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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională face apel la Comisia pentru pescuit, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că pescuitul artizanal costier, culesul de fructe de mare și acvacultura extensivă 
reprezintă tipurile de capturi cele mai sustenabile din punct de vedere social, economic și 
al mediului înconjurător, fiind determinante în dezvoltarea socioeconomică a 
comunităților costiere; au o mare amprentă culturală și diversitate teritorială, pe continent, 
în insule și în zonele de pescuit cele mai îndepărtate. Acest tip de pescuit este afectat de 
factori negativi precum lipsa epurării apelor, reziduuri, mareele negre, dezvoltarea fără 
limită a construcțiilor pe litoral și incidența marilor proiecte asupra coastei; 

2. subliniază insuficiența datelor statistice în termeni de coeziune socială, economică și 
teritorială și apelează la necesitatea de a promova indicatori la nivel european care să 
furnizeze date socioeconomice, științifice și de mediu;

3. având în vedere situația precară și decăderea anumitor comunități costiere care depind de 
pescuit și lipsa unor alternative de diversificare economică, trebuie să se utilizeze 
instrumentele, fondurile și mecanismele existente pentru a garanta coeziunea termenilor 
de angajare și sustenabilitate ecologică, recunoscând în mod specific acest tip în noul 
cadru al PPC, printr-o cogestionare și participare mai mare a sectorului pescuitului
artizanal în luarea deciziilor și stimulând strategiile locale în zonele de coastă care depind 
de pescuit;

4. de aceea, se solicită Comisiei Europene ca din viitorul Fond european pentru pescuit și 
afaceri maritime să se rezerve un procent special destinat pescuitului artizanal, culesului 
de fructe de mare și acvaculturii extensive și să elaboreze un „Program special de 
sprijinire a pescuitului la scară mică”, adresat comunităților costiere care depind de 
pescuit, acordând prioritate accesului la aceste resurse celor care le pescuiesc și le culeg în 
forma cea mai sustenabilă posibil din punct de vedere social și al mediului înconjurător.


