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SUGESTII 

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază faptul că, dată fiind importanța socioeconomică a activităților de pescuit în 

regiunile de coastă ale UE, menținerea unui fond pentru pescuit specific, substanțial, 

independent și accesibil este necesară pentru aplicarea politicii comune în domeniul 

pescuitului (PCP), pentru a asigura durabilitatea pescuitului și a acvaculturii europene, 

pentru a introduce un plan de selectivitate, astfel încât să se evite aruncarea capturilor 

înapoi în mare, pentru a reduce povara financiară rezultată din obligația de debarcare și a 

facilita îndeplinirea acesteia, și pentru a atinge obiectivul producției maxime durabile 

(MSY); evidențiază, în plus, faptul că un astfel de fond trebuie, de asemenea, să ajute 

sectorul pescuitului să desfășoare un proces de restructurare care a devenit necesar din 

diverse motive, precum și faptul că acest proces poate include măsuri precum aplicarea 

obligației de debarcare și înlocuirea motoarelor nepoluante; 

2. subliniază că PCP este o competență exclusivă a Uniunii Europene și că fondurile 

financiare puse la dispoziția UE pentru această politică ar trebui, prin urmare, să fie 

suficiente pentru atingerea obiectivelor exigente prevăzute în regulamentul de bază; 

reamintește, totuși, că actualul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 

reprezintă numai 0,6 % din totalul CFM 2014-2020; accentuează faptul că fondurile 

financiare din cadrul FEPAM ar trebui menținute cel puțin la același nivel, dată fiind 

importanța socioeconomică a pescuitului în zonele de coastă ale Uniunii Europene; 

3. îndeamnă Comisia să propună o finanțare majorată pentru următoarea perioadă de 

programare a FEPAM, procente de finanțare mai ridicate și norme diferite privind 

cofinanțarea și compensările acordate pescarilor în sezonul închis, astfel încât să fie 

disponibile fonduri pentru necesitățile pescuitului artizanal la scară mică, care este adesea 

afectat de întârzieri administrative provocate de statele membre;  

4. ia act de faptul că, în anumite cazuri, ar trebui să se mențină ajutoarele pentru sistarea 

temporară a activităților de pescuit; de asemenea, ia act de faptul că acestea ar trebui să 

vizeze flotele care sunt nevoite să își înceteze activitățile din cauze neprevăzute, cum ar fi 

închiderea unei zone de pescuit; solicită, de asemenea, menținerea măsurilor de sprijin în 

cazul încetării definitive a activităților de pescuit, în condițiile actuale, adăugând, după 

caz, un audit economic privind consecințele dezmembrării navelor asupra echilibrului 

flotei și asupra capacității reale de pescuit; 

5. ia act de faptul că Brexitul nu trebuie folosit ca scuză pentru a reduce finanțarea în viitor; 

consideră că UE ar trebui să găsească o modalitate prin care să se asigure că o eventuală 

scădere a CFM după 2020 nu provoacă în mod automat reducerea sumelor alocate 

FEPAM, așa cum s-a întâmplat în cazul bugetului pentru 2018; subliniază faptul că 

trebuie să se acorde prioritate, cu precădere, sprijinului destinat pescuitului costier la scară 

mică; avertizează, de asemenea, că riscul ca Brexitul să aibă un impact asupra pescuitului 

necesită o rubrică bugetară solidă, având în vedere bugetul deja diminuat alocat acestui 

sector în UE; 

6. propune creșterea finanțării prin intermediul altor instrumente financiare, pe lângă 

ajutoarele nerambursabile; propune, de asemenea, accesul la un sistem de credite care să 
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permită sectorului să își multiplice posibilitățile de finanțare, cu scopul de a susține 

dezvoltarea economică a întreprinderilor, precum și de a continua eforturile de atenuare a 

impactului activității extractive asupra mediului; 

7. subliniază necesitatea de a oferi FEPAM un nivel de finanțare suficient pentru a permite 

investițiile în sustenabilitatea, selectivitatea și competitivitatea flotei de pescuit; 

8. subliniază că, la trei ani de la adoptarea sa la 15 mai 2014, rata de execuție a FEPAM 

