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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că este nevoie de măsuri financiare adecvate pentru a garanta un sector 
viabil al pescuitului și subliniază că obiectivele PCP nu pot fi atinse decât dacă există un 
buget suficient; subliniază că acest buget este concentrat în secțiunea III și la titlul 11, 
„Afaceri Maritime și Pescuit”; reamintește că Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM) și contribuțiile obligatorii către organizațiile regionale de gestionare 
a pescuitului și acordurile de pescuit sustenabil concentrează cea mai mare parte a 
bugetului;

2. subliniază că ar trebui să se ajungă la un echilibru între prioritățile de mediu și 
stabilitatea socială și economică pentru a realiza o economie albastră sustenabilă, în 
special pentru comunitățile care depind de pescuitul costier la scară mică;

3. subliniază că obiectivele principale ale PCP ar trebui să găsească un echilibru între 
viabilitatea unui sector de importanță strategică pentru Uniunea Europeană și 
necesitatea de a conserva ecosistemele marine prin dezvoltarea unor activități de pescuit 
sustenabile din punct de vedere economic și ecologic;

4. consideră că au fost depuse eforturi semnificative pentru creșterea nivelului de 
cunoștințe științifice solide privind resursele biologice marine; deși cunoștințele s-au 
îmbunătățit, suntem încă departe de nivelul optim pentru a asigura o evaluare 
corespunzătoare; consideră, prin urmare, că fondurile din partea Uniunii trebuie 
majorate atât pentru organizațiile de cercetare științifică internaționale, cât și pentru cele 
ale statelor membre, în vederea unei și mai bune evaluări a stocurilor; este, de 
asemenea, necesară îmbunătățirea cunoașterii mediului marin, în special prin studierea 
efectelor schimbărilor climatice și ale poluării asupra resurselor halieutice; într-o 
perspectivă mai largă, consideră că este necesar ca pescarii să fie încurajați să contribuie 
la cunoașterea mediului marin, în special prin finanțarea unor instrumente de măsură 
instalate la bord;

5. subliniază că peste jumătate din produsele pescărești furnizate în Uniune provin din 
apele internaționale și din zonele economice exclusive ale țărilor terțe; subliniază că 
promovarea de către UE a pescuitului sustenabil în apele țărilor terțe este esențială 
pentru flota UE și pentru prosperitatea comunităților costiere din UE și din țările terțe, 
pentru conservarea resurselor piscicole și a mediului marin, pentru dezvoltarea 
industriilor locale, pentru locurile de muncă generate de pescuit, prelucrare și comerț, 
precum și pentru contribuția pescuitului la securitatea alimentară; reamintește 
importanța strategică a acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil și, 
în sens mai larg, dimensiunea externă a PCP; consideră că în bugetul anual pentru 2020 
trebuie să se calculeze dispoziții bugetare adecvate și fiabile și că bugetul actual nu ar 
trebui redus pentru a se respecta obligațiile asumate în cadrul acordurilor internaționale 
din domeniul pescuitului și pentru a asigura participarea Uniunii la organizațiile 
regionale de gestionare a pescuitului;

6. reamintește că Uniunea Europeană este parte la acorduri internaționale cum ar fi 
Acordul de la Paris și la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, în 
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special obiectivul 14 privind conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și 
a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă; reamintește că Uniunea trebuie să 
rămână coerentă cu angajamentele sale atunci când își dezvoltă politicile, în special 
politica comună în domeniul pescuitului;

7. reamintește că unul dintre obiectivele PCP este de a contribui la garantarea securității 
alimentare a Uniunii; reamintește că o parte importantă a produselor pescărești 
consumate în Uniune este importată; subliniază că acvacultura devine din ce în ce mai 
importantă pentru atingerea acestui obiectiv și pentru a reduce dependența Uniunii de 
importurile de produse pescărești;

8. subliniază că în bugetul pentru 2020 ar trebui acordată o importanță deosebită resurselor 
financiare alocate necesare pentru a sprijini sectorul pescuitului în timp ce se pun în 
aplicare schemele privind obligațiile de debarcare;

