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1.

BEVEZETÉS

Az Európai Halászati Alapról (EHA) szóló rendelet1 68. cikke értelmében a Bizottság minden
év december 31-ig beszámolót küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának az EHA
végrehajtásáról. A beszámoló a tagállamok éves jelentésének a Bizottság által történő
vizsgálatán és értékelésén, valamint más rendelkezésre álló információkon alapul.
Tartalmazza továbbá egyes fő EHA-intézkedések végrehajtásának elemzését.
Ezt a jelentést bizottsági szolgálati munkadokumentum egészíti ki, amely az EHA egyes
tagállamok általi végrehajtásának összefoglalóját, valamint a pénzügyi végrehajtásról szóló
részletes információkat ismertető öt táblázatot is tartalmaz2. Ez a bizottsági jelentés az EHAnak a tagállamok és a Bizottság által 2014-ben történt végrehajtásának átfogó értékelését
tartalmazza. A tagállamok által szolgáltatott adatoknak köszönhetően lehetővé vált, hogy
2015. május 31-ével bezárólag kiterjedtebb elemzésre kerüljön sor, ez pedig kevesebb mint
egy évvel az EHA helyszíni végrehajtásának határideje (2015. december 31.) előtt sokkal
átfogóbb képet ad az EHA jelenlegi végrehajtásáról. Mivel a tagállamoknak az (EU) 2015/895
felhatalmazáson alapuló rendelet3 értelmében 2016-ban a 2015. évi operatív program kapcsán
nem kell éves végrehajtási jelentést megküldeniük, a Bizottság nem nyújt be jelentést az EHA
végrehajtásáról abban az évben.
A Bizottság mindazonáltal az EHA-rendelet 68. cikke (3) bekezdésének d) pontja által előírt,
a tagállamok által létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek és EHA-támogatások
ellenőrzésének összegzését mellékletként szerepeltetni fogja a közös rendelkezések
megállapításáról szóló rendelet4 53. cikke által előírt, „az ESB-alapok programjaival
összefüggő 2016. évi összegző jelentés”-ben.
2.

AZ EHA VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

2.1.

Az EHA tagállamok általi pénzügyi végrehajtása

A tagállamok által 2014-ben bejelentett igazolt időközi kifizetések értéke összesen 567 millió
EUR volt, ami a 2013-as adatokhoz (544 millió EUR) képest 4 %-os növekedést jelent.
A tagállamok EHA-kötelezettségvállalásai a 2007-től 2015. május 31-ig terjedő időszakban
3,91 milliárd EUR-t tettek ki. Ez a 2014. május 31-i állapothoz képest – amikor a
kötelezettségvállalások szintje még viszonylag alacsony volt – az EHA-
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Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 120.,
2006.8.15.) 68. cikke.
I. táblázat: Pénzügyi végrehajtás a konvergenciarégiókban
II. táblázat: Pénzügyi végrehajtás a nem konvergenciarégiókban
táblázat: Pénzügyi végrehajtás a konvergencia- és nem konvergenciarégiókban
IV. táblázat: Az EHA keretében előirányzott összegek prioritási tengelyek és tagállamok szerint
V. táblázat: Az EHA keretében igazolt kiadások prioritási tengelyek és tagállamok szerint
A Bizottság 2015. február 2-i (EU) 2015/895 felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Tengerügyi
és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet átmeneti
rendelkezésekkel való kiegészítéséről. HL L 147/1.
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

4

kötelezettségvállalások 14,5 %-os növekedését jelenti (egy év alatt 495 millió EUR). 2015.
május 31-ig az EHA-források csupán 90,83 %-át kötötték le5.
A tagállamok szintjén mind a kötelezettségvállalások, mind az igazolt kiadások továbbra is
elmaradnak az EHA végrehajtásának lezárása előtt elvárt szinttől. 2015. május 31-re az EHAforrások több mint 9 %-át (nagyjából 394 millió EUR-t) még nem kötötték le, ami rámutat a
kötelezettségvállalások felgyorsításának szükségességére, amely – tekintettel arra, hogy a
kiadások elszámolhatóságának záró időpontja 2015. december 31. – aggodalomra ad okot,
csakúgy, mint az igazolt kifizetések esetében.
A közpénzből nyújtott nemzeti hozzájárulás 2015. május 31-ig összesen 2,44 milliárd EUR-t
tett ki, ami 2014. május 31. óta 321,62 millió EUR (+15,17 %) növekedésnek felel meg.
Ugyanezen időszak során az EHA által támogatott intézkedésekhez nyújtott
magánfinanszírozás összege 2,92 milliárd EUR volt, amely 2014. május 31-i helyzethez
képest további 375,36 millió EUR összegű, azaz 14,73 %-os növekedést jelent. Ahogyan az
már a korábbi jelentésekben is látható volt, magánfinanszírozás főként a feldolgozás
(45,62 %), az akvakultúra (24,95 %) és a fedélzeti beruházások (10,23 %) területén fordul elő.
Ezekhez most hozzá kell adni a halászati területek fejlesztésére fordított beruházásokat
(8,57 %). Ez a 4 intézkedés teszi ki a magánberuházások közel 90 %-át.
2007. január 1-jétől 2015. május 31-ig a halászati és akvakultúra-ágazat területén
végrehajtott beruházások értéke összesen 9,27 milliárd EUR volt: ennek 42,14 %-a az
EHA-ból, 26,33 %-a közpénzből finanszírozott nemzeti hozzájárulásból, 31,52 %-a
pedig magánfinanszírozásból származik. Ezek a százalékos értékek lényegében azóta is
változatlanok, az időszak egészében csupán kis mértékű csökkenés (-1,5 %) volt
tapasztalható az EHA-összetevőben.
Egy eurónyi EHA-támogatás tőkeáttételi hatása 1,37 EUR nemzeti finanszírozást eredményez
(+2,2 % 2014. május 31-hez képest), ebből 0,75 EUR magánforrásból származik, 0,62 EUR
pedig közpénzből finanszírozott nemzeti hozzájárulásból.
2.2.

