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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza a jó gazdálkodás jelentőségét a halászati ágazatban a túlzott lehalászás és a 
destruktív halászati technikák visszaszorítása, valamint a tengeri élővilágot pusztító 
környezeti kockázatok megelőzése érdekében, különösen a tonhalhalászat esetében, mivel 
a csendes-óceán a világ egyik legjelentősebb tonhalállományával rendelkezik;

2. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, miszerint fokozni kell a fenntartható halgazdálkodás 
támogatására irányuló erőfeszítéseket a helyi megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti 
rendszereknek a régióban, a térség harmadik államaival, illetve az Európai Unióhoz tartozó 
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tengerentúli országokkal és területekkel (francia Polinézia, Új-Kaledónia, Wallis-et-Futuna, 
Pitcairn) köttetett halászati partnerségi megállapodásokon keresztül történő támogatása 
révén;

3. üdvözli a csendes-óceáni szigetek országainak a tonhalhalászatot érintő regionális 
megközelítését egy új regionális halászati szervezet, nevezetesen a Nyugat- és Közép-
csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC) létrehozásával; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak a Tanács 2001. évi határozatával összhangban továbbra is kétoldalú 
tárgyalásokat kellene folytatnia a térség országaival az Indiai-óceán esetében már létezőhöz 
hasonló, tonhalhalászatról szóló megállapodások hálózatának létrehozása érdekében;

4. úgy ítéli meg, hogy a térséghez való hozzáférés elengedhetetlen a közösségi 
tonhalhalászattal foglalkozó flotta hosszú távú fejlődéséhez; e célból üdvözli, hogy a 
tudományos tanulmányok végkövetkeztetései a halállomány általános állapotát 
kielégítőnek találják;

5. elismeri a régión belül a helyi halászat fejlesztését célzó uniós pénzügyi támogatás 
fontosságát, amely kiemelt bevételi forrást jelent a csendes-óceáni szigetek országai, 
közülük is különösen az alacsony bruttó nemzeti jövedelemmel (GNI) rendelkezők 
számára, mint amilyen Kiribati, a Marshall-szigetek, Mikronézia és Tuvalu;

6. hangsúlyozza az illegális, nem bejelentett és szabályozatlan halászat okozta problémák 
kezelésének fontosságát, mivel jelenleg ez veszélyezteti leginkább a halállományok 
fenntarthatóságát;

7. felszólítja az Európai Uniót és a csendes-óceáni régió államait, hogy támogassák a FAO 
illegális, nem bejelentett és szabályozatlan halászat visszaszorítását célzó nemzetközi 
cselekvési tervét; úgy értékeli, hogy ennek prioritásként kell megjelennie a harmadik 
országokkal kötött megállapodásokban;

8. felszólítja az Európai Uniót és a csendes-óceáni szigetországokat, hogy maradéktalanul 
eleget téve lobogó szerinti államként, és/vagy kikötő szerinti illetékes államként vállalt 
kötelezettségeiknek, szorosan működjenek együtt a térségben az illegális, nem bejelentett 
és szabályozatlan halászat visszaszorításában;

9. úgy véli, minden halászati megállapodásba be kell illeszteni egy kizárólagosságot garantáló 
záradékot, amely biztosítja a közösségi szereplők közötti tisztességtelen versennyel 
szembeni helyes fellépést.
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