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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) sunt insule situate în regiunile atlantică, antarctică, 
arctică, în zona Caraibilor, în Oceanul Indian și în Oceanul Pacific și care depind din punct de 
vedere constituțional de patru state membre ale UE: Danemarca, Franța, Țările de Jos și 
Regatul Unit.

UE intenționează să revizuiască principiile pe care se bazează cooperarea sa cu TTPM. 
Această nouă abordare trebuie să favorizeze dezvoltarea durabilă a TTPM, ținând seama de 
specificul acestora.

În ceea ce privește sectorul pescuitului, UE trebuie să acorde un sprijin mai ferm sistemelor 
locale de monitorizare, control, inspecție și supraveghere ale TTPM, pentru a combate 
pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și schimburile comerciale aferente 
acestuia. De asemenea, este indispensabilă o cooperare eficace cu organizațiile regionale de 
gestionare a pescuitului și în cadrul acestora, pentru a se promova punerea în aplicare a 
măsurilor de combatere a pescuitului INN, care constituie, în prezent, una dintre cele mai 
grave amenințări la adresa durabilității stocurilor de pește.

În domeniul gestionării integrate a zonelor de coastă, cooperarea dintre UE și TTPM trebuie 
să concilieze activitățile economice și sociale, cum ar fi pescuitul și acvacultura, turismul și 
transporturile maritime, pe de o parte, cu potențialul zonelor marine și de coastă, pe de altă 
parte, în ceea ce privește energia regenerabilă și materiile prime, luându-se totodată în 
considerare impactul schimbărilor climatice și al activităților umane.

În domeniul afacerilor maritime, cooperarea dintre UE și TTPM trebuie să promoveze 
cunoștințele despre mediul marin și biotehnologii, energia oceanelor, supravegherea maritimă, 
gestionarea zonelor de coastă și gestionarea bazată pe ecosisteme.

În ceea ce privește gestionarea durabilă a stocurilor de pește, cooperarea dintre UE și TTPM 
trebuie să se bazeze pe o gestionare responsabilă a pescuitului în conservarea și gestionarea 
durabilă a stocurilor de pește, pe baza consultărilor desfășurate în mod regulat între cele două 
părți cu privire la conservarea și gestionarea resurselor marine vii și a schimburilor de 
informații cu privire la situația actuală a resurselor.

Principala provocare cu care se confruntă TTPM constă în înscrierea economiilor și a 
societăților lor pe o traiectorie de dezvoltare durabilă, prin creșterea competitivității, 
reducerea vulnerabilității, cooperarea cu vecinii lor și integrarea în economia regională și/sau 
mondială, dacă acest lucru este posibil. În cazul Uniunii, provocarea constă în sprijinirea 
TTPM în vederea îndeplinirii acestor obiective prin intermediul unui cadru care să se adapteze 
la cerințele, realitățile, particularitățile și diversitatea TTPM.

AMENDAMENTE

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, să includă 
în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Proiect de decizie
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Proiectul Consiliului Amendamentul

(b) dialogul și cooperarea privind 
conservarea stocurilor de pește, inclusiv 
măsuri de combatere a pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat și cooperarea 
efectivă cu organizațiile regionale de 
gestionare a pescuitului și în cadrul 
acestora. Dialogul și cooperarea includ 
sisteme de control și inspecție, stimulente 
și obligații pentru o gestionare mai 
eficientă pe termen lung a pescuitului și a 
zonelor de coastă.

(b) dialogul și cooperarea privind 
conservarea stocurilor de pește, inclusiv 
măsuri de combatere a pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat și cooperarea 
efectivă cu organizațiile regionale de 
gestionare a pescuitului și în cadrul 
acestora. Dialogul și cooperarea includ 
sisteme de control și inspecție, stimulente 
și obligații pentru o gestionare mai 
eficientă pe termen lung a pescuitului și a 
zonelor de coastă. Dialogul și cooperarea 
trebuie însoțite, din partea Comisiei, de o 
intensificare a eforturilor depuse în 
vederea promovării unei gestionări 
durabile a pescuitului, sprijinind sistemele 
locale de monitorizare și supraveghere 
prin intermediul unor acorduri de 
parteneriat cu țările și teritoriile de peste 
mări asociate la Uniunea Europeană.

Or. it

Justificare
Pescuitul INN constituie, în prezent, una dintre cele mai grave amenințări la adresa 
durabilității stocurilor de pește și a biodiversității oceanelor din întreaga lume. În plus, 
activitățile comerciale aferente acestuia reprezintă o formă de concurență neloială față de 
pescarii care își desfășoară activitatea respectând legea și, mai mult decât atât, creează 
probleme de ordin economic pentru comunitatea pescarilor, pentru consumatori și pentru 
întregul sector. Din aceste motive, este necesar să se consolideze coordonarea și cooperarea 
dintre Comisie și țările și teritoriile de peste mări asociate la Uniunea Europeană, astfel 
încât să se combată cu eficacitate pescuitul INN.


