
Irányítás a közös halászati politika keretében: az Európai Parlament, a regionális 
tanácsadó testületek és a többi szereplő 

P6_TA(2009)0317 

Az Európai Parlament 2009. április 24-i állásfoglalása a közös halászati politika keretében az 
irányításról: az Európai Parlament, a regionális tanácsadó testületek és egyéb szereplők 

(2008/2223(INI)) 

(2010/C 184 E/16) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható 
kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), 

— tekintettel a halászati ágazattal és a közös halászati politika által érintett csoportokkal folytatott szoro
sabb párbeszédről szóló, 2000. március 27-i 657/2000/EK tanácsi rendeletre ( 2 ), 

— tekintettel a 71/128/EGK, 1999/478/EK és 2004/864/EK bizottsági határozatokra, 

— tekintettel a 2005/629/EK bizottsági határozattal megújított 93/619/EK bizottsági határozatra, 

— tekintettel a 74/441/EGK és 98/500/EK bizottsági határozatokra, 

— tekintettel a közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról szóló, 
2004. július 19-i 2004/585/EK tanácsi határozatra ( 3 ), melyet a 2007. június 11-i 2007/409/EK tanácsi 
határozat ( 4 ) módosított, 

— tekintettel a regionális tanácsadó testületek működésének felülvizsgálatáról szóló, 2008. június 17-i 
bizottsági közleményre (COM (2008)0364), 

— tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

— tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0187/2009), 

A. mivel a közös halászati politika (KHP) intézményi irányításának szereplői a Bizottság, az Európai Parla
ment, a Tanács, a Régiók Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a halászati és akva
kultúraágazati tanácsadó bizottság, a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB), a 
tengeri halászati ágazati szociális párbeszéddel foglalkozó bizottság (SSDC) és a regionális tanácsadó 
testületek, 

B. mivel a KHP irányításában részt vesznek a tagállamok nemzeti és regionális közigazgatási szervei is, 

C. mivel a Közösség számos regionális halászati szervezetnek részes fele, és halászati partnerségi megálla
podásokat is kötött harmadik országokkal, 

D. mivel a Lisszaboni Szerződés értelmében a Parlament továbbra is ki van zárva a teljes kifogható mennyi
ségek (TAC) és kvóták meghatározásából,
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E. mivel a Parlament képviselői jelenleg eseti jelleggel vannak jelen a regionális halászati szervezetek ülésein, 

F. mivel a halászati partnerségi megállapodások tényleges működésére, többek között a közös támogatás
felügyeleti bizottságok tevékenységére vonatkozó kommunikáció kielégítőbb lehetne, 

G. mivel a HTMGB-t 1993-ban hozták létre, a halászati tanácsadó bizottságot 1971-ben, amelyet 1999-ben 
halászati és akvakultúraágazati tanácsadó bizottsággá (AFCA) neveztek át, a tengeri halászati ágazati 
szociális párbeszéddel foglalkozó bizottságot pedig 1999-ben, amely az 1974 óta létező vegyes bizottság 
helyébe lépett, 

H. mivel mostanra mind a hét regionális tanácsadó testület működik, 

I. mivel létrejött a regionális tanácsadó testületek közös bizottsága, amely koordinációs üléseket tart a 
Bizottsággal, 

J. mivel a Bizottság a közelmúltban végezte el a halászati és akvakultúraágazati tanácsadó bizottság és a 
regionális tanácsadó testületek értékelését, azonban eddig nem értékelte a HTMGB munkáját, 

K. mivel a halászati és akvakultúraágazati tanácsadó bizottság értékelésében számos operatív ajánlást fogal
maztak meg, és különböző választási lehetőségeket javasoltak annak hosszú távú jövőjére vonatkozóan, 

L. mivel a regionális tanácsadó testületek értékelése pozitív volt, de a Bizottság működésük javítása céljából 
számos intézkedést jelölt meg, amelyek nem igényelnek új jogszabályt, 

