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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

Evaluare generală

A. semnalează resursele limitate ale cadrului financiar multianual (CFM) 2014-2020 propus, 
care implică chiar o reducere, în termeni relativi, față de actualul CFM 2007-2013; 
consideră că criza nu poate reprezenta un argument pentru a reduce bugetul UE, ci, 
dimpotrivă, aceasta accentuează necesitatea de a avea un buget solid, consolidat în mod 
substanțial, care să permită atingerea obiectivelor politice ale UE, și anume sprijinirea 
creșterii economice și a ocupării forței de muncă și aplicarea principiului coeziunii 
economice și sociale în cadrul Strategiei Europa 2020; susține, prin urmare, modificarea 
de către Consiliu, în acest sens, a propunerii privind CFM 2014-2020 prezentată de 
Comisie;

Chestiuni generale privind sectorul pescuitului

B. reamintește faptul că resursele halieutice constituie un bun public vital pentru securitatea 
alimentară mondială; semnalează faptul că sectorul pescuitului și al acvaculturii și 
activitățile conexe reprezintă de multe ori principala sursă de venituri și de locuri de 
muncă sustenabile în regiunile costiere, insulare și periferice; subliniază faptul că politica 
comună în domeniul pescuitului (PCP) reformată ar trebui să urmărească îndeplinirea unor 
obiective sociale, economice și de mediu care să implice conservarea și gestionarea 
corespunzătoare a resurselor halieutice și combaterea declinului economic și social care 
afectează numeroase comunități costiere, stimulând ocuparea forței de muncă și 
îmbunătățind condițiile de viață ale populației locale, precum și acordând o atenție 
deosebită sectorului pescuitului la scară mică, aspecte care necesită resurse financiare 
suficiente după anul 2013; recunoaște necesitatea unei coordonări sporite cu politica de 
coeziune;

C. ia act de faptul că propunerea privind CFM 2014-2020 inclusă în Comunicarea Comisiei 
intitulată „Un buget pentru Europa 2020” prevede alocarea orientativă globală a 
6,685 miliarde EUR pentru pescuit și afaceri maritime în prețuri constante 2011 (FEPAM, 
inclusiv măsuri de piață + APP + ORGP), ceea ce înseamnă o medie anuală de 
955 de milioane EUR; pentru 2013, ultimul an al actualului CFM, bugetul este de 
984 de milioane EUR; subliniază cu îngrijorare faptul că valorile prevăzute pentru fiecare 
an al CFM 2014-2020 sunt de fiecare dată inferioare celei prevăzute pentru anul 2013 în 
actualul CFM; reamintește că , în Rezoluția sa din 8 iunie 20111 intitulată „Investiția în 
viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii”, Parlamentul a solicitat creșterea cu cel puțin 5% a resurselor 
alocate viitorului CFM față de nivelul aferent anului 2013;

D. subliniază că anumite obiective propuse de Comisie necesită mijloace financiare 
consolidate, fără de care îndeplinirea lor ar putea fi compromisă; obiectivele Comisiei sunt 
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următoarele: eliminarea decalajelor în materie de inovare între sectorul pescuitului și alte 
sectoare economice, favorizarea tranziției către un sector al pescuitului cu impact redus, 
eliminând practica aruncării înapoi în mare a capturilor și cu un impact limitat asupra 
ecosistemelor marine, asigurarea viabilității comunităților dependente de pescuitul costier, 
precum și promovarea diversificării;

E. semnalează faptul că, la fel ca sectorul agricol, și sectorul pescuitului se caracterizează 
printr-o vulnerabilitate ridicată în fața crizelor; susține, prin urmare, crearea unor 
mecanisme specifice de sprijin, asemănătoare cu cele prevăzute pentru sectorul agricol, 
care să fie utilizate în situații de urgență, cum ar fi catastrofele naturale, întreruperea 
forțată a activității determinată de planurile de refacere a stocurilor sau de restricții bruște 
ale accesului la factori de producție esențiali, printre altele; 

F. reafirmă că, din cauza lipsei de regularitate a activității de pescuit, determinată de diverși 
factori, mai ales de constrângerile naturale evidente, este necesar să se mențină o finanțare 
publică, națională și comunitară adecvată pentru acest sector;

Chestiuni privind fondurile structurale, inclusiv Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime (FEPAM)

G. consideră că viitorul cadru strategic comun care urmează să se aplice fondurilor cu 
gestiune partajată, inclusiv viitorului Fond european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM), va trebui să țină seama de diversitatea obiectivelor acestor instrumente de 
finanțare; reamintește că FEPAM este un fond de sprijin sectorial, iar alocarea resurselor 
sale nu ar trebui să depindă în niciun caz de statutul economic al zonei geografice în care 
își desfășoară activitatea destinatarul;

H. respinge posibilitatea introducerii și/sau consolidării normelor de condiționalitate 
macroeconomică pentru utilizarea fondurilor europene; consideră că țările cu cele mai 
mari dificultăți financiare și cu economiile cele mai fragile nu vor putea fi penalizate de 
două ori, fiindu-le limitat accesul la fonduri esențiale pentru redresare și dezvoltare, fapt 
care ar pune sub semnul întrebării principiul coeziunii;

I. subliniază importanța FEPAM în perioada 2014-2020, în calitate de instrument principal 
de finanțare a viitoarei PCP; subliniază faptul că noilor obiective, politici și priorități care 
vor afecta mediul marin vor trebui să le corespundă mijloace financiare adecvate; respinge 
finanțarea noilor obiective, politici și priorități, cum ar fi politica maritimă integrată, în 
detrimentul fondurilor necesare politicii în domeniul pescuitului;

