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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. rámutat, hogy az EU gazdaságának alapját alkotó konszolidált közösségi politikák –  
közöttük a mezőgazdasági és a halászati politika – megfelelő és célzott tudományos 
támogatást igényelnek; 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;

2. 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 felszámolását, és egyúttal hozzájárulna a 
halászati kérdésekkel foglalkozó kutatók helyzetének megerősítéséhez is; hangsúlyozza 
továbbá, hogy egy erős kutatási bázis kiépítése a fenntartható halászati és akvakultúra-
szektor továbbfejlesztését is támogatná;

3. ugy 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 part menti, kisüzemi halászati 
vállalkozások) tulajdonosait átlátható és könnyen hozzáférhető rendszerek létrehozásával 
lehetne bátorítani az európai programokban való részvételre; úgy véli, hogy a halászok 
szakmai szervezetei, valamint a regionális tanácsadó testületek számára ugyancsak 
biztosítani kellene a lehetőséget a kisebb, gyakorlat-központú projektek megpályázásához;

4. megjegyzi, hogy a vizsgálati keretprogramok elsősorban alapvizsgálatokra 
összpontosítanak, ezért a halászat és az akvakultúra terén végzett kutatásokhoz 
kifejezetten az erre a 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.