M. mivel valamennyi fél egyetértett abban, hogy fokozottabb párbeszédre van szükség a tudósok és a 
halászok között, és a regionális tanácsadó testületek is jobb társadalmi-gazdasági közreműködést kértek 
a döntéshozatalban, 

N. mivel egyes regionális tanácsadó testületek és az Európai Parlament képviselői hangot adtak a hivatalo
sabb kapcsolat iránti óhajuknak, 

O. mivel a korlátozott finanszírozás és a Bizottság túlzottan bürokratikus és rugalmatlan irányítási és 
pénzügyi ellenőrzési hozzáállása akadályozza a regionális tanácsadó testületek tevékenységeinek foko
zását a részükre biztosított források tekintetében, 

P. mivel a Bizottság azt állította, hogy az új jogi szabályok bevezetése előtt meghallgatja az Európai 
Parlament, a Tanács és az érdekelt felek véleményét, 

Q. mivel a Bizottság képviselői gyakran nem jelennek meg a regionális tanácsadó testületek munkacsoport
jainak ülésein, 

R. mivel azonban már bizonyított, hogy ha bevonják az érdekelt feleket a KHP formálásába és végrehaj
tásába, akkor nagyobb mértékben tartják be annak szabályait, 

S. mivel közösségi halászatnak számos módja van, és mindegyik saját jellemzőkkel rendelkezik, 

T. mivel már folynak konzultációk a KHP reformjáról, 

U. mivel a regionális tanácsadó testületi ajánlásokat nem veszik mindig megfelelően figyelembe, különösen 
amikor azokat a végrehajtó bizottságok nem egyhangúlag hagyták jóvá,
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1. kéri, hogy a Halászati Bizottság tagjai kapjanak megfigyelői státuszt a halászati Miniszterek Tanácsának 
ülésein; 

2. kéri a Tanácsot, a Bizottságot és az Európai Parlamentet, hogy végezze el az eredményes megállapodás 
megkötésére irányuló munkálatokat, amely a Parlament Halászati Bizottsága képviselői részvételének formáit 
szabályozza a regionális halászati irányító szervezetekben és más olyan nemzetközi szervezetekben, amelyek 
üléseinek hatáskörébe tartozik a közös halászati politikát érintő témák megvitatása, olyan módon, hogy 
mindez semmiképp nem csökkentheti a képviselők jelenlegi megfigyelő státuszát az ilyen megállapodásokról 
szóló üléseken; 

3. felhívja továbbá a Tanácsot, hogy a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel egyetértésben tegye 
lehetővé a Parlament Halászati Bizottságának tagjai részére, hogy részt vegyenek a halászati partnerségi 
megállapodások által létrehozott közös bizottságok munkájában, lehetővé téve számukra, hogy gyakorol
hassák az e megállapodásokkal kapcsolatban előírt ellenőrzést; továbbá rámutat arra, hogy a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése sokkal nagyobb felelősségi kört fog a Parlamentre ruházni, mivel a partnerségi 
megállapodásokat hozzájárulási eljárással kell elfogadni; 

4. rámutat arra, hogy fontos biztosítani a bizottsági képviselőknek a regionális tanácsadó testületi és 
végrehajtó bizottsági üléseken való rendszeresebb részvételét; 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a KHP-val és a tengerészeti politikával 
kapcsolatos valamennyi konzultációról; 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy kezdje meg a HTMGB értékelését; 

7. tudomásul veszi a halászati és akvakultúraágazati tanácsadó bizottság értékelésének eredményét, vala
mint azt, hogy a Bizottság megvárja a halászati és akvakultúraágazati tanácsadó bizottság saját ajánlásait a 
következőkkel kapcsolatban: 

— saját szerepének és céljainak világosabb meghatározása, és az ezeket megfelelően tükröző és valóban 
reprezentatív képviseleti összetétel, valamint az újabb tagállamok nagyobb fokú részvétele; 

