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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kraje i terytoria zamorskie (KTZ) to wyspy regionu Atlantyku, Antarktyki, Arktyki, 
Karaibów, Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, które konstytucjonalnie są powiązane z czterema 
państwami członkowskimi UE: Danią, Francją, Holandią oraz Wielką Brytanią.

UE ma zamiar przeformułować zasady, jakimi kieruje się we współpracy z KTZ. To nowe 
podejście powinno sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi tych krajów i uwzględniać ich 
specyfikę.

Jeżeli chodzi o sektor rybołówstwa, UE musi przede wszystkim wesprzeć lokalne systemy 
monitorowania, kontroli, inspekcji i nadzoru KTZ, aby zwalczać połowy nielegalne, 
nieraportowane i nieuregulowane oraz związany z nimi handel. Niezbędna jest także 
skuteczna współpraca z regionalnymi organizacjami zarządzania rybołówstwem oraz 
współpraca w obrębie tych organizacji, aby wspierać realizację środków zwalczania połowów 
nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych, które obecnie są jednym z 
najpoważniejszych zagrożeń dla zrównoważonego charakteru zasobów połowowych.

W obszarze zintegrowanego zarządzania strefami przybrzeżnymi w ramach współpracy UE-
KTZ należy pogodzić działalność gospodarczą i społeczną, taką jak rybołówstwo i 
akwakultura, turystyka, transport morski z potencjałem stref morskich i przybrzeżnych w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz surowców, z uwzględnieniem zmiany klimatu 
oraz działalności człowieka.

W kwestiach morskich współpraca UE-KTZ musi promować wiedzę o środowisku morskim i 
biotechnologii, energii oceanów, nadzorze morskim, zarządzaniu strefami przybrzeżnymi i 
zarządzaniu opartym na ekosystemach.

Jeżeli chodzi o zrównoważone gospodarowanie zasobami rybnymi, współpraca UE-KTZ 
musi opierać się na odpowiedzialnym zarządzaniu rybołówstwem w celu ochrony zasobów 
rybnych i zrównoważonego zarządzania nimi, polegającym na regularnych konsultacjach obu 
stron na temat ochrony żywych zasobów morza i gospodarki nimi oraz na wymianie 
informacji na temat bieżącego stanu zasobów.

Największe wyzwanie stojące przed KTZ polega na wprowadzeniu ich gospodarek i 
społeczeństw na ścieżkę zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie konkurencyjności, 
poprawę ich trudnej sytuacji, współpracę z sąsiadami oraz w miarę możliwości integrację z 
gospodarkami w aspekcie regionalnym lub światowym. W przypadku Unii wyzwanie polega 
na wspieraniu KTZ w realizacji tych celów za pośrednictwem ram dostosowanych do potrzeb, 
realiów, specyfiki i różnorodności KTZ.

POPRAWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Rozwoju, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Projekt decyzji
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b)

Projekt Rady Poprawka 

b) dialogu i współpracy dotyczących 
ochrony zasobów rybnych, w tym środków 
służących zwalczaniu nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów i skutecznie współpracujących w 
ramach regionalnych organizacji do spraw 
zarządzania rybołówstwem. Dialog i 
współpraca obejmują programy kontroli i 
nadzoru, zachęty i zobowiązania w celu 
bardziej skutecznego zarządzania 
rybołówstwem i środowiskiem 
przybrzeżnym w perspektywie 
długoterminowej.

b) dialogu i współpracy dotyczących 
ochrony zasobów rybnych, w tym środków 
służących zwalczaniu nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów i skutecznie współpracujących w 
ramach regionalnych organizacji do spraw 
zarządzania rybołówstwem. Dialog i 
współpraca obejmują programy kontroli i 
nadzoru, zachęty i zobowiązania w celu 
bardziej skutecznego zarządzania 
rybołówstwem i środowiskiem 
przybrzeżnym w perspektywie 
długoterminowej. Dialogowi i współpracy 
musi towarzyszyć większy wysiłek ze 
strony Komisji mający na celu 
propagowanie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem poprzez 
wspieranie lokalnych systemów 
monitorowania i nadzoru za 
pośrednictwem umów o partnerstwie z 
krajami i terytoriami zamorskimi 
stowarzyszonymi z Unią Europejską.

Or. it

Uzasadnienie

Połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane są obecnie jednym z najpoważniejszych 
zagrożeń dla zrównoważonego charakteru zasobów połowowych i dla różnorodności 
biologicznej oceanów na całym świecie. Ponadto związana z nimi działalność handlowa 
stanowi pewną formę nieuczciwej konkurencji wobec rybaków, którzy pracują z 
poszanowaniem prawa, a także stwarza problemy ekonomiczne dla wspólnot rybackich, 
konsumentów i dla całego sektora. Z tego powodu konieczne jest zwiększenie koordynacji 
oraz zacieśnienie współpracy między Komisją a KTZ stowarzyszonymi z UE, aby skutecznie 
zwalczać połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane.


