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JAVASLATOK

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

1. üdvözli a közös halászati politika reformjáról szóló közleményt, amely a fenntartható 
fejlődés érdekében, az Európa 2020 stratégiában foglalt intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel összhangban, a környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális 
pilléreket részesíti előnyben, nem hierarchizált módon, hanem szinergiákat teremtve; úgy 
véli, hogy a megreformált közös halászati politikát jobban össze kell hangolni a többi 
európai politikával, továbbá hogy az EU külső fellépéseit azzal koherens módon kell 
alakítani;

2. úgy véli, hogy a szubszidiaritás és a regionalizáció elve alapján, a régióknak nagyobb 
felelősséget kell vállalniuk a halászati gazdálkodásban, és minden szinten támogatniuk 
kell az ágazat különböző szereplői közötti párbeszédet, ösztönözve és támogatva 
nemzetközi klaszterek létrejöttét;

3. úgy véli, hogy a halászati gazdálkodásnak a tudományos ismeretekre és szilárd 
szakvéleményekre alapozva, a kutatás és a halászati ágazat együttműködése révén kell 
megvalósulnia; támogatja továbbá a tagállamok régiói között összehangolt regionális 
adatgyűjtő programok és nemzeti kutatási programok kidolgozását;

4. emlékeztet arra, hogy a többfunkciós halászat a partmenti régiók számára kiemelkedő 
jelentőséggel bír; hangsúlyozza, hogy egyes régiók, így például a legkülső régiók esetében 
egyedi intézkedéseket kell hozni, mint pl. a kisüzemi flották támogatása és az akvakultúra 
előmozdítása; támogatja a foglalkoztatási szerkezet átalakítására, a képzési támogatásra és 
az átképzésre irányuló intézkedéseket, valamint a termelői és szakmaközi szervezeteket 
célzó ösztönzőket;

5. kiemeli az Európai Tengerügyi és Halászati Alapnak a megreformált politika 
megvalósításában és a halászati területek kiegyensúlyozott és inkluzív 
területfejlesztésében játszott jelentős szerepét, és hangsúlyozza, hogy az Alap 
finanszírozásának összhangban kell lennie az Európa 2020 stratégiával és a közös 
stratégiai kerettel.


