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RÖVID INDOKOLÁS

A tengerentúli országok és területek (a TOT-ok) azok a csendes-óceáni, déli-sarki, északi-
sarki, karibi, indiai-óceáni és csendes-óceáni szigetek, amelyek alkotmányosan négy uniós 
tagállamhoz – Dániához, Franciaországhoz, Hollandiához és az Egyesült Királysághoz –
tartoznak.

Az EU felül kívánja vizsgálni a TOT-okkal folytatott együttműködés alapjául szolgáló 
elveket. Az új megközelítésnek e területek fenntartható fejlődését egyedi jellegzetességeik 
figyelembe vétele mellett kell támogatnia.

A halászati ágazatot illetően az illegális, nem bejelentett vagy nem szabályozott halászat és az 
ahhoz kapcsolódó kereskedelem elleni fellépés érdekében az Uniónak fokozottan támogatnia 
kell a TOT-ok helyi nyomon követési, ellenőrzési, helyszíni vizsgálati és felügyeleti 
rendszereit. A halállomány fenntarthatóságát veszélyeztető egyik legnagyobb jelenlegi 
fenyegetést jelentő jogellenes halászat elleni fellépés részét képező intézkedések 
végrehajtásának előmozdítása érdekében elengedhetetlen továbbá a regionális 
halgazdálkodási szervezetekkel és az azokon belül folytatott hatékony együttműködés. 

A part menti területek integrált kezelése terén az EU-TOT együttműködésnek össze kell 
egyeztetnie a gazdasági és társadalmi tevékenységeket – például a halászatot és az 
akvakultúrát, az idegenforgalmat és a tengeri közlekedést – a fenntartható energia és a 
nyersanyagok tekintetében a tengeri és part menti zónákban rejlő lehetőségekkel, az éghajlat-
változási hatások és az emberi tevékenységek figyelembe vételével.

A tengerügyek terén az EU-TOT együttműködésnek elő kell mozdítania a tengeri 
környezettel, a biotechnológiákkal, az óceánenergiával, a tengerfelügyelettel, a tengerparti 
övezetek kezelésével és az ökoszisztéma-alapú gazdálkodással kapcsolatos ismereteket.

A halállományok fenntartható kezelését illetően az EU-TOT együttműködésnek a 
halállományok megőrzését és fenntartható kezelését előmozdító felelősségteljes halászati 
gazdálkodáson kell alapulnia, és a két félnek rendszeresen konzultációt kell folytatnia a 
tengerbiológiai források megőrzéséről és az azokkal való gazdálkodásról, illetve 
tájékoztatniuk kell egymást a források aktuális helyzetéről.

A legnagyobb kihívás a TOT-ok számára az, hogy versenyképességük növelése, 
kiszolgáltatott helyzetük csökkentése, a szomszédaikkal folytatott együttműködés, valamint 
lehetőség szerint a regionális és/vagy világgazdaságba való integrálódás révén a fenntartható 
fejlődés útjára állítsák gazdaságaikat és társadalmaikat. Ami az Unót illeti, a kihívást az 
jelenti, hogy a TOT-ok igényeihez, helyzetéhez, sajátosságaihoz és sokszínűségéhez igazított 
keret révén támogassa a TOT-okat e célkitűzések megvalósításában.

MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Tanács tervezete Módosítás

b) a halállomány megőrzésével kapcsolatos 
párbeszéd és együttműködés, ideértve az 
illegális, nem bejelentett vagy nem 
szabályozott halászat elleni küzdelemmel, 
valamint a regionális halgazdálkodási 
szervezetekkel való és azokon belüli 
hatékony együttműködésre irányuló 
intézkedéseket is. A párbeszéd és 
együttműködés a halászat és a part menti 
környezetek hosszú távon hatékonyabb 
igazgatását szolgáló ellenőrzési és 
vizsgálati rendszereket, ösztönzőket és 
kötelezettségeket foglal magában.

b) a halállomány megőrzésével kapcsolatos 
párbeszéd és együttműködés, ideértve az 
illegális, nem bejelentett vagy nem 
szabályozott halászat elleni küzdelemmel, 
valamint a regionális halgazdálkodási 
szervezetekkel való és azokon belüli 
hatékony együttműködésre irányuló 
intézkedéseket is. A párbeszéd és 
együttműködés a halászat és a part menti 
környezetek hosszú távon hatékonyabb 
igazgatását szolgáló ellenőrzési és 
vizsgálati rendszereket, ösztönzőket és 
kötelezettségeket foglal magában. A 
párbeszédet és az együttműködést a 
Bizottság részéről az Európai Unióval 
társult tengerentúli országokkal és 
területekkel kötött partnerségi 
megállapodások révén megvalósuló, a 
nyomon követésre és a felügyeletre 
szolgáló helyi rendszerekre támaszkodó 
fenntartható halászati gazdálkodás 
előmozdítására irányuló erőfeszítések 
fokozásának kell kísérnie.

Or. it

Indokolás

A jogellenes halászat jelenleg a világ tengeri halállományának és biológiai sokféleségének 
fenntarthatóságát veszélyeztető egyik legnagyobb fenyegetés. Ezen túlmenően, a jogellenes 
halászathoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenységek tisztességtelen versenyt jelentenek azon 
halászok számára, akik tevékenységüket törvénytisztelően gyakorolják, valamint gazdasági 
nehézségeket okoznak a halászközösségeknek, a fogyasztóknak és az ágazat egészének. A 
jogellenes halászat elleni hatékony fellépés érdekében ezért fokozni kell a Bizottság és az EU-
val társult tengerentúli országok és területek (a TOT-ok) közötti koordinációt és 
együttműködést.  


