell, ezért az új 
pénzügyi keretnek az ezzel kapcsolatos kutatásra és innovációra is összpontosítania kell;

13. megállapítja, hogy a strukturális alapoknak a kutatási infrastruktúrákba való befektetésre 
történő felhasználása hozzájárul a tagállamok között a tudományos kapacitás tekintetében 
fennálló különbségek felszámolásához, valamint egyes tagállamok és régiók közösségi 
kutatási programokban való részvételének javításához.

14. megállapítja, hogy a közös tengereken végzett alapélelmiszer-termelés és más tengeri 
tevékenységek fenntarthatósága a szomszédos országokkal egyeztetett megoldások 
alkalmazásától függ; hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai keret és az uniós 
szomszédságpolitika eszközei közötti összhang javítása alapján meg kell erősíteni a 
tudományos kapacitás kiépítését a szomszédos országokban.
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