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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Čezmorske države in ozemlja (ČDO) so otoki, ki se nahajajo v regijah Atlantika, Antarktike, 
Arktike, Karibov, Indijskega oceana in Tihega oceana ter so ustavno odvisna od štirih držav 
članic EU: Danske, Francije, Nizozemske in Združenega kraljestva.

EU namerava na novo oblikovati načela, ki vodijo njeno sodelovanje s ČDO. Ta novi pristop 
mora spodbujati njihov trajnostni razvoj in obenem upoštevati njihove posebnosti.

V sektorju ribištva mora EU v večji meri podpreti lokalne sisteme ČDO za spremljanje, 
kontrolo, inšpekcijske preglede in nadzorovanje, da bi se bojevala proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu in z njim povezani trgovini. Neobhodno je tudi 
učinkovito sodelovanje z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva in znotraj teh 
organizacij, da se spodbuja izvajanje ukrepov za poj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu, ki trenutno predstavlja eno od najhujših groženj za trajnost 
ribolovnih rezerv.

Na področju celovitega upravljanja obalnega pasu mora sodelovanje med EU in ČDO 
uskladiti interese gospodarskih in družbenih dejavnosti, kot so ribištvo in akvakultura, 
turizem in pomorski promet, s potencialom morskih in obalnih območij v smislu obnovljivih 
virov energije in surovin, pri čemer je treba upoštevati tudi vplive podnebnih sprememb in 
človekovih dejavnosti.

Na področju pomorskih zadev mora sodelovanje med EU in ČDO spodbujati znanja o morju 
in biotehnologiji, energiji oceanov, pomorskem nadzoru, upravljanju obalnih območij in 
upravljanju na podlagi ekosistemskega pristopa.

Kar zadeva trajnostno upravljanje staležev rib mora sodelovanje med EU in ČDO temeljiti na 
odgovornem upravljanju ribolova v okviru ohranjanja in trajnostnega upravljanja staležev rib 
z rednim posvetovanjem med stranmi o ohranjanju in upravljanju živih morskih virov ter 
izmenjavo informacij o trenutnem stanju virov.

Glavni izziv, s katerim se spopadajo ČDO, je usmerjanje njihovih gospodarstev in družb v 
trajnostni razvoj s krepitvijo njihove konkurenčnosti in zmanjševanjem njihove občutljivosti 
ter sodelovanjem s sosednjimi državami in povezovanjem z regionalnimi in/ali svetovnimi 
gospodarstvi, kjer je to mogoče. Za EU je izziv v tem, da ČDO pomaga pri uresničitvi teh 
ciljev, in sicer na podlagi okvira, ki je prilagojen njihovim potrebam, dejanskemu stanju, 
posebnostim in raznolikosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ribištvo poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi 
naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Člen 19 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dialog in sodelovanje za ohranjanje 
staležev rib, med drugim z ukrepi za boj 
proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu in učinkovitim 
sodelovanjem z regionalnimi 
organizacijami za upravljanje ribištva in v 
njihovem okviru. Dialog in sodelovanje 
zajemata programe nadzora in 
inšpekcijskih pregledov, spodbude in 
obveznosti za učinkovitejše dolgoročno 
upravljanje ribištva in obalnega okolja.

(b) dialog in sodelovanje za ohranjanje 
staležev rib, med drugim z ukrepi za boj 
proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu in učinkovitim 
sodelovanjem z regionalnimi 
organizacijami za upravljanje ribištva in v 
njihovem okviru. Dialog in sodelovanje 
zajemata programe nadzora in 
inšpekcijskih pregledov, spodbude in 
obveznosti za učinkovitejše dolgoročno 
upravljanje ribištva in obalnega okolja. 
Komisija mora dialog in sodelovanje 
pospremiti z okrepitvijo prizadevanj, 
usmerjenih v spodbujanje trajnostnega 
upravljanje ribištva s podpiranjem 
lokalnih sistemov spremljanja in 
nadzorovanja prek sporazumov o 
partnerstvu s čezmorskimi državami in 
ozemlji, ki so pridružena Evropski uniji.

Or. it

Obrazložitev

Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov trenutno predstavlja eno najhujših groženj za 
trajnost ribolovnih rezerv in za biotsko raznovrstnost vseh svetovnih oceanov. Poleg tega so 
poslovne dejavnosti, povezane s takšnim ribolovom, oblika nelojalne konkurence za ribiče, ki 
spoštujejo zakone, povzročajo pa tudi gospodarske težave za skupnosti ribičev, potrošnike in 
celoten sektor. Zato je treba okrepiti usklajevanje in sodelovanje med Komisijo in ČDO, ki so 
pridružena Evropski uniji, da bi se učinkovito zoperstavili nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu.


