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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

A. mivel a halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt legutóbbi jegyzőkönyv, amely 

2016. december 31-én hatályát vesztette, évi 600 000 EUR pénzügyi keretösszeget 

biztosított, amelyből 300 000 eurót különítettek el a Comore-szigetek halászati 

politikájának támogatására a halászati erőforrások fenntarthatóságának és hatékony 

kezelésének előmozdítása céljából; 

B. mivel a Comore-szigetek part menti területeit érintő jogellenes, be nem jelentett és 

szabályozatlan halászat káros hatással van a helyi halászatra és a biológiai sokféleségre, 

veszélyezteti a kisüzemi halászok jövedelmét és megélhetését, a Comore-szigetek 

élelmezésbiztonságát és fenntartható fejlődését, és végső soron súlyosbítja a 

szegénységet; 

C. mivel a tengeri erőforrások nem végtelenek; mivel a jogellenes, be nem jelentett és 

szabályozatlan halászat következtében Afrika évente dollár milliárdokat veszít; 

D. mivel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a jogellenes 

halászat évente hozzávetőleg 26 millió tonnányi fogást jelent, azaz meghaladja a 

világszerte kifogott összes hal 15%-át; mivel a jogellenes túlhalászás gátolja a 

halállományok regenerálódását, veszélyezteti a biológiai sokféleséget, a tengeri 

ökoszisztémát és az élelmezés biztonságát, valamint jelentős gazdasági veszteségeket 

okoz; 

E. mivel a tengeri ökoszisztémák fenntartható kezelése döntő jelentőségű az 

éghajlatváltozás káros hatásainak enyhítésében; mivel a COP21 kiemelte, hogy 

sürgősen vissza kell fordítani a túltermelés tendenciáját; 

F. mivel a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és a 

fenntartható fejlesztési célkitűzések első ízben foglalják magukban a tengerek és a 

tengeri erőforrások megőrzését és fenntartható kiaknázását; 

1. tudatában van annak, hogy a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat 

világszerte, a tengeri és édesvízi halászatokban egyaránt jelentős gazdasági és 

környezeti probléma, amely veszélyezteti a halállományok fenntarthatóságát és az 

élelmezésbiztonságot, valamint a világ óceánjainak biológiai sokféleségét; 

hangsúlyozza, hogy a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat aláássa a 

halászati gazdálkodás erőfeszítéseit is, és tisztességtelen versenyt jelent a halászok 

számára, különösen a kisléptékű halászatot folytató, valamint a jogszabályoknak 

megfelelően működő flották esetében, ami súlyos társadalmi, gazdasági és környezeti 

következményekkel jár; megjegyzi, hogy a nagymértékű jogellenes, be nem jelentett és 

szabályozatlan halászat gyakrabban fordul elő a gyenge kormányzással rendelkező 

országokban; 

2. hangsúlyozza, hogy a fejlődő országok különösen kiszolgáltatottak a jogellenes, be nem 

jelentett és szabályozatlan halászatnak, mivel korlátozott vizeik ellenőrzésére és 

felügyeletére fordított kapacitásuk, ami tovább rontja halászati gazdálkodásukat; 
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kiemeli, hogy a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat jövedelemtől és 

élelemtől fosztja meg a fejlődő országokat, különösen mikor e tevékenységek olyan 

vizeken zajlanak, amelyeken kisüzemi halászok dolgoznak; 

3. üdvözli, hogy az EU világszinten „zéró tolerancia" politikát folytat a jogellenes, be nem 

jelentett és szabályozatlan halászattal szemben; 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt 

jegyzőkönyv értelmében biztosított ágazati támogatás ellenére a Comore-szigeteki 

hatóságok nem tették meg a megfelelő intézkedéseket a halászhajók nemzeti 

nyilvántartásának létrehozására, illetve a Comore-szigeteki vizeken folytatott 

jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni határozott nemzeti 

cselekvési terv és jogi keret kidolgozására és végrehajtására, ami azt eredményezte, 

hogy a Comore-szigeteket a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról 

szóló (IUU-) rendelet értelmében nem együttműködő országként azonosították; 

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Comore-szigeteki közigazgatásnak a jogellenes, be 

nem jelentett és szabályozatlan halászat kezelésére irányuló kapacitáshiánya mellett a 

Bizottság a Comore-szigeteki nemzeti hatóságok részéről a kormányzás hiányáról/az 

együttműködéshez elégtelen politikai akaratról számolt be; 

6. felszólít a fejlődő országok adminisztratív ügyekre, ugyanakkor az erőforrások 

feltérképezésére és kiértékelésére vonatkozó kapacitásának erősítésére is; ezen 

túlmenően intézkedéseket szorgalmaz a megbízható és objektív statisztikák készítése 

terén való támogatásukra, a gazdasági szféra szakpolitikáinak és stratégiáinak 

kialakításához való segítség, illetve a jogszerű halászat figyelése és védelme terén 

nyújtott segítség formájában; 

7. emlékeztet arra, hogy az EU-val kötött halászati partnerségi megállapodás és más 

nemzetközi eszközök értelmében, valamint a 2030-ig tartó menetrend és a fenntartható 

fejlesztési célok megvalósítására vonatkozó kerettel összhangban a Comore-szigetek 

kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a felelősségteljes kormányzás elveit a halászat és a 

felelős halászat terén, fenntartsa a halállományokat és megőrizze a tengeri 

ökoszisztémát kizárólagos gazdasági övezetében; 

8. emlékeztet különösen a 14. fenntartható fejlesztési cél 4. célkitűzésére, amelynek célja a 

halászat hatékony szabályozása, a túlhalászás, a jogellenes, be nem jelentett és 

szabályozatlan halászat, valamint a destruktív halászati gyakorlatok beszüntetése, és a 

tudományon alapuló gazdálkodási tervek végrehajtása annak érdekében, hogy a lehető 

legrövidebb idő alatt helyreállítsák a halállományokat legalább arra a szintre, amely 

képes a maximális fenntartható hozam előállítására a biológiai jellemzőik által 

meghatározott módon; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a politikai és halászati ágazati párbeszédet a 

Comore-szigeteki hatóságokkal az IUU-rendelet rendelkezéseinek Comore-szigetek 

általi teljesítése, és végső soron ezen országnak a nem együttműködő országok listájáról 

való törlése céljából; ugyanakkor felszólít a Comore-szigetek számára más uniós 

pénzügyi eszközök keretében nyújtott támogatás átirányítására, hogy a lakosságot ne 

terheljék e helyzet költségei; 
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10. kiemeli, hogy a halászati ellenőrző hatóságokat világszerte megfelelő (emberi, pénzügyi 

és technológiai) erőforrásokkal kell ellátni, amelyek lehetővé teszik számukra a 

halászati jogszabályok és rendeletek teljes körű végrehajtását; 

11. meggyőződése, hogy a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni 

küzdelem sokoldalú megközelítést igényel, és nagymértékben függ a nemzetközi szintű 

koherens választól, többek között a lobogó szerinti államok, a parti államok, a kikötő és 

a piac szerinti államok reagálásától; úgy véli, hogy e választ a nemzetközi jog és az 

IUU-halászatra vonatkozó rendeletek egységes alkalmazására, valamint az információk 

kiterjedt és pontos cseréjére kell alapozni; felhívja a nemzetközi közösséget, hogy 

tegyen ahhoz hasonló intézkedéseket, amelyeket az EU fogadott el a piacok bezárására 

a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászattal kifogott halak előtt. 
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