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SUGESTII 

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât, așa cum evaluează în mod corect Comisia, există diferențe socioeconomice 

majore între țările implicate în această strategie, în special între statele membre UE și 

statele care nu sunt membre UE; întrucât Comisia va prezenta Parlamentului contribuțiile 

financiare ale țărilor terțe pentru punerea în aplicare a acestei strategii; 

B. întrucât aplicarea și respectarea normelor și a obiectivelor PCP ar trebui să constituie unul 

dintre obiectivele cele mai importante de evaluare pentru toate țările implicate în această 

strategie; întrucât, în plus, un obiectiv cantitativ la același nivel cu „producția maximă 

durabilă” sau sub nivelul acesteia ar trebui să facă parte din orice evaluare a mediului 

marin și a pescuitului din regiune; 

C. întrucât Marea Adriatică, din cauza faptului că este o mare semi-închisă, este deosebit de 

vulnerabilă la poluare și prezintă caracteristici hidrografice neobișnuite, cum ar fi faptul că 

adâncimea și linia de coastă variază considerabil între nordul și sudul regiunii; întrucât 

stocurile de pește sunt împărțite între toate statele de coastă, ceea ce exercită o presiune 

persistentă asupra regenerării stocurilor; întrucât măsurile prevăzute de viitorul 

regulament-cadru privind măsurile tehnice în contextul PCP reformate ar trebui să fie 

concepute la nivel regional și personalizate în funcție de caracteristicile specifice acestei 

zone, resurselor lor marine și pescuitului; 

D. întrucât apele din regiune sunt amenințate de diferite surse de poluare, inclusiv deșeuri și 

gunoi netratate, eutrofizări din deversările din agricultură și de fermele piscicole și 

întrucât, dat fiind faptul că protecția mediului face parte din strategia UE pentru regiunea 

Mării Adriatice și a Mării Ionice, este extrem de important să se înțeleagă că dezvoltarea 

economică poate fi concepută numai în contextul durabilității mediului; 

E. întrucât Comisia, atât în strategie, cât și în planul de acțiune, recunoaște că nu are o 

evaluare completă a status quo-ului din regiune și din țări, din cauza lipsei de date; 

F. întrucât, potrivit Comisiei, UE va cofinanța proiectele împreună cu statele membre; 

G. întrucât economia albastră reprezintă o soluție potențială la criza economică, deoarece 

stimulează crearea de noi locuri de muncă, creșterea și dezvoltarea economice, în special 

în țările de coastă și insulare; întrucât strategia UE pentru zona Mării Adriatice și a Mării 

Ionice nu poate fi pusă în aplicare fără a se lua în considerare noțiunea de economie 

albastră, deoarece aceasta înglobează o gamă largă de sectoare economice legate de mări 

și oceane, printre care se numără sectoare tradiționale și sectoare emergente, inclusiv 

pescuitul, acvacultura, transportul maritim și transportul pe căi navigabile interioare, 

porturile și logistica, turismul, 

H. întrucât această strategie este la fel de bună ca proiectele finanțate și sprijinite de statele 

membre; 
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I. întrucât toate țările doresc să aibă creștere economică și dezvoltare; 

J. întrucât creșterea albastră, care face parte din această strategie și din planul de acțiune care 

o însoțește, este o platformă pentru proiecte de dezvoltare durabilă, în special pentru acest 

tip de regiuni; 

K. întrucât nu există o secțiune a acestei strategii dedicată în mod expres pescuitului, deși 

pescuitul este unul dintre cele mai importante sectoare din această regiune, ci, mai 

degrabă, diferite aspecte sunt împărțite între un număr de piloni; 

L. întrucât intensificarea transportului maritim și a turismului de croazieră ține de această 

strategie și de planul de acțiune, ca o modalitate de realizare a dezvoltării și creșterii 

economice; 

M. întrucât o intensificare a activității maritime ar putea dăuna stocurilor de pește aflate deja 

pe cale de dispariție în Marea Adriatică și în Marea Ionică, 

1. invită Comisia, în calitate de mediator independent în această strategie, să sublinieze 

importanța creării de condiții pentru reducerea diferențelor socio-economice dintre țări; 

reiterează faptul că scopul strategiei este să contribuie la consolidarea coeziunii 

economice și sociale în Uniunea Europeană și cu țările terțe din regiunea Mării Adriatice 

și Mării Ionice, sprijinind și promovând totodată eforturile de aliniere a legislației actuale 