— saját munkamódszerei a tevékenységek plenáris ülések és munkacsoportok közötti megosztását illetően, 
azok száma és megbízatása, valamint eljárásaik; 

— a hozzá intézett kérdések jobb megfogalmazása; 

— a kommunikáció és tájékoztatás javítása az elektronikus média alkalmazása, az adatokhoz való közvet
lenebb hozzáférése, valamint a fordítás és tolmácsolás eszközeinek javítása révén; 

— a finanszírozás megfelelősége és a támogató funkciók fenntartásának legjobb eszközei; 

8. hangsúlyozza az átfedések elkerülésének fontosságát, különös tekintettel a regionális tanácsadó testü
letek munkájára; 

9. rámutat arra, hogy a halászati ágazatnak még mindig nincs elegendő beleszólása az őt érintő dönté
sekbe; rámutat a halászati és akvakultúraágazati tanácsadó bizottság és a regionális tanácsadó testületek 
közötti működésbeli különbségekre, amennyiben az előbbi a KHP egészére kiterjedő tanácsadó szerepet tölt 
be, és lefedi a Közösség teljes térségét, míg a regionális tanácsadó testületek a hatókörükbe tartozó speciális 
tanácsadást látnak el; ennek megfelelően úgy véli, hogy a különböző tanácsadó testületek egyidejű létezése 
elősegíti az összeegyeztethetőséget a tengerészeti és tengerpolitikával, valamint a tengerparti zónák integrált 
kezelésével;
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10. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye meg a következő intézkedéseket a regionális tanácsadó testüle
teket illetően: 

— a láthatóságuk javítása, valamint az érdekelt felek szélesebb köre részvételének ösztönzése; 

— a tudományos bizonyítékokhoz és adatokhoz való hozzáférésük javítása, valamint kapcsolattartás a 
HTMGB-vel; 

— a lehető legkorábbi szakaszban bevonásuk a konzultációs folyamatba; 

— viszonyítási pontok megadása, hogy értékelhető legyen, hogy tanácsadásuk mennyire egyeztethető össze 
a KHP céljaival, továbbá meghallgatásuk arról, hogy miként használták azokat; 

11. úgy ítéli meg, hogy a regionális tanácsadó testületek az általuk végzett munkamennyiséghez mérten 
jelenleg alulfinanszírozottak; tudomásul veszi, hogy a Bizottság iránymutatásokat adott ki a pénzügyi 
irányításról, azonban úgy véli, hogy további párbeszédre van szükség ebben a tekintetben, és fel kell 
tárni a jelenlegi rendszer alternatíváit; 

12. úgy véli, hogy a regionális tanácsadó testületek szélesebb körű részvétele a testületek összetételének 
felülvizsgálatát teszi szükségessé, azonban a halászati ipar és más szervezetek közötti jelenlegi egyensúlyt 
nem szabad megbontani; 

13. nyugtalanságának ad hangot amiatt, hogy a regionális tanácsadó testületekben közreműködő egyes 
szervezetek mint „egyéb érdekcsoportok” visszatérően, még esetleges kisebbségi helyzetben is arra használják 
jelenlétüket, hogy blokkolják a halászati ágazat képviselőinek többsége által támogatott döntéseket, és 
gátolják a konszenzusos döntéshozatalt; 

14. szorosabb kapcsolatok kiépítésére szólít fel a regionális tanácsadó testületek, a Parlament, a Régiók 
Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság között; 

15. kéri a technikai és a politikai döntések szétválasztását; a politikai döntéseket regionális megközelí
tésben és a műszaki döntéseket pedig tudományos megközelítésben kezeli; 

16. felkéri a Halászati Bizottságot, hogy a kötelező jóváhagyási eljárásokra is figyelemmel: 

— nevezzen ki bizottsági képviselő(ke)t az egyes regionális tanácsadó testületekkel való kapcsolattartásra, és 
számoljon be tevékenységeiről; 

