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SUGESTII
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru
pescuit, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de
rezoluție ce urmează a fi adoptată:
A.

întrucât, potrivit Raportului economic anual pentru 2019 privind flota de pescuit a UE,
elaborat de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP),
rentabilitatea flotei UE s-a menținut în 2017, înregistrând un profit net de 1,3 miliarde
EUR, în timp ce, pentru 2019, se aștepta o ușoară îmbunătățire a rezultatelor datorită
prețurilor mai mari ale capturilor debarcate, prețurilor scăzute la combustibili și ratelor
reduse ale dobânzilor; întrucât politica comună în domeniul pescuitului (PCP) urmărește
să asigure că pescuitul și acvacultura sunt sustenabile din punct de vedere ecologic,
economic și social1;

B.

întrucât, în rezoluția sa din 27 februarie 20142, Parlamentul European a îndemnat
Comisia să lanseze un program statistic specific privind regiunile dependente de
pescuit, acordând o atenție deosebită pescuitului costier și artizanal, metodelor de
pescuit tradiționale și canalelor de comercializare specifice, precum și muncii și
condițiilor sociale și de muncă ale lucrătoarelor în domeniul pescuitului manual al
crustaceelor și moluștelor, confecționerelor de plase de pescuit și femeilor care lucrează
în domeniul pescuitului artizanal și în activitățile conexe, cu scopul de a evalua
necesitățile specifice ale activității femeilor și de a îmbunătăți recunoașterea socială a
acestor profesii care presupun o muncă foarte dură;

C.

întrucât, în 2017, erau peste 150 000 de pescari în UE; întrucât se estimează că o parte
semnificativă dintre aceștia, peste 25 % potrivit unor evaluări, au fost angajați
nesalarizați3;

D.

întrucât un număr semnificativ de persoane care lucrează în sectorul pescuitului sunt
femei și, deși relativ puține dintre acestea lucrează direct pe nave de pescuit, o parte
importantă dintre ele sunt angajate pe uscat, adesea informal, pentru a sprijini
activitățile maritime, în special în cazul pescuitului la scară mică; întrucât, în ciuda
contribuției lor semnificative la acest sector, rolul femeilor nu este încă suficient
recunoscut;

E.

întrucât au fost raportate cazuri de muncă forțată, precum și de trafic de ființe umane în
contextul industriei pescuitului4;

F.

întrucât veniturile mici și imprevizibile, problemele legate de sănătate și de siguranță și
condițiile precare de muncă reprezintă obstacole semnificative în calea eforturilor de a
face sectorul pescuitului atractiv pentru tinerii lucrători, punând în pericol, astfel,

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind
politica comună în domeniul pescuitului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
2 Rezoluția Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la măsurile specifice luate în cadrul
politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii (JO C 285, 29.8.2017, p. 150).
3 Comunicarea Comisiei din 11 iunie 2018 privind situația actuală a politicii comune în domeniul pescuitului si
consultarea referitoare la posibilitățile de pescuit pentru 2019 (COM(2018)0452),
4 Biroul Internațional al Muncii, Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries, 2013.
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transferul dintre generații în sectorul pescuitului și viitorul industriei pescuitului în
ansamblu;
G.

întrucât diferența dintre rentabilitatea pescuitului industrial și cea a pescuitului la scară
mică a cunoscut o creștere treptată în ultimii ani, înregistrându-se astfel un impas
deosebit al pescuitului la scară mică, având ca rezultat reducerea drastică atât a flotei,
cât și a numărului de pescari;

H.

întrucât flota de pescuit la scară mică reprezintă peste 60 % din toată flota europeană,
care oferă locuri de muncă pentru un număr semnificativ de lucrători și este un element
esențial în economia micilor stațiuni de litoral, care deseori coincid cu zonele aflate în
criză economică;

I.