în domeniul pescuitului cu obiectivele prevăzute în PCP și de punere în aplicare a unei 

cooperări transfrontaliere solide între țările din regiune; 

2. invită Comisia să se asigure, în cea mai mare măsură posibilă, de faptul că sectorul 

pescuitului, stocurile de pește, mediul marin și toate celelalte aspecte legate de acest sector 

sunt coordonate și gestionate în mod durabil la nivelul tuturor pilonilor și că toate țările, 

inclusiv țările terțe din macroregiune implicate în proiecte, acționează în conformitate cu 

valorile, principiile și obiectivele PCP și invită Comisia și statele care au adoptat strategia 

să desfășoare proiecte comune, în conformitate cu principiile PCP; 

3. subliniază că este important să se sprijine punerea în aplicare a noii directive de stabilire a 

unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim (printr-o planificare coordonată), precum 

și gestionarea îmbunătățită în domeniul pescuitului și acvaculturii, cu scopul de a 

contribui la o utilizare mai durabilă a resurselor naturale existente și, astfel, la o creștere 

durabilă; consideră că guvernanța comună corespunzătoare a spațiului maritim asigură un 

cadru important pentru o utilizare durabilă și transparentă a resurselor marine și maritime; 

4. invită Comisia să promoveze în mod activ înființarea unor grupuri locale de acțiune în 

domeniul pescuitului, ceea ce ar putea reprezenta un instrument natural pentru 

diversificarea pescuitului; subliniază că pescuitul și acvacultura durabile și profitabile 

necesită o mai mare implicare a părților interesate în gestionarea generală, precum și 

activități îmbunătățite și diversificate în domeniul pescuitului; 

5. invită Comisia să elaboreze cât mai curând un plan multianual de gestionare a activităților 

de pescuit în aceste două bazine; 

6. având în vedere faptul că o creștere a activității maritime ar putea afecta sănătatea 
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stocurilor de pește din regiune și că numeroase specii întâmpină deja dificultăți, solicită 

efectuarea unei evaluări și a unei analize complete și permanente a evoluției stocurilor, 

care să fie comunicate tuturor țărilor; solicită aplicarea principiului precauției ori de câte 

ori este necesar; 

7. invită Comisia, dat fiind faptul că regiunea are un ecosistem marin deosebit de sensibil, ca 

orice factor, cum ar fi transportul maritim sau transportul deșeurilor, poluarea apei, 

viitoare foraje sau construirea de noi infrastructuri pe coastă care ar putea să aibă un 

impact asupra sănătății stocurilor de pește, care se află deja într-o situație dificilă, să fie 

evaluat prin intermediul unei analize cuprinzătoare de impact asupra mediului; insistă ca 

principiul precauției și al durabilității să fie aplicate ori de câte ori este necesar și invită 

Comisia să actualizeze lista activităților maritime (de exemplu, mineritul marin, producția 

de energie în larg etc.) care ar putea avea un impact asupra mediului marin și asupra stării 

stocurilor de pește; 

8. invită Comisia, având în vedere faptul că o creștere a activității maritime restrânge 

progresiv locurile de pescuit, să se asigure că se ține seama în mod echitabil de interesele 

tuturor sectoarelor implicate în fiecare etapă de dezvoltare a activităților maritime, și 

anume la proiectarea amenajării spațiului maritim și în elaborarea gestionării integrate a 

zonelor de coastă; 

9. solicită examinarea și promovarea unor proiecte care să aibă drept scop evaluarea 

impactului pescuitului indirect (plasele-fantomă, plasele folosite pentru cultura midiilor) și 

al capturilor accidentale ale unor specii protejate: se estimează că numai în Marea 

Adriatică sunt pescuite accidental peste 40 000 de broaște-țestoase marine; este necesar și 

urgent să se realizeze studii privind acest impact, însă și atenuarea acestuia (de exemplu, 

cu ajutorul dispozitivelor de excludere a țestoaselor); 

10. invită Comisia să încurajeze dezvoltarea pescuitului recreativ în regiune, precum și 

turismul sustenabil și profitabil și să promoveze politici integrate pentru pescuit și turism 

(turismul pentru pescuit, maricultura etc.) în conformitate cu principiul durabilității; 

11. invită Comisia să încurajeze și să sprijine proiectele care oferă o dezvoltare reală și 

durabilă pentru comunitățile mici, izolate, care trăiesc pe insule și să le asigure un venit 

zilnic prin intermediul pescuitului la scară mică; 

