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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Zámořské země a území (ZZÚ) jsou ostrovy nacházející se v oblasti Atlantiku, Antarktidy, 
Arktidy, Karibiku, Indického oceánu a Tichomoří a ústavně to jsou závislá území čtyř 
členských států EU: Dánska, Francie, Nizozemska a Spojeného království.

Cílem EU je nově formulovat zásady, kterými se řídí její spolupráce se ZZÚ. Tento nový 
přístup má napomáhat jejich udržitelnému rozvoji s přihlédnutím k jejich zvláštnostem.

Co se týče rybolovu, EU musí podporovat především místní systémy sledování, kontroly, 
inspekce a dohledu ZZÚ s cílem bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu a s ním souvisejícímu obchodu. Nezbytná je rovněž účinná spolupráce s 
regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a v jejich rámci za účelem podpory provádění 
opatření v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, který 
v současné době představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb pro udržitelnost rybolovných 
zdrojů.

V oblasti jednotného managementu pobřežních zón musí spolupráce mezi EU a ZZÚ 
navozovat soulad mezi hospodářskými a sociálními činnostmi, jako jsou rybolov a 
akvakultura, cestovní ruch či námořní doprava, a potenciálem, který skýtají mořské a 
pobřežní zóny z hlediska obnovitelné energie a surovin, s přihlédnutím k dopadům změny 
klimatu a činnosti člověka.

V oblasti námořních záležitostí musí spolupráce mezi EU a ZZÚ podporovat poznatky o moři, 
mořské biotechnologii, energii z oceánů, dohledu nad mořským prostředím, managementu 
pobřežních zón a řízení založeného na ekosystémovém přístupu.

Pokud jde o udržitelné řízení rybích populací, spolupráce mezi EU a ZZÚ se musí opírat o 
zodpovědné řízení rybolovu v rámci ochrany a udržitelného řízení rybích populací a 
pravidelné konzultace obou stran o ochraně a řízení živých mořských zdrojů s výměnou 
informací o aktuálním stavu zdrojů.

Hlavní výzva, které ZZÚ čelí, spočívá v tom, jak prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti, omezování zranitelnosti a také prostřednictvím spolupráce se 
sousedními zeměmi a začlenění ZZÚ do regionálního či do světového hospodářství, pokud je 
to možné, vybudovat hospodářství a společnost postavené na udržitelném základě. Z pohledu 
EU musí být hlavní výzvou podporovat ZZÚ v rámci předpisů přizpůsobených jejich 
potřebám, konkrétní situaci, zvláštnostem a různorodosti, aby mohly dosáhnout výše 
zmiňovaných cílů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil 
tento pozměňovací návrh:



PE500.506v01-00 4/4 PA\919285CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

b) dialogu a spolupráce souvisejících s 
ochranou rybích populací včetně opatření 
za účelem boje proti nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému rybolovu a 
účinné spolupráce v rámci regionálních 
správních organizací pro rybolov a mimo 
ně. Do dialogu a spolupráce jsou zahrnuty 
kontrolní a inspekční systémy, pobídky a 
povinnosti v zájmu účinnějšího řízení 
rybolovu a pobřežního prostředí v 
dlouhodobém horizontu.

b) dialogu a spolupráce souvisejících s 
ochranou rybích populací včetně opatření 
za účelem boje proti nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému rybolovu a 
účinné spolupráce v rámci regionálních 
správních organizací pro rybolov a mimo 
ně. Do dialogu a spolupráce jsou zahrnuty 
kontrolní a inspekční systémy, pobídky a 
povinnosti v zájmu účinnějšího řízení 
rybolovu a pobřežního prostředí v 
dlouhodobém horizontu. Dialog a 
spolupráci musí ze strany Komise 
doprovázet zvýšené úsilí zaměřené na 
podporu udržitelného řízení rybolovu 
podporující prostřednictvím dohod o 
partnerství se zámořskými zeměmi a 
územími přidruženými k Evropské unii 
místní systémy sledování a dohledu.

Or. it

Odůvodnění

Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje v současné době jednu 
z nejvážnějších hrozeb pro udržitelnost rybolovných zdrojů a pro biologickou rozmanitost 
oceánů celého světa. Obchodní činnosti spojené s tímto rybolovem kromě toho představují 
určitou formu nekalé konkurence ve vztahu k rybářům, kteří při své činnosti dodržují zákony, 
a společenstvím rybářů, spotřebitelů a celému odvětví způsobuje hospodářské problémy Proto 
je nezbytné posilovat koordinaci a spolupráci mezi Komisí a ZZÚ přidruženými k EU za 
účelem účinného boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.