Az EHA fő beavatkozási területei

Az alábbi táblázat összehasonlítja az öt leggyakrabban használt intézkedésre vonatkozó
kötelezettségvállalások 2012. július, 2013. május, 2014. május, illetve 2015. május végi
mértékét:

5

Ez az adat megegyezik a 2007-es kezdeti allokációval. A kötelezettségvállalások visszavonását is
figyelembe véve (256,9 millió EUR 2014. december 31-ig) a kötelezettségvállalások mértéke a
módosított EHA-források 96,3 %-ára nő.
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1. táblázat
2012. július 31.

2013. május 31.

2014. május 31.

2015. május 31.

Tevékenység végleges
beszüntetése (19,61 %)

Feldolgozás (17,41 %)

Feldolgozás (16,65 %)

Feldolgozás (17,53%)

Akvakultúra (12,98 %)

Tevékenység végleges
beszüntetése (17,25 %)

Tevékenység végleges
beszüntetése (15,44 %)

Akvakultúra (14,33%)

Feldolgozás (12,79 %)

Akvakultúra (14,83 %)

Akvakultúra (14,43 %)

Tevékenység végleges
beszüntetése (13,98%)

Halászkikötők (10,89 %)

Halászkikötők (11,46 %)

Halászkikötők (11,61 %)

Halászati területek fejlesztése
(11,47 %)

Tevékenység ideiglenes
szüneteltetése (7,67 %)

Tevékenység ideiglenes
szüneteltetése (7,40 %)

Halászati területek fejlesztése
(9,25 %)

Halászkikötők (11,15%)

Az EHA-kötelezettségvállalások erre az öt intézkedésre való koncentrálódása továbbra is
meglehetősen nagy (68,46 %); ez az adat hasonló a 2013. évihez, és kismértékben a 2014. évi
felett van.
A tevékenység végleges beszüntetése, illetve ideiglenes szüneteltetése relatív értelemben
továbbra is csökken (lásd a 3. táblázatot), különösen az utóbbi, amely a
kötelezettségvállalások 5,83 %-át teszi ki, és amelyet megelőztek a 3. tengelyen található, a
kötelezettségvállalások 7,36 %-át képező kollektív intézkedések, és így az most a hetedik
leggyakrabban alkalmazott intézkedés. A lenti táblázat jól mutatja ezt a csökkenést; a két
intézkedés kötelezettségvállalásainak mértéke együttesen 30 %-kal csökkent az elemzett
időszak során.

2. táblázat
Tevékenység végleges beszüntetése,
illetve ideiglenes szüneteltetése
(az összes EHA-kötelezettségvállalás %ában)

2.3.

2012.7.31.

28,28%

2013.5.31.

24,65%

2014.5.31.

22,2%

2015.5.31.

19,81%

Prioritási tengely szerinti alakulás

Az alábbi táblázat az összes kötelezettségvállalás prioritási tengelyek szerinti relatív
fontosságának alakulását mutatja be a 2012. július és 2015. május közötti időszak
vonatkozásában.
A 2015. május 31-i helyzet alapján megállapítható, hogy folytatódik a korábbi évek
tendenciája, az 1. tengely visszaszorulását is beleértve. Kivételt képez 4. tengely, amelynek
relatív jelentősége 2012 óta jelentősen megnövekedett.
3. táblázat
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Prioritási tengely6

2012. július 31.

2013. május 31.

2014. május 31.

2015. május 31.

1. tengely

33,05 %

30,42 %

27,77 %

25,72%

2. tengely

28,96 %

32,64 %

31,44 %

32,3%

3. tengely

27,59 %

27,38 %

28,46 %

27,26%

4. tengely

7,1 %

7,2 %

9,25 %

11,47%

5. tengely

3,29 %

2,42 %

3,07 %

3,25%

A lenti táblázat és ábra prioritási tengelyenként mutatja a tényleges kötelezettségvállalások és
a 2007. évi tervezett kiadások közötti kapcsolatot a 2012–2015-ös időszakra.
4. táblázat

6

Prioritási
tengely

2012. július
31.

2013. május
31.

2014. május
31.

2015. május
31.

