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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zámorské krajiny a územia (ZKÚ) sú ostrovy v regiónoch Atlantiku, Antarktídy, Arktídy, 
Karibiku, Indického oceánu a Tichomoria, ktoré sú konštitučne závislé od štyroch členských 
štátov EÚ: Dánska, Francúzska, Holandska a Spojeného kráľovstva.

EÚ má v úmysle preformulovať zásady, na základe ktorých rozvíja spoluprácu so ZKÚ. Tento 
nový prístup by mal uľahčiť ich trvalo udržateľný rozvoj s ohľadom na ich osobitosti.

Čo sa týka odvetvia rybolovu, EÚ musí v záujme boja proti nezákonnému, nenahlásenému 
a neregulovanému rybolovu a súvisiacemu obchodu viac podporovať miestne systémy 
monitorovania, kontroly, inšpekcie a dohľadu ZKÚ. Takisto je potrebná efektívna spolupráca 
s regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva a v rámci nich s cieľom 
podporovať vykonávanie opatrení v oblasti boja proti nezákonnému, nenahlásenému 
a neregulovanému rybolovu, ktorý je v súčasnosti jedným z najzávažnejších hrozieb 
pre udržateľnosť populácií rýb.

V oblasti integrovaného riadenia pobrežných zón sa v rámci spolupráce medzi EÚ a ZKÚ 
musí dosiahnuť rovnováha medzi hospodárskou a spoločenskou činnosťou, ako je rybolov 
a akvakultúra, cestovný ruch a námorná doprava, a potenciálom morských a pobrežných 
oblastí z hľadiska obnoviteľných zdrojov energie a surovín, a to za súčasného zohľadnenia 
vplyvu zmeny klímy a ľudskej činnosti.

V oblasti námorných záležitostí musí spolupráca medzi EÚ a ZKÚ presadzovať 
informovanosť o morskom prostredí a biotechnológiách, energii oceánov, námornom dozore, 
manažmente pobrežnej zóny a ekosystémovom riadení.

Pokiaľ ide o udržateľné riadenie zásob rýb, spolupráca medzi EÚ a ZKÚ musí byť založená 
na zodpovednom riadení rybného hospodárstva v oblasti zachovania a udržateľného riadenia 
zásob rýb, spolu s pravidelnými konzultáciami medzi oboma stranami na zachovanie 
a riadenie morských biologických zdrojov a výmenou informácií o aktuálnom stave populácií.

Hlavná výzva pre ZKÚ spočíva v nasmerovaní ich hospodárstiev a spoločenstiev na cestu 
trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom zvýšenia ich konkurencieschopnosti a zníženia 
zraniteľnosti na základe spolupráce so susednými krajinami a začlenenia do regionálneho 
a/alebo svetového hospodárstva. Pre Úniu výzva musí spočívať v podporovaní ZKÚ 
pri dosahovaní týchto cieľov prostredníctvom rámca, ktorý by bol prispôsobený potrebám 
ZKÚ, ich skutočným pomerom, osobitostiam a rôznorodosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno b

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) dialóg a spoluprácu týkajúcu sa 
ochrany zásob rýb vrátane opatrení na boj 
proti nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu a na účinnú 
spoluprácu s regionálnymi organizáciami 
na riadenie rybného hospodárstva a v rámci 
týchto organizácií. Dialóg a spolupráca 
zahŕňajú kontrolné a inšpekčné schémy, 
podnety a záväzky k účinnejšiemu riadeniu 
rybného hospodárstva a pobrežného 
životného prostredia v dlhodobom 
horizonte.

(b) dialóg a spoluprácu týkajúcu sa 
ochrany zásob rýb vrátane opatrení na boj 
proti nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu a na účinnú 
spoluprácu s regionálnymi organizáciami 
na riadenie rybného hospodárstva a v rámci 
týchto organizácií. Dialóg a spolupráca 
zahŕňajú kontrolné a inšpekčné schémy, 
podnety a záväzky k účinnejšiemu riadeniu 
rybného hospodárstva a pobrežného 
životného prostredia v dlhodobom 
horizonte. Dialóg a spoluprácu musí 
sprevádzať zvýšené úsilie Komisie na 
podporu udržateľného riadenia rybného 
hospodárstva prostredníctvom podpory 
miestnych systémov pre sledovanie a 
dohľad prostredníctvom dohôd o 
partnerstve so zámorskými krajinami 
a územiami pridruženými k Európskej 
únii.

Or. it

Odôvodnenie

Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov je v súčasnej dobe jednou z najvážnejších 
hrozieb pre udržateľnosť zásob rýb a biodiverzity oceánov na celom svete. Obchodná činnosť 
s ním spojená predstavuje formu nekalej súťaže voči rybárom, ktorí rešpektujú zákony, 
a vedie k vzniku problémov ekonomického charakteru na strane komunít rybárov, 
spotrebiteľov a priemyslu. V záujme účinného boja proti nezákonnému, nenahlásenému 
a neregulovanému rybolovu je preto potrebné posilniť koordináciu a spoluprácu medzi 
Komisiou a ZKÚ pridruženými k EÚ.


