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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) a UE este în curs. PCP are un 
domeniu de aplicare mondial, deoarece UE importă peste 60% din consumul propriu de pește, 
iar flotele sale desfășoară activități de pescuit în întreaga lume; din acest motiv, obiectivele și 
măsurile acestei politici trebuie să fie coerente atât pe plan intern, cât și în exteriorul Uniunii 
Europene, în special la nivelul relațiilor Uniunii cu țările în curs de dezvoltare. Modalitatea 
optimă de reducere la minimum a impactului extern al PCP este de a se asigura că UE aplică, 
în politica sa de gestionare a activităților de pescuit, principiul sustenabilității pe termen lung 
a mediului, astfel încât să-și reducă dependența de resursele halieutice din exteriorul Uniunii.  

În general, se consideră că dimensiunea externă se limitează la acordurile de pescuit bilaterale 
încheiate de UE cu țări terțe (denumite, în prezent, acorduri de parteneriat în domeniul 
pescuitului, pe care Comisia dorește să le redenumească acorduri pentru pescuit sustenabil) și 
cu organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP). Dar interesele Uniunii Europene 
în materie de pescuit cuprind și acordurile private încheiate de armatori din UE cu țări terțe, 
întreprinderi comune și alte forme de investiții. Astfel de activități și relații ar trebui să 
îndeplinească și obiectivele PCP, în măsura în care dreptul Uniunii Europene permite acest 
lucru.

Pentru prima dată, Comisia propune înscrierea în regulamentul de bază privind PCP a unor 
dispoziții referitoare la dimensiunea externă a acestei politici, deși propunere nu include decât 
articole referitoare la acorduri bilaterale și la organizațiile regionale de gestionare a 
pescuitului (ORGP). 

Principiile majore propuse sunt următoarele:
 UE ar trebui să promoveze gestionarea pescuitului, astfel încât să mențină stocurile de 

pește peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă (PMD, articolul 
39 alineatul (2));

 nu ar trebui negociate acorduri bilaterale decât pentru stocurile de pește care prezintă 
excedente de captură, iar capacitatea de exploatare deținută de statul costier în cauză 
este depășită (articolul 41 alineatul (2));

 compensațiile financiare acordate în scopul obținerii accesului la stocuri de pește ar 
trebui decuplate de finanțările utilizate pentru promovarea dezvoltării sectoriale în țara 
terță respectivă (articolul 42)

Aceste propuneri ar trebui să beneficieze de un sprijin total din partea Comisiei pentru 
dezvoltare.

Dimpotrivă, mult mai expusă la riscul de controverse este intenția Comisiei de a obliga statele 
membre să introducă un sistem de concesiuni de pescuit transferabile (CPT), în temeiul căruia 
persoanele fizice sau societățile ar primi drepturi de pescuit pe termen lung pe care le-ar putea 
tranzacționa ulterior; acest proces are drept rezultat, mult prea adesea, concentrarea 
drepturilor de pescuit și poate chiar genera riscuri speculative în ceea ce privește posibilitățile 
de pescuit. Comisia propune excluderea posibilităților de pescuit obținute în temeiul 
acordurilor bilaterale, dar permite aplicarea unui astfel de sistem de posibilități de pescuit 
bazat pe mecanismele de piață în apele țărilor cu care UE nu a încheiat acorduri bilaterale de 
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pescuit, precum și în apele internaționale. Un astfel de sistem nu ar trebui aplicat în afara 
apelor UE, iar introducerea unei astfel de interdicții constituie un imperativ. În acest scop, am 
depus un amendament.

Tot în acest sens, au fost depuse și alte amendamente care includ dispoziții ce trebuie înscrise 
în regulamentul de bază referitoare la dimensiunea externă a PCP și la aspectele care prezintă 
un interes deosebit pentru țările în curs de dezvoltare.  

