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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru pescuit este conștientă de faptul că proiectul de buget 2012 se înscrie într-un 
context specific, legat de limitarea cheltuielilor publice de către statele membre. Potrivit 
declarațiilor Comisiei Europene, proiectul de buget pregătit de aceasta sprijină investițiile și 
relansarea economică. În acest sens, ar trebui reafirmat faptul că politicile din domeniul 
pescuitului se află în continuare printre elementele-cheie ale economiei unui număr mare de 
regiuni, ale sectorului alimentar din Europa, ale coeziunii sociale și ale gestiunii ecosistemelor 
acvatice. Uniunea Europeană ar trebui, așadar, să își mențină cheltuielile în aceste sectoare la 
același nivel și să depună eforturi pentru a spori dinamismul și eficiența economică și socială 
în sectorul pescuitului.

Exercițiul 2012 va fi caracterizat de implementarea primelor măsuri legate de reforma politicii 
comune în domeniul pescuitului (PCP) și a politicii maritime integrate (PMI). În acest sens, 
trebuie evitată situația în care finanțarea măsurilor din cadrul PMI s-ar realiza în detrimentul 
creditelor alocate PCP și altor politici tradiționale din domeniul pescuitului. În acest context, 
la titlul 11 secțiunea III, în proiectul de buget se subliniază eforturile Comisiei Europene de a 
majora ușor creditele de plată, cu luarea în considerare a rezervelor. Cu toate acestea, este 
regretabil că bugetul alocat controalelor (11 08) a scăzut dramatic (cu 16,92% în credite de 
plată). Prin intermediul creditelor care vor fi votate, Comisia pentru pescuit va urmări 
îndeaproape programul de lucru al DG MARE și propunerile legislative privind reforma PCP.

SUGESTII

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

1. salută efortul Comisiei Europene de a menține la același nivel ca în exercițiul precedent 
cuantumul global al creditelor de plată alocate domeniului pescuitului;

2. se declară surprins de nivelul ridicat al creditelor solicitate pentru a fi înscrise în rezervă și 
solicită să fie inițiate în mod corespunzător actele legislative necesare pentru utilizarea 
acestor sume, în special actele referitoare la acordurile internaționale din domeniul 
pescuitului;

3. salută majorarea creditelor de plată alocate piețelor produselor piscicole (11 02) și 
Fondului european pentru pescuit (FEP) (11 06), însă observă că menținerea la același 
nivel a creditelor de angajament destinate piețelor produselor piscicole compromite 
posibilitatea de a acorda acestui domeniu un sprijin solid în următorii ani; consideră că ar 
trebui să se țină seama și de crearea treptată, în 2012, a Observatorului prețurilor de pe 
piața produselor piscicole, pentru care Comisia s-a angajat să propună o bază legislativă;

4. își exprimă regretul cu privire la propunerea Comisiei de a diminua nivelul global al 
creditelor de angajament și de plată destinate controlului și implementării PCP, în special 
în ceea ce privește contribuțiile financiare pentru statele membre; consideră că Comisia 
Europeană trebuie să se implice mai activ pentru a facilita și a promova utilizarea acestor 
credite;
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5. cu toate acestea, salută majorarea creditelor destinate Agenției Comunitare pentru 
Controlul Pescuitului, ale cărei eforturi trebuie sprijinite și promovate;

6. constată că creditele destinate politicilor legate de conservarea, gestionarea și exploatarea 
resurselor acvatice (11 07) rămân în general la același nivel, însă, având în vedere nivelul 
de execuție din 2010, solicită Comisiei Europene să utilizeze în proporție mai mare 
creditele puse inițial la dispoziția sa;

7. ia act de crearea unei linii bugetare destinate PMI, dar constată că creditele propuse nu 
sunt suficiente pentru realizarea obiectivelor principale ale acestei noi politici; reafirmă că 
finanțarea PMI nu trebuie să se facă în niciun caz în detrimentul alocărilor bugetare 
tradiționale din cadrul PCP și că este necesar să se găsească un echilibru just în cursul 
utilizării creditelor înscrise în rezervă la rubricile 1 și 2 din cadrul financiar multianual;

8. respinge ferm reducerile drastice prevăzute la capitolul referitor la pescuit în poziția 
Consiliului privind bugetul 2012; regretă deci intenția Consiliului de a reduce drastic 
fondurile alocate de Uniune acestui sector, care duce lipsă acută de mijloace, având în 
vedere rolul său în societate în ansamblu;

9. atrage atenția Consiliului asupra faptului că reducerea resurselor financiare din sectorul 
european al pescuitului nu va permite niciodată dezvoltarea durabilă a acestuia; observă că 
Uniunii Europene îi revine un rol indispensabil și în promovarea în întreaga lume a 
caracterului sustenabil al pescuitului; constată că, fără mijloace suplimentare pentru 
activitățile de control, pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat va submina în 
continuare eforturile enorme ale pescarilor din UE, ceea ce reprezintă o piedică în calea 
bunei funcționări a acestei piețe;

10. solicită Consiliului să își reexamineze poziția în ceea ce privește nivelul creditelor de plată 
și de angajament de la toate liniile bugetare din cadrul titlului 11, în special de la cele 
destinate FEP.


