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JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a Bizottság 2011. július 13-án a közös halászati politika 
nagyszabású reformját javasolta, amely – tekintettel arra, hogy biztosítaná az élő tengeri 
erőforrások fenntartható kiaknázását – az erőforrás-hatékony Európa kiemelt 
kezdeményezés egyik legfontosabb eleme;

2. rámutat, hogy a Bizottság a közös halászati politikára vonatkozó reformcsomagban a 
legnagyobb fenntartható hozamot biztosító megközelítés bevezetését javasolja annak 
érdekében, hogy a halállományok egészséges szintje helyreálljon és egészséges 
körülmények között fennmaradhasson; felhívja a Bizottságot, hogy világítsa meg a 
legnagyobb fenntartható hozamot biztosító megközelítést, különös tekintettel a több fajból 
álló halállományokra;

3. úgy véli, hosszú távon annak lehetővé tételére kell törekedni, hogy a halállományok 
visszaálljanak a legnagyobb fenntartható hozamot meghaladó szintre, és maximális 
gazdasági hozamot generáljanak fenntartható jelleggel és hosszú távon, és ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy szükség szerint végezzen erre vonatkozó kutatást, majd terjesszen elő 
javaslatokat, hogy a közös halászati politika reformjára irányuló jelenlegi javaslatokra 
építve el lehessen mozdulni egy környezeti és gazdasági szempontból fejlettebb állapot 
irányába;

4. egyetért a Bizottság által a közös halászati politikára vonatkozó reformcsomagban kifejtett 
véleménnyel, miszerint az erőforrások pazarlását jelenti az a gyakorlat, amikor a 
felesleges halat visszadobják a tengerbe; megállapítja azonban, hogy a helyzet javítása 
érdekében konzultációt kell folytatni a halászokkal és más érdekelt felekkel a valós 
munkakörülményeikhez igazodó megoldások megtalálása céljából; kéri a Bizottságot, 
hogy erősítse meg a túlhalászott halállományok megőrzésére irányuló intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy az EU halászati iparának tevékenysége ökológiai, 
gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható legyen;

5. elismeri, hogy a túlzott flottakapacitás továbbra is az egyik fő akadálya a fenntartható 
halászat megvalósításának; úgy véli azonban, hogy a Bizottság jelenlegi javaslata, 
miszerint a halászati kapacitás korlátozására és a halászat gazdasági életképességének 
adófizetői pénzek nélkül történő fokozása érdekében átruházható halászati koncessziókat 
vezetnének be, továbbra is igen vitatható, különös tekintettel azokra a hatásokra, 
amelyeket a halászati kapacitás korlátozott számú szereplő kezében való összpontosulása 
gyakorolhat a tengeri ökoszisztémákra és az ágazati gazdaságra;

6. hangsúlyozza, hogy a kisüzemi part menti flottáknak bizonyos régiókban társadalmi és 
gazdasági jelentőségük van, és olyan egyedi intézkedések meghozatalára szólít fel, 
amelyek előmozdítják a környezetbarát, intelligens és inkluzív növekedést, és 
hozzájárulnak a fenntartható, kíméletes halászathoz és akvakultúrához;
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7. megállapítja, hogy az Európai Unió halászflottája a fosszilis tüzelőanyagok egyik jelentős 
felhasználója, és hogy további előrelépéseket kell tenni a környezetbarát tervezés terén, 
különös tekintettel a hatékonyabb és környezetbarátabb halászhajó-motorok 
kifejlesztésére; 

8. emlékeztet arra, hogy az erőforrás-hatékonyságra irányuló kiemelt kezdeményezés 
magában foglalja az ökoszisztémák védelmét is; ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet 
a szelektívebb halászati eszközök gyártására irányuló kutatási és fejlesztési 
erőfeszítésekre, valamint a védett fajok állománygazdálkodása és állományvédelme 
közötti lehetséges szinergiákra;

9. hangsúlyozza, hogy az EU külső fellépéseinek – különösen külső kereskedelmi 
kapcsolatai terén – összhangban kell lenniük a közös halászati politika alapelveivel és 
célkitűzéseivel, és egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítaniuk a tagállamok halászati és 
akvakultúra-ágazatai számára.
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