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SUGESTII 

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

 având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la inovarea și diversificarea 

pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit1, 

 având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2017 referitoare la rolul turismului legat de 

pescuit în diversificarea activităților de pescuit2, 

 având în vedere rezoluția sa din 6 iulie 2017 privind promovarea coeziunii și a 

dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale Uniunii: aplicarea articolului 349 din TFUE3, 

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 (al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013) privind noua politică comună în domeniul 

pescuitului4, 

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 privind organizarea comună a 

piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură5, 

 având în vedere Regulamentul (UE) n. 508/2014 privind noul Fond european pentru 

pescuit și afaceri maritime (FEPAM)6, 

A. întrucât pescuitul, în special pescuitul artizanal, este o activitate tradițională care, prin 

specificul său, determină identitatea și modul de viață al populației în majoritatea 

zonelor costiere din „regiunile cu o creștere economică scăzută” (cum ar fi zone din 

regiunea Mezzogiorno din Italia, precum și din Croația, Spania și Portugalia) și din 

„regiunile cu venituri scăzute” (cum ar zone din Bulgaria și România), menționate în 

raportul relevant al Comisiei; 

B. întrucât subzistența a 12 % din populația mondială depinde de pescuit și de acvacultură, 

ceea ce înseamnă că comerțul cu produse din pește poate avea un impact social și 

economic enorm, aproape 40 % din producție comercializându-se la nivel internațional 

cu o valoare anuală de export de peste 115 miliarde EUR; 

C. întrucât pescuitul la scară mică, pescuitul artizanal, pescuitul de coastă și pescuitul de 

fructe de mare prezintă o importanță economică, teritorială, socială și culturală în zone 

costiere ample ale UE, inclusiv în insule și în regiunile ultraperiferice și întrucât, prin 

urmare, acest sector trebuie protejat și sprijinit în raport cu pescuitul industrial și la 

scară mare și cu acvacultura industrială; 

D. întrucât pescuitul artizanal utilizează metode și tehnici care au un impact mai redus 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0109. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2017)0280. 
3 Texte adoptate, P8_TA(2017)0316. 
4 JO L 354, 28.12.2013, p. 22. 
5 JO L 354, 28.12.2013, p. 1. 
6 JO L 149, 20.5.2014, p. 1. 
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asupra situației populațiilor piscicole amenințate; 

E. întrucât pescuitul artizanal are repercusiuni importante pentru viitorul comunităților 

insulare și de coastă mai puțin dezvoltate din Uniune; întrucât este necesară stimularea 

interesului tinerilor pentru a lucra în acest sector și oferirea unor programe de formare 

de înaltă calitate, inclusiv în sectorul pescuitului costier și artizanal, pentru a contribui la 

dezvoltarea zonelor care depind de pescuit și a încuraja populația să rămână; 

F. întrucât, pentru a obține producția maximă sustenabilă, este necesară aplicarea unei 

abordări regionale care să răspundă unor criterii științifice și unor considerente 

socioeconomice; 

G. întrucât UE este cea mai mare piață din lume pentru produsele pescărești, ceea ce face 

cu atât mai necesare ca activitățile de pescuit să fie nu doar profitabile, ci și echilibrate 

și sustenabile; 

H. întrucât activitățile de pescuit au continuat să se reducă, contribuind la agravarea 

profundei recesiuni economice din numeroase zone costiere și insulare, inclusiv din 

regiunile râmase în urmă, iar această situație a dus la depopulare, locuitorii plecând să 

locuiască în zone care oferă mai multe perspective de angajare și de educație; 

I. întrucât măsurile care afectează aceste regiuni și care sunt adoptate ca parte a politicii 

comune în domeniul pescuitului trebuie să fie sustenabile din punct de vedere social și 

economic, astfel încât să garanteze viabilitatea pescuitului artizanal; întrucât speciile 

prinse la pescuitul de coastă sunt extrem de valoroase din punct de vedere 

socioeconomic, chiar dacă reprezintă doar o proporție redusă din pescuitul comercial; 