2014-2020 este în continuare nesatisfăcătoare, dat fiind că până în septembrie 2017 fusese 

folosit doar 1,4 % din fondul în valoare de 6,4 miliarde EUR; speră că rata de execuție a 

FEPAM și a altor programe structurale și de investiții ale UE se va îmbunătăți în cele din 

urmă; subliniază că rata redusă de execuție este, în mare parte, determinată de întârzierea 

cu care a fost aprobat regulamentul aferent acestui fond european în urma reformei PCP 

și, în multe cazuri, de lipsa de claritate în gestionarea ajutoarelor prevăzute de fond; 

îndeamnă, așadar, la o mai mare precizie și simplificare din acest punct de vedere; solicită 

mai multă flexibilitate în atribuirea creditelor, și solicită în special ca finanțarea destinată 

datelor, neutilizată de statele membre, să poată fi transferată institutelor de cercetare, și ca 

finanțarea destinată controlului să poată fi transferată Agenției Europene pentru Controlul 

Pescuitului; 

9. insistă, de asemenea, ca acele costuri legate de obligația de debarcare să fie acoperite de 

FEPAM, ceea ce presupune simplificarea și finanțarea suficientă a acestui fond; 

10. consideră că trebuie să se ia măsuri pentru a se asigura că Fondul european pentru pescuit 

post-2020 este executat în mod mai rapid, mai flexibil și mai puțin birocratic, fără 

întârzierile cu care s-a confruntat constant FEPAM în perioada 2014-2020, ca să nu se 

reproducă situația actuală; 

11. solicită Comisiei să revizuiască clauza privind investițiile, pentru a permite ca investițiile 

regionale și naționale cofinanțate din FEPAM să fie excluse de la calcularea deficitului 

național în cadrul semestrului european; 

12. sprijină punctul de vedere împărtășit la scară largă de către industrie și administrațiile 

statelor membre, potrivit căruia actualele norme de finanțare sunt prea complicate și ar 

putea fi simplificate în general, și în special pentru proiectele care implică sume mici; 

subliniază că raportul referitor la regulamentul Omnibus de simplificare a regulamentului 

financiar nu a acoperit FEPAM, astfel că se impune o simplificare a regulamentului 

FEPAM; 

13. subliniază importanța controlului pescuitului și a controlului colectării de date științifice, 

care reprezintă piloni ai politicii comune în domeniul pescuitului; estimează că aceste 

activități trebuie să beneficieze în continuare de finanțare de la Uniunea Europeană și că 

statele membre trebuie să-și accelereze eforturile în vederea utilizării resurselor 

respective; 

14. este de părere că, pentru un nou fond UE pentru pescuit, trebuie să fie introduse norme de 

proporționalitate, astfel încât proiectele mici să suporte o povară birocratică mai mică 

decât proiectele mari; propune, în acest sens, adoptarea unui fel de norme „de minimis” 

pentru sprijinul financiar de mică amploare în cadrul acestui nou fond european pentru 

pescuit; 
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15. evidențiază că, deși UE rămâne un importator net de pește și fructe de mare, sectorul 

european al pescuitului continuă să fie o sursă foarte importantă de produse alimentare 

sănătoase pentru piața europeană și o garanție a autonomiei alimentare; subliniază că UE 

ar trebui să împiedice în continuare intrarea pe piață a produselor care nu corespund 

standardelor alimentare, de mediu și sociale prevăzute de Convenția 188 a Organizației 

Internaționale a Muncii sau prevederilor privind combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat 

și nereglementat, și că aceste cerințe trebuie să fie integrate în acordurile de liber schimb; 

subliniază faptul că, în ansamblu, ar trebui restricționate importurile de produse pescărești 

de calitate inferioară care nu îndeplinesc cerințele legale și ar trebui create condiții de 

concurență echitabile pentru produsele pescărești; accentuează necesitatea ca UE să 

consolideze și să armonizeze controalele și inspecțiile aplicate importurilor din țări terțe, 

pentru a împiedica intrarea pe piața UE a produselor care nu respectă cerințele prevăzute 

de legislația în vigoare; 

16. subliniază că, până în prezent, valoarea adăugată europeană în gestionarea activităților de 

pescuit a fost asociată în mare parte cu o reducere a capacității flotelor de pescuit, cu o 

bună gestiune a resurselor, cu calitatea produselor și prelucrarea produselor; consideră că 

