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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

A. mivel a Halászati Tudományos, Technikai és Gazdasági Bizottság (HTMGB) 2019. évi, 
az uniós halászflottáról szóló éves gazdasági jelentése1 szerint az uniós flotta 
nyereségessége 2017-ben is fennmaradt, ami 1,3 milliárd EUR nettó nyereséget jelent, 
míg 2019-ben a magasabb kirakodási árak, valamint a tartósan alacsony üzemanyagárak 
és kamatlábak miatt enyhe teljesítményjavulás várható;

B. mivel 2017-ben 151 981 halászt foglalkoztattak közvetlenül a halászatban az EU-ban, 
akik közül a becslések szerint legalább 43 747 fő fizetetlen munkaerő2;

C. mivel 2008 óta az uniós flotta teljes foglalkoztatottsága évente átlagosan 1,3%-kal 
csökkent, részben a flottakapacitás csökkentése miatt; 

1. elismeri, hogy a halászattól történelmileg függő part menti régióknak pénzügyi 
támogatásban kell részesülniük annak érdekében, hogy új ágazatokat fejlesszenek ki és 
új munkahelyeket teremtsenek, és felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be célzott 
politikákat többféle munkahely létrehozása és a digitális megoldások alkalmazása 
érdekében; támogatja továbbá az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap (ESZA), az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és az 
új helyreállítási alap együttes felhasználását a part menti területeken;

2. megjegyzi, hogy az ESZA-t széles körben használták a part menti és vidéki területek 
újjáélesztésére azáltal, hogy a munkaerőpiacról kiszorultak számára a helyi igényekhez 
és ágazatokhoz igazított képzési és foglalkoztatási lehetőségeket biztosítottak; mivel az 
ETHA hozzájárul a halászathoz és a tengeri gazdasághoz, valamint a társadalmi 
befogadáshoz és fejlődéshez;

3. hangsúlyozza a Covid19-világjárvány jelentős gazdasági hatását, valamint annak 
szükségességét, hogy a tagállamok európai forrásokat különítsenek el a halászati 
ágazatban a munkahelyek megőrzésének és létrehozásának támogatására;

4. üdvözli az EU-n belüli stratégiai változások – különösen a zöld és digitális átmenetek 
— hozzáadott értékét, amelyek várhatóan új munkahelyeket teremtenek a part menti 
régiókban, és további lendületet adnak gazdasági fejlődésüknek; 

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a halászati ágazatban dolgozók és az ilyen 
munka iránt érdeklődők hozzáférjenek olyan képzésekhez, tanácsadáshoz, szakmai 
gyakorlatokhoz és szakképzéshez, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 
alkalmazkodjanak az új piaci trendekhez (pl. bioélelmiszerek, speciális turizmus, helyi 
termékek értékesítése és népszerűsítése új technológiák segítségével); 

6. emlékeztet arra, hogy a képesítések és tengerbiztonsági bizonyítványok EU-n belüli 

1 HTMGB 2019. évi éves jelentés (STECF 19-06).
2 A fizetetlen munkaerőre vonatkozó adatok nem tartalmazzák Belgiumot és Franciaországot.

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2571760
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kölcsönös elismerése növelni fogja a személyzet mobilitását, és vonzóbbá fogja tenni a 
tengerészeti szakmákat a fiatal generáció számára; úgy véli, hogy a tanúsítványok 
elismerése nem járhat túlzott pénzügyi és bürokratikus terhekkel;

7. hangsúlyozza a szakmai előmenetel folyamatosságának, és ezzel összefüggésben a 
munkahelyek létrehozásának és fenntartásának jelentőségét: emlékeztet arra, hogy 
támogatni kell a halászokat karrierjük parton történő folytatásában, ha egészségügyi 
okok, munkaerő-piaci változások vagy más tényezők miatt nem tudnak tovább dolgozni 
a tengeren; úgy véli, hogy az európai alapoknak, különösen az ESZA-nak támogatniuk 
kell a zökkenőmentes szakmai átmenetet;

8. emlékeztet arra, hogy az EU kohéziós politikája a gazdasági, társadalmi és területi 
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló fő uniós beruházási politika; felhívja továbbá a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy használják fel a Szükséghelyzeti Támogatási 
Eszköz (ESI) forrásait és különösen az ETHA-t, mint olyan eszközt, amely helyi szinten 
bevonja a polgárokat a halászati ágazat előtt álló kihívásokra adandó válaszok 
kidolgozásába;

9. ösztönzi a sikeres helyi akciócsoportok – amelyek a helyi élelmiszer-termelés helyi 
fejlesztési stratégiáiért felelős helyi köz-magán társulások – továbbfejlesztését, a 
természeti erőforrások felhasználásának javítását, a vidék vonzóbbá tételét a 
szolgáltatások és a kultúra növelésével, valamint a munkahelyteremtést; úgy véli, hogy 
az ilyen stratégiák végrehajtását az európai alapoknak kell támogatniuk;

10. hangsúlyozza ezért, hogy fontos a halak és egyéb tengeri termékek értékesítése új 
piacainak támogatása, valamint a friss hal helyi piacainak fejlesztéséhez szükséges 
adminisztratív és technikai követelmények egyszerűsítése; ösztönzi az ágazat további 
digitalizációját, amelynek lehetővé kell tennie a halászok és a fogyasztók közötti jobb 
együttműködést, valamint a kifogott halakkal és egyéb tengeri termékekkel való jobb 
gazdálkodást és a hulladékképződés megelőzését; kiemeli az ezzel kapcsolatos, uniós 
forrásokból támogatott képzésekhez való hozzáférés értékét; 

11. komoly aggodalmát fejezi ki a halászok egészségével kapcsolatban, tekintettel nehéz és 
stresszes munkakörülményeikre, valamint a munkával kapcsolatos sérüléseknek való 
kitettségükre; ezért felhívja az illetékes hatóságokat, hogy biztosítsanak biztonságos és 
tisztességes munkakörülményeket az ágazat munkavállalói számára;

12. kifejezi aggodalmát a halászati ágazat munkaerő-állományának elöregedése miatt, és 
olyan ösztönzőkre szólít fel, amelyek vonzzák a fiatalabb generációt; felhívja a 
tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket az ágazatban való karrierkezdés előtt álló olyan 
akadályok felszámolása érdekében, mint például a vállalkozásalapítás magas 
indulóköltsége, a jövedelem instabilitása és a karrier időtartamának bizonytalansága; 
üdvözli azokat az uniós finanszírozású projekteket, amelyek arra irányulnak, hogy a 
fiatalokat speciálisan kialakított programokon keresztül és a halászati ágazatban való 
pályakezdésre ösztönözve bevonják3;

13. úgy véli, hogy a fogyatékossággal élő volt halászoknak a hozzáférhető munkakörnyezet 
biztosítása révén való munkaerő-piaci visszailleszkedése társadalmi integrációhoz 

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten (Finnország)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/blue-care-combating-marginalisation-through-fisheries_en
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vezet, és ösztönzi a jövedelemteremtést a halászati ágazatban és a halászközösségekben.