%-os
változás
2015/2012

1. tengely

67,24 %

74,36 %

79,61 %

85,24%

+26,78%

2. tengely

56,6 %

77,47 %

86,77 %

98,4%

+73,85%

3. tengely

57,8 %

67,31 %

83,80 %

93,85%

+62,37%

4. tengely

28 %

44,60 %

56,89 %

80,9%

+188,92%

5. tengely

44,04 %

44,60 %

65,34 %

83,86%

+90,43%

Összesen
EHA

56,31 %

67,37 %

90,83%

+61,3%

79,33 %

1.
tengely:
a
közösségi
halászflotta
kiigazítására
irányuló
intézkedések.
2. tengely: akvakultúra, belvízi halászat, halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és értékesítése.
3.
tengely:
közös
érdekű
intézkedések.
4. tengely: a halászati területek fenntartható fejlesztése.
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100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
2012. július 31. 2013. május
31.

2014. május
31.

2015. május
31.

1. tengely

2. tengely

3. tengely

4. tengely

5. tengely

EHA

A fenti táblázatból és ábrából látszik, hogy egy hároméves időszak alatt az egyes tengelyeken
a kötelezettségvállalások mértéke közeledett egymáshoz; a kötelezettségvállalások mértéke a
programozási időszak során korábban jelentősen eltért egymástól különböző okok miatt, mint
például a 2008. évi üzemanyagválság, a gazdasági és pénzügyi válság hatása, a 4. tengely
újszerűsége, valamint a beavatkozás célkitűzései és a tényleges szükségletek közötti eltérés
megszüntetésének szükséglete.
A legjelentősebb változás, amint az már a korábbi bizottsági jelentésekből is kitűnik, a
közkiadások csökkenése az 1. tengelyen, amelyre két tényező szolgálhat magyarázatul:
először is, a HOPE7 keretében már végrehajtott, az EHA végrehajtásának első évében még
működő leselejtezési programok nagyrészt kezelték az egyes flottaszegmensekben mutatkozó
többletkapacitási problémákat. Az utóbbi évek során több flottánál jelentkező jobb
jövedelmezőség megerősítette az ágazatot abban, hogy képes állami támogatás nélkül
boldogulni. Ennek eredményeképpen az 1. tengely viszonylag lassan növekszik, és mostanra
elmarad az átlagtól.
Kötelezettségvállalások tekintetében a 2. és 3. tengely érte el a legnagyobb növekedést; a 2.
tengely majdnem eléri a 100 %-ot, míg a 3. tengely a 95 %-hoz közelít. Azonban 2012 óta a
4. tengely (valamint az 5. tengely) mutatja a leggyorsabb növekedést. 2015. májusra a 4.
tengely már majdnem utolérte a többi tengelyt: az átlagtól való eltérés kevesebb mint három
év alatt 29 százalékpontról 10-re csökkent, erőteljes gyorsulást mutatva 2014 májusát
követően (+42 %).
2.4.

A költségvetés Bizottság általi végrehajtása

A pénzügyi programozással összhangban a 2007–2013-as
kötelezettségvállalásai 2013-ban történtek az EU költségvetésében.

időszak

utolsó

évi

2014-ben a teljes pénzügyi keret 13,9 %-át (567,25 millió EUR) fizették ki időközi
kifizetésként, 83,8 %-át (475,49 millió EUR) a konvergenciarégiók, 16,2 %-át (91,76 millió
EUR) pedig a nem konvergenciarégiók részére. További részletek az 1. mellékletben és a
jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumban találhatók.

7

A Tanács 1263/1999/EK rendelete a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről, HL L 161, 1999.06.26.
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2.5.

A technikai segítségnyújtás tagállamok általi felhasználása

2014-ben 23 tagállam használt fel különböző összegeket a technikai segítségnyújtásra (5.
tengely) fordítandó költségvetés keretében. A legjelentősebb forrásokat Horvátország (az 5.
tengelyre fordítható EHA-források 100 %-a), Lengyelország (8,2 %), Svédország (6,5 %),
Dánia (6 %), Belgium (5,8 %) és Románia (7 %) fordították technikai segítségnyújtásra. A
finanszírozott intézkedések között szerepelt az adminisztratív kapacitás növelése, informatikai
fejlesztés, a tájékoztatás és a nyilvánosság, valamint az operatív programok igazgatásának és
végrehajtásának támogatása. A fenti ábra szerint 2013 májusától jelentős növekedés volt
tapasztalható; a kötelezettségvállalások mértéke 45 %-ról két év alatt 84 %-ra emelkedett.
2.6.

A technikai segítségnyújtás Bizottság általi felhasználása

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)8 2014. január 1-jén lépett hatályba és
váltotta fel az EHA-t. Ezért a Bizottság 2014-ben nem kötelezte el magát új intézkedések
mellett az EHA szerinti technikai segítségnyújtás keretében.
2.7.

Az EHA összehangolása a strukturális alapokkal és az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alappal (EMVA)9

Az operatív programok azt mutatják, hogy a tagállamok a kezdettől tisztában vannak annak
szükségességével, hogy az EHA végrehajtása során biztosítsák a Strukturális Alapokkal,
valamint az EMVA-val való konzisztenciát és összhangot. A tagállamok éves végrehajtási
jelentései nem utalnak alapvető koordinációs problémákra.
2.8.

A tagállamok által bejelentett szabálytalanságok

A tagállamok 2014-ben az EHA-val összefüggésben 102 szabálytalanságot észleltek és
jelentettek be, amelyek 8,7 millió EUR-t érintettek (az igazolt kiadások 1,5 %-a). Ezek közül
11-et csalásként jelentett be öt tagállam, ezek 2,1 millió EUR-t érintettek10.
3.