întrucât, din 2008, numărul total de locuri de muncă în flota de pescuit UE a scăzut în
medie cu 1,3 % pe an, parțial din cauza reducerii capacității flotei5; întrucât vârsta
medie a pescarilor din diferite regiuni este mai mare de 50 de ani, în anumite zone
depășind 60 de ani, ceea ce evidențiază o problemă serioasă de reînnoire generațională,
care ar putea pune în pericol continuarea activităților de pescuit în Europa în viitorul
apropiat; întrucât este dificil ca tinerii pescari să își imagineze un viitor sigur și să
planifice o carieră în acest sector; întrucât, în 2018, flota de pescuit costier la scară mică
a UE a reprezentat 75 % din flota sa activă de pescuit și 50 % din echipajele angajate;
întrucât activitățile de pescuit durabil la scară mică sunt marginalizate; întrucât, în 2018,
aproape două treimi din totalul accidentelor de muncă soldate cu moartea în UE-27 au
avut loc în sectorul construcțiilor, transporturilor, stocării, producției, agriculturii,
silviculturii și al pescuitului6;

J.

întrucât actualul Regulament (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului privind pescuitul0
ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)7 urmărește să asigure că peștele capturat ilegal
nu intră în UE; întrucât pescuitul INN și încălcarea drepturilor omului și a drepturilor în
materie de muncă merg adesea mână în mână; întrucât statelor membre ale UE li s-a
impus să ratifice Convenția privind munca în domeniul pescuitului a OIM (OIM C188)
prin Directiva Consiliului 2017/1598;

K.

întrucât turismul de coastă, pescuitul recreativ și promovarea patrimoniului cultural
reprezintă componente importante ale dezvoltării durabile a zonelor de coastă;

L.

întrucât, potrivit datelor oficiale publicate de Comisie în 2019, vârsta medie a flotei
europene era de 29,9 ani și în pescuitul la scară mică ajungea la 32,5 ani, cu un impact
semnificativ în ceea ce privește sustenabilitatea navelor din punct de vedere ecologic,
precum și în ceea ce privește respectarea și actualizarea echipamentelor și a standardelor
de siguranță ale acestora;

M.

întrucât, deși pescuitul poate fi limitat din cauza schimbărilor climatice, vor apărea noi
activități precum cultivarea macroalgelor, parcurile eoliene și serviciile de mediu;

Ibid (COM(2018)0452).
Eurostat: statistici privind accidentele de muncă, noiembrie 2020.
7 JO L 286, 29.10.2008, p. 1.
8 JO L 25, 31.1.2017, p. 12.
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N.

întrucât pescuitul INN reprezintă o amenințare serioasă la adresa resurselor marine de la
nivel mondial, deoarece provoacă epuizarea stocurilor de pește, distruge habitatele
marine, denaturează concurența, sancționează în mod nejustificat pescarii onești și pune
în pericol asigurarea mijloacelor de subzistență ale comunităților costiere;

O.

întrucât s-a observat o creștere a concentrării flotelor de pescuit în toată Europa9;

P.

întrucât implicarea activă a pescarilor în colectarea și descărcarea pe uscat a deșeurilor
care au fost pescuite în mare este esențială pentru protejarea biodiversității, a stocurilor
de pește și pentru atingerea obiectivelor prevăzute de noul Pact verde, printre care lanțul
valoric generat de reciclarea acestor deșeuri colectate din mare,

1.

recunoaște că regiunile de coastă și regiunile ultraperiferice depind în mod tradițional de
pescuit și ar trebui să beneficieze de sprijin financiar pentru a consolida locurile de
muncă din sectorul pescuitului, a dezvolta noi sectoare și a crea noi locuri de muncă, în
special în sectorul pescuitului la scară mică; invită statele membre să pună în aplicare
politici specifice pentru a proteja locurile de muncă existente, a crea noi locuri de
muncă diverse și a promova digitalizarea; subliniază importanța prevenirii oricărui tip
de discriminare pe piața muncii și a protejării și sprijinirii grupurilor vulnerabile și
dezavantajate; sprijină utilizarea combinată a fondurilor structurale și de investiții
europene pentru a crea sinergii, evitând, în același timp, suprapunerile;

2.

