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RÖVID INDOKOLÁS

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

Általános értékelés

A. rámutat a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan javasolt többéves pénzügyi keret 
(TPK) szűkösségére, amely a jelenlegi, 2007–2013-as többéves pénzügyi kerethez 
viszonyítva csökkenést is mutat; úgy véli, hogy a válság nem szolgálhat ürügyként az 
uniós költségvetés csökkentésére, sőt ellenkezőleg, rámutat egy szilárd, lényegesen 
megerősített költségvetés szükségességére, amely lehetővé teszi az uniós politikák 
célkitűzéseinek elérését, azaz a növekedés és a foglalkoztatás támogatását, valamint a 
gazdasági és társadalmi kohézió elvének érvényesítését az Európa 2020 stratégia 
keretében; ezért szorgalmazza, hogy a Tanács ilyen értelemben módosítsa a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló, a Bizottság által 
előterjesztett javaslatot;

A halászati ágazattal kapcsolatos általános kérdések

B. emlékeztet rá, hogy a halászati erőforrások olyan közjónak minősülnek, amely alapvető 
fontosságú a világ élelmezésbiztonsága szempontjából; hangsúlyozza, hogy a halászati és 
akvakultúra-ágazat és az azokhoz kapcsolódó tevékenységek gyakran a fő megélhetési 
forrást és fenntartható foglalkoztatási lehetőséget jelentenek a part menti régiókban, a 
szigeteken és a távoli területeken; rámutat, hogy a megreformált közös halászati 
politikának társadalmi, gazdasági és környezeti célokat kell követnie, amihez 
hozzátartozik a halászati erőforrások megfelelő megőrzése és az azokkal való megfelelő 
gazdálkodás, valamint a számtalan part menti közösséget érintő gazdasági és társadalmi 
hanyatlás visszafordítása a foglalkoztatás dinamizálása és a helyi lakosság 
életkörülményeinek javítása mellett, különös figyelmet fordítva a kisüzemi halászat 
ágazatára, ami megfelelő pénzügyi forrásokat tesz szükségessé 2013 után; elismeri, hogy 
meg kell erősíteni a kohéziós politikával való koordinációt;

C. megállapítja, hogy „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című bizottsági 
közleményben foglalt, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretre irányuló javaslat összesen 6,685 milliárd eurót irányoz elő indikatívan a halászatra 
és a tengeri ügyekre 2011. évi változatlan árakon számítva (Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap, ideértve a piaci intézkedéseket + halászati partnerségi megállapodásokat + 
regionális halászati irányító szervezeteket), ami a 2014–2020-as TPK időtartama alatt 
átlagosan évi 955 millió eurót jelent; 2013-ra – a jelenlegi TPK utolsó évére – az 
előirányzott összeg 984 millió euró; aggodalommal mutat rá, hogy a 2014–2020-as TPK 
egyes éveire előirányzott összegek minden esetben alacsonyabbak a jelenlegi többéves 
pénzügyi keretben 2013-ra előirányzott összegnél; emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlament 2011. június 8-i, „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című állásfoglalásában1 a következő 
többéves pénzügyi keret számára a 2013. évi szinthez képest legalább 5%-os előirányzat-
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növekedést kívánt;

D. megjegyzi, hogy a Bizottság által javasolt némely szakpolitikai célkitűzés megerősített 
pénzügyi eszközöket tesz szükségessé, és azok hiánya veszélyeztetné a célkitűzések 
tényleges megvalósítását; emlékeztet, hogy a Bizottság szakpolitikai célkitűzései közé 
tartozik a halászat és a többi gazdasági ágazat között az innováció terén fennálló szakadék 
megszüntetése, a korlátozott hatással járó halászatra való áttérés előmozdítása a 
visszadobások felszámolása és a tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatás csökkentése 
révén, a part menti halászattól függő közösségek életképességének biztosítása, valamint a 
diverzifikáció előmozdítása;

E. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági ágazathoz hasonlóan a halászati ágazat is fokozottan 
ki van téve a válságoknak; ezért a mezőgazdasági ágazatban meglévőkhöz hasonló egyedi 
támogató mechanizmusok létrehozását szorgalmazza, amelyek olyan válsághelyzetekben 
lépnének működésbe, mint például a természeti katasztrófák, a tevékenység állomány-
helyreállítási tervek miatti kényszerű leállása, vagy az alapvető termelési javakhoz való 
hozzáférés hirtelen korlátozottá válása; 

F. megállapítja, hogy a halászati tevékenység különböző tényezők – például nyilvánvaló 
természeti korlátok – miatti kiszámíthatatlan jellegéből adódóan fenn kell tartani az 
ágazathoz igazodó állami és közösségi finanszírozást;

A strukturális alapokkal, köztük az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal (FEAMP) 
kapcsolatos kérdések

G. úgy véli, hogy a megosztott igazgatás alatt álló alapokra, köztük az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra (FEAMP) alkalmazandó jövőbeni közös stratégiai keretnek figyelembe 
kell vennie e finanszírozási eszközök célkitűzéseinek sokszínűségét; emlékeztet, hogy a 
FEAMP olyan ágazati támogató eszköz, melynek odaítélése semmilyen körülmények 
között nem függhet a címzett gazdasági tevékenységének földrajzi zónájában 
tapasztalható gazdasági helyzettől;

H. elutasítja az európai alapok felhasználására vonatkozó makrogazdasági feltételességi 
szabályok lehetséges bevezetését és/vagy megerősítését; úgy véli, hogy a legnagyobb 
pénzügyi nehézségekkel küzdő és a legtörékenyebb gazdasággal rendelkező országokat 
nem szabad kétszeresen büntetni azzal, hogy korlátozzák a fellendülésükhöz és 
fejlődésükhöz alapvetően szükséges alapokhoz való hozzáférésüket, aláásva ezáltal a 
kohézió elvét;

I. kiemeli az Európai Tengerügyi és Halászati Alap mint a jövőbeni közös halászati politikát 
finanszírozó legfőbb eszköz 2014–2020 közötti jelentőségét; hangsúlyozza, hogy a tengeri 
környezettel kapcsolatos új szakpolitikákhoz, célkitűzésekhez, illetve prioritásokhoz 
megfelelő pénzeszközöket kell rendelni; visszautasítja, hogy az új prioritásokat, 
célkitűzéseket, illetve szakpolitikákat – mint például az integrált tengerpolitikát – a 
halászati politikához szükséges források terhére finanszírozzák;

J. szorgalmazza a megosztott igazgatás alatt álló alapokhoz, köztük az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alaphoz való hozzáférés egyszerűsítését, ami megkönnyítené a 
kedvezményezettek és az illetékes nemzeti hatóságok munkáját, és elősegítené a 
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rendelkezésre álló források teljes mértékű felhasználását; véleménye szerint elsőbbséget 
kell biztosítani az integrált megoldásokat nyújtó projekteknek, amelyek a lehető 
legszélesebb körben a part menti közösségek egészének javát szolgálják, szemben 
azokkal, amelyek csak korlátozott számú gazdasági szereplő számára járnak előnyökkel;

K. aggodalmának ad hangot a halászati és akvakultúra-termékeket érintő meglévő állami 
piacszabályozási eszközök lehetséges leépítésével kapcsolatban; sürgeti a halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös szervezése általi hozzájárulás megerősítését az 
ágazat jobb jövedelmezőségének, a piacok stabilitásának, a halászati termékek jobb 
értékesítésének, valamint a hozzáadott érték növekedésének biztosítása érdekében, amihez 
a közös piacszervezést megfelelő pénzügyi eszközökkel kell ellátni;

L. szorgalmazza a különböző, különösen a pénzügy területén létező eszközök 
összehangolását azért, hogy választ adjon a kisüzemi halászat és a tőle leginkább függő 
part menti közösségek sajátos problémáira; hangsúlyozza, hogy a halászat terén végzett 
tudományos kutatás az ágazat helyes irányításának alapvető eszköze, amely 
nélkülözhetetlen a halászati erőforrások alakulását befolyásoló tényezők azonosításához, 
mennyiségi elemzések elvégzéséhez, az állományok alakulásának előrejelzését lehetővé 
tevő modellek kidolgozásához, valamint a halászati eszközöknek, a halászhajóknak és a 
halászok munka- és biztonsági feltételeinek javításához; ezért támogatja a 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági téren végzett halászati kutatás 
finanszírozásának fokozását;

