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SUGESTII

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

1. salută Comunicarea privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), care, 
adoptând o poziție imparțială în vederea consolidării reciproce, trebuie să se concentreze 
pe dimensiunea culturală, socială, economică, și cea referitoare la mediu, pentru a încuraja 
dezvoltarea durabilă în concordanță cu o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă 
promovată de Strategia Europa 2020; susține că trebuie să existe o coordonare mai bună a 
acestei politici reformate cu alte politici europene și că acțiunea Uniunii Europene pe plan 
extern trebuie să fie în concordanță cu această politică;

2. consideră că regiunile trebuie să își asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește 
gestionarea pescuitului, în conformitate cu principiul subsidiarității și al regionalizării, și 
să promoveze dialogul între diverșii actori din sector, aflați atât în amonte, cât și în aval, 
prin furnizarea de stimulente și de sprijin în vederea înființării de „grupuri” internaționale;

3. consideră că gestionarea pescuitului ar trebui să se bazeze pe cunoștințe științifice și 
consultanță la nivel de experți, prin intermediul parteneriatelor dintre sectorul cercetării și 
cel al pescuitului și solicită dezvoltarea de programe regionale de colectare de date și de 
programe naționale de cercetare susținând coordonarea regională între statele membre;

4. reamintește importanța multifuncționalității pescuitului pentru regiunile costiere; insistă 
asupra necesității de a adopta măsuri specifice pentru anumite regiuni, precum RUP, cum 
ar fi sprijinirea flotelor de pescuit la scară redusă și a acvaculturii; sprijină măsurile de 
restructurare a forței de muncă, de susținere a formării și a conversiei profesionale, 
precum și stimulentele acordate organizațiilor de producători și celor interprofesionale;

5. subliniază importanța Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime pentru
aplicarea politicii reformate și pentru dezvoltarea teritorială echilibrată și incluzivă a 
zonelor de pescuit, subliniind faptul că finanțarea acestuia trebuie să fie în conformitate cu 
Strategia Europa 2020 și cu cadrul strategic comun (CSC).