salută faptul că Fondul social european (FSE) a fost utilizat pe scară largă pentru
revitalizarea zonelor costiere și rurale, oferind persoanelor excluse de pe piața muncii
oportunități de formare și de angajare adaptate nevoilor individuale și locale, creării de
locuri de muncă și necesităților specifice sectoarelor; subliniază că Fondul european
pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEPAM) contribuie la pescuit și la
economia albastră sustenabilă, precum și la incluziunea socială, mobilitatea forței de
muncă și dezvoltare;

3.

reamintește că Strategia privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025 prevede ca
fondurile relevante ale UE să sprijine acțiuni de promovare a participării femeilor pe
piața muncii și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată, să promoveze
investițiile în structurile de îngrijire, să sprijine antreprenoriatul în rândul femeilor și să
combată segregarea de gen;

4.

subliniază impactul socioeconomic al Brexitului asupra industriei pescuitului și
îndeamnă statele membre să aloce fondurile UE pentru a sprijini locurile de muncă, a
promova pescuitul sustenabil și progresele legate de egalitatea de gen în cadrul
industriei;

5.

solicită Comisiei să lanseze inițiative urgente care să pună capăt muncii forțate și
comerțului ilicit din industria pescuitului;

6.

subliniază impactul economic și social considerabil al pandemiei de COVID-19 și
necesitatea ca statele membre să aloce fonduri UE pentru a sprijini menținerea și crearea
de locuri de muncă în sectorul pescuitului și în economia albastră; subliniază necesitatea

9Comisia

Europeană, Study on ownership and exclusive rights of fisheries means of production (Studiu privind
drepturile de proprietate și drepturile exclusive asupra mijloacelor de producție ale pescăriilor), februarie 2019.
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ca aceste fonduri să promoveze acțiuni care să abordeze impactul colateral al crizei
sanitare asupra grupurilor vulnerabile și asupra nevoilor specifice de sănătate și să
vizeze asigurarea accesului continuu la toate serviciile de asistență medicală;
7.

condamnă cu fermitate toate discursurile de incitare la ură și acțiunile ostile împotriva
pescarilor; reamintește faptul că pescarii europeni respectă cele mai înalte standarde din
lume în ceea ce privește protecția mediului și a biodiversității, că aceștia și-au arătat
angajamentul față de această prioritate prin adaptarea continuă la reglementări noi și
solicitante și că, deși în politicile europene se fac în continuare îmbunătățiri, PCP a ținut
seama de zeci de ani de necesitatea unei gestionări rezonabile a speciilor; face apel la un
respect reciproc față de profesia pescarilor, ținând seama de valoarea umană și culturală
a muncii acestora, de natura sa strategică pentru autonomia alimentară, de contribuția sa
la consumul de alimente sigure și sănătoase și la cunoașterea și protecția mediului
maritim;

8.

subliniază faptul că, la sfârșitul anului 2019, statele membre au raportat cheltuieli de
153 de milioane EUR la categoria „pescuit și acvacultură”; subliniază, cu toate acestea,
că datele colectate nu sunt reprezentative, deoarece statele membre nu specifică cu
exactitate fondurile alocate sectorului maritim, al pescuitului și al acvaculturii atunci
când abordează nevoile regionale legate de educație, formare, ocuparea forței de muncă
și incluziune;

9.

salută beneficiile aduse de schimbările strategice din UE, în special de tranziția „verde”
și de tranziția digitală, care se preconizează că vor proteja locurile de muncă existente și
vor crea noi locuri de muncă de calitate în regiunile puternic dependente de pescuit și
vor stimula în continuare dezvoltarea economică a acestora; subliniază importanța
protejării ocupațiilor tradiționale din sectorul pescuitului, deoarece acestea contribuie în
mod considerabil la bunăstarea socioeconomică a comunităților costiere, contribuind la
dezvoltarea locală, menținerea și crearea de locuri de muncă atât în amonte, cât și în
aval, la aprovizionarea cu pește proaspăt și la conservarea culturilor locale tradiționale;
consideră că activitatea de pescuit costier este esențială, asigurând nu numai protecția
diversității culturale în regiunile în cauză, ci și supraviețuirea întregilor comunități
costiere; subliniază, în acest sens, că este necesar să se asigure coerența cu obiectivele
Pactului verde european, cu obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr. 14 al ONU și
cu Acordul de la Paris; subliniază importanța de a le permite pescarilor să se adapteze la
schimbările aduse de aceste tranziții;

