A JÖVŐ
UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSE
#EUBudget #EURoad2Sibiu #FutureofEurope
2018. június

AZ EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP
A tengeri ökoszisztémák és a tengerekkel kapcsolatos kihívások globális jellegűek.
A halállományok nem ismernek határokat, ahogy a műanyagszennyezés sem. Az
Európai Uniónak tehát a határain belül és azokon kívül egyaránt fel kell lépnie
tengereink védelme, megőrzése és fenntartható hasznosításának biztosítása
érdekében. Halászainkkal és innovatív tengerhasznosítási ágazataink képviselőivel
együttműködve elérhetjük, hogy óceánjaink ismét egészségessé váljanak.
Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos

MIRŐL IS VAN SZÓ?

MIÉRT FONTOS EZ?

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(ETHA) támogatást biztosít a fenntartható
uniós halászati és tengerhasznosítási
ágazatok számára, valamint ahhoz,
hogy az Unió vezető szerepet töltsön be
a nemzetközi színtéren a fenntartható
óceángazdálkodás területén.

A bolygónk felszínének több mint kétharmadát borító tengerek
jelentős lehetőségeket rejtenek magukban a gazdasági növekedés,
a munkahelyteremtés és a jólét előmozdítása szempontjából. Az olyan
tengerhasznosítási tevékenységek, mint a halászat, az akvakultúra,
a tengerparti turizmus, az óceánenergiával vagy a „kék” biotechnológiával
összefüggő tevékenységek, hozzájárulnak a virágzó part menti közösségek
létezéséhez és az európai tengeri régiók változatos társadalmi struktúrájának
fennmaradásához.
Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy e gazdasági tevékenységek végzése
környezeti és társadalmi szempontból fenntartható módon történjen.

A FELLÉPÉSEK MELY TÍPUSAI LESZNEK TÁMOGATHATÓK?
Az ETHA a 2020 utáni időszakban a következő négy prioritásra fog összpontosítani:

>
>

a fenntartható halászatnak és a tengeri biológiai erőforrások védelmének az előmozdítása;

>
>

a fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek támogatása;

hozzájárulás az Európai Unión belüli élelmezésbiztonsághoz a fenntartható és versenyképes akvakultúra és
piacok révén;

a nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt
tengerek és óceánok biztosítása.

MIT JELENT EZ PÉNZÜGYI SZEMPONTBÓL?
Az Európai Unió átfogó, hosszú távú költségvetésére vonatkozó javaslat folyamatos támogatást biztosít a halászati és
tengerhasznosítási szakpolitikák számára.
Az ETHA számára a 2021–2027-es időszakra előirányzott költségvetés összege 6,14 milliárd EUR folyó árakon. Az
ETHA forrásainak felhasználására nagyrészt megosztott, illetve közvetlen irányítás keretében kerül sor.

Nagyobb összhang az egyéb európai uniós strukturális és beruházási alapokkal. A valamennyi alapra
alkalmazandó szabályok a „közös rendelkezésekről szóló rendeletben” kerülnek megállapítása.

>

Eredményorientáltabb megközelítés. Például a halászok csak akkor részesülnek támogatásban, ha igazolják, hogy
hozzájárultak a közös halászati politika állományvédelmi célkitűzéseinek teljesítéséhez.

>

A kisüzemi part menti halászatot folytató halászok nagyobb figyelemben részesítése abból a célból, hogy
ösztönzést kapjanak fenntartható halászati gyakorlatok alkalmazására.

>

Több és szélesebb körű támogatás a part menti közösségeknek. A támogatás a 2014–2020-as időszakhoz
képest a helyi partnerségek szélesebb körére terjed majd ki a kék gazdaságon belüli valamennyi ágazat lefedése
érdekében.

>

Erősebb szinergiák más uniós szakpolitikákkal, például hozzájárulás az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és
a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia végrehajtásához.

>

Támogatás a biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt óceánokra vonatkozó célkitűzés
megvalósításához. Mostantól az ETHA támogatni fogja az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásainak és
célkitűzéseinek teljesítését. Ezenkívül forrásokat biztosít a tengerfelügyelet és a parti őrségek közötti együttműködés
céljaira is.

MILYEN EGYÉB POZITÍV VÁLTOZÁST HOZ A KÖVETKEZŐ
UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS EZEN A TERÜLETEN?
Az ETHA-n kívül szinergiák léteznek más uniós finanszírozási eszközökkel is, például a következőkkel:

>

az Európai Regionális Fejlesztési Alappal a kék növekedési ágazatokba történő beruházások és
a tengermedencéket érintő stratégiák vonatkozásában;

>

az Európai Szociális Alappal a készségeknek a halászati és az egyéb tengerhasznosítási ágazatokban történő
fejlesztése tekintetében;

>

a kutatási és innovációs keretprogrammal, amely többek között a kék növekedést célzó innovatív megoldások kisés középvállalkozások általi teszteléséhez és alkalmazásához biztosít támogatást;

>

az InvestEU alappal, amely fontos szerepet játszhat a finanszírozási eszközök igénybevételének előmozdításában és
a kifejezetten a kék gazdasághoz kapcsolódó beruházási platform támogatásában.
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Egyszerűsítés és több választási lehetőség a tagállamok számára annak érdekében, hogy a támogatást
stratégiai prioritásaiknak megfelelően használhassák fel, ahelyett, hogy a támogatható fellépések „menüjéből” kelljen
választaniuk.
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MILYEN ÚJDONSÁGOKAT TARTALMAZ A BIZOTTSÁG
JAVASLATA?