12. invită Comisia să sprijine și să promoveze implicarea sectorului pescuitului și a 

lucrătorilor din acest sector inclusiv în proiecte legate de turismul cultural și istoric care 

cuprind pescuitul și redescoperirea culturii marinărești și a locurilor și meseriilor legate de 

pescuitul tradițional; 

13. își exprimă îngrijorarea cu privire la daunele cauzate de deșeurile de plastic din mare; 

invită Comisia să susțină inițiativele care urmăresc colectarea și reciclarea acestor deșeuri; 

subliniază că este important ca pescarii să fie implicați în acest proces; 

14. solicită Comisiei să calculeze volumul capturilor realizate în cadrul pescuitului recreativ, 

să reglementeze această activitate și să îi impună, la fel ca pescuitului profesional, 

obiectivele producției maxime durabile (MSY); 
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15. invită Comisia ca, luând în considerare necesitatea repopulării cu pește a unor zone din 

Marea Adriatică și din Marea Ionică, să se asigure că acele zone marine de reproducere 

pentru diferitele specii de pești sunt identificate cu precizie și protejate și să ofere sprijinul 

financiar necesar pentru crearea de recife artificiale și să își intensifice eforturile actuale 

pentru a crea o rețea coerentă de zone marine protejate în această regiune, asigurând 

protejarea tuturor zonelor importante din punct de vedere biologic, în conformitate cu 

angajamentele asumate la nivel internațional, cum ar fi planul strategic pentru 

biodiversitate; 

16. susține crearea unei etichete de calitate pentru peștele și fructele de mare de foarte bună 

calitate, care să poarte eticheta Marea Adriatică – Marea Ionică, în scopul de a crește 

competitivitatea acestui sector și de a oferi consumatorilor o certificare privind calitatea 

produselor pescărești și de piscicultură; 

17. subliniază faptul că dezvoltarea acvaculturii și mariculturii poate juca un rol important nu 

numai în ceea ce privește refacerea diversității speciilor, ci și în creșterea economică a 

regiunii Mării Adriatice și a Mării Ionice; 

18. invită Comisia să abordeze cât mai urgent lipsa de date precise și complete cu privire la 

resursele maritime, precum și nivelul poluării apei cauzate de deșeurile de plastic, ape 

reziduale netratate și specii invazive conținute în apa de balast, ceea ce face evaluările 

neclare și nefiabile; invită Comisia, având în vedere faptul că datele privind pescuitul, 

evaluarea stocurilor de pește și toate celelalte analize conexe sunt incomplete, să rezolve 

această problemă înainte de a finanța alte activități; invită Comisia să promoveze o 

cooperare științifică fructuoasă între actorii din regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice 

și să se asigure că țările vizate implementează reforme pentru a atinge capacitatea de a 

realiza colectarea, analizarea și evaluarea datelor, cu scopul de a identifica oportunități de 

exploatare durabilă a resurselor marine; 

19. invită statele care au adoptat această strategie să îmbunătățească calitatea mediului prin 

intermediul unor proiectelor care să urmărească reducerea poluării chimice, fizice și 

microbiologice și să elaboreze în comun strategii de reducere a prezenței microparticulelor 

de plastic și a altor deșeuri în apele Mării Adriatice și ale Mării Ionice, însoțite de 

coordonarea activităților de curățire a celor existente, optimizarea activităților de trafic 

maritim în scopul atingerii sustenabilității, protejarea biodiversității, realizarea de 

investiții în zonele de refacere marină și abordarea problemei eutrofizării din deversările 

din agricultură; 

20. invită Comisia să prezinte un raport Parlamentului și Consiliului în fiecare an, începând cu 

anul de implementare și sfârșind cu evaluarea finală, după obiectivul din 2020; acest 

raport ar trebui să se bazeze pe rapoartele și analizele efectuate de coordonatori, precum și 

pe evaluările colectate de Comisie de la alte părți interesate; 

21. invită Comisia și statele care au adoptat strategia să promoveze activitatea fundamentală a 

femeilor în sectorul pescuitului, calificarea lor profesională și includerea acestora în 

grupurile de acțiune costiere și în organizațiile producătorilor; 

22. invită Comisia și statele care au adoptat această strategie să ofere stimulente care să atragă 

tinerii către domeniul pescuitului și acvaculturii în regiunea Mării Adriatice și a Mării 
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Ionice și să îi încurajeze să inițieze activități în aceste domenii. 

23. invită Comisia să intensifice schimbul de bune practici, cum ar fi durabilitatea proiectelor 

desfășurate de grupurile de acțiune costieră. 
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