10.

solicită Comisiei să lanseze inițiative menite să recunoască munca femeilor în sectorul
pescuitului și să asigure egalitatea salarială între femei și bărbați;

11.

subliniază importanța de a oferi lucrătorilor din sectorul pescuitului, în special tinerilor
și persoanelor interesate de această activitate, acces echitabil și incluziv la consiliere, la
stagii de calitate și plătite și la educație și formare profesională, inclusiv în ceea ce
privește sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția mediului marin, resursele și
zonele costiere, calitatea capturilor și formarea în domeniul comercializării și
managementului, permițându-le astfel să se adapteze la noile tendințe ale pieței, cum ar
fi alimentele ecologice, lanțurile scurte de aprovizionare, turismul specializat și
vânzarea și promovarea produselor locale prin utilizarea noilor tehnologii; afirmă că
educația și formarea adecvată și specifică sunt esențiale pentru a încuraja tinerii să ducă
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mai departe activitățile și tradițiile legate de pescuitul costier; subliniază necesitatea de a
oferi tinerilor toate informațiile relevante și de a evidenția posibilele traiectorii
profesionale, astfel încât aceștia să poată fi implicați pe deplin în sectorul pescuitului;
încurajează în continuare sprijinul financiar combinat din fondurile UE pentru astfel de
cursuri de formare, consiliere, stagii de practică și formare profesională pentru toți
pescarii în afara sezoanelor de pescuit; constată că modalitățile de formare variază în
statele membre și includ atât abordarea tradițională, prin transferul de cunoștințe de la
părinți la copii, cât și învățământul formal, profesional (superior), în timp ce conținutul
programelor de formare și învățământ oferite diferă adeseori de la un stat membru la
altul și uneori chiar și în interiorul acestora10;
12.

constată că formarea pescarilor poate juca un rol important în stimularea implicării și
contribuției activităților de pescuit la protecția naturii și în sprijinirea punerii în aplicare
și utilizarea unor tehnici de pescuit mai sustenabile, în conformitate cu obiectivele PCP
privind exploatarea sustenabilă a resurselor;

13.

reamintește că recunoașterea reciprocă a calificărilor și a certificatelor de siguranță
maritimă în cadrul UE va spori mobilitatea personalului și va face profesiile din
domeniu mai atractive pentru generația mai tânără; consideră că recunoașterea
certificatelor nu ar trebui să implice sarcini financiare și birocratice excesive;

14.

este extrem de preocupat de diferențele semnificative între condițiile de trai și de muncă
ale pescarilor angajați în pescuitul la scară mare și ale celor angajați în pescuitul la scară
mică; invită, așadar, Comisia și statele membre să intervină rapid și de comun acord
pentru a sprijini mai bine și pentru a revitaliza pescuitul la scară mică, care s-a dovedit a
fi, de asemenea, mai sustenabil față de pescuitul la scară mare intensiv și industrial,
precum și un pilon fundamental pentru economia și identitatea micilor localități
costiere;

15.

subliniază importanța continuității în cariera profesională și, în acest context, a creării și
menținerii locurilor de muncă; reamintește că pescarii ar trebui sprijiniți să-și continue
cariera pe uscat dacă nu pot continua să lucreze pe mare, din cauza stării de sănătate, a
schimbărilor pe piața muncii sau a altor factori; consideră că fondurile UE, în special
FSE, ar trebui să sprijine tranziția profesională lină a acestor persoane, inclusiv prin
învățarea pe tot parcursul vieții;

16.

reamintește că politica de coeziune este instrumentul politicii de investiții a UE pentru
reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale; invită statele membre să
utilizeze fondurile structurale și de investiții europene, în special, FEPAM pentru a-i
implica pe cetățeni la nivel local în elaborarea răspunsurilor la provocările cu care se
confruntă sectorul pescuitului; recunoaște că FEPAM ar putea contribui la consolidarea
în continuare a sprijinului acordat de Uniune pescarilor pentru colectarea uneltelor de
pescuit pierdute și a deșeurilor marine, contribuind astfel la protejarea și refacerea
biodiversității și a ecosistemelor marine și costiere și la punerea în aplicare a strategiei

