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RÖVID INDOKOLÁS

A Halászati Bizottság tudatában van annak, hogy a 2012. évi költségvetési tervezet 
kidolgozása egyedi körülmények között zajlik, amikor is a tagállamok állami kiadásaik 
csökkentésére törekednek. Az Európai Bizottság költségvetési tervezete – állítása szerint –
támogatja a beruházást és a gazdasági fellendülést. E tekintetben ismételten hangsúlyozni kell, 
hogy a halászati ágazatra vonatkozó politikák továbbra is kulcsfontosságúak számos régió 
gazdasága, Európa élelmezésbiztonsága, a társadalmi kohézió, valamint a vízi ökoszisztémák 
kezelése szempontjából. Az Európai Uniónak ezért ezekben az ágazatokban fenn kell tartania 
kiadásait, és törekednie kell a halászat gazdasági és társadalmi dinamizmusának és
hatékonyságának fokozására.

A 2012. évet a közös halászati politika és az integrált tengerpolitika reformjához kapcsolódó 
első intézkedések fogják meghatározni. Ennek megfelelően el kell kerülni, hogy az integrált 
tengerpolitikából fakadó tevékenységek finanszírozása a közös halászati politika és az egyéb 
hagyományos halászati politikák előirányzatainak terhére történjék. Erre tekintettel a 
költségvetési tervezet III. szakaszának 11. címe rámutat az Európai Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseire, hogy a tartalékok figyelembevétele mellett fenntartsa a kifizetési 
előirányzatok enyhe növekedését. Ugyanakkor sajnálatos, hogy az ellenőrzéshez rendelt 
előirányzatok (11 08) jelentős mértékben (a kifizetési előirányzatokat tekintve 16,92%-kal) 
csökkentek. A Halászati Bizottság a szavazásra kerülő előirányzatok alapján figyelemmel 
fogja kísérni a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság munkaprogramját és a közös halászati 
politika reformját érintő jogalkotási javaslatokat.

JAVASLATOK

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

1. üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy összességében az előző 
évvel azonos szinten tartsa a halászathoz rendelt kifizetési előirányzatokat;

2. meglepetéssel állapítja meg, hogy jelentős összegű előirányzatok kerültek tartalékba, és 
kéri, hogy kezdeményezzenek megfelelő jogalkotási aktusokat ezen összegek 
felhasználásának optimalizálása érdekében, különös tekintettel a nemzetközi halászati 
megállapodásokkal kapcsolatos jogi aktusokra;

3. üdvözli a halászati piacokhoz (11 02) és az Európai Halászati Alaphoz (EHA) (11 06) 
rendelt kifizetési előirányzatok növekedését, de megjegyzi, hogy a piacok esetében a 
kötelezettségvállalási előirányzatok azonos szinten tartása csökkenti annak esélyét, hogy 
az ágazat a következő években teljes körű támogatásban részesülhessen; emellett 
figyelembe kell venni a halászati piaci árak megfigyelőközpontjának 2012-ben történő 
fokozatos bevezetését, amelyre vonatkozóan a Bizottság vállalta, hogy javaslatot tesz egy 
jogalapra;

4. sajnálatát fejezi ki a közös halászati politika ellenőrzésére és végrehajtására szánt 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok Bizottság által javasolt általános 
csökkentése miatt, különös tekintettel a tagállamoknak juttatott pénzügyi hozzájárulásra; 
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az Európai Bizottságnak aktívabban kellene fellépnie ezen előirányzatok felhasználásának 
elősegítése és előmozdítása érdekében;

5. üdvözli ugyanakkor a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal előirányzatainak növelését, 
amely hivatal tevékenységét nyomon kell követni és elő kell mozdítani;

6. megállapítja, hogy az élővízi erőforrások védelmére, kezelésére és kiaknázására irányuló 
politikák (11 07) előirányzatai összességében változatlanok maradtak, a 2010. évi 
végrehajtásra tekintettel azonban felhívja az Európai Bizottságot az eredetileg 
rendelkezésre bocsátott előirányzatok fokozott felhasználására;

7. tudomásul veszi az integrált tengerpolitikára vonatkozó költségvetési sor létrehozását, 
ugyanakkor megállapítja, hogy a javasolt előirányzatok nem elegendőek ezen új politika 
fő célkitűzéseinek megvalósításához; megerősíti, hogy az integrált tengerpolitika 
finanszírozása semmi esetre sem történhet a közös halászati politika számára biztosított 
eddigi költségvetési előirányzatok terhére, és hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt 
a többéves pénzügyi keret 1. és 2. fejezete alá tartozó, tartalékba helyezett előirányzatok 
felhasználásánál;

8. határozottan elutasítja a Tanács 2012. évi költségvetésről szóló álláspontjában a halászati 
fejezet forrásait érintően előirányzott komoly csökkentéseket; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a Tanács kész drasztikusan csökkenteni az ágazatnak juttatandó uniós forrásokat, 
miközben az ágazat a társadalom egészét érintő kihívásokra tekintettel eleve súlyos 
hiánnyal küszködik;

9. felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy a pénzügyi források ezen ágazaton belüli 
csökkentése esetén soha nem lesz lehetséges az európai halászat fenntartható fejlődése;
utal arra, hogy az Európai Unió a halászat fenntarthatóságának világszerte történő 
előmozdításában is nélkülözhetetlen szerepet tölt be; megállapítja, hogy az ellenőrzésekre 
biztosított további pénzeszközök híján a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan 
halászat továbbra is alá fogja ásni az uniós halászok hatalmas erőfeszítéseit, és hogy ez 
akadályozza a piac megfelelő működését;

10. kéri a Tanácsot, hogy a 11. cím valamennyi költségvetési sorára és különösen az Európai 
Halászati Alapra vonatkozóan vizsgálja felül a kifizetési és a kötelezettségvállalási 
előirányzatok szintjével kapcsolatos álláspontját.


