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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. reamintește faptul o reformă globală a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) a 
UE este extrem de necesară în prezent având în vedere faptul că obiectivele sale nu au fost 
îndeplinite nici pe plan intern, nici pe plan extern în cei 30 de ani de când aceasta 
funcționează;

2. subliniază faptul că revenirea la un pescuit durabil și menținerea stocurilor de pește cu 
mult peste nivelurile care pot asigura producția maximă durabilă vor aduce beneficii 
sociale, economice și de mediu imense, întrucât se va reduce degradarea mediului, 
comunitățile de pescuit vor avea un viitor sigur, iar sectorul pescuitului va fi rentabil, fără 
a fi nevoie să depindă de sprijin public pentru a supraviețui;

3. reamintește că oceanele lumii nu numai că asigură hrana, securitatea alimentară și 
mijloacele de subzistență a 500 de milioane de persoane din întreaga lume și cel puțin 
50 % din proteina de origine animală pentru 400 de milioane de persoane din țările cele 
mai sărace prin intermediul produselor pescărești, ci sunt esențiale și pentru atenuarea 
schimbărilor climatice, pentru asigurarea transportului și reprezintă aproximativ 90 % din 
habitatele de pe pământ;

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la dependența mare a piețelor din UE de importurile de 
produse obținute din pescuit și acvacultură, întrucât 60 % din toate produsele pescărești 
folosite în UE sunt importate în principal din țări în curs de dezvoltare; subliniază faptul 
că cea mai bună opțiune de a reduce dependența de importuri este refacerea și menținerea 
stocurilor europene de pește la un nivel cu mult peste cel care asigură producția maximă 
durabilă;

5. subliniază faptul că produsele importate obținute din pescuit și acvacultură ar trebui să 
facă obiectul acelorași standarde sociale și de mediu ca producția europeană internă și 
consideră că țările în curs de dezvoltare vor avea nevoie de asistență financiară și tehnică 
pentru a atinge aceleași standarde;

6. se opune adoptării sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile în cadrul ORGP și în 
apele internaționale, deoarece acest lucru poate limita grav ambițiile viitoare ale actualelor 
țări în curs de dezvoltare în ceea ce privește dezvoltarea unor sectoare proprii ale 
pescuitului;

7. reiterează condiția de bază privind resursele excedentare din UNCLOS atunci când se 
utilizează stocuri de pește din apele țărilor terțe; subliniază importanța stabilirii în mod 
corespunzător și științific a resurselor excedentare; subliniază faptul că PCP trebuie să 
asigure transparența și schimbul de informații relevante între UE și țările terțe partenere cu 
privire la efortul total de pescuit pentru stocurile vizate de navele naționale și, dacă este 
cazul, de navele străine.