J. întrucât articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 stipulează că „la alocarea 

posibilităților de pescuit disponibile acestora,... statele membre utilizează criterii 

transparente și obiective” și că „criteriile care urmează să fie utilizate pot include, 

printre altele, ... contribuția la economia locală”; întrucât, în acest cadru, UE trebuie să 

acorde o atenție specială flotelor din regiunile mai puțin dezvoltate; 

K. întrucât femeile îndeplinesc un rol esențial în pescuitul artizanal, îndeosebi în ceea ce 

privește activitățile legate de lanțul de prelucrare și cele aferente pescuitului de fructe de 

mare; 

L. întrucât politica de coeziune a UE are ca scop reducerea disparităților dintre regiuni și 

dintre statele membre, favorizând coeziunea economică, socială și teritorială și ținând 

seama de rolul sectorului pescuitului și al sectoarelor legate direct sau indirect de acesta 

în dezvoltarea regiunilor de coastă; 

M. întrucât numărul mare de locuri de muncă directe și indirecte generate în sectorul 

pescuitului, al pescuitului de fructe de mare, al acvaculturii și al industriilor auxiliare, 

precum și în sectoarele comercializării și prelucrării produselor pescărești le conferă 

acestora o importanță socioeconomică deosebită; 

N. întrucât unele zone de pescuit costier din regiunile rămase în urmă sunt situate în 

apropierea unor regiuni dezvoltate din punct de vedere economic și a unor destinații 

turistice, dar, în ciuda acestui fapt, nu reușesc să atingă un nivel de dezvoltare 
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economică adecvat; 

O. întrucât presiunea de a folosi resursele mării este în creștere în aceste regiuni, iar 

sectorul pescuitului este adesea marginalizat în favoarea turismului, chiar dacă cele 

două sectoare sunt compatibile și complementare, 

P. întrucât articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

recunoaște situația economică și socială specială a regiunilor ultraperiferice, care este 

agravată din punct de vedere structural prin factori a căror persistență și combinare 

dăunează grav dezvoltării acestora (depărtare, insularitate, suprafață redusă, relief și 

climă dificile, dependență de un număr redus de produse etc.); 

Q. întrucât un procentaj ridicat al populației locale din regiunile mai puțin dezvoltate, în 

special în RUP, se bazează pe activitățile legate de pescuitul costier la scară mică și de 

pescuitul local, și puțini tineri sunt implicați în acest tip de activitate, deoarece este 

neatractivă, cu o calificare slabă și adesea prost plătită; 

R. întrucât, pentru a asigura competitivitatea produselor pescărești provenite din regiunile 

ultraperiferice pe principalele piețe de destinație, este necesar, printre altele, să se 

asigure că prețurile lor nu sunt afectate de nicio creștere legată de transport; 

S. întrucât pescuitul sportiv și turismul legat de această activitate au un impact economic 

important și ar putea aduce diversificare economică în aceste regiuni; 

T. întrucât strategia UE privind economia albastră încurajează și sprijină dezvoltarea 

economică durabilă în zonele costiere; 

U. întrucât turismul maritim și costier asigură locuri de muncă pentru 3,2 milioane de 

persoane și generează o valoare adăugată brută totală de 183 de miliarde de euro la 

nivelul UE; 

1. subliniază importanța pescuitului, în special a celui artizanal la scară mică și a 

turismului maritim și de coastă sustenabil pentru dezvoltarea unei economii maritime 

cuprinzătoare din punct de vedere social și ecologice; subliniază importanța 

diversificării ofertei turistice, promovând activități durabile din punct de vedere 

economic și de mediu, care să faciliteze și să promoveze pe tot parcursul anului accesul 

la patrimoniul maritim, la turismul submarin, la turismul gastronomic sau la sporturile 

acvatice, cu scopul compensării caracterului sezonier al acestei oferte; consideră necesar 

un sprijin financiar sporit acordat IMM-urilor care dezvoltă soluții inovatoare pentru 

turismul costier și maritim prin intermediul instrumentelor financiare precum programul 

