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JAVASLATOK

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

1. sajnálattal veszi tudomásul a halászati ágazattal és a Halászati Orientációs Pénzügyi 
Eszközzel (HOPE) kapcsolatos adatok és konkrét értékelés hiányát az uniós gazdasági és 
társadalmi kohézióról szóló negyedik jelentésben;

2. megerősíti a közös halászati politika fontosságát a part menti közösségek társadalmi-
gazdasági kohéziója, a helyi fejlődés és a kulturális hagyományok előmozdítása 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az elmúlt tíz évben csökkent a halászati ágazatban foglalkoztatottak 
és a hajók száma (35%, illetve 20%-kal), valamint a fogások mennyisége (28%-kal), ami 
súlyos társadalmi-gazdasági következményekkel járt a hátrányos helyzetű közösségekre és 
régiókra nézve;

4. emlékeztet arra, hogy az EU közelmúltbeli bővítése után, néhány, jelentős halászati 
tevékenységgel bíró, az 1. célkitűzésbe tartozó régiót igazságtalan hátrány ért az 
úgynevezett „statisztikai hatás” miatt miközben az e régiókat sújtó szerkezeti problémák 
nem oldódtak meg és a meglévő különbségek sem kerültek felszámolásra;

5. szorgalmazza, hogy az EU halászati ágazatra vonatkozó strukturális politikája hatékonyan 
segítse elő az ágazat korszerűsítését és fenntartható fejlődését, a munkahelyek
megtartását, a méltányos jövedelmeket és a halászok élet- és munkakörülményeinek 
javítását;

6. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az Európai Halászati Alap (EFF) 27 tagú EU-ra 
vonatkozó összege nem különbözik jelentősen a 15 tagú Unió Halászati Orientációs 
Pénzügyi Eszközének költségvetésétől, és álláspontja szerint az EFF-t pénzügyileg meg 
kellene erősíteni;

7. úgy véli, hogy a közös halászati politika léte a halászati ágazat, és különösen a kisüzemi, 
part menti halászat számára következetes és megfelelő pénzügyi eszközöket tesz 
szükségessé közösségi szinten annak érdekében, hogy megfelelő válasz szülessen az 
ágazatot érő kihívásokra és az ágazati szükségletekre;

8. hangsúlyozza a halászati ágazat nélkülözhetetlen jelentőségű hozzájárulását egyrészt a 
konvergenciatérségek, illetve az állandó földrajzi vagy természeti hátrányok sújtotta 
területek, például a legkülső régiók halászati közösségeinek, másrészt a gazdagabb régiók 
halászattal foglalkozó szegényebb közösségeinek társadalmi-gazdasági helyzetéhez;

9. sajnálattal veszi tudomásul, hogy továbbra is fennállnak, sőt fokozódnak a különböző 
tagállamok közötti és a tagállamokon belüli regionális különbségek, valamint gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek; hangsúlyozza, hogy az EU-n belül bizonyos tagállamok és 
térségek jelenleg leszakadóban vannak;
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10. úgy véli, hogy a kohéziós politika a regionális különbségek és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentésének alapvető fontosságú eszköze, amely elősegíti a valódi 
konvergenciát és ösztönzi a növekedést és a foglalkoztatást, illetve egyben hozzájárul a 
belső piac költségeinek újraelosztásához és kiegyenlítéséhez különösen a kevésbé fejlett 
régiók esetében; ezért úgy véli, hogy a kohéziós politika közösségi forrásait növelni kell, 
és biztosítani kell maradéktalan végrehajtását;

11. visszautasítja a kohéziós politika keretében a pénzügyi eszközök rendelkezésre 
bocsátásához szükséges új – például politikai és gazdasági – követelmények bevezetésére 
irányuló kísérleteket, amelyek még inkább korlátozzák a kohéziós eszközökhöz való 
hozzáférést, különösen a konvergenciatérségek számára; úgy véli, hogy az uniós kohéziós 
politikára való jogosultság alapjának továbbra is az egy főre eső GDP-t kell tekinteni;

12. a jövőbeli, uniós szintű „tengerészeti politika” létrehozása tekintetében hangsúlyozza, 
hogy az új prioritásokhoz új és bőségesebb pénzügyi eszközöket kell rendelni, illetve hogy 
következésképpen az Európai Halászati Alap nem kerülhet veszélybe.
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