AZ EHA-VÉGREHAJTÁSÁNAK TENGELYEK SZERINTI ÉRTÉKELÉSE

2015. május 31-ig 134 689 művelet részesült EHA-támogatásban. A lenti táblázat a 2012.
július és 2015. május közötti műveletek számának alakulását foglalja össze. Kiolvasható
belőle, hogy bár az adatok kétszámjegyű növekedést mutatnak, a növekedés éves mértéke
2012 óta csökken.
5. táblázat

8

9

10

EHA-műveletek

Műveletek

2012. július = 100

Δ% év/év

2012. július 31.

84 489

100

2013. május 31.

104 848

124

+24 %

2014. május 31.

121 073

143

+15,5 %

Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról
(ETHA), HL L 149/1, 2014.5.15.
A Tanács 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, HL L 277., 2005.10.21.
Az EHA-val kapcsolatosan bejelentett szabálytalanságok teljes áttekintését lásd a Bizottság által az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, „az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás
elleni küzdelem – 2014. évi éves jelentés” című jelentését (COM(2015) 386 final) kísérő „Statistical
evaluation of irregularities reported for 2014” (a 2014-ben bejelentett szabálytalanságok statisztikai
értékelése) című SWD(2015) 156 final bizottsági szolgálati munkadokumentumot (44–47. oldal).
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2015. május 31.

136 489

161,5

+12,7 %

Az egy műveletre eső átlagos összköltség 67 941 EUR, ebből 46 525 EUR állami támogatás,
28 635 EUR pedig EHA-támogatás. A magánfinanszírozás összege 21 416 EUR, ami az
összes elszámolható költség kicsivel több mint 30 %-a. Az összegek kismértékű növekedést
(+1,5 %) mutatnak 2014-ben.
3.1.

1. tengely: a közösségi halászflotta kiigazítására irányuló intézkedések

3.1.1.

Az uniós halászflotta 2013. évi gazdasági teljesítménye (2015. évi éves gazdasági
jelentés alapján11)

A 2015. évi éves gazdasági jelentés alapjául szolgáló 2013. évi adatok azt mutatják, hogy
2013-ban az EU halászflottája általánosságban jövedelmező volt, 6,8 milliárd EUR bevételt
képzett, ami összesen 3,4 milliárd EUR bruttó hozzáadott értéket, 506 millió EUR nettó
nyereséget, illetve 7,8 % nettó haszonkulcsot jelent. Ezt a pozitív tendenciát a pozitív ágazati
várakozások is tükrözik az elmúlt évek növekvő beruházásaival (főként új halászhajók és
fedélzeti beruházások). Ugyanakkor ez az általános pozitív tendencia nem minden uniós
flottára jellemző; három ország, nevezetesen Belgium, Finnország és Portugália flottái
veszteségeket halmoztak fel 2013-ban.
Ez a gazdasági teljesítményben mutatkozó általános növekedés jórészt egyes jelentősebb
halfajok első eladási árának pozitív irányú változásával, az üzemanyag-takarékosabb
halászeszközök felé történő elmozdulással és a motorcserékkel (bizonyos esetekben EHAtámogatással), a flották konszolidációjával, valamint a halászati és értékesítési magatartás
változásaival magyarázható. A csökkenő üzemanyagárak és az üzemanyag-fogyasztás 2008 és
2013 között tapasztalható nagyjából 10 %-os csökkenése szintén hozzájárult a legtöbb uniós
flotta gazdasági teljesítményének megerősítéséhez. Az üzemanyag-fogyasztás mérséklődése –
amely a magas üzemanyagárak idején kezdődött – az alacsonyabb üzemanyagárak ellenére
még mindig folytatódik.
Az éves gazdasági jelentésben található adatok jelentős eltéréseket mutatnak a régiók (főként
a földközi-tengeri régióval) és a flottaszegmensek között. A kisüzemi part menti halászat
(SSCF) teljesítménye romlott, míg az ipari flották teljesítménye jelentősen javult a 2008–
2013-as időszakban.
3.1.2.

A halászati tevékenységek végleges beszüntetése.

A tevékenység végleges beszüntetését illetően 2015. május 31-ig az EHA 4 267 művelethez
nyújtott támogatást (ez 4 %-os növekedést jelent 2014. május 31-i helyzethez viszonyítva),
ahol az összes közkiadás 935,81 millió EUR volt, amelyből 546,34 millió EUR származott az
EHA-ból.
A műveletenkénti költségek az előző évekhez képest nem változtak jelentős mértékben. Az
egy műveletre eső teljes költség 219 313 EUR, ebből 128 038 EUR az EHA-ból került
finanszírozásra (az ötödik legköltségesebb a lekötött EHA-források szempontjából).
A fenti adat kis számú, más célra történő átalakítást célzó műveletet (48) is magában foglal. A
más célra történő átalakítás egy műveletre eső költsége (383 131 EUR, amely 237 249 EUR
EHA-finanszírozást tartalmaz) 73 %-kal magasabb, mint a leselejtezésé.
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A tagállamok által az adatgyűjtési keretrendszer keretében gyűjtött adatok két éves lemaradást
mutatnak.
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3.1.3.

