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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.

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;

3.

subliniază că peste jumătate din produsele pescărești furnizate în Uniune provin din
apele internaționale și din zonele economice exclusive ale țărilor terțe; consideră că în
bugetul anual pentru 2020 trebuie să se calculeze dispoziții bugetare adecvate și fiabile
pentru a se respecta obligațiile asumate în cadrul acordurilor internaționale din
domeniul pescuitului și pentru a se dezvolta participarea Uniunii la organizațiile
regionale de gestionare a pescuitului;

4.

reamintește că acvacultura devine un element important în atingerea obiectivului de a
face față creșterii consumului de produse pescărești în Uniune;

5.

subliniază că în bugetul pentru 2020 ar trebui acordată o importanță deosebită resurselor
financiare alocate pentru a ajuta flota să pună în aplicare fără probleme schemele
privind obligațiile de debarcare;

6.

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; 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;

7.

invită Comisia și statele membre să ajute comunitățile care depind de pescuit să-și
diversifice economiile cu alte activități maritime, cum ar fi turismul, și să le ajute să
obțină o valoare adăugată mai mare din activitățile lor de pescuit;

8.

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;

9.

subliniază că Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) are un rol
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fundamental în coordonarea și punerea în aplicare a PCP; subliniază că acest lucru ar
trebui să se reflecte în bugetul său;
10.

atrage atenția asupra deciziei Regatului Unit de a părăsi Uniunea, care va afecta punerea
în aplicare a FEPAM pentru perioada 2014-2020; subliniază că Brexitul înseamnă 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 noii situații;

11.

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.
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