— biztosítsa, hogy tanácsaik és ajánlásaik megtétele érdekében a regionális tanácsadó testületeket rend
szeresen felkérjék a Parlament Halászati Bizottság ülésein való részvételre, különösen amennyiben olyan 
kérdések kerülnek napirendre, amelyekben tanácsadás vagy ajánlások megfogalmazása révén e testületek 
érintettek; 

— hozzon létre olyan eljárást, amely biztosítja, hogy a Halászati Bizottság, a regionális tanácsadó testületek 
és a regionális tanácsadó testületek közös bizottságának titkárságai rendszeresen kapcsolatban állnak 
egymással a tevékenységeikhez, tanácsadói munkájukhoz és ajánlásaikhoz kapcsolódó információk 
cseréje és összegyűjtése érdekében; 

— tartson éves konferenciát a regionális tanácsadó testületek és a Bizottság bevonásával. 

17. felszólítja a költségvetési hatóságokat, hogy biztosítsanak megfelelő forrásokat a fentiek céljából; 

18. felkéri a regionális tanácsadó testületeket, hogy folyamatosan tájékoztassák a Halászati Bizottság 
képviselőit tevékenységükről, tanácsadásukról és ajánlásaikról, és hívják meg a képviselőket az üléseikre; 

19. kéri, hogy a regionális tanácsadó testületekről szóló bármely későbbi jogszabály az üléseken részt 
vevő aktív megfigyelőként biztosítson hivatalos státuszt az Európai Parlament képviselőinek;
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20. felkéri a Bizottságot és a regionális tanácsadó testületek közös bizottságát, hogy egyezzenek bele 
abba, hogy a Halászati Bizottság képviselői jelen legyenek a koordinációs üléseiken; 

21. hangsúlyozza a közös halászati politika fontosságát, mivel ez az eszköz a közösségi vizek összes
ségére és minden közösségi hajóra nézve garantálja az alkalmazandó szabványok, elvek és szabályok 
meglétét; 

22. felhívja a Bizottságot, hogy maradéktalanul fogadja el és tartsa tiszteletben a regionális tanácsadó 
testületek tanácsadó szerepét, és tekintettel a KHP reformjára, javasolja az irányítási hatáskörökbe való 
bevonásuk bővítését; 

23. úgy véli, hogy a KHP küszöbön álló reformjának a politika fokozott decentralizálása céljából mara
déktalanul ki kell használnia a regionális tanácsadó testületek megszilárdítását annak érdekében, hogy az 
elfogadott közös intézkedéseket az eltérő övezetekben az eltérő halászati feltételek egyedi részleteinek 
megfelelően lehessen alkalmazni; 

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a regionális 
tanácsadó testületeknek, a halászati és akvakultúraágazati tanácsadó bizottságnak, a halászati tudományos, 
műszaki és gazdasági bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Gazdasági és Szociális Bizott
ságnak, a tengeri halászati ágazati szociális párbeszéddel foglalkozó bizottságnak, valamint a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek. 

A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó 
mechanizmus létrehozása 

P6_TA(2009)0327 

Az Európai Parlament 2009. április 24-i állásfoglalása a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú 
pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létrehozásáról 

(2010/C 184 E/17) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról 
szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 8-i tanácsi rendeletre irányuló bizottsági 
javaslatra (COM(2009)0169), 

— tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létre
hozásáról szóló 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), valamint a tagállamok fizetési 
mérlegének középtávú pénzügyi támogatását biztosító egységes rendszer létrehozásáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról szóló 2001. szeptember 6-i parlamenti álláspontra ( 2 ), 

— tekintettel a 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 
2008. november 20-i álláspontjára ( 3 ), valamint a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi 
támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, ugyanezen a napon hozott állásfoglalására ( 4 ), 

— tekintettel az EK-Szerződés 100. és 119. cikkére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,
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