N. nélkülözhetetlennek tartja a biológiai adatok gyűjtésének, kezelésének és rendelkezésre 
bocsátásának javítását a ténylegesen tudásalapú politika és gazdálkodás biztosítása 
érdekében; ezért szükségesnek ítéli az e területen biztosított uniós hozzájárulás növelését a 
társfinanszírozási arány felső határának a jelenlegi 50%-ról legalább 75%-ra történő 
emelésével;

O. úgy véli, hogy a biológiai okok miatti pihenőidőszakok a halászati erőforrások 
megőrzésének fontos és bizonyítottan hatékony eszközei, és nélkülözhetetlenek a 
bizonyos halállományokkal való fenntartható gazdálkodáshoz; elismeri, hogy a biológiai 
pihenőidőszakoknak a fajok életciklusának kritikus szakaszaiban való bevezetése lehetővé 
teszi, hogy ezen állományok fejlődése összeegyeztethető legyen a pihenőidőszakon kívüli 
halászat fenntartásával; ezek fényében szorgalmazza annak bevezetését, hogy a halászok 
pénzügyi kompenzációban részesülhessenek tevékenységük szüneteltetésének 
időszakaiban;

P. kiemeli, hogy az európai akvakultúra jelenlegi fejlettségi szintje szükségessé teszi a K+F 
tevékenységek e téren való fokozását, ami lehetővé teszi az ágazatban rejlő számos 
lehetőség teljes körű kiaknázását és egyidejűleg az ágazat egyes korlátainak leküzdését, 
hozzájárulva annak jobb fenntarthatóságához;

A legkülső régiók

Q. emlékeztet arra, hogy a halászati ágazat jelentős szerepet tölt be az állandó strukturális 
korlátokkal és a gazdasági diverzifikáció szűkös lehetőségeivel küszködő gazdaságok 
jellemezte legkülső régiókban a társadalmi-gazdasági helyzet, a foglakoztatás, valamint a 
gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása terén; szorgalmazza a legkülső régiók 
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halászati ágazatát segítő közösségi támogatások fenntartását és megerősítését, különösen a 
bizonyos legkülső régiók egyes halászati termékeinek forgalomba hozatalához 
kapcsolódó, a távoli fekvésből adódó többletköltségek kompenzálását célzó programon 
keresztül („POSEI – halászat”); ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy ennek a programnak 
korlátlan időre kell szólnia, hiszen a távoli fekvés állandó tényező; sajnálja, hogy a 2014–
2020-ra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló javaslat az e régiók számára 
biztosított összfinanszírozás nagymértékű csökkentését irányozza elő, amikor az Európai 
Unió által elismert legkülső régiók száma a következő években nőni fog, és felszólít e 
források jelentős mértékű növelésére;

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi 
megállapodás tervezete

R. kéri, hogy az intézményközi megállapodás gondoskodjon arról, hogy az Európai 
Parlamentet teljes körűen bevonják a nemzetközi halászati megállapodások tárgyalási 
folyamatába; sürgeti, hogy az Európai Parlament képviselői –a Parlament halászati 
megállapodásokkal kapcsolatos hatásköreire tekintettel – megfigyelőként és a tagállamok 
képviselőivel egyenrangú félként részt vehessenek a tárgyalások minden szakaszában;

A közös halászati politika külső dimenziójával kapcsolatos kérdések

S. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a halászat területén kötött partnerségi 
megállapodások viszonylag eredménytelennek mutatkoznak a harmadik országoknak 
nyújtott ágazati támogatás tekintetében; rámutat, hogy a Bizottság értékelése szerint az
ágazati támogatásra fordított összegek abszolút értékben túlságosan korlátozottak ahhoz, 
hogy eredményekhez vezessenek; ezért úgy véli, hogy intézkedéseket kell hozni a helyzet 
orvoslása érdekében, javítva az ágazati támogatás hatékonyságát és elősegítve a 
pénzeszközök harmadik országok általi jobb felhasználását.
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