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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) – tai salos, esančios Atlanto, Antarkties, Arkties vandenynų, 
Karibų jūros, Indijos vandenyno ir Ramiojo vandenyno regionuose ir konstituciniu pagrindu 
priklausančios keturioms ES valstybėms narėms: Danijai, Prancūzijai, Nyderlandams ir 
Jungtinei Karalystei.

ES ketina persvarstyti principus, kuriais grindžiamas jos bendradarbiavimas su UŠT. Taikant 
šį naują požiūrį, turėtų būti skatinamas šių šalių ir teritorijų tvarus vystymasis, atsižvelgiant į 
jų ypatumus.

Kiek tai susiję su žuvininkystės sektoriumi, ES turėtų labiau remti UŠT vietos stebėsenos, 
kontrolės, tikrinimo ir priežiūros sistemas, kad būtų kovojama su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba ir su ja susijusia prekyba. Taip pat labai svarbu, kad būtų 
veiksmingai bendradarbiaujama su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis ir jų 
viduje, siekiant skatinti kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba 
priemonių įgyvendinimą, nes tokia žvejyba šiuo metu yra viena didžiausių grėsmių žuvų 
išteklių tvarumui.

Integruoto pakrantės zonos tvarkymo srityje ES ir UŠT bendradarbiavimas turėtų padėti 
suderinti ekonominę ir socialinę veiklą, pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, turizmo, jūrų 
transporto, su jūrų ir pakrančių zonų potencialu, susijusiu su atsinaujinančiąja energija ir 
žaliavomis, ir kartu atsižvelgiant į klimato kaitos ir žmogaus veiklos poveikį.

Jūros klausimų srityje ES ir UŠT bendradarbiavimas turėtų skatinti žinias apie jūras ir 
biotechnologijas, vandenynų energiją, jūrų stebėjimą, pakrančių zonos tvarkymą ir ekosistema 
pagrįstą valdymą.

Tvaraus žuvų išteklių valdymo srityje ES ir UŠT bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas 
atsakingu žuvininkystės valdymu saugant ir tvariai valdant žuvų išteklius. Taip pat šalys 
turėtų nuolat tarpusavyje konsultuotis dėl jūrų gyvųjų išteklių išsaugojimo ir valdymo ir 
keistis informacija apie esamą išteklių būklę.

Pagrindinis UŠT uždavinys – užtikrinti tvarų ekonomikos ir visuomenės vystymąsi didinant 
jų konkurencingumą, mažinant pažeidžiamumą, bendradarbiaujant su kaimynais ir 
integruojantis į regiono ir (arba) pasaulio ekonomikos sistemą, kai tai įmanoma. ES uždavinys 
– remti UŠT joms siekiant šių tikslų ir taikyti UŠT poreikiams, esamai padėčiai, ypatumams ir 
įvairovei pritaikytą sistemą.

PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žuvininkystės išteklių apsaugos dialogu 
ir bendradarbiavimu, įskaitant kovos su 
neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba priemones, ir 
veiksmingu bendradarbiavimu su 
regioninėmis žuvininkystės valdymo 
organizacijomis ir jų viduje. Dialogas ir 
bendradarbiavimas apima kontrolės ir 
tikrinimo schemas, paskatas ir 
įpareigojimus, kad ilgainiui žuvininkystė ir 
pakrančių aplinka būtų valdomi 
veiksmingiau.

b) žuvininkystės išteklių apsaugos dialogu 
ir bendradarbiavimu, įskaitant kovos su 
neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba priemones, ir 
veiksmingu bendradarbiavimu su 
regioninėmis žuvininkystės valdymo 
organizacijomis ir jų viduje. Dialogas ir 
bendradarbiavimas apima kontrolės ir 
tikrinimo schemas, paskatas ir 
įpareigojimus, kad ilgainiui žuvininkystė ir 
pakrančių aplinka būtų valdomi 
veiksmingiau. Vedant dialogą ir vykstant 
bendradarbiavimui Komisija aktyviau 
skatina tvarų žuvininkystės valdymą 
remiant vietos stebėsenos ir priežiūros 
sistemas ir sudarant partnerystės 
susitarimus su užjūrio šalimis ir 
teritorijomis, susijusiomis su Europos 
Sąjunga.

Or. it

Pagrindimas

Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba šiuo metu yra viena didžiausių 
grėsmių žuvų išteklių tvarumui ir vandenynų biologinei įvairovei visame pasaulyje. Be to, su 
ja susijusi prekyba – tai nesąžiningos konkurencijos forma žvejų, kurie vykdo teisėtą veiklą, 
atžvilgiu. Ji taip pat sudaro ekonominių ir finansinių sunkumų žvejų, vartotojų ir viso 
sektoriaus bendruomenei. Taigi, siekiant veiksmingai kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba, reikia stiprinti Komisijos ir su ES susijusių UŠT koordinavimą ir 
bendradarbiavimą.


