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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că pescuitul realizat conform măsurilor adoptate la nivel internațional, regional 
și național, bazat pe utilizarea responsabilă și durabilă a resurselor, favorizează creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă, atât în cadrul UE, cât și în țările în curs de 
dezvoltare, în timp ce pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) are consecințe 
dramatice la nivel economic, social și ambiental și că aceste consecințe sunt cu atât mai 
dăunătoare pentru țările în curs de dezvoltare cu cât acest tip de pescuit subminează 
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), în special ODM-urile 1, 7 și 
8;

2. subliniază caracterul transfrontalier al activităților de pescuit și necesitatea, pentru a lupta 
împotriva pescuitului INN, de a coopera atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral 
pentru ca măsurile de combatere a pescuitului INN să fie aplicate de toți în mod 
transparent, nediscriminatoriu și echitabil, ținând cont de capacitățile financiare, tehnice 
și umane ale țărilor în curs de dezvoltare, în special cele ale statelor insulare mici;

3. salută, în acest sens, adoptarea de către FAO în noiembrie 2009 a Acordului privind 
măsurile de competența statului portului care vizează prevenirea, descurajarea și 
eliminarea pescuitului INN și, în consecință, invită întreaga comunitate internațională să 
ratifice acest acord cât mai curând posibil;

4. solicită Comisiei să asigure coerența politicilor sale pentru ca politica de dezvoltare care 
luptă împotriva sărăciei să fie parte integrantă a politicii UE de combatere a pescuitului 
INN, alături de preocupările legate de mediu și de comerț;

5. subliniază legătura directă dintre pescuitul INN și nivelul de guvernanță al unui stat și 
solicită ca orice măsură de ajutor extern să fie însoțită de voința politică fermă a statului 
beneficiar de a interzice pescuitul INN în apele sale și de a îmbunătăți, în general, 
guvernanța în sectorul pescuitului;

6. solicită Comisiei să consolideze atât cât este necesar pachetul financiar pentru sectorul 
pescuitului în cadrul acordurilor pe care aceasta le încheie cu țările în curs de dezvoltare, 
pentru ca acestea din urmă să își consolideze capacitățile instituționale, umane și tehnice 
cu scopul de a lupta împotriva pescuitului INN și să respecte astfel măsurile adoptate de 
organizațiile internaționale și regionale de gestionare a pescuitului și legislația europeană;

7. subliniază necesitatea de a implica societatea civilă și de a permite întreprinderilor din 
sectorul pescuitului să asigure respectarea metodelor legale de pescuit și să coopereze cu 
autoritățile în lupta împotriva pescuitului INN, acestea făcând parte din responsabilitățile 
sociale și de mediu ale întreprinderilor.


