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КРАТКА ОБОСНОВКА

Отвъдморските страни и територии (ОСТ) представляват острови, разположени в 
райони в Атлантическия океан, Антарктика, Арктика, Карибско море, Индийския океан 
и Тихия океан, които конституционно зависят от четири държави членки на ЕС:  Дания, 
Франция, Нидерландия и Обединеното кралство. 

Ес възнамерява да преформулира принципите, вдъхновяващи сътрудничеството му с 
ОСТ.  Този нов подход трябва да подпомогне устойчивото им развитие, като отчита 
спецификата им. 

Що се отнася до сектора на рибарството, ЕС трябва да подкрепи в по-голяма степен 
местните системи за наблюдение, контрол, инспекция и надзор на ОСТ, за да се бори 
срещу нелегалния, недеклариран и нерегламентиран риболов и свързаната с него 
търговия.  Необходимо е също така ефикасно сътрудничество с и в рамките на 
регионални организации за управление на риболова за насърчаване на прилагането на 
мерки за борба срещу нелегалния, недеклариран и нерегламентиран риболов, който 
понастоящем представлява една от най-сериозните заплахи за устойчивостта на 
рибните запаси.

В областта на интегрираното управление на крайбрежните зони, сътрудничеството 
между ЕС и ОСТ трябва да съгласува икономическите и социалните дейности, 
например рибарство и аквакултури, туризъм, морски транспорт, с потенциала на 
морските и крайбрежните зони от гледна точка на енергия от възобновяеми източници 
и суровини, като същевременно се отчитат последиците от изменението на климата и 
човешките дейности.

В областта на морското дело, сътрудничеството между ЕС и ОСТ трябва да насърчава 
познанията в областта на морската среда и биотехнологиите, океанската енергия, 
морския надзор, управлението на крайбрежните зони и управлението, съобразено с 
екосистемите;

Що се отнася до устойчивото управление на морските запаси, сътрудничеството между 
ЕС и ОСТ трябва да се основава на отговорното управление на риболова в рамките на 
опазването и устойчивото управление на рибните запаси, като включва редовни 
консултации между двете страни по въпросите на опазването и управлението на 
морските биологични ресурси и с обмен на информация относно актуалното състояние 
на ресурсите.  

Основното предизвикателство пред ОСТ се състои в това да поведат своите икономики 
и общества по пътя на устойчивото развитие чрез повишаване на тяхната 
конкурентоспособност, намаляване на уязвимостта, сътрудничество със съседните 
страни и интегриране в регионалната и/или световната икономика, където това е 
възможно. Предизвикателството за ЕС трябва да се състои в оказване на подкрепа на 
ОСТ да следват поставените цели чрез рамка, която да отговаря на техните изисквания, 
реалност, специфика и разнообразие. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по развитие да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проекторешение
Член 19 – параграф 2 – буква б)

Проект на Съвета Изменение

б) диалог и сътрудничество по 
отношение на опазването на рибните 
запаси, включително мерки за борба с 
незаконния, недеклариран и 
нерегламентиран риболов, и ефективно 
сътрудничество със и в рамките на 
регионални организации за управление 
на рибарството. Диалогът и 
сътрудничеството включват схеми за 
контрол и инспекции, стимули и 
задължения за по-ефективно управление 
на рибарството и крайбрежната околна 
среда в дългосрочен план.

б) диалог и сътрудничество по 
отношение на опазването на рибните 
запаси, включително мерки за борба с 
незаконния, недеклариран и 
нерегламентиран риболов, и ефективно 
сътрудничество със и в рамките на 
регионални организации за управление 
на рибарството. Диалогът и 
сътрудничеството включват схеми за 
контрол и инспекции, стимули и 
задължения за по-ефективно управление 
на рибарството и крайбрежната околна 
среда в дългосрочен план. Диалогът и 
сътрудничеството трябва да се 
придружават от укрепване, от 
страна на Комисията, на усилията, 
насочени към насърчаване на 
устойчивото управление на риболова, 
като се подкрепят местните 
системи за наблюдение и надзор чрез 
споразумения за партньорство с 
асоциираните към Европейския съюз 
отвъдморски страни и територии. 

Or. it

Обосновка

Нелегалният, недеклариран и нерегламентиран риболов понастоящем представлява 
една от най-сериозните заплахи за устойчивостта на рибните запаси и 
биоразнообразието на океаните по цял свят. Освен това, свързаните с него търговски 
дейности представляват форма на нелоялна конкуренция спрямо рибари, които 
развиват дейност при спазване на законите и  освен това създават проблеми от 
икономически характер за рибарските общности, потребителите и целия сектор.  
Поради това е необходимо да се засили координацията и сътрудничеството между 
Комисията и асоциираните към ЕС ОСТ с цел ефикасна борба срещу нелегалния, 
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недеклариран и нерегламентиран риболов.   