A halászati műveletek ideiglenes szüneteltetése

Csakúgy, mint a korábbi években, továbbra is a tevékenységek ideiglenes szüneteltetése a
leggyakrabban alkalmazott intézkedés a műveletek száma tekintetében (63 152 művelet, azaz
a műveletek teljes számának 46,27 %-a). Ugyanakkor az ideiglenes szüneteltetés
támogatásának jelentősége 2014 májusa és 2015 májusa között relatív értelemben 10 %-kal
csökkent.
Az intézkedés szerinti egy műveletre eső átlagos költség továbbra is a legalacsonyabb az
EHA-n belül (6 109 EUR teljes költség, ebből 3 608 EUR EHA-költség), valamint 2012
júliusa óta folyamatosan csökken.
3.1.4.

Halászhajók fedélzeti beruházásai és szelektivitás

A szelektivitási és a fedélzeti beruházás továbbra is a második leggyakrabban alkalmazott
EHA-intézkedés (13 019 művelet); relatív jelentőségük azonban csökkenőben van 2013
májusa óta (10,8 %-ról 9,54 %-ra).
A teljes beruházás elérte az 509,6 millió EUR-t; ebből a közfinanszírozás összege 210,53
millió EUR volt. A közfinanszírozás EHA-támogatásokból fedezett része 121,93 millió EUR
volt (az összes EHA-kötelezettségvállalás 3,12 %-a, amely magasabb a tavalyi évi 2,86 %-hoz
képest).
Az egy műveletre eső költség 39 143 EUR volt, amelyből 16 171 EUR volt közfinanszírozás
(9 366 EUR az EHA-ból származott). Az egy műveletre jutó magánfinanszírozás viszonylag
jelentős volt: 23 000 EUR.
A fenti számok magukban foglaltak 1 509 motorcserét és 954 felszereléscserét. A motorcsere
az összes művelet alig több mint 1 %-át, illetve az EHA-kötelezettségvállalások csupán
0,31 %-át teszi ki. Az egy műveletre eső teljes költség 32 753 EUR, ebből 8 057 EUR-t az
EHA finanszíroz, 5 890 EUR pedig közpénzből finanszírozott nemzeti hozzájárulásból
származik.
Az intézkedést tizenkét tagállam alkalmazta. Az összes művelet 99 %-át Franciaország (516),
Spanyolország (348), Portugália (220), Olaszország (111), Görögország (102) és az Egyesült
Királyság (92) teszi ki. A flották méretét is figyelembe véve azonban a 3 legnagyobb
felhasználó Belgium (motorcsere a flotta 24,39 %-ánál), Franciaország (7,3 %) és Ciprus
(4,9 %).
A felszerelés cseréje terén az egy műveletre eső teljes költség alacsonyabb: 21 495 EUR,
amelyből 4 873 EUR-t az EHA finanszíroz, 4 600 EUR pedig közpénzből finanszírozott
nemzeti hozzájárulásból származik. Ezt az intézkedést összesen 13 tagállam alkalmazta, és
összes művelet 80 %-át Ciprus (429), Spanyolország (139), Görögország (118), Olaszország
(88) és az Egyesült Királyság teszi ki.
3.1.5.

Kisüzemi part menti halászat

A kisüzemi part menti halászat támogatására irányuló műveletek száma továbbra is alacsony;
ezek az összes művelet csupán 4,21 %-át, illetve az EHA-kötelezettségvállalások csupán
0,97 %-át képviselik. Az egy műveletre eső teljes költség 11 808 EUR, amelyből 9 586 EUR
közfinanszírozás. Az intézkedés EHA-hozzájárulása (6 620 EUR) az ideiglenes szüneteltetés
után a második legalacsonyabb. A magánfinanszírozás 2 222 EUR volt.
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3.1.6.

A halászflotta-gazdálkodás miatti társadalmi-gazdasági kompenzáció.

Az intézkedés keretébe tartozó műveletek száma igen hasonlóan alakult az előzőhöz: az
összes művelet 4,17%-át, illetve az EHA-kötelezettségvállalások csupán 1,82 %-át tették ki.
Az egy műveletre eső teljes költség 36 991 EUR, amelyből 20 961 EUR közfinanszírozásból
származott (12 499 EUR pedig EHA-hozzájárulás). A magánfinanszírozás (16 000 EUR)
összege jóval nagyobb, mint a kisüzemi part menti halászat esetében.
Mindent egybevéve az 1. tengely műveleteinek száma és költségei alátámasztják a tengely
jelentőségének relatív csökkenését az évek során.
3.2.

2. tengely: akvakultúra, belvízi halászat, halászati és akvakultúra-termékek
feldolgozása és értékesítése

3.2.1.

Belvízi halászat

A belvízi halászati műveletek száma továbbra is alacsony, és a teljes költség igen kis részét
teszik csak ki. Mindazonáltal a műveletek száma 2014. május 31. és 2015. május 31. között
41 %-kal növekedett. 2015. május 31-én 1 327 művelet zajlott (az összes művelet 0,97 %-a).
Ezek az összes EHA-kötelezettségvállalásnak csupán 0,44 %-át teszik ki, ez a második
legkisebb kötelezettségvállalási tétel. Az egy műveletre jutó EHA-kötelezettségvállalások
tekintetében ez a negyedik legolcsóbb intézkedés, amely 12 892 EUR-t tesz ki, ez az EHA
egy műveletre jutó átlagkiadásainak kevesebb mint a fele. Az egy műveletre jutó teljes
költség 33 089 EUR, ami továbbra is a harmadik legkisebb összegnek felel meg. A
közpénzből finanszírozott nemzeti hozzájárulás 9 390 EUR, az egy műveletre jutó
magánfinanszírozás pedig 10 800 EUR.
3.2.2.