J. susține simplificarea accesului la fondurile cu gestiune partajată, inclusiv la FEPAM, 
pentru a facilita activitatea beneficiarilor și autorităților naționale competente și a favoriza 
utilizarea integrală a sumelor disponibile; consideră că ar trebui să fie privilegiate mai 
degrabă proiectele cu soluții integrate, de care să beneficieze ansamblul comunităților 
costiere, într-o măsură cât mai largă, și nu cele de care beneficiază doar un număr redus de 
operatori;

K. își exprimă îngrijorarea în legătură cu eventualitatea eliminării instrumentelor publice în 
vigoare în prezent de reglementare a piețelor produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură; solicită consolidarea contribuției din partea organizării comune a pieței 
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(OCP) în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură, pentru a garanta un 
randament mai bun în acest sector, stabilitatea piețelor, o mai bună comercializare a 
produselor pescărești și sporirea valorii lor adăugate, fapt care impune dotarea OCP cu 
mijloace financiare adecvate;

L. recomandă coordonarea instrumentelor existente, în special a celor din domeniul 
financiar, pentru a răspunde problemelor specifice ale sectorului pescuitului la scară mică 
și ale comunităților costiere cele mai dependente de el;

M. subliniază că cercetarea științifică în domeniul pescuitului este un instrument esențial 
pentru buna gestionare a sectorului, fiind indispensabilă pentru identificarea factorilor care 
influențează dezvoltarea resurselor piscicole, pentru realizarea unei evaluări cantitative a 
acestora și pentru elaborarea de modele care să permită estimarea evoluției lor, precum și 
pentru îmbunătățirea echipamentelor de pescuit, a navelor și a condițiilor de muncă și de 
siguranță ale pescarilor; susține, prin urmare, consolidarea finanțării activităților de 
cercetare privind pescuitul, în domeniul social, economic și al mediului;

N. consideră că este absolut necesară îmbunătățirea colectării, prelucrării și disponibilității 
datelor biologice, în vederea garantării unei politici și gestionări bazate cu adevărat pe 
cunoaștere; consideră, așadar, că este necesar să crească intervenția Uniunii în acest 
domeniu, majorându-se rata de cofinanțare maximă autorizată de la 50 %, cât este în 
prezent, la cel puțin 75 %;

O. consideră că perioadele de repaus biologic reprezintă un mijloc important de conservare a 
resurselor piscicole, care are o eficacitate dovedită și reprezintă un instrument esențial 
pentru o gestionare sustenabilă a anumitor activități de pescuit; recunoaște faptul că 
instituirea perioadelor de repaus biologic în anumite etape critice din ciclul de viață al 
speciilor permite o evoluție a resurselor compatibilă cu menținerea activității de pescuit în 
afara perioadei de repaus; susține, în acest context, faptul că trebuie să se prevadă 
posibilitatea compensării financiare a pescarilor pe parcursul perioadelor de inactivitate;

P. subliniază faptul că stadiul actual al dezvoltării acvaculturii în Europa impune 
intensificarea activităților de cercetare și dezvoltare în acest domeniu pentru a permite 
exploatarea pe deplin a potențialului important al sectorului și, în același timp, combaterea 
unora dintre limitele sale, contribuind la îmbunătățirea sustenabilității sale;

Regiunile ultraperiferice

Q. reamintește importanța sectorului pescuitului pentru situația socioeconomică, ocuparea 
forței de muncă și promovarea coeziunii economice și sociale în regiunile ultraperiferice, 
a căror economie suferă de constrângeri structurale permanente, cu posibilități limitate de 
diversificare; susține menținerea și consolidarea ajutoarelor comunitare acordate 
sectorului pescuitului în regiunile ultraperiferice, în special prin intermediul programului 
de compensare a costurilor suplimentare care decurg din caracterul lor ultraperiferic, în 
contextul comercializării anumitor produse pescărești din anumite regiuni ultraperiferice 
(„POSEI - pescuit”); în acest sens, consideră că acest program nu ar trebui să fie limitat în 
timp, dat fiind că situația ultraperiferică este permanentă; regretă reducerea drastică a 
finanțării globale pentru aceste regiuni prevăzute în cadrul propunerii privind CFM 2014-
2020, deși numărul regiunilor ultraperiferice recunoscute de către UE va crește cu 
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siguranță în anii următori, și solicită o majorare substanțială a acestor sume;

Proiectul de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

R. solicită ca acordul interinstituțional să prevadă implicarea totală a Parlamentului European 
în procesul de negociere a acordurilor internaționale în domeniul pescuitului; solicită 
insistent ca reprezentanții Parlamentului European să poată participa, în calitate de 
observatori și de pe aceeași poziție cu reprezentanții statelor membre, la toate etapele 
negocierilor, având în vedere competențele Parlamentului în ceea ce privește acordurile în 
domeniul pescuitului;

Chestiuni privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului

S. își exprimă îngrijorarea cu privire la relativa ineficacitate a acordurilor de parteneriat în 
domeniul pescuitului în ceea ce privește sprijinul sectorial pentru țări terțe; subliniază 
faptul că, în conformitate cu deciziile Comisiei, fondurile atribuite sprijinului sectorial 
sunt prea reduse în termeni absoluți pentru a avea rezultate; consideră, prin urmare, că 
sunt necesare măsuri pentru a inversa această situație, sporind, de asemenea, eficacitatea 
sprijinului sectorial și favorizând o mai bună absorbție a acestor fonduri de către țările 
terțe.
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