Numeroase aspecte ale politicii externe în domeniul pescuitului sunt relativ opace, iar 
informațiile care țin de domeniul public referitoare la capturi, volumul activităților navelor 
aflate sub pavilionul UE, impactul flotelor din UE și ale altor țări sunt insuficiente. Au fost 
depuse mai multe amendamente care urmăresc o mai mare transparență.

Acordurile de pescuit au făcut obiectul unor critici acerbe vreme îndelungată, iar aceste critici 
au fost câteodată îndreptățite. Totuși, încheierea unor acorduri bilaterale cu UE negociate în 
condiții echitabile și puse în aplicare în mod corespunzător poate contribui într-o mai mare 
măsură la exploatarea durabilă a resurselor marine decât suspendarea acordurilor care fac 
obiectul criticilor, întrucât implicarea UE ar continua sub forme diferite, inclusiv sub forma 
unor acorduri private care ar eluda orice tip de control democratic. 

În ceea ce privește acordurile de pescuit bilaterale, propunem o serie de dispoziții 
suplimentare, inclusiv o clauză referitoare la respectarea drepturilor omului și a legislației 
internaționale a muncii. 

Acordurile de pescuit recent încheiate au inclus o „clauză de exclusivitate”, în temeiul căreia 
navele nu-și pot desfășura activitatea decât în apele țărilor terțe cu care UE a încheiat un 
acord, dacă sunt incluse în termenii acordului respectiv. O astfel de clauză ar trebui înscrisă în 
regulamentul de bază, alături de o dispoziție care să interzică navelor să-și schimbe frecvent 
pavilionul cu scopul de a exploata apele mai multor țări. Schimbarea repetată a pavilionului 
nu ar trebui autorizată în cazul în care navele în cauză doresc să pescuiască în temeiul 
acordurilor bilaterale încheiate de UE.

Obiectivul aderării UE la organizațiile internaționale de gestionare a pescuitului îl constituie 
promovarea pescuitului sustenabil la nivel mondial, iar acest fapt este lăudabil. Activitățile de 
pescuit gestionate cu eficacitate la nivel mondial ar putea contribui la îndeplinirea obiectivelor 
de dezvoltare, precum asigurarea securității alimentare pentru generațiile actuale și viitoare. 
Totuși, pentru ca eforturile depuse de UE să fie încununate de succes, politicile sale de 
dezvoltare trebuie să fie coordonate cu această acțiune și să o sprijine. Acest lucru este de o 
importanță determinantă. Crearea de capacități în domeniile monitorizării, controlului și 
supravegherii, evaluării stocurilor și gestionării pescuitului este deosebit de necesară în țările 
în curs de dezvoltare.  Dacă nu se angajează în direcția creării de capacități în virtutea unei 
viziuni holistice, valorificându-și toate politicile într-un mod coordonat, UE riscă să fie 
percepută drept un interlocutor care pretinde imposibilul din partea țărilor de dezvoltare în 
ceea ce privește gestionarea pescuitului, subminând, astfel, orice posibilitate de reușită a 
proiectului său.

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) transparența și accesul la informații, 
în conformitate cu Convenția de la 
Aarhus, inclusiv în ceea ce privește 
dimensiunea externă;

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 20 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un astfel de sistem nu se aplică în 
afara apelor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc sau 
grup de stocuri pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit în conformitate cu 
articolul 16, cu excepția posibilităților de 
pescuit obținute în temeiul acordurilor 

(2) Fiecare stat membru alocă posibilități
de pescuit pe baza unor criterii de mediu și 
sociale echitabile și transparente pentru 
fiecare stoc sau grup de stocuri pentru care 
sunt alocate posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 16, cu excepția 
posibilităților de pescuit obținute în afara 
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pentru pescuit sustenabil. apelor Uniunii.
Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Partea VII – Titlul -1 – Articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul -1
OBIECTIVE GENERALE