Orizont 2020; 

2. ia act de faptul că, aproape peste tot, diversificarea a devenit o necesitate pentru 

numeroși pescari care practică pescuitul artizanal, dar, în special, pentru cei din 

regiunile cu întârzieri de dezvoltare, deoarece venitul provenit din activitățile de pescuit 

este adesea insuficient și aceștia trebuie să se orienteze către surse de venit 

suplimentare, printre care noile forme de turism sectorial, cum ar fi pescuitul turistic; 

încurajează Comisia și statele membre să sprijine utilizarea diferitelor fonduri ale UE, 

împreună cu FEPAM, pentru a dezvolta turismul legat de pescuit și prelucrarea peștelui 

în aceste zone, diversificând astfel sursele de venit; subliniază, cu toate acestea, că o 
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asemenea diversificare nu ar trebui să pericliteze în nici un fel activitățile de pescuit 

strictu sensu și că activitatea micilor pescari trebuie să fie recunoscută și sprijinită 

financiar, chiar și în perioadele de repaus biologic 

3. invită statele membre și Comisia să investească în formarea și dezvoltarea tehnologică a 

întregului sector al pescuitului, pentru a atrage resurse umane de calitate în regiunile 

rămase în urmă și să se asigure că acestea rămân acolo; subliniază că investițiile în 

capitalul uman și acțiunile de promovare a formării în sectorul pescuitului sunt 

precondiții esențiale pentru a se obține o creștere sustenabilă și competitivă; subliniază 

rolul pe care FSE îl poate juca în îmbunătățirea educației și formării profesionale, 

inclusiv în pescuit artizanal și cel costier; subliniază importanța constituirii grupurilor 

de acțiune locală (GAL) care sprijină sectorul pescuitului și a activității desfășurate de 

acestea; 

4. invită statele membre și autoritățile locale și regionale să pună la dispoziție 

infrastructuri inovatoare și sustenabile, inclusiv, de exemplu, conexiuni de internet 

rapide și infrastructuri informatice de bună calitate, pentru a ajuta pescarii din regiunile 

cu întârzieri de dezvoltare să își diversifice activitățile, îmbunătățind activitățile de 

pescuit tradiționale, făcându-le totodată mai compatibile cu alte sectoare ale activității 

economice, în special cu sectoarele complementare; evidențiază potențialul proiectelor 

multisectoriale care ar putea promova dezvoltarea economică, socială și teritorială a 

regiunilor costiere mai puțin dezvoltate, valorificând sinergiile dintre fondurile 

europene, îndeosebi FEDR, FEPAM și FSE; subliniază importanța economiei albastre, 

care poate contribui la creșterea economică a regiunilor costiere și insulare care au 

rămas în urmă din punctul de vedere al dezvoltării; 

5. subliniază că este important să fie sprijinită activitatea organizațiilor de producători, 

precum și înființarea acestora și noțiunea de interprofesii, cu scopul de a crește 

competitivitatea sectorului și de a-i îmbunătăți poziționarea pe piață; 

6. subliniază importanța Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), 

care combină pentru prima oară finanțarea politicii maritime integrate și finanțarea 

pescuitului, precum și finanțarea din partea BEI, pentru a sprijini dezvoltarea 

sustenabilă și ecologică a pescuitului, a acvaculturii și a prelucrării peștelui, 

diversificarea surselor de venit în comunitățile de pescari care depind de aceste sectoare, 

în special în ceea ce privește activitățile de pescuit la scară mică în zonele de coastă, 

pentru a promova formarea profesională pentru femei și tineri și a atrage noi 

antreprenori în cadrul sectorului; invită statele membre să accelereze utilizarea acestui 

fond, în special a componentelor alocate pentru formarea profesională și calificarea 

profesională a populațiilor locale, precum și pentru dezvoltarea unor activități care să 

vină în completarea pescuitului tradițional; consideră că subvențiile alocate regiunilor 

ultraperiferice pentru transportul peștelui până la intrarea acestuia pe piața internațională 

trebuie menținute sau chiar majorate, pentru a garanta condiții de concurență echitabile 

cu cele garantate pentru produsele provenite din alte părți; subliniază importanța dotării 

