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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. este de acord cu alegerea de către Comisie a unui nou obiectiv pentru 2020, vizând 
stoparea pierderii biodiversității și a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 și, în 
măsura posibilului, restaurarea acestora, precum și consolidarea contribuției UE la lupta 
împotriva pierderii biodiversității la nivel mondial;

2. subliniază că stoparea pierderii biodiversității este de o importanță crucială pentru 
supraviețuirea comunităților de pescari, care suportă efectele negative ale epuizării 
stocurilor de pește, cauzate de diferite activități umane;

3. consideră că protecția biodiversității marine prezintă o importanță crucială, deoarece 
aceasta conduce la o mai mare rezistență a ecosistemelor, contribuind astfel, printre altele, 
la reducerea efectelor schimbărilor climatice;

4. invită, prin urmare, Comisia să ia măsuri speciale pentru protejarea speciilor și habitatelor 
marine cele mai vulnerabile la schimbările climatice, asigurându-se, în același timp, că 
măsurile luate pentru adaptarea la schimbările climatice sau pentru reducerea impactului 
acestora nu au efecte negative asupra biodiversității marine;

5. invită Comisia să adopte o rețea model a zonelor marine protejate, permițând, în același 
timp, conservarea mediului și practicarea pescuitului durabil; solicită Comisiei să prezinte 
rapoarte periodice privind progresele realizate de statele membre în ceea ce privește 
punerea în aplicare a directivelor privind habitatele și păsările, în special în ceea ce 
privește realizarea rețelei Natura 2000 în mediu marin, având în vedere că, în prezent, 
siturile marine reprezintă mai puțin de 10% din zonele protejate, precum și în ceea ce 
privește obligațiile de raportare și de monitorizare ale statelor membre;

6. afirmă că principalele instrumente pentru realizarea obiectivelor privind biodiversitatea în 
mediul marin, sunt Directiva-cadru privind apele de coastă și Directiva-cadru 2008/56 
„Strategia pentru mediul marin” referitoare la toate apele marine, pe lângă directivele 
privind habitatele și păsările;

7. consideră că statelor membre trebuie să li se permită să ia inițiative de protecție a 
biodiversității marine ce depășesc măsurile impuse de legislația UE;

8. consideră că eforturile depuse până acum pentru reducerea și eliminarea din pescuitul 
european a capturilor secundare de exemplare juvenile și nedorite de pești, de mamifere 
marine, broaște țestoase și păsări sunt, per ansamblu, insuficiente;

9. consideră că reducerea capturilor aruncate în mare trebuie să reprezinte un obiectiv major 
al PCP și solicită Comisiei să identifice cauzele acestor tip de capturi și să elaboreze 
soluții adaptate fiecărei activități de pescuit, în special prin aplicarea de cote pentru mai 
multe specii sau biomasă prin selecționarea echipamentelor, cum ar fi generalizarea 
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ochiurilor pătrate și gestionarea teritorială a stocurilor;

10. subliniază rolul esențial pe care îl joacă pescuitul din punct de vedere economic și social 
în dezvoltarea zonelor de coastă și din punct de vedere ecologic pentru ecosistemele 
marine; consideră că PCP nu trebuie să împiedice, ci să faciliteze respectarea de către 
statele membre a legislației privind biodiversitatea, în special în ceea ce privește stabilirea 
unor măsuri adecvate de protecție în siturile marine ale rețelei Natura 2000;

11. constată că, în cadrul legislației UE privind biodiversitatea, speciile și habitatele marine 
beneficiază de un nivel mai scăzut de protecție decât speciile și habitatele terestre și, prin 
urmare, invită Comisia să evalueze lacunele existente în legislația actuală și în punerea în 
aplicare a acesteia și să stabilească zone marine protejate în care activitățile economice, 
inclusiv pescuitul, sunt supuse unei gestionări consolidate, bazate pe protecția 
ecosistemelor;

12. constată, de asemenea, că diferitele convenții privind mările regionale din jurul UE, 
precum OSPAR, HELCOM și Barcelona, oferă un cadru important de protecție a 
ecosistemelor marine;

13. reamintește Comisiei și statelor membre că Directiva privind strategia pentru mediul 
marin nu limitează utilizarea zonelor marine protejate doar în cadrul programului Natura 
2000 și, prin urmare, solicită statelor membre și Comisiei aibă în vedere toate zonele 
marine protejate, inclusiv cele desemnate în cadrul convențiilor privind mările regionale, 
în scopul creării unei rețele coerente și cuprinzătoare;

14. subliniază faptul că cel mai important descriptor a unei bune stări ecologice este 
menținerea biodiversității marine;

15. subliniază potențialul în ceea ce privește îmbunătățirea gestionării marine creat de 
introducerea, prin Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin“ (MSFD), a unor noi 
mecanisme pentru o mai bună coordonare între zonele marine protejate (ZMP) și 
măsurile privind pescuitul;

16. invită Comisia să integreze abordarea ecosistemică, deja adoptată de Directiva-cadru 
privind apa și Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”, în toate politicile UE cu 
impact asupra biodiversității marine; subliniază, de asemenea, că serviciile ecosistemice 
includ stocarea și sechestrarea carbonului de către ecosistemele naturale, fără a se limita 
la acestea;

17. subliniază că sunt necesare acțiuni suplimentare în domeniul gestionării integrate a 
zonelor de coastă (ICZM) și al amenajării teritoriale maritime, deoarece acestea ar putea 
reprezenta elemente importante ale unei abordări ecosistemice participative, asigurând 
conservarea și gestionarea durabilă a resurselor marine și costiere, respectându-se 
procesele naturale și capacitatea ecosistemului;

18. consideră că organizațiile regionale de gestionare a resurselor piscicole sunt responsabile 
de gestionarea resurselor piscicole și garantează pescuitul responsabil în largul mării; 
consideră, prin urmare, că este esențial să se consolideze competențele acestora, în 
special în ceea ce privește controalele și sancțiunile disuasive, și că sarcina de a gestiona 
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stocurile unor anumite specii marine importante din punct de vedere comercial și de a 
solicita utilizarea certificatelor de captură revine în primul rând acestor organizații;

19. invită Comisia ca, în acțiunile sale menite să asigure restaurarea biodiversității și a 
ecosistemelor naturale într-un mediu marin al UE mai larg, să își propună cele mai 
ambițioase obiective; subliniază, de asemenea, că eforturile de restaurare ar putea 
constitui o sursă importantă de ocupare a forței de muncă pentru comunitățile costiere;

20. invită UE să asigure protecția echității la nivel european și mondial; subliniază, de 
asemenea, că sunt necesare protecția și extinderea aplicării principiului „poluatorul 
plătește”, precum și cel al recuperării integrale a costurilor;

21. invită Comisia să aibă în vedere introducerea unor obiective naționale sau sectoriale de 
reducere a efectelor asupra biodiversității și de combatere a pierderii acesteia.

22. invită Comisia să se asigure că viziunea UE post-2010 privind biodiversitatea include 
sensibilizarea și implicarea tuturor sectoarelor societății și a publicului larg.
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