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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy a part menti kisüzemi halászat, a kagylóhalászat és az extenzív akvakultúra
a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontból legfenntarthatóbb halászati 
forma, amely döntő fontosságú a part menti közösségek társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából. A kultúra szerves része, amely a különböző területeken – a kontinensen, 
szigeteken és a legtávolabbi halászati övezetekben – eltérő formában jelenik meg. Ezt a 
fajta halászatot számos kedvezőtlen tényező, így a víztisztítás hiánya, a szennyvizek vízbe 
engedése, az olajszennyezések, az építkezések ugrásszerű elterjedése a part menti 
területeken és a partvidéken megvalósuló nagy projektek hatása befolyásolja; 

2. kiemeli, hogy a társadalmi, gazdasági és területi kohézió tekintetében kevés statisztikai 
adat áll rendelkezésre, és felhívja a figyelmet, hogy szorgalmazni kell európai mutatók 
bevezetését, amelyek biztosítják a társadalmi-gazdasági, tudományos és környezetvédelmi 
adatokat; 

3. tekintettel a halászattól függő egyes part menti közösségek kiszolgáltatott helyzetére és 
hanyatlására, illetve a gazdasági diverzifikáció lehetőségének hiányára, a meglévő 
eszközöket, forrásokat és mechanizmusokat kell felhasználni a kohézió a foglalkoztatás és 
az ökológiai fenntarthatóság terén való biztosítására; az új közös halászati politika 
keretében külön el kell ismerni ezt a fajta halászatot, és a döntéshozatalban nagyobb 
szerepet és fokozottabb részvételt kell biztosítani a kisüzemi halászati ágazatnak, továbbá 
ösztönözni kell a helyi stratégiákat a halászattól függő part menti területeken;

4. ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy tartsák fenn a jövőbeli Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap egy meghatározott hányadát a kisüzemi halászat, a kagylóhalászat és az 
extenzív akvakultúra számára, továbbá dolgozzák ki a halászattól függő part menti 
közösségekre irányuló, a „Kisüzemi halászatot támogató egyedi program”, amelynek 
keretében a forrásokhoz elsősorban azok férnek hozzá, akik környezetvédelmi és 
társadalmi szempontból a leginkább fenntartható módon folytatják a halászatot és a 
kagylóhalászatot.