9. reamintește importanța flotei de pescuit costier și a flotei de pescuit artizanal la scară 
mică; subliniază că acest sector reprezintă aproape 75 % din totalul navelor de pescuit 
înmatriculate în Uniune și aproape jumătate din totalul locurilor de muncă din sectorul 
pescuitului, fiind, prin urmare, un important factor nu doar economic, ci și social, în 
numeroasele comunități costiere; observă că operatorii care desfășoară activități de 
pescuit costier la scară mică sunt dependenți de stocuri de pește sănătoase pentru 
principala lor sursă de venit;

10. subliniază importanța dimensiunii sociale și economice a pescuitului pentru 
comunitățile locale și pentru unele regiuni maritime, cum ar fi cele de coastă și insulare, 
care depind într-o mare măsură de activitățile de pescuit; reamintește că întreprinderile 
de pescuit din aceste regiuni suferă adesea din cauza costurilor suplimentare și a 
dezavantajelor naturale permanente și ar trebui, prin urmare, să fie sprijinite prin resurse 
suplimentare;

11. invită Comisia și statele membre să ajute comunitățile care depind de pescuit să-și 
diversifice economiile cu alte activități maritime, cum ar fi turismul, conservarea 
marină, colectarea datelor și cercetarea și să le ajute să obțină o valoare adăugată mai 
mare din activitățile lor de pescuit, spre exemplu furnizând stimulentele necesare;

12. remarcă faptul că adoptarea planurilor multianuale actuale și punerea în aplicare a noilor 
măsuri tehnice pentru a contribui la un pescuit la niveluri sustenabile necesită o politică 
solidă de control susținută de fonduri adecvate;

13. reamintește importanța vitală a măsurilor sociale și economice care să însoțească 
deciziile de gestionare pentru limitarea activităților de pescuit, astfel încât să se mențină 
niveluri adecvate de sustenabilitate;

14. evidențiază că Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) are un rol 
fundamental în coordonarea și punerea în aplicare a PCP și că, în consecință, finanțarea 
ar trebui menținută la nivelurile actuale;

15. evidențiază problema reprezentată de deșeurile de plastic din mare; consideră că ar 
trebui depuse mai multe eforturi și că ar trebui asigurate resurse adecvate pentru a 
asigura aplicarea normelor relevante privind reducerea impactului produselor din plastic 
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din mare;

16. atrage atenția asupra intenției actuale a Regatului Unit de a părăsi Uniunea, care va 
afecta punerea în aplicare a FEPAM pentru perioada 2014-2020; subliniază că Brexitul 
ar însemna că trebuie să se acorde cea mai mare importanță instituirii unui nou cadru 
financiar și bugetar pentru perioada 2021-2027; consideră că este necesar un grad mai 
mare de flexibilitate suplimentară a bugetului Uniunii pentru a face față unei asemenea 
situații; remarcă faptul că Brexitul nu trebuie în niciun caz să conducă la o scădere a 
fondurilor în ceea ce privește actualul FEPAM (2014-2027); solicită, dimpotrivă, ca 
bugetul pentru perioada 2021-2027 să fie majorat, astfel încât operatorii să poată face 
față consecințelor grave ale Brexitului;

17. subliniază că, la șase ani de la adoptarea fondului actual, nivelul de punere în aplicare al 
FEPAM pentru perioada 2014-2020 este foarte scăzut și că Comisia și statele membre 
trebuie să accelereze procesele de gestiune și control și să reducă sarcinile 
administrative pentru a asigura beneficii adecvate și în timp util pentru sector;

18. atrage atenția asupra necesității de a majora finanțarea consiliilor consultative, având în 
vedere angajamentele mai mari asumate de acestea în temeiul articolului 18 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în cazul politicilor de regionalizare, care figurează 
într-un loc mai important în planurile de gestionare multianuale, precum și în noul 
regulament privind „măsurile tehnice”;

19. reamintește rolul jucat de pescari în calitate de „gardieni ai mării” și solicită Comisiei să 
aloce o finanțare adecvată măsurilor de promovare a unei combinații de activități de 
pescuit și de conservare a mediului, cum ar fi colectarea de materiale plastice pe mare, 
prelevarea de eșantioane de apă sau îmbarcarea unor cercetători la bord, reducând astfel 
și mai mult impactul asupra stocurilor.
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