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KORT BEGRUNDELSE

De oversøiske lande og territorier (OLT) er øer, som er beliggende i Atlanterhavet, Antarktis, 
Arktis, Vestindien, Det Indiske Ocean og Stillehavsområdet, og som forfatningsmæssigt er 
underlagt fire EU-medlemsstater: Danmark, Frankrig, Nederlandene og Det Forenede 
Kongerige.

EU har til hensigt at ændre de principper, som ligger til grund for samarbejdet med OLT’erne. 
Denne nye metode skal fremme deres bæredygtige udvikling og samtidig tage højde for deres 
særlige karakteristika.

For så vidt angår fiskeriområdet skal EU i højere grad støtte OLT’ernes lokale overvågnings-, 
kontrol-, inspektions- og tilsynsordninger til bekæmpelse af ulovligt, ureguleret og 
urapporteret fiskeri (IUU-fiskeri) og den dermed forbundne handel. Det er også absolut 
nødvendigt med effektivt samarbejde med og i de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer 
for at fremme gennemførelsen af bekæmpelsen af IUU-fiskeri, som for tiden udgør en af de 
alvorligste trusler mod fiskebestandenes bæredygtighed.

Hvad den integrerede kystzoneforvaltning angår skal EU-OLT-samarbejdet samordne de 
økonomiske og sociale aktiviteter såsom fiskeri, akvakultur, turisme, og søtransport med hav-
og kystzonernes potentielle muligheder hvad angår vedvarende energi og råstoffer under 
samtidig hensyntagen til konsekvenserne af klimaændringer og menneskelige aktiviteter.

For så vidt angår maritime anliggender skal EU-OLT-samarbejdet fremme viden om 
havmiljøet, bioteknologi, havenergi, farvandsovervågning, kystzoneforvaltning og 
økosystembaseret forvaltning.

Hvad den bæredygtige forvaltning af fiskebestandene angår skal EU-OLT-samarbejdet være 
baseret på en ansvarlig forvaltning af fiskeriet for så vidt angår bæredygtig bevarelse og 
forvaltning af fiskebestandene med regelmæssige konsultationer mellem de to parter 
vedrørende bevarelsen og forvaltningen af havets levende ressourcer og udveksling af 
oplysninger om ressourcernes løbende tilstand.

OLT'ernes største udfordring er at få slået deres økonomier og samfund ind på en bæredygtig 
udviklingskurs ved at forbedre konkurrenceevnen, mindske sårbarheden, fremme samarbejdet 
med nabolandene og om muligt blive integreret i den regionale økonomi og/eller 
verdensøkonomien. For Unionen består udfordringen i at støtte OLT'erne i opfyldelsen af 
disse mål via en ramme, der er tilpasset til OLT'ernes behov, situation, særlige forhold og 
mangfoldighed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Udkast til afgørelse
Artikel 19 – stk. 2 – litra b

Rådets udkast Ændringsforslag

b) dialog og samarbejde om bevarelse af 
fiskebestande, herunder foranstaltninger til 
bekæmpelse af ulovligt, ureguleret og 
urapporteret fiskeri, og udvikling af 
et effektivt samarbejde med og inden for 
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer. 
Dialogen og samarbejdet vedrører kontrol-
og inspektionsordninger samt incitamenter 
og forpligtelser, der på lang sigt skal sikre 
en mere effektiv forvaltning af fiskeriet og 
kystområderne.

b) dialog og samarbejde om bevarelse af 
fiskebestande, herunder foranstaltninger til 
bekæmpelse af ulovligt, ureguleret og 
urapporteret fiskeri, og udvikling af 
et effektivt samarbejde med og inden for 
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer. 
Dialogen og samarbejdet vedrører kontrol-
og inspektionsordninger samt incitamenter 
og forpligtelser, der på lang sigt skal sikre 
en mere effektiv forvaltning af fiskeriet og 
kystområderne. Dialog og samarbejde skal 
følges op af en forøgelse af 
Kommissionens bestræbelser på at 
fremme en bæredygtig forvaltning af 
fiskeriet ved at støtte de lokale kontrol- og 
overvågningsordninger gennem 
partnerskabsaftaler med de oversøiske 
lande og territorier, der er associeret med 
Den Europæiske Union.

Or. it

Begrundelse

IUU-fiskeri er for tiden en af de alvorligste trusler mod fiskebestandenes bæredygtighed og 
verdenshavenes biodiversitet. Desuden udgør de kommercielle aktiviteter, der er forbundet 
med dette fiskeri, en form for illoyal konkurrence over for fiskere, som overholder 
lovgivningen, ud over at det også skaber problemer af økonomisk karakter for fiskersamfund, 
forbrugere og hele branchen. Det er derfor nødvendigt at styrke koordineringen og 
samarbejdet mellem Kommissionen og de OLT’er, der er associeret med EU, for effektivt at 
bekæmpe IUU-fiskeri.