FEPAM cu o alocare suficientă în perioada de după 2020 pentru a sprijini în continuare 

dezvoltarea costieră a regiunilor dependente de pescuit; 

7. subliniază că pescarii, și în special micii pescari, din numeroase regiuni rămase în urmă 

se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul la finanțare, din cauza sarcinii 
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datoriilor și a presiunilor asupra finanțelor publice în aceste zone, precum și cu 

întârzieri birocratice și administrative legate de funcționarea FEPAM; invită, prin 

urmare, Comisia să colaboreze cu autoritățile naționale, regionale și locale pentru a 

dezvolta instrumente financiare adecvate, adaptate la nevoile pescarilor și 

întreprinderilor lor; încurajează Comisia și statele membre să pună în aplicare o 

procedură simplificată și mai rapidă pentru utilizarea FEPAM pentru regiunile cu 

întârzieri de dezvoltare; solicită Comisiei să studieze posibilitatea creării unui 

instrument destinat sprijinirii pescuitului în RUP, alături de măsurile luate pentru 

agricultură în aceste regiuni în cadrul programului POSEI, care să contribuie la 

valorificarea la maximum a potențialului pescuitului în aceste regiuni; 

8. solicită aplicarea deplină a articolului 349 din TFUE în politicile, normele, fondurile și 

programele UE care au legătură cu politica din domeniul pescuitului, îndeosebi în 

cadrul FEPAM, cu scopul de a răspunde dificultăților specifice cu care se confruntă 

RUP; 

9. încurajează Comisia și statele membre să sprijine utilizarea diferitelor fonduri ale UE, 

împreună cu FEPAM, pentru a dezvolta turismul legat de pescuit și prelucrarea peștelui 

în zonele respective, diversificând astfel sursele lor de venit; 

10. solicită Comisiei ca, pentru a permite supraviețuirea sectorului pescuitului în RUP și în 

conformitate cu principiile tratamentului diferențiat al insulelor și teritoriilor mici 

menționate în obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) 14, să introducă măsuri de 

sprijin bazate pe articolul 349 din TFUE pentru a permite finanțarea (la nivelul UE sau 

la nivel național) a navelor de pescuit artizanal și tradițional din RUP care debarcă 

totalitatea capturilor în porturi din RUP și care contribuie la dezvoltarea durabilă locală, 

respectă normele europene în materie de igienă, combat pescuitul ilegal, nedeclarat și 

nereglementat și sunt mai eficiente din punct de vedere ecologic; 

11. sprijină statele membre în stabilirea unui regim fiscal preferențial pentru aceste zone, 

pentru a încuraja investițiile și a combate sărăcia; 

12. subliniază importanța dezvoltării și promovării acvaculturii sustenabile, din perspectivă 

ecologică, dar și pentru a proteja sănătatea stocurilor de pește și a consumatorilor; 

subliniază, de asemenea, nu doar potențialul său ca activitate economică care generează 

locuri de muncă stabile și bine plătite (aceasta reprezintă deja 80 000 de locuri de 

muncă în UE), ci și importanța acesteia în reducerea pescuitului excesiv al resurselor 

halieutice europene și a dependenței UE de importurile de pește și fructe de mare din 

țări terțe. încurajează statele membre și autoritățile locale să sprijine proiectele 

referitoare la economia albastră pentru a ajuta persoanele din regiunile rămase în urmă 

să dezvolte surse de venit durabile din punctul de vedere al mediului. invită Comisia și 

statele membre să depună mai multe eforturi în vederea soluționării problemei legate de 

sarcina administrativă cu care se confruntă sectorul pescuitului și al acvaculturii. 
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