în CFM-ul post-2020 va trebui să se aibă în vedere asigurarea unui echilibru între 

resursele piscicole disponibile și capacitatea flotelor de pescuit; evidențiază însă faptul că 

ar trebui să se țină seama și de alte elemente, cu o valoare adăugată necuantificabilă, cum 

ar fi rolul pe care sectorul pescuitului îl joacă în comunitățile dependente în mare măsură 

de această activitate în ceea ce privește ocuparea directă sau indirectă a forței de muncă și 

creșterea economică la nivel local; subliniază, prin urmare, importanța păstrării unui fond 

pentru pescuit de sine stătător, pentru a sprijini aceste comunități și pentru a asigura o mai 

bună coeziune teritorială; 

17. subliniază că comunitățile din zonele de coastă, dependente de pescuitul artizanal, ar 

trebui să constituie o prioritate în viitorul FEPAM, dată fiind importanța acestui tip de 

pescuit în localitățile vizate în ceea ce privește mediul și ocuparea forței de muncă, acest 

sector reprezentând 80 % din flota europeană și 40 % din totalul locurilor de muncă din 

sectorul primar, la care se adaugă locurile de muncă indirecte generate de distribuția la 

scară locală, de confecționarea de plase de pescuit sau de repararea navelor; subliniază, 

mai mult, că comunitățile din zonele de coastă, dependente de pescuitul artizanal, ar trebui 

să constituie o prioritate în viitorul FEPAM, pentru garanta creșterea și a genera venituri și 

locuri de muncă; ia act de faptul că acesta a fost mesajul reformei politicii comune în 

domeniul pescuitului, transmis la formularea noii politici; 

18. subliniază importanța dimensiunii sociale și economice a pescuitului pentru comunitățile 

locale și pentru unele regiuni maritime și de coastă; recunoaște necesitatea de a menține o 

rezervă financiară suficientă pentru a putea asigura finanțarea sectoarelor pescuitului 

costier și artizanal și a sectorului flotelor de mică anvergură; 

19. evidențiază faptul că pescuitul costier tradițional se bucură de un nivel ridicat de 

atractivitate turistică, ceea ce generează în mod indirect efecte economice pozitive asupra 

altor sectoare economice; 

20. evidențiază faptul că comunitățile din zonele de coastă și insulare europene depind în 

mare măsură și vor depinde în continuare de sectorul pescuitului, fie în ceea ce privește 

prelucrarea produselor din pește și fructe de mare, turismul, alimentația, fie în amonte, în 
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ceea ce privește șantierele navale, întreținerea, reparațiile, siguranța și noile tehnologii; 

subliniază, prin urmare, că dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

(CLLD) și grupurile de acțiune locală în sectorul pescuitului (FLAG) ar trebui să rămână 

o prioritate, iar finanțarea alocată acestora trebuie să fie majorată, întrucât, cu ajutorul lor, 

comunitățile locale din sectorul pescuitului pot face față provocărilor la nivel local, 

utilizând cunoștințele părților interesate de la același nivel pentru a soluționa problemele 

existente; accentuează, în acest sens, importanța menținerii structurii de finanțare a 

organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și a contribuirii la susținerea 

organismelor reprezentative ale profesiei; 

21. consideră că măsurile de control reprezintă o componentă fundamentală și esențială a PCP 

în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile și că trebuie dedicate 

suficiente resurse economice și de altă natură activităților de control, atât de către 

Comisie, cât și de către statele membre; consideră, prin urmare, că viitorul fond trebuie să 

asigure un sprijin suficient în această privință; 

22. subliniază că este necesar să se mențină structura de finanțare a celor două instrumente de 

sprijin colectiv pentru sectorul pescuitului, grupurile de acțiune locală și organizațiile de 

producători din acest sector, dat fiind că acestea reprezintă elemente de bază pentru 

dezvoltarea pescuitului în zonele care depind de această activitate; 

