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RÖVID INDOKLÁS

A javaslat egy új Európai Halászati Alap (EHA) létrehozásáról szól a 2007-től 2013-ig terjedő 
időszakra. Az EHA a jelenlegi Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) helyére lépne. 
Az EU az EHA-t évente kb. 0,7 milliárd EURO-val finanszírozza a 2007-től 2013-ig tartó 
időszakban. E költségvetés háromnegyed részét a legelmaradottabb régiók kapják meg.

A javaslat összhangba hozza a halászati ágazat EU-finanszírozását a közös halászati politika 
(CFP) folyamatos reformjával, amelyet a Tanács 2002. decemberében rendelt el. Az új Alap 
célja, hogy segítse a reformfolyamatba illeszkedő főbb változások végrehajtását, mint pl. a 
halászatra nehezedő nyomás csökkentését a halállomány helyreállásának és a 
halászterületeken zajló gazdasági tevékenységek diverzifikációjának érdekében.
Az Európai Halászati Alap összhangban lesz az EU finanszírozást vezérlő új elvekkel, ami 
egyszerűsíti a programozási és támogató mechanizmusokat. A Közösség létrehozza azokat a 
stratégiai irányelveket, melyek keretként szolgálnak az Alap előkészítésében és 
létrehozásában. 
Az Alapot vezérlő fő elvek változatlanok maradnak: többéves programozás, partnerség, 
társfinanszírozás, szubszidiaritás, arányosság és megosztott irányítás. 
Az új EHA négy fő célkitűzése, vagy más néven prioritás tengelye:

1. A halászati tevékenységnek és a tengeri természeti környezet nagyobb védelmének 
összeegyeztetése 

2. Akvakultúra, feldolgozás és marketing
3. A kollektív érdekek érvényesítése, pl. a tengeri élővilág és a halászkikötők védelmét, 

valamint újabb piacok kialakítását célzó intézkedések
4. A partmenti halászterületek fenntartható fejlődése

A Tagállamok döntik el, hogy mely intézkedés-csomag felel meg leginkább a saját 
térségüknek.

A szerző megjegyzései
A Területfejlesztési Bizottság üdvözli a javaslatot, mivel az megerősíti a Térségi Politikához 
való kötődését, és valószínűleg kiemelten hozzájárul a kohézió erősödéséhez. 
A jellemzően halászati tevékenységet űző partmenti területek hátrányos helyzetben vannak, 
mivel gyakorta periférikus a fekvésük. Ez negatívan befolyásolja gazdasági fejlődésüket, 
különösen akkor, ha gazdasági tevékenységeik diverzifikációjáról van szó. Az Alap négy 
prioritás tengelye, kivált a kollektív érdekeket és a partmenti halászterületek fenntartható 
fejlődését célzó intézkedések hozzájárulhatnak a partmenti halászterületek gazdasági 
helyzetének javításához.

A diverzifikációt célzó intézkedések fontossága
Az EHA kiemelten fontos eleme, minden egyéb EU politikához hasonlóan, valószínűleg a 
fenntartható állások létrehozása. Nagyon nagy szükség van e területek gazdasági 
tevékenységeinek diverzifikációjára, miután évente átlag 8.000 állás szűnik meg az EU 
halászati ágazatán belül. A 4. sz. prioritás tengely ("A partmenti halászterületek fenntartható 
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fejlődése") főleg a gazdasági tevékenységek diverzifikációját célozza.  

A javaslatban ezért nagyobb hangsúlyt érdemelne a halászati ágazatban aktívan 
foglalkoztatott személyek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése a halászati ágazaton kívüli 
kiegészítő vagy helyettesítő állások létesítésén keresztül. 

"A partmenti halászterületek fenntartható fejlődése"kulcsfontosságú a Térségi Politika 
kiegészítéséhez
A 4. tengely nem csak arra a legalkalmasabb, hogy ösztönözze a fenntartható foglalkoztatási 
lehetőségeket a halászati ágazaton kívül, de a Térségi Politika kiegészítésében is fontos 
szerepet játszik. 

Az új EHA, különösen a 4. tengely nyújthatja azt az ösztönzést, melyre szükség van a 
partmenti területek gazdasági életképességének fenntartásához, főként azokon a területeken, 
melyek kissebbek a Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúrája III-nál 
(NUTS III), és túlságosan a halászati ágazatra támaszkodnak. Ezek a területek túl kicsik 
ahhoz, hogy kohéziós politikával pontosan célba lehessen venni őket, és tartós hátrányuk 
származik abból, hogy nemzeti szinten hiányzik az összetartozás (kohézió) iránti 
elkötelezettség.