Akvakultúra

A fent említettek szerint az akvakultúra-intézkedések az EHA második legnagyobb
beruházási területét képezik. A műveletek száma viszonylag alacsony (8 358 művelet, az
összes művelet 6,12 %-a), azonban az EHA-kötelezettségvállalások 14,33 %-át használják fel.
Az egy műveletre eső teljes költség 186 042 EUR (+4 % 2014. májushoz képest), ebből
87 261 EUR származik magánfinanszírozásból (+8,3 %), 31 783 EUR közpénzből
finanszírozott nemzeti hozzájárulásból (+5,7 %), 66 998 EUR pedig az EHA-ból (–2 %). Az
összes kötelezettségvállalás értéke 1 554,9 millió EUR, amelyből 559,97 millió EUR EHAfinanszírozás, 265,6 millió EUR közpénzből finanszírozott nemzeti hozzájárulás, 729,3 millió
EUR pedig magánfinanszírozás.
A műveletek nagyjából 60 %-a a meglévő gazdaságok korszerűsítésére és bővítésére, 19 %-uk
a vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedésekre, 17,6 %-uk pedig új termelési
kapacitásra irányul. Ez utóbbiak esetében a legnagyobb az EHA-támogatás felhasználása
(155 727 EUR), amelyet szorosan követ a halkeltetők (130 802 EUR) és az állategészségügyi
intézkedések (106 628 EUR). A fennmaradó intézkedések EHA-hozzájárulásának értéke
60 000 EUR alatt marad.
Egy eurónyi EHA-támogatás 1,78 EUR nemzeti forrást generál, amelyből 1,31 EUR
magánfinanszírozásból, 0,47 EUR pedig közfinanszírozásból származik.
3.2.3.

Feldolgozás

A feldolgozási intézkedések továbbra is az EHA-kötelezettségvállalások legnagyobb kiadási
tételét alkotják. A feldolgozási műveletek relatív jelentősége 2012 júliusa óta növekszik
(+37 %). Bár az 5 016 művelet csupán a teljes szám 3,68 %-át teszi ki, ezek az EHAkötelezettségvállalások 17,53 %-át képviselik.
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A műveletek teljes költsége 2,39 milliárd EUR, ebből 1,33 milliárd EUR magánfinanszírozás
és 1,06 milliárd közfinanszírozás, ez utóbbiból 685 millió EUR származik az EHA-ból, a
többi közpénzből finanszírozott nemzeti hozzájárulás.
Az egy műveletre eső teljes költség 476 314 EUR (kétszer annyi, mint a tevékenység végleges
beszüntetése esetén). A magánfinanszírozás értéke 265 822 EUR, míg a közfinanszírozás
értéke 210 492 EUR, amelyből 136 605 EUR EHA-forrásból származik (ez a harmadik
legnagyobb érték).
A műveltek körülbelül 75 %-a új feldolgozó létesítmények építésére, illetve már meglévő
létesítmények korszerűsítésére vagy bővítésére, 20 %-uk értékesítő létesítmények
korszerűsítésére, a fennmaradó rész pedig értékesítési létesítmények építésére irányul. A
műveletek EHA-költségei a feldolgozó létesítmények esetében meghaladják a 160 000 EUR-t,
az értékesítési létesítmények építése esetében a 155 000 EUR-t, az értékesítési létesítmények
korszerűsítése esetében pedig a 49 500 EUR-t.
Egy eurónyi EHA-támogatás 2,49 EUR nemzeti hozzájárulást generál, amelyből 1,95 EUR
magánfinanszírozásból, a fennmaradó rész pedig közfinanszírozásból származik.
3.3.

3. tengely: közös érdekű intézkedések

3.3.1.

Halászkikötők, kirakodóhelyek és menedékek

2015. május 31-ig az EHA 1 702 infrastrukturális projekthez járult hozzá (az összes EHAművelet 1,25 %-a). Az összes beruházás összege 815,3 millió EUR (+17 % 2014 májusához
képest), ebből a közfinanszírozás 745 millió EUR (+16,5 %), amelyben az EHA-finanszírozás
összege 435,96 millió EUR (+10 %).
Az egy projektre jutó összes beruházás (479 043 EUR), az EHA-finanszírozás (256 141 EUR,
-6,5 %), és a nemzeti közfinanszírozás (181 600 EUR, + 8,4 %) tekintetében továbbra is az
infrastruktúra-projektek a legdrágábbak.
3.3.2.

Új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése

Bár 2015. május 31-én az erre a területre vonatkozó finanszírozott műveletek száma
viszonylag alacsony volt (2 363 művelet, az összes művelet 1,73 %-a), azok a teljes EHAkötelezettségvállalás 3,63 %-át használták fel.
A teljes költség 245,2 millió EUR, ebből 228,14 millió EUR közfinanszírozás (141,73 millió
EUR EHA-finanszírozás), és csupán 17 millió EUR magánfinanszírozás.
Az egy műveletre eső teljes költség 103 758 EUR (+4,2% 2014. májushoz képest), ebből 59
979 EUR származik az EHA-ból (+2,5 %), 36 570 EUR közpénzből finanszírozott nemzeti
hozzájárulásból (+10,5 %), 7 210 EUR (-9,8 %) pedig magánfinanszírozásból.
3.3.3.