Document de informare al Comisiei pentru pescuit „Fishers for the Future, attracting a new generation of
labour to the fishing industry and generating employment in coastal communities” („Viitorii pescari, atragerea
unei noi generații de lucrători în sectorul pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere”),
2020, p. 10.
10
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europene pentru materialele plastice într-o economie circulară;
17.

încurajează sprijinirea în continuare, posibila extindere și mai buna monitorizare a unor
grupuri de acțiune locală (GAL) de succes, ținând seama de obiectivele economiei
sociale, pentru a promova strategii de dezvoltare locală în producția de alimente, a
îmbunătăți utilizarea resurselor naturale, a face comunitățile de pescari mai atractive
prin stimularea serviciilor și culturii, precum și pentru a crea locuri de muncă; consideră
că punerea în aplicare a unor astfel de strategii ar trebui sprijinită de fondurile UE;

18.

subliniază, prin urmare, importanța sprijinirii unor noi piețe pentru vânzarea peștelui și
a altor produse marine, precum subprodusele pescărești care pot fi extrase și introduse
pe piața nealimentară, optimizând astfel utilizarea resurselor, promovând pescuitul
sustenabil și reducând risipa în acest sector; solicită simplificarea cerințelor
administrative și tehnice, în conformitate cu dispozițiile privind sănătatea și siguranța,
pentru dezvoltarea piețelor locale pentru peștele proaspăt în scopul de a stimula
comercializarea directă și serviciile de livrare la domiciliu, în special pentru
microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), deoarece acest lucru
poate permite comunității locale să păstreze o proporție mai mare din valoarea
capturilor sale;

19.

solicită statelor membre să sprijine pescuitul sustenabil la scară mică prin intermediul
politicilor economiei sociale, în vederea punerii în aplicare a ODD nr. 14; invită, de
asemenea, statele membre să sprijine propunerea Comisiei privind sistemul UE de
control al pescuitului pentru a consolida dispozițiile existente în materie de trasabilitate
și a îmbunătăți certificarea originii, deoarece acestea pot contribui la o gestionare mai
sustenabilă a resurselor și la deschiderea piețelor cu o valoare mai mare;

20.

încurajează continuarea digitalizării sectorului, care ar trebui să permită o mai bună
cooperare între pescari și clienți, sporind trasabilitatea produselor pescărești și să
asigure o mai bună gestionare a stocurilor de pește; subliniază valoarea accesului la
formare pe acest subiect, sprijinită de fondurile UE;

21.

își exprimă profunda îngrijorare cu privire la sănătatea fizică și mentală a lucrătorilor
din industria pescuitului, care este adesea pusă în pericol nu numai de pericolul inerent
al muncii în largul mării, ci și de utilizarea de nave care nu respectă reglementările
actuale în materie de siguranță, ceea ce sporește expunerea acestora la accidente de
muncă, inclusiv accidente grave; invită, prin urmare, autoritățile competente să asigure
condiții de muncă sigure și decente pentru toți lucrătorii din sector, precum și condiții
de concurență echitabile și o concurență loială între întreprinderile de pescuit la nivel
mondial, fără a scădea standardele europene; invită statele membre să ofere sprijin
adecvat pentru îmbunătățirea siguranței flotei și a condițiilor de muncă în conformitate
cu cerințele de sustenabilitate a mediului și acordând o atenție deosebită pescuitului la
scară mică, în special în regiunile insulare și ultraperiferice, unde vârsta medie a navelor
este semnificativ mai mare decât în cazul pescuitului industrial; salută inițiativa
Comisiei de a ajunge la un acord cu privire la siguranța navelor de pescuit;

22.

