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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. reamintește că, la 13 iulie 2011, Comisia a propus o reformă importantă a politicii comune 
a UE în domeniul pescuitului (PCP), care, având obiectivul de a asigura exploatarea 
sustenabilă a resurselor marine vii, este un element cheie al inițiativei emblematice „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”;

2. subliniază faptul că, în cadrul pachetului legislativ privind reforma PCP, Comisia propune 
introducerea conceptului de producție maximă durabilă (MSY) pentru a permite stocurilor 
de pește să atingă un nivel sigur și pentru a le menține în condiții de bună sănătate; solicită 
Comisiei să clarifice această abordare MSY, în special în ceea ce privește rezervele de 
specii multiple de pești;

3. consideră că țelul pe termen lung ar trebui să fie de a permite stocurilor de pești să se 
refacă până la niveluri care pot depăși MSY, putând genera un randament economic 
maxim în mod sustenabil și pe termen lung și, de aceea, solicită Comisiei să întreprindă 
cercetările necesare și apoi să vină cu propuneri în sprijinul propunerilor actuale de 
reformă a PCP, adoptând o poziție mai progresistă din punct de vedere ecologic și 
economic;

4. este de acord cu opinia Comisiei, evidențiată în pachetul legislativ privind reforma PCP, 
conform căreia practica de aruncare a capturilor nedorite înapoi în mare reprezintă o risipă 
de resurse; cu toate acestea, pentru a îmbunătăți această situație, trebuie să fie găsite 
soluții care să fie discutate împreună cu pescarii și cu alte părți implicate și care să fie 
adaptate la realitatea condițiilor de muncă ale acestora; solicită Comisiei să înăsprească 
măsurile de ocrotire a stocurilor de pește exploatate excesiv pentru a se asigura că 
activitățile industriei de pescuit a UE sunt sustenabile din punct de vedere ecologic, 
economic și social;

5. recunoaște faptul că supracapacitatea flotei rămâne unul dintre principalele obstacole din 
calea pescuitului sustenabil; cu toate acestea, este de părere că actuala propunere a 
Comisiei de introducere a concesiunilor de pescuit transferabile, ca soluție în vederea
reducerii capacității de pescuit și a creșterii viabilității economice fără costuri pentru 
contribuabili, rămâne un subiect extrem de controversat, mai ales datorită posibilelor 
efecte asupra ecosistemelor marine și asupra economiei sectorului, cauzate de posibila 
concentrare a respectivelor capacități de pescuit în mâinile unui număr redus de actori;

6. subliniază importanța economică și socială a flotelor costiere artizanale în anumite regiuni 
și solicită luarea unor măsuri specifice, care să sprijine creșterea ecologică, inteligentă și 
favorabilă incluziunii și să contribuie la un sector al pescuitului și al acvaculturii 
sustenabil și cu un impact scăzut asupra mediului;

7. subliniază faptul că flota de pescuit a UE este un utilizator important de combustibili fosili 
și că sunt necesare progrese suplimentare în domeniul proiectării ecologice, în special în 
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ideea de a dezvolta motoare mai eficiente și mai puțin poluante pentru navele de pescuit; 

8. reamintește faptul că inițiativa emblematică privind eficiența utilizării resurselor include și 
protecția ecosistemelor; subliniază, în această privință, faptul că trebuie să se depună 
eforturi în domeniul cercetării și dezvoltării în vederea producerii unor unelte de pescuit 
mai selective și în vederea identificării unor potențiale sinergii între gestionarea stocurilor 
și conservarea speciilor protejate;

9. subliniază faptul că acțiunile externe ale UE și în special cele din cadrul relațiilor sale 
comerciale externe trebuie să fie coerente cu principiile și obiectivele PCP și trebuie să 
asigure un cadru echitabil în sectorul pescuitului și al acvaculturii statelor membre.
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