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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. hangsúlyozza, hogy önmagában egyetlen ország sem képes megbirkózni a biológiai 
sokféleség – különösen a tengeri ökoszisztémák körében tapasztalt – pusztulásának 
problémájával, és hogy e globális kérdéssel való szembenézés érdekében a tagállamok 
kormányainak együtt kell működniük egymással, és hatékonyabban össze kell hangolniuk 
erőfeszítéseiket; hangsúlyozza, hogy a biodiverzitásra vonatkozó politika szigorú 
végrehajtása a társadalom és a gazdaság javát is szolgálja;

2. rámutat, hogy a fenntartható fejlődésről szóló, 2002-ben Johannesburgban tartott világ-
csúcstalálkozón az állam- és kormányfők támogatták a halállomány maximális 
fenntartható hozamot biztosítani képes szintet meghaladó szintjének 2015-ig történő
fenntartására vagy helyreállítására irányuló, a Bizottság által a közös halászati politika 
kapcsán benyújtott reformcsomagban előirányzott elkötelezettséget;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a halállomány összes jellemzőjét – különösen a méretet, az 
életkort és a reproduktív státuszt – figyelembe véve, valamint kitérve a több fajból álló 
állományok kérdésére, továbbá figyelemmel az ökoszisztémák közötti kölcsönhatásokra 
fejlessze tovább a „maximális fenntartható hozam” megközelítési módot;

4. hangsúlyozza, hogy a megbízható és elégséges adatokon alapuló tudományos 
szakvélemény igen jelentős szerepet tölt be a hatékony és fenntartható halgazdálkodásban; 
hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémák paramétereire vonatkozó adatok széles körére van 
szükség a halászatra irányuló, ökoszisztéma-alapú megközelítés kialakítása érdekében, és 
felszólítja a tagállamokat, hogy jelentősen fokozzák az ilyen adatok gyűjtésére és 
biztosítására irányuló erőfeszítéseiket;

5. üdvözli a biológiai sokféleségre vonatkozó, 2020-ig szóló új európai uniós stratégiát, és 
különösen a halállomány optimális kezelésére vonatkozó 4. számú célkitűzést;

6.  üdvözli a nem kívánt fajok járulékos fogásainak elkerülésére, a veszélyeztetett tengeri 
ökoszisztémák megőrzésére, és a visszadobás gyakorlatának megszüntetésére irányuló 
elkötelezettséget;

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mindenre kiterjedően hajtsák végre és 
finanszírozzák ezt az új stratégiát, biztosítva, hogy az egyes uniós finanszírozási 
intézkedések összeegyeztethetők legyenek a biológiai sokféleség és a vizek védelmére 
irányuló jogszabályokkal;

8. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó, 2020-ig szóló új európai uniós 
stratégia hat célkitűzésének megvalósítása az Unió által már lefektetett jogszabályoknak 
való megfeleléstől, valamint a vonatkozó kezdeményezések és programok – elsősorban a 
védett területek Natura 2000 hálózata és a LIFE+ program – megfelelő végrehajtásától 
függ; a Natura 2000 területek tekintetében megfelelő finanszírozásra szólít fel az új 
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pénzügyi időszakban;

9. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó célkitűzések iránti uniós 
elkötelezettség igazi próbája, valamint a kérdés valódi megoldása nem ebben az új 
stratégiában, hanem a közös mezőgazdasági és halászati politika küszöbön álló 
reformjában, valamint a többéves pénzügyi keretben rejlik; rámutat továbbá, hogy az első 
stratégia kudarcát az okozta, hogy a biológiai sokféleség védelme nem kellő mértékben 
jelent meg az egyéb uniós politikákban;

10. felhívja a Bizottságot, hogy a biológiai sokféleség védelmére irányuló általános cél 
megvalósításának értékelése céljából dolgozzon ki a környezeti – többek között a tengeri 
és partvidéki – fenntarthatóság mérésére képes megbízható mutatókat;

11. úgy véli, hogy a tengeri biodiverzitás megőrzésével a 2012. júniusi Rio de Janeiró-i 
Rio+20 csúcstalálkozón a lehető legmagasabb szinten kell foglalkozni;

12. üdvözli az ENSZ Közgyűlésének a világ halászterületei fenntarthatóságának biztosításáról 
szóló, 2011. december 6-án elfogadott határozatát, amely hangsúlyozza, hogy sürgős 
lépésre van szükség a világ óceánjai és tengerei fenntartható használatának elérésére 
irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatban;

13. üdvözli a négy ENSZ-ügynökség (az UNESCO, a FAO, a UNDP és az IMO) által 
kidolgozott, 2011 novemberében ismertetett tervet, amely arra ösztönzi az egyes 
országokat, hogy újítsák meg az óceánok pusztulásának visszaszorítására, valamint a 
halállományok túlhalászásához, a szennyezéshez és a biológiai sokféleség hanyatlásához 
hasonló fenyegetések kezelésére vonatkozó kötelezettségvállalásaikat.
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