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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Existența unei politici comune a Uniunii Europene în domeniul pescuitului (PCP) este 
indispensabilă pentru realizarea unei gestionarea sustenabilă a pescuitului în toate 
dimensiunile sale, și anume ecologică, economică și socială. Până în prezent, politica comună 
în domeniul pescuitului nu a avut rezultatele scontate și, prin urmare, Comisia pledează 
pentru o PCP reformată, pentru a se evita problema continuă a diminuării grave a stocurilor 
halieutice, supracapacitatea flotelor și nivelul scăzut de profitabilitate și rezistență economică 
în rândul unui număr însemnat de flote. Prin urmare, este necesară reformarea unora dintre 
elemente în așa fel încât să se poată atinge obiectivul general de a se garanta activități de 
pescuit și acvacultură care să ofere condiții de mediu sustenabile pe termen îndelungat și care 
să contribuie la disponibilitatea proviziilor alimentare. 

O politică înnoită ar trebui să urmărească exploatarea resurselor biologice marine în așa fel 
încât resursele halieutice să fie restabilite și menținute peste nivelurile care pot să asigure 
producția maximă durabilă. Un astfel de sistem ar trebui implementat în cel mai scurt timp 
posibil, întrucât ar conduce la îmbunătățirea per ansamblu a situației stocurilor, ceea ce ar 
atrage după sine unele îmbunătățiri semnificative pe plan economic și social. Pe de altă parte, 
reducerea capturilor nedorite, încetarea practicilor de aruncare a capturilor înapoi în mare și 
minimizarea impactului negativ asupra ecosistemelor marine, inclusiv prin dezvoltarea unor 
echipamente selective, vor contribui la asigurarea unei stări ecologice bune.

Accesul egal la ape ar trebui să rămână un principiu-cheie al PCP, așa cum este și conservarea 
resurselor biologice marine, care trebuie să rămână pilonul fundamental pentru îndeplinirea 
obiectivelor PCP. În special, planurile de gestionare multianuale pentru gestionarea 
exploatării resurselor la niveluri care pot să asigure producția maximă durabilă sunt esențiale 
pentru conservare. În plus, rămâne necesară o gestionare de bază a flotelor, cu plafoane 
generale detaliate pentru capacitatea de pescuit stabilite per stat membru. 

PCP ar trebui să sprijine dezvoltarea sustenabilă din punct de vedere ecologic, economic și 
social a sectorului acvaculturii sustenabile. Acvacultura sustenabilă, dacă este gestionată în 
mod corespunzător pentru a reduce la minimum degradarea mediului, are potențialul de a 
contribui la securitatea alimentară, la creștere și la crearea de locuri de muncă în regiunile 
rurale și de coastă. Se pot realiza progrese semnificative atunci când, pe baza orientărilor 
strategice ale Uniunii, statele membre elaborează planuri strategice naționale în scopul de a 
facilita dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii în raport cu securitatea activităților comerciale, 
cu accesul la ape și la spațiu. În acest context, sprijinul acordat rețelei de zone protejate 
Natura 2000 constituie și el o investiție vitală. Dezvoltarea acvaculturii are o dimensiune 
europeană evidentă: deciziile strategice luate la nivel național pot avea un impact asupra unei 
evoluții a acestui sector în statele membre vecine. Este esențial ca statele membre să aibă 
posibilitatea de a cunoaște intențiilor altor state membre pentru viitoarea dezvoltare a 
acvaculturii.

Suma totală prevăzută pentru PCP (finanțată prin Fondul pentru pescuit) pentru următoarea 
perioadă financiară este de 6,68 miliarde EUR. 
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Raportorul sprijină orientările generale ale reformei propuse.

******

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună 
Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură, sprijinind orientările generale ale propunerii 
Comisiei.

Comisia pentru bugete va prezenta o evaluare detaliată a aspectelor bugetare în avizul său 
referitor la propunerea de regulament privind Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime. Finanțarea specifică a pescuitului la scară mică ar trebui să fie un aspect important 
în acel text.



AD\905604RO.doc 5/7 PE480.668v02-00

RO

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să includă în 
raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 intitulată „Investiția în viitor: un 
nou cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii1; reamintește că sunt necesare 
resurse suplimentare suficiente în viitorul 
CFM pentru a permite Uniunii să își 
realizeze prioritățile politice existente și 
noile sarcini prevăzute de Tratatul de la 
Lisabona, precum și să facă față 
evenimentelor neprevăzute; solicită 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
acord cu această abordare, să identifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
europene dovedite;
______________
Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. subliniază că impactul financiar 
estimat al propunerii are doar un caracter 
indicativ pentru autoritatea legislativă și
nu poate fi fixat până când nu se ajunge 
la un acord privind propunerea de 
regulament de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
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