A "partmenti halászterületek fenntartható fejlődéséhez" szükséges erőforrások biztosítása
Mivel a kohézió és a fenntartható foglalkoztatás szempontjából a 4. prioritási program 
kiemelkedően fontos, a javaslatnak mind a négy prioritás tengelyhez rendelnie kéne egy 
minimum összeget. Bár fontos, hogy elég mozgásteret hagyjunk az egyes Tagállamoknak 
ahhoz, hogy eldöntsék, mely intézkedések felelnek meg leginkább a saját szükségleteiknek, az 
EU-nak hangsúlyt kell fektetnie arra, hogy egyik program-tengelyt se lehessen elhanyagolni, 
különös tekintettel a 4. tengelyre. 

Ha a 4. prioritási tengelyhez, és a többihez is rendelnek egy minimum finanszírozási igényt, a 
javaslat nagyobb összhangba kerülhet a Vidékfejlesztést célzó Európai Mezőgazdasági 
Alappal kapcsolatos javaslattal, ami minden prioritási programhoz meghatároz egy bizonyos 
minimum finanszírozási igényt .

Szükséges erőforrások helyett szigorú költségvetési minimum
A javaslat ezen kívül nem helyez kilátásba semmilyen költségnövekedést a halászterületek 
finanszírozása terén a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban. A 4 milliárd EURO-ról 4.9 
milliárd EURO-ra történő emelés egy 7 évet átívelő tervezési időszakra nem más, mint a 
kisebb, 15 Tagállamot felölelő Unióban a halászterületek finanszírozására elkülönített 
kereteknek puszta felbruttósítása. 

Ezt az összeget ezért a szükséges keretek szigorú minimumaként kellene kezelni, annak 
biztosítására, hogy az EHA valóban pozitívan járuljon hozzá a kohézióhoz, mivel az új 
Halászati Politika, melynek célja a halállomány kimerülésének megakadályozása, jelentős 
változtatásokat kíván majd a főleg halászati ágazatra támaszkodó partmenti régióktól.

MÓDOSÍTÁSOK

A Területfejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe építse be az alábbi módosításokat: 
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosító javaslatai

1. Módosítás
9. szakasz 

(9) Az Alap tevékenységének és a 
segítségével finanszírozott műveleteknek 
összhangban kell lenniük a többi Közösségi 
politikával, és meg kell felelniük a 
Közösségi jognak;

(9) Az Alap tevékenységének és a 
segítségével finanszírozott műveleteknek 
összhangban kell lenniük a többi Közösségi 
politikával, különösen a térségi politikába 
kell jól illeszkedniük, és meg kell felelniük a 
Közösségi jognak;

Indoklás

Az Európai Halászati Alap fontos szerepet játszik kistérségi szinten a Térségi Politika 
kiegészítésében olyan területeken, melyek periférikus fekvésük miatt hátrányos helyzetben 
vannak.

2. Módosítás
24. szakasz

(24) Szükséges, hogy a közös halászati 
politikát (CFP) kiegészítő intézkedésekkel 
segítse, különösen annak gazdasági-
társadalmi hatásainak csökkentését mozdítsa 
elő egy partvidéki területfejlesztési politika 
végrehajtásával;

(24) Szükséges, hogy a közös halászati 
politikát (CFP) kiegészítő intézkedésekkel 
segítse, különösen annak gazdasági-
társadalmi hatásainak csökkentését mozdítsa 
elő egy partvidéki területfejlesztési politika 
végrehajtásával, melynek célja a gazdasági 
tevékenységek diverzifikálása és a 
fenntartható foglalkoztatás kiépítése;

Indoklás

Az EHA legfontosabb feladata a fenntartható állások kiépítése és a gazdasági tevékenységek 
diverzifikációjának támogatása.

3. Módosítás
18a cikk (új)

  
1 A Hivatalos Lapban (HL) még nem jelent meg.
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18a cikk

A 4. prioritás tengelyhez (lásd IV. Cím, IV. 
Fejezet) és különösen a 43. cikkben említett 
támogatható intézkedéshez adott közösségi 
pénzügyi hozzájárulás legalább 25%-át 
tegye ki az Alapból az egyes nemzeti 
programok támogatására kifizetett teljes 
hozzájárulásnak.

Indoklás

Mivel a kohézió és a fenntartható foglalkoztatás szempontjából kiemelkedően fontos a 4. 
prioritás tengely, meg kell határozni e tengely támogatási keretének minimális összegét.
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