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SUGESTII

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

1. subliniază faptul că este nevoie să se ia măsuri imediate și temeinice pentru combaterea 
pescuitului ilegal și reafirmă că această chestiune constituie o problemă globală;

2. subliniază faptul că pescuitul ilegal este o formă de criminalitate organizată 
transnațională, rămânând una dintre cele mai grave amenințări la adresa conservării și 
gestionării sustenabile a resurselor marine;

3. subliniază faptul că sustenabilitatea ecologică este o condiție prealabilă vitală pentru 
viabilitatea economică și socială pe termen lung a activităților de pescuit și, ca atare, 
solicită luarea de măsuri de amploare, eficace și transparente pentru a preveni, descuraja și 
elimina pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) care să includă măsuri din 
partea statelor de pavilion, măsuri din partea statelor de port, măsuri din partea statelor de 
coastă, măsuri de piață și măsuri menite să asigure că cetățenii unei țări nu sprijină sau nu 
sunt implicați în pescuitul INN;

4. subliniază importanța dreptului consumatorului de a avea întotdeauna certitudinea că 
produsul cumpărat a fost pescuit în mod legal; 

5. subliniază amenințarea gravă pe care o reprezintă pescuitul excesiv, exacerbat de pescuitul 
ilegal la adresa biodiversității și a durabilității mediilor marine, efectele sociale și 
economice declanșate de pescuirea până la extincție a stocurilor de pești, precum și 
amenințarea potențială la adresa securității alimentare;

6. subliniază faptul că pescuitul ilegal contribuie la exploatarea excesivă a efectivelor de 
pești, dăunează ecosistemelor marine, constituie o formă de concurență neloială față de 
pescarii cinstiți, provoacă daune economice afectând veniturile sectorului și pune în 
pericol supraviețuirea comunităților costiere, mai ales în țările în curs de dezvoltare;

7. subliniază că pescuitul ilegal este o problemă mondială care impune colaborarea 
internațională și că trebuie contracarat atât în cazul în care este efectuat de flotele de 
pescuit ale unor terțe părți, cât și în cazul în care este efectuat de cele ale statelor membre; 
în această privință, subliniază necesitatea unor date prompte, detaliate și exacte despre 
navele de pescuit, în special despre acelea identificate ca fiind implicate în INN;

8. consideră că credibilitatea UE pe plan mondial în lupta împotriva pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat (INN) depinde de vigoarea cu care combate pescuitul INN 
practicat de propriile vase și vânzarea de pește INN pe propriile piețe;

9. solicită luarea de măsuri urgente pentru a pune capăt utilizării „pavilioanelor de 
conveniență”, o practică care permite vaselor de pescuit să opereze ilegal, în condiții de 
impunitate, cu mari pierderi pentru mediul marin, efectivele de pești, comunitățile de 
coastă, sectorul pescuitului legal și securitatea alimentară, mai ales în țările în curs de 
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dezvoltare, și subliniază necesitatea de a asigura că în aceste forme de piraterie în 
domeniul pescuitului nu sunt implicate interese ale UE;

10. invită Comisia să evalueze posibilitatea de a suspenda sau a interzice, în conformitate cu 
normele OMC, importul de produse provenite din țările care nu garantează respectarea 
măsurilor de combatere a pescuitului ilegal;

11. solicită statelor membre să asigure măsuri suplimentare de protecție în timpul perioadei de 
reproducere și în zonele de reproducere, acolo unde acestea există;

12. invită statele membre să aloce suficiente resurse (umane, financiare, logistice) pentru a 
implementa în întregime Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului privind 
prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat și 
solicită Comisiei să declanșeze procedura privind încălcarea legislației UE în cazul în care 
statele membre nu fac acest lucru;

13. solicită statelor membre și Comisiei să asigure combaterea pescuitului ilegal în larg și în 
apele interioare și subliniază nevoia de a revizui mecanismele de control și implementarea 
acestora, pentru a determina dacă sunt suficiente;

14. subliniază faptul că lupta împotriva pescuitului ilegal reprezintă o condiție indispensabilă 
pentru protecția ecosistemelor marine și un element esențial pentru dezvoltarea unui 
pescuit cu adevărat sustenabil; 

15. solicită statelor membre și Comisiei să implementeze o politică de toleranță zero față de 
pescuitul ilegal prin garantarea unei trasabilități totale pentru toate produsele de pescuit 
care intră în UE, în special prin constituirea unei baze de date mondiale a ADN-ului 
provenit de la stocurile de pește pentru a identifica sursa peștelui și a facilita urmărirea 
penală, și să garanteze că în statele membre nu se vând și nu se importă capturile obținute 
în urma pescuitului ilegal; solicită statelor membre și Comisiei să discute cu celelalte state 
care reprezintă piețe majore (inclusiv SUA, Japonia, China) despre modul în care acestea 
pot să interzică importul de pește ilegal și să implementeze măsuri similare ca obiective și 
abordare cu regulamentul UE privind pescuitul INN;

16. consideră că lupta împotriva pescuitului ilegal este în mare măsură o chestiune de voință 
politică și, în consecință, îndeamnă statele membre să intensifice lupta împotriva 
pescuitului ilegal, să garanteze respectarea regulamentului UE privind pescuitul INN și să 
acționeze pentru creșterea atenției și a sprijinului în domeniu la nivel global, folosind toate 
mijloacele de care dispune, în special la nivel internațional, ca de exemplu în cadrul OMC 
și al altor foruri, și îndeosebi prin intensificarea cooperării cu partenerii internaționali 
pentru a îmbunătăți monitorizarea, controlul și supravegherea activităților INN;

17. subliniază importanța creșterii transparenței în privința activităților de pescuit INN și 
solicită Comisiei și statelor membre să își intensifice eforturile pentru a publica 
informațiile despre operațiunile de pescuit INN și a institui sisteme de partajare a 
informațiilor cu orice stat sau organizație internațională care ar putea fi vizat;

18. subliniază necesitatea de a promova cooperarea între statele membre UE și state terțe 
pentru a combate pescuitul INN și a asigura că țările în curs de dezvoltare au capacitatea 
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de a se conforma legislației UE;

19. îndeamnă Comisia să interzică accesul la ajutoare din partea Fondului European pentru 
Pescuit tuturor navelor implicate în activități INN;

20. salută decizia Comisiei Europene de a introduce o „licență cu un sistem de puncte” un 
instrument prin intermediul căruia statele membre vor putea să identifice neregulile în 
orice etapă a lanțului de distribuție și să impună sancțiuni severe în caz de infracțiune; 

21. invită Comisia să consolideze parteneriatele în sectorul pescuitului cu țările în curs de 
dezvoltare, concentrându-și atenția asupra capacității acestora de control și supraveghere;



PE454.686v02-00 6/6 AD\868440RO.doc

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 24.5.2011

Rezultatul votului final +:
–:
0:

52
0
0

Membri titulari prezenți la votul final János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, 
Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Nessa Childers, Chris 
Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, 
Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa 
Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara 
Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles 
Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, 
Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia 
Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros 
Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore 
Tatarella, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Riikka Manner, Marisa Matias, 
Judith A. Merkies, Michail Tremopoulos, Anna Záborská