23. consideră că FEPAM ar trebui să continue să acorde sprijin financiar prioritar pescuitului 

artizanal și din zonele de coastă, dat fiind rolul socioeconomic pe care acestea îl au în 

regiunile profund dependente de pescuit, însă fără a diminua sprijinul financiar acordat 

altor flote, necesare și ele pentru aprovizionarea cu alimente sănătoase a piețelor din UE; 

24. consideră necesară începerea unui proces de reflecție privind posibilitatea finanțării 

măsurilor de modernizare a anumitor flote învechite și care presupun riscuri de siguranță 

pe mare, cum este cazul unor flote din regiunile ultraperiferice, în vederea viitoarei 

reforme a CFM, cu condiția ca această finanțare să nu genereze o creștere a capacității de 

pescuit; 

25. subliniază rolul din ce în ce mai important al așa-numitei „economii albastre”; este de 

părere că prioritățile strategiei privind creșterea albastră ar trebui să fie aliniate cu cele ale 

FEPAM prin atribuirea unei rubrici specifice, și anume sustenabilitatea mediului, 

utilizarea eficientă a resurselor, competitivitatea, crearea de locuri de muncă de calitate, 

formarea academică și profesională și coeziunea teritorială; invită Comisia să revizuiască 

alocările bugetare pentru creșterea albastră în CFM și insistă asupra faptului că fondul 

pentru pescuit ar trebui să joace un rol important în acest sens; 

26. salută faptul că, în cadrul Strategiei europene privind „economia albastră”, se dorește să se 

dea un impuls sectorului acvaculturii, căruia îi este alocat 20 % din FEPAM, însă regretă 

faptul că există obstacole administrative în calea dezvoltării acvaculturii; solicită, prin 

urmare, să se acorde atenție modalităților de reducere a birocrației în statele membre; 

27. evidențiază că este necesar să se ia măsuri de sprijin menite să faciliteze dialogul social și 

să se utilizeze FEPAM pentru formarea personalului calificat din sectorul maritim și al 

pescuitului; accentuează importanța modernizării sectorului maritim și al pescuitului și ia 

act de rolul pe care îl joacă în acest proces inovarea; solicită, prin urmare, consolidarea 

investițiilor în dezvoltarea tehnologică și în inovare, ținând seama în special de necesitatea 
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de a îmbunătăți selectivitatea uneltelor de pescuit în contextul obligației de debarcare și de 

a îndeplini criteriile MSY, și având în vedere necesitatea de a asigura eficiența navelor, 

precum și confortul și siguranța echipajelor; mai mult, solicită ca la fonduri să aibă acces 

întreprinderi din alte sectoare, care elaborează propuneri destinate sectorului pescuitului, 

și să se multiplice posibilitățile de finanțare pentru a promova îmbunătățirile 

randamentului economic și ecologic al acestui sector; 

28. subliniază importanța promovării și investirii în diversificarea pescuitului prin dezvoltarea 

de activități complementare; 

29. reamintește că este necesar să se amelioreze colectarea de date științifice și să se asigure 

un acces mai bun la acestea, să se încurajeze cooperarea și schimbul de date științifice 

dintre sectorul maritim și al pescuitului, pe de o parte, și comunitatea științifică, ONG-

urile și alte entități, pe de altă parte, și de asemenea să se încurajeze noile activități de 

cercetare și să se dezvolte noile ramuri din sectorul pescuitului, precum acvaponia; 

30. reamintește importanța unor avize științifice riguroase și independente la evaluarea 

situației resurselor halieutice, astfel încât să poată fi luate decizii de gestionare care să 

permită realizarea producției maxime durabile (MSY); este de părere că post-2020 

FEPAM ar trebui să fie dotat cu o finanțare suficientă pentru colectarea de date științifice; 

31. subliniază că este important să se mențină cel puțin același nivel de finanțare pentru 

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, date fiind funcțiile acesteia de control, 

inspecție și supraveghere în sectorul pescuitului; solicită ca rolul Agenției Europene 

pentru Controlul Pescuitului să fie consolidat în viitor pentru a permite îndeplinirea 

obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, și pentru a permite Agenției 

Europene pentru Controlul Pescuitului să își consolideze activitățile în ceea ce privește 

administrarea flotelor de pescuit și supravegherea procedurilor de control; îndeamnă 

Comisia să majoreze finanțarea acordată Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului; 
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