Kísérleti műveletek

A kísérleti műveletek között megtalálható a szelektívebb halászati technikák kísérleti
alkalmazása is, amelynek célja új szakmai ismeretek elsajátítása és terjesztése, valamint egy
erre a célra a tagállam által kijelölt illetékes szerv általi végrehajtása, együttműködésben
valamely tudományos vagy szakmai szervvel.
A 2015. május 31-i adatok továbbra is szerények: 716 művelet, amelyek az összes műveletnek
csupán 0,52 %-át képviselik, mindazonáltal már ez is jelentős növekedés a 2014. május 31-i
helyzethez képest (+20,5 %), és ezek a műveletek az EHA-források 2,64 %-át, illetve a
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közpénzből finanszírozott nemzeti hozzájárulás 3,87 %-át használják fel.
A teljes költség 234,6 millió EUR, ebből 197,6 millió EUR közfinanszírozás (103,2 millió
EUR EHA-finanszírozás).
Az egy műveletre eső teljes költség 327 691 EUR, amelyből 275 976 EUR közfinanszírozás
(144 164 EUR az EHA-ból, a második legnagyobb tétel), 51 716 EUR pedig
magánfinanszírozás.
Egy eurónyi EHA-támogatás 1,27 EUR nemzeti forrást generál, amelynek csupán 25 %-a
magánforrás. Ez az egyik legalacsonyabb tőkeáttételi hatás, és jól mutatja az innováció
közpénzekből történő finanszírozásának szükségességét.
3.4.

4. tengely: a halászati területek fenntartható fejlesztése

2014 májusától 2015 májusáig a 4. tengely végrehajtása a korábbi évek gyors fejlődését
követte. A 4. tengelyt végrehajtó 21 tagállam kiválasztotta a helyi halászati akciócsoportjait,
amelyek száma 2015 májusára elérte a 312-t.
A helyi halászati akciócsoportok és a projektgazdák, valamint az irányító hatóságok és
közreműködő szervezetek mind aktívan részt vettek a projektek előkészítésében,
kiválasztásában, jóváhagyásában és kifizetésében. A vonatkozó számadatok azt mutatják,
hogy folyamatosan emelkedik a jóváhagyott projektek száma: miközben 2012 végén csupán
2 756 kiválasztott helyszíni projekt volt, ez a szám egy év alatt 6 353-ra ugrott. Ez a tendencia
folytatódott, és 2015. május 31-ére a jóváhagyott projektek száma már 11 299 volt (+28,4 %),
amelyek az összes projekt 8,28 %-át teszik ki és a teljes EHA-kötelezettségvállalás 11,47 %át használják fel.
A 4. tengely összköltsége 912,1 millió EUR, ebből 661,7 millió EUR közfinanszírozás. Az
EHA a közfinanszírozott részhez 448,34 millió EUR-val járult hozzá.
Az egy projektre eső teljes költség 80 728 EUR, ebből 22 165 EUR magánfinanszírozásból,
58 562 EUR pedig közfinanszírozásból származik (utóbbiban 39 680 EUR-t tesznek ki az
EHA-források).
Egy eurónyi EHA-támogatás 1,03 EUR nemzeti forrást generál (amelynek 55 %-a
magánfinanszírozás, a többi közpénzből finanszírozott nemzeti hozzájárulás).
4.

AZ EHA-RÓL SZÓLÓ OPERATÍV KÖVETKEZTETÉSEK ELSŐ CSOMAGJA A 2007–2013AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN



A 2014-es éves végrehajtási jelentés alátámasztja a korábbi jelentésekben kiemelt alábbi
tendenciákat:
 az 1. tengely szerinti intézkedések (különösen a tevékenység végleges beszüntetése,
illetve ideiglenes szüneteltetése) EHA-támogatásának az elmúlt években tapasztalható
fokozatos csökkenése 2014–2015-ben még szembetűnőbb. A csökkenést a következő
tényezők magyarázhatják: a múltban végrehajtott leselejtezési programok részben
kezelték az egyes flottaszegmensekben mutatkozó többletkapacitási problémákat; a
több flottánál jelentkező jobb jövedelmezőség miatt az ágazat jobban bízik a jövőben,
 2. tengely: az akvakultúra-intézkedések az EHA második legnagyobb beruházási
területét képezik a feldolgozás után,
 a 3. tengely bár viszonylag lassan, de továbbra is növekszik,
 a 4. tengely gyors növekedést mutat, és mostanra a teljes EHA-kötelezettségvállalás
11,47 %-át teszi ki.
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A 2015. május végi helyzetet a 2014. május végivel összevetve megfigyelhető, hogy
számos intézkedés (különösen az akvakultúrával, a feldolgozással, a kísérleti projektekkel
és az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések) esetében az egy műveletre eső, közpénzből
finanszírozott átlagos nemzeti hozzájárulás az EHA-támogatásnál jóval gyorsabban
növekedett. Tekintettel továbbá az állami támogatási programok fontosságának relatív
csökkenésére, kijelenthető, hogy a nemzeti finanszírozás elsősorban az EHAintézkedések társfinanszírozására, nem pedig állami támogatás nyújtására irányul.