își exprimă îngrijorarea cu privire la situația pescarilor din Marea Baltică; subliniază
necesitatea de a reface stocurile de pește din Marea Baltică; invită statele membre să
protejeze locurile de muncă existente;
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23.

reamintește dreptul tuturor lucrătorilor din industria pescuitului de a forma sindicate și
reamintește Comisiei afirmația sa potrivit căreia „negocierile colective trebuie să
reprezinte norma de referință în toate statele membre”11;

24.

este îngrijorat de îmbătrânirea forței de muncă în sectorul pescuitului și solicită
stimulente pentru a atrage tânăra generație; invită statele membre să promoveze
schimbarea de generații sprijinind persoanele care doresc să înceapă o carieră în sectorul
pescuitului și să abordeze chestiuni cum ar fi costul inițial ridicat al înființării unei
firme, metodele de alocare a posibilităților de pescuit, instabilitatea veniturilor,
egalitatea de gen și incertitudinea cu privire la durata carierei; salută proiectele finanțate
de UE pentru implicarea tinerilor prin programe special concepute, cum ar fi inițiativa
de finanțare din FEPAM pentru prima achiziție a unei nave, care îi inspiră să înceapă o
carieră în sectorul pescuitului12; ia act de faptul că statele membre ar trebui să abordeze
problema salariilor și a veniturilor decente în sectorul pescuitului; îndeamnă CSTEP să
integreze în PCP indicatorii legați de obiectivele sociale generale, în special în ceea ce
privește protecția, educația și formarea, câștigurile și siguranța lucrătorilor;

25.

subliniază rolul femeilor în sectorul pescuitului, care este adesea trecut cu vederea sau
abia vizibil, dar fundamental pentru sprijinul logistic și administrativ acordat navelor de
pescuit și pentru comercializarea și prelucrarea peștelui; subliniază că acțiunile de
atragere a tinerilor spre activitatea de pescuit trebuie să asigure egalitatea de gen și să
țină seama de rolul femeilor în întreaga industrie a pescuitului, de la capturarea peștelui
la gestionarea navelor, acvacultură, comercializare și prelucrarea produselor pescărești,
dar și de rolul acestora în știință și în administrare;

26.

solicită punerea în aplicare integrală a articolului 17 din Regulamentul privind PCP
pentru a asigura reînnoirea generațiilor și pentru a aloca tinerilor pescari posibilități de
pescuit suficiente;

27.

subliniază că promovarea unor standarde înalte în ceea ce privește sustenabilitatea
mediului în sectorul pescuitului este esențială pentru atragerea unei noi generații de
pescari și pentru asigurarea stabilității economice pe termen lung în acest sector;

28.

consideră că garantarea unui mediu de lucru accesibil, inclusiv în cadrul sectorului
pescuitului, în vederea reintegrării pe piața muncii atât a pescarilor activi, cât și a
foștilor pescari și a altor lucrători din industria pescuitului care suferă de dizabilități
fizice sau mentale, ar conduce la o mai mare incluziune socială și ar contribui la crearea
mai multor stimulente pentru generarea de venituri în sectorul pescuitului și în
comunitățile de pescari;

29.

solicită autorităților competente să sprijine accesul persoanelor cu dizabilități la
echipamente adaptive pentru pescuit și pentru alte activități în exterior; solicită crearea
unei baze de date europene pentru raportarea accidentelor de muncă din sectorul

Comunicatul de presă al Comisiei Europene, „Advancing the EU social market economy: adequate minimum
wages for workers across Member States (Realizarea de progrese în economia socială de piață: salarii minime
adecvate pentru lucrătorii din toate statele membre), 28 octombrie 2020.
12 A se vedea, de exemplu, proiecte precum Blå omsorg (Blue care) – servicemodell för utsatta barn och unga I
Österbotten din Finlanda.
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pescuitului;
30.

atrage atenția asupra impactului imprevizibil pe care îl poate avea Brexitul asupra
sectorului pescuitului, în special în zonele de coastă care găzduiesc flotele de pescuit
cele mai afectate; consideră că acest impact va afecta nu numai navele de pescuit și
pescarii, ci întreaga comunitate și ocuparea forței de muncă în zonele de coastă.
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