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KORTFATTAD MOTIVERING

De utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) utgörs av öar i Atlanten, Antarktis, 
Arktis, Västindien, Indiska oceanen och Stilla havet. Ur konstitutionell synvinkel är de knutna 
till fyra av EU:s medlemsstater: Danmark, Frankrike, Nederländerna och 
Förenade kungariket.

EU har för avsikt att omformulera de principer som ligger till grund för dess samarbete med 
ULT. Detta nya synsätt bör främja en hållbar utveckling inom dessa länder och territorier med 
beaktande av deras särdrag.

När det gäller fiskerinäringen bör EU i högre grad stödja ULT:s lokala övervaknings-, 
kontroll- och inspektionssystemen för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
(IUU) och den affärsverksamhet som bygger på detta fiske. Det behövs även ett effektivt 
samarbete med och inom de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna för att främja 
åtgärder för att bekämpa IUU-fiske, vilket för närvarande utgör ett av de största hoten mot 
fiskbeståndens hållbarhet.

När det gäller en heltäckande kustområdesförvaltning bör samarbetet mellan EU och ULT 
leda till en samordning av ekonomiska och sociala verksamheter, såsom fiske och vattenbruk, 
turism och sjötransport, med havs- och kustområdenas potential i form av förnybar energi och 
råmaterial, samtidigt som hänsyn tas till klimatförändringens och den mänskliga 
verksamhetens effekter.

När det gäller havsrelaterade frågor bör samarbetet mellan EU och ULT främja havskunskap 
och bioteknik, havsenergi, havsövervakning, förvaltning av kustområden och 
en ekosystembaserad förvaltning.

När det gäller en hållbar förvaltning av fiskbestånden bör samarbetet mellan EU och ULT 
grundas på en ansvarsfull fiskeriförvaltning med avseende på bevarande och hållbar 
förvaltning av fiskbestånden. Det bör regelbundet hållas samråd mellan de båda parterna om 
bevarandet och förvaltningen av de marina biologiska resurserna och information bör utbytas 
om det aktuella tillståndet för resurserna.

Den största utmaningen för ULT är att skapa en hållbar utveckling i sina ekonomier och 
samhällen genom att öka sin konkurrenskraft, minska sin sårbarhet, samarbeta med sina 
grannar och, när så är möjligt, integrera sig i de regionala ekonomierna och världsekonomin. 
För unionens del består utmaningen i att bistå ULT i uppfyllandet av dessa mål genom en ram 
som är anpassad till ULT:s behov, förutsättningar, särskilda förhållanden och mångfald.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Utkast till beslut
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Rådets utkast Ändringsförslag

(b) Dialog och samarbete i fråga om 
bevarande av fiskbestånd, bland annat 
åtgärder för att bekämpa olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske och 
effektivt samarbete med och inom 
regionala organisationer för 
fiskeriförvaltning. Dialogen och samarbetet 
ska omfatta kontroll- och 
inspektionssystem, incitament och 
förpliktelser, vilka kommer att ge en 
effektivare långsiktig förvaltning av fisket 
och kustmiljöer.

(b) Dialog och samarbete i fråga om 
bevarande av fiskbestånd, bland annat 
åtgärder för att bekämpa olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske och 
effektivt samarbete med och inom 
regionala organisationer för 
fiskeriförvaltning. Dialogen och samarbetet 
ska omfatta kontroll- och 
inspektionssystem, incitament och 
förpliktelser, vilka kommer att ge en 
effektivare långsiktig förvaltning av fisket 
och kustmiljöer. Kommissionen bör se till 
att dialogen och samarbetet åtföljs av 
ökade insatser för att främja en hållbar 
fiskeriförvaltning, genom stöd till de 
lokala övervakningssystemen via 
partnerskapsavtal med de utomeuropeiska 
länder och territorier som är associerade 
med Europeiska unionen.

Or. it

Motivering

IUU-fisket utgör för närvarande ett av de största hoten mot fiskbeståndens hållbarhet och mot 
den biologiska mångfalden i samtliga världshav. Den affärsverksamhet som är knuten till 
detta fiske utgör en form av illojal konkurrens gentemot de fiskare som bedriver laglig 
verksamhet. Dessutom skapar den ekonomiska problem för fiskesamhällena, konsumenterna 
och hela fiskerinäringen. Således måste samordningen och samarbetet mellan kommissionen 
och de utomeuropeiska länder och territorier som är associerade med Europeiska unionen 
stärkas för att man effektivt ska kunna bekämpa IUU-fisket.