Vannak arra utaló bizonyítékok, hogy az egy műveletre eső magánfinanszírozás összege
növekszik. Ez részben magyarázható az EHA által támogatott műveletek támogatási
intenzitásának csökkenésével, különösen a jövedelmező tevékenységi ágazatokban
(elsősorban az akvakultúra és a feldolgozás területén), ami összhangban van az elmúlt
évek költségvetési konszolidációjával.



A tagállamok szintjén mind a kötelezettségvállalások, mind az igazolt kiadások javultak,
azonban továbbra is elmaradnak az EHA végrehajtásának lezárása előtt elvárt szinttől.
2015. május 31-ére az EHA-források több mint 9 %-át (nagyjából 394 millió EUR-t) még
nem kötötték le, ami rámutat a kifizetések felgyorsításának szükségességére, hogy
valamennyi rendelkezésre álló forrás felhasználásra kerüljön a határidőn (2015. december
31.) belül.
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AZ EHA BIZOTTSÁG ÁLTALI PÉNZÜGYI VÉGREHAJTÁSA A KONVERGENCIA- ÉS
NEM KONVERGENCIA-RÉGIÓKBAN
Kötelezettségv
állalás
b

Előirányzat
a

Ország
2007–2013-as időszak

Kifizetés
c

%
(b) / (a)

26 261 648

26 261 648

19 168 499.99

0

0

3 312 272.66

62 783 169

62 783 169

40 409 056,31

0

0

9 986 093,35

27 106 675

27 106 675

19 509 468.35

0

0

0,00

133 675 169

133 675 169

83 947 337,37

0

0

703 841,35

132 253 458

132 253 458

93 631 371.14

0

0

11 800 128,31

84 568 039

84 568 039

69 771 197,49

0

0

15 434 669,72

42 266 603

42 266 603

33 467 120,83

0

0

0,00

202 554 357

202 554 357

152 710 751,91

0

0

7 010 048,52

1 055 250 968

1 055 250 968

849 911 777,01

0

0

183 145 255,98

207 096 020

207 096 020

155 655 960,43

0

0

24 039 286,49

8 700 000

8 700 000

2 175 000,00

0

0

0,00

387 646 899

387 646 899

288 717 023,71

0

0

47 721 421,32

19 724 418

19 724 418

18 541 677,89

0

0

2 995 629,13

125 015 563

125 015 563

118 634 206,03

0

0

16 211 375,11

54 713 408

54 713 408

45 722 592,94

Pénzügyi év: 2014

0

0

5 928 308,26

2007–2013-as időszak

0

0

0,00

Pénzügyi év: 2014

0

0

0,00

34 743 470

34 743 470

28 805 751,06

%
(c) / (a)

100 %

72,99 %

100 %

64,36 %

100 %

71,97 %

100 %

62,80 %

100 %

70,80 %

100 %

82,50 %

100 %

79,18 %

100 %

75,39 %

100 %

80,54 %

100 %

75,16 %

100 %

25,00 %

100 %

74,48 %

100 %

94,00 %

100 %

94,90 %

100 %

83,57 %

0,00 %

0,00 %

100 %

82,91 %

Belgium
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Bulgária
Pénzügyi év: 2014
Cseh
Köztársaság

2007–2013-as időszak
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak

Dánia
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Németország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Észtország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Írország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Görögország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Spanyolország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Franciaország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Horvátország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Olaszország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Ciprus
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Lettország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Litvánia

Luxemburg

Magyarország

2007–2013-as időszak
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Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak

0

0

3 149 813,47

8 372 329

8 372 329

6 254 113,69

0

0

1 760 768,20

43 282 778

43 282 778

27 186 099,98

0

0

0,00

5 249 497

5 249 497

4 996 352,10

0

0

274 079,34

734 092 574

734 092 574

522 607 848,80

0

0

132 430 235,90

225 864 267

225 864 267

175 162 077,61

0

0

29 046 260,61

178 273 115

178 273 115

112 008 165,34

0

0

24 331 634,79

21 640 283

21 640 283

18 617 242,85

0

0

5 135 416,12

12 868 797

12 868 797

9 637 369,63

0

0

1 333 295,86

38 491 347

38 491 347

31 131 452,69

0

0

3 702 853,12

54 638 257

54 638 257

40 709 427,72

0

0

5 542 368,16

129 620 927

129 620 927

94 591 015,74

0

0

32 251 658,18

4 056 754 035

4 056 754 035

3 063 679 958,61

0

0

567 246 713,95

100 %

74,70 %

100 %

62,81 %

100 %

95,18 %

100 %

71,19 %

100 %

77,55 %

100 %

62,83 %

100 %

86,03 %

100 %

74,89 %

100 %

80,88 %

100 %

74,51 %

100 %

72,98 %

100 %

75,52 %

Málta
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Hollandia
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Ausztria
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Lengyelország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Portugália
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Románia
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Szlovénia
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Szlovákia
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Finnország
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as időszak
Svédország
Pénzügyi év: 2014
Egyesült
Királyság

Összesen

2007–2013-as időszak
Pénzügyi év: 2014
2007–2013-as
időszak
Pénzügyi év: 2014
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