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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. subliniază faptul că nici o țară nu poate înfrunta singură problema declinului 
biodiversității, în special al ecosistemelor marine, și că guvernele statelor membre trebuie 
să coopereze și să își coordoneze eforturile într-un mod mai eficient pentru a aborda 
această chestiune globală; subliniază faptul că atât societatea, cât și economia beneficiază 
de punerea temeinică în aplicare a politicii în domeniul biodiversității;

2. subliniază că angajamentul de a menține sau de a restabili până în 2015 rezervele 
halieutice la un nivel mai ridicat decât cel care să permită realizarea unei producții 
maxime durabile (MSY), conform pachetului de reforme ale politicii comune în domeniul 
pescuitului propus de Comisie, a fost aprobat de șefii de stat și de guvern în cadrul 
Summitului mondial de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă din 2002;

3. solicită Comisiei să dezvolte în continuare abordarea MSY, ținând seama de toate 
aspectele legate de populațiile de pești, în special de mărimea, vârsta și stadiul 
reproducător al acestora, abordând problema rezervelor de specii multiple și luând în 
considerare interacțiunile ecosistemelor;

4. subliniază importanța consultanței științifice bazate pe date fiabile și suficiente pentru o 
gestionare eficientă și durabilă a pescuitului; subliniază nevoia de date referitoare la o 
gamă largă de parametri pentru ecosisteme, pentru a dezvolta o abordare a pescuitului 
bazată pe ecosistem, și solicită statelor membre să își intensifice în mod semnificativ 
eforturile de colectare și furnizare a unor astfel de date;

5. salută noua strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020, în special obiectivul 
numărul 4 referitor la gestionarea optimă a stocurilor halieutice;

6.  salută angajamentul de a evita capturile accidentale de specii nedorite, de a conserva 
ecosistemele marine vulnerabile și de a elimina capturile aruncate înapoi în mare;

7. solicită Comisiei și statelor membre să pună în aplicare în totalitate și să finanțeze această 
nouă strategie, asigurându-se că fiecare măsură de finanțare a UE este compatibilă cu 
legislația privind biodiversitatea și protecția apelor;

8. subliniază faptul că atingerea celor șase obiective propuse de noua strategie a UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020 depinde de respectarea normelor deja stabilite de 
către UE și de gestionarea corespunzătoare a inițiativelor sau a programelor relevante în 
acest sens, în special a rețelei Natura 2000 a zonelor protejate și a programului LIFE + ; 
solicită o finanțare corespunzătoare a siturilor Natura 2000 în cadrul noii perioade 
financiare;

9. subliniază că adevăratul test cu privire la angajamentul UE în vederea atingerii 
obiectivelor în materie de biodiversitate și soluția reală la această problemă nu o 
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reprezintă această nouă strategie, ci mai degrabă reformele preconizate ale politicii 
agricole comune și ale politicii comune în domeniul pescuitului și cadrul financiar 
multianual; subliniază, de asemenea, faptul că gradul insuficient de integrare a protecției 
biodiversității în cadrul altor politici UE a stat la baza eșuării primei strategii;

10. solicită Comisiei să elaboreze indicatori fiabili de sustenabilitate a mediului, inclusiv a 
zonelor marine și de coastă, pentru a evalua progresele realizate în vederea atingerii 
obiectivului global de protecție a biodiversității;

11. consideră că este necesară abordarea conservării biodiversității marine la cel mai înalt 
nivel în cadrul Summitului Rio+20 de la Rio de Janeiro din iunie 2012;

12. salută Rezoluția Adunării Generale a ONU referitoare la asigurarea sustenabilității 
pescuitului mondial adoptată la 6 decembrie 2011, subliniind că sunt necesare eforturi 
urgente pentru a se ajunge la o utilizare sustenabilă a oceanelor și a mărilor lumii;

13. salută planul prezentat în luna noiembrie 2011 și elaborat de patru agenții ONU 
(UNESCO, FAO, PNUD și OMI) de încurajare a statelor de a-și reînnoi angajamentul de 
limitare a degradării oceanelor și de a încerca să găsească soluții pentru pericole precum 
exploatarea excesivă prin pescuit, poluarea sau declinul biodiversității.
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