Articolul 38a
Dimensiunea externă a politicii comune 
în domeniul pescuitului este consecventă 
cu politicile Uniunii în materie de mediu, 
dezvoltare și schimburi comerciale. 
Dimensiunea externă urmărește aceleași 
obiective și promovează aceleași 
standarde de gestionare a pescuitului cu
cele aplicate în apele Uniunii.  
Uniunea Europeană își coordonează în 
mod activ politica de cooperare pentru 
dezvoltare cu politica externă în domeniul 
pescuitului, astfel încât să susțină cu 
eficacitate țările în curs de dezvoltare în 
ceea ce privește implementarea unei 
guvernanțe durabile a sectorului 
pescuitului la nivel mondial. 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că operatorii 
lor se conformează măsurilor menționate 
la alineatul anterior. În caz de 
nerespectare a măsurilor menționate, 
Comisia poate lua măsuri corective.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe.

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe, în conformitate cu măsuri 
relevante adoptate de către organizații 
internaționale, inclusiv de către ORGP.
Astfel de cadre pot include:
a) crearea și sprijinirea instituțiilor 
științifice și de cercetare necesare;
b) capacități de monitorizare, control și 
supraveghere, precum și
c) alte elemente care permit crearea 
capacităților aferente elaborării unei 
politici durabile a respectivei țări terțe în 
domeniul pescuitului. 

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate de către toate flotele, 
pentru a se asigura că resursele de pește 
rămân peste nivelurile care pot să asigure 
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durabilă. producția maximă durabilă.
Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
prevăd că autorizațiile de pescuit pentru 
stocurile din țările terțe se acordă numai 
navelor de pescuit aflate sub pavilionul 
UE în cele 24 de luni anterioare cererii de 
autorizație de pescuit. 
Nicio navă de pescuit a Uniunii nu 
desfășoară activități într-o țară terță cu 
care Uniunea Europeană a negociat un 
acord pentru pescuit sustenabil care nu 
sunt prevăzute de dispozițiile acordului 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, înscrise în 
Declarația Universală a Drepturilor 
Omului și în alte instrumente 
internaționale relevante din domeniul 
drepturilor omului, precum și a 
principiului statului de drept constituie un 
element esențial al acordurilor pentru 
pescuit sustenabil. 

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Impactul fiecărui protocol face 
obiectul unor evaluări independente, 
întreprinse înainte de deschiderea 
negocierilor referitoare la următorul 
protocol și includ informații referitoare la 
capturi și activități de pescuit. Aceste 
evaluări aparțin domeniului public.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a suporta o parte din costul accesului la 
resursele de pește din apele țărilor terțe;

(a) a suporta o parte din costul accesului la 
resursele de pește din apele țărilor terțe, 
urmărind, cu titlu de obiectiv pe termen 
lung, ca beneficiarii să suporte în 
întregime costurile aferente accesului la 
activitățile de pescuit;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a crea cadrul de guvernanță, inclusiv 
înființarea și menținerea instituțiilor 
științifice și de cercetare necesare, 
capacitatea de monitorizare, control și 
supraveghere, precum și alte elemente de 
consolidare a capacității pentru dezvoltarea 
unei politici de pescuit sustenabil în țara 

(b) a crea cadrul de guvernanță, inclusiv 
înființarea și menținerea instituțiilor 
științifice și de cercetare necesare, 
capacitatea de monitorizare, control și 
supraveghere, transparență, participare și 
mecanisme de stabilire a răspunderii 
publice, precum și alte elemente de 
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terță. Această asistență financiară trebuie 
să fie condiționată de obținerea unor 
rezultate specifice.

consolidare a capacității pentru dezvoltarea 
unei politici de pescuit sustenabil în țara 
terță. Această asistență financiară trebuie 
să fie condiționată de obținerea unor 
rezultate specifice.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere competențelor 
de monitorizare conferite comitetelor 
mixte prevăzute în acordurile pentru 
pescuitul sustenabil încheiate cu țări terțe, 
această asistență este supusă unui 
mecanism de revizuire deschis și bazat pe 
asumarea răspunderii publice, inclusiv 
unor audite financiare și evaluări 
independente ale rezultatelor asistenței 
financiare, aflate la dispoziția publicului 
și comandate de către Comisie.  

Or. en


