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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț 
internațional, care sunt comisii competente, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât negocierile actuale vor avea o importanță hotărâtoare pentru viitorul statelor 
membre și al Regatului Unit și, în acest context, pescuitul, gestionarea resurselor 
biologice marine și conservarea și refacerea ecosistemelor marine constituie aspecte 
esențiale; întrucât sectorul pescuitului creează direct și indirect sute de mii de locuri de 
muncă, asigură mijloace de trai pentru multe zone de coastă și comunități costiere – cele 
care luptă împotriva declinului demografic – contribuie la alimentația sănătoasă și 
sigură a milioane de consumatori și promovează un model de mediu solid;

B. întrucât politica comună în domeniul pescuitului (PCP) face posibil de aproape 50 de 
ani să se creeze condiții mai bune pentru dezvoltarea pescuitului și gestionarea 
sustenabilă a resurselor în toate statele membre în cauză; întrucât, ca urmare a retragerii 
Regatului Unit din UE, este nevoie de un acord care să garanteze vitalitatea economică 
a sectorului pescuitului și continuarea activităților de pescuit existente, precum și 
conservarea speciilor și protejarea și refacerea biodiversității;

C. întrucât Regulamentul UE 2017/2403 din 12 decembrie 2017 privind gestionarea 
sustenabilă a flotelor de pescuit externe1 a constituit un progres major în materie de 
transparență și răspundere în cadrul activităților globale de pescuit, lucru care ar trebui 
să se reflecte în viitorul acord;

D. întrucât legăturile istorice, geografice și ecosistemice dintre UE și Regatul Unit creează 
o interdependență strânsă între părți, atât în ceea ce privește activitățile de pescuit și de 
acvacultură și în sectoarele prelucrării acestor produse și comerțului cu acestea, cât și în 
ceea ce privește protejarea ecosistemelor marine comune; întrucât Regatul Unit și UE 
partajează în prezent 97 de stocuri care fac obiectul capturilor totale admisibile (TAC); 
întrucât, din aceste puncte de vedere, lipsa unui acord ar aduce prejudicii imediate și 
semnificative tuturor părților interesate implicate și, în ultimă instanță, cetățenilor 
Uniunii și ai Regatului Unit și ecosistemelor marine comune; întrucât, în plus, orice 
acord ar trebui să vizeze evitarea dislocării economice a pescarilor din Uniune și din 
Regatul Unit care au desfășurat activități de pescuit în apele Regatului Unit,

1. afirmă din nou că nu se poate încheia niciun acord global, inclusiv în materie de comerț, 
între UE și Regatul Unit dacă el nu include un acord complet, echilibrat și pe termen 
lung în domeniul pescuitului și al chestiunilor legate de pescuit, care să mențină în 
continuare accesul în condiții optime la ape, la resurse și la piețe al părților în cauză, 
precum și activitățile de pescuit existente;

2. afirmă din nou că acordul privind pescuitul trebuie să aibă o legătură directă cu 
negocierile în curs referitoare la parteneriatul economic, în special cele referitoare la 
comerț, și deci nu poate fi disociat de acestea; subliniază că chestiunea accesului liber la 
ape și porturi nu poate fi tratată separat de chestiunea liberului schimb și accesul 

1 JO L 347, 28.12.2017, p. 81.
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produselor pescărești din Regatul Unit pe piața UE;

3. reamintește că nici peștii și nici poluarea nu cunosc frontiere politice și vor continua să 
se răspândească în toate bazinele maritime; subliniază că ecosistemele sunt 
interconectate;

4. reamintește că cel mai mare beneficiu reciproc va fi obținut protejând ecosistemele 
comune și gestionând în mod sustenabil exploatarea lor, menținând accesul reciproc 
existent la ape și la resurse piscicole, cu scopul de a menține activitățile de pescuit 
existente, precum și definind principii și norme comune, coerente, clare și stabile, care 
să permită ca produsele pescărești și de acvacultură să aibă acces reciproc și liber la 
piețe, fără a cauza tensiuni economice sau sociale printr-o concurență dezechilibrată; 
insistă să se includă în viitorul acordul o clauză de salvgardare care să prevadă că orice 
încălcare a clauzelor privind accesul reciproc la ape și resurse va duce la o suspendare a 
tarifelor preferențiale pentru mărfurile din Regatul Unit pe piața UE;

5. subliniază că este necesar să se includă în proiectul de propunere de acord procentajele 
de repartizare aplicate în prezent pentru stocurile care urmează să fie partajate de cele 
două părți în anexa FISH-2 (Alocarea posibilităților de pescuit) în conformitate cu 
principiul stabilității relative în vigoare; faptul că procentajele pentru stocurile care 
urmează să fie partajate de cele două părți au fost lăsate goale poate fi privit ca o 
concesiune inițială acordată Regatului Unit, ceea ce ar diminua obiectivele prezentului 
mandat;

6. solicită părților să mențină alocările din cote existente și repartizarea stabilă și constantă 
a drepturilor de pescuit; subliniază că este important ca resursele să fie gestionate pe 
termen lung, pe baza respectării principiilor PCP, cum ar fi producția maximă durabilă 
(MSY) și măsurile tehnice, instrumentele de gestionare regionale, cum ar fi planurile 
multianuale pentru Marea Nordului și apele occidentale și Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”, care au contribuit toate până în prezent la îmbunătățirea situației 
stocurilor de pește, în beneficiul flotelor din statele membre ale UE, dar și din Regatului 
Unit;

7. reamintește că Regatul Unit a fost implicat în pregătirea și punerea în aplicare a 
planurilor multianuale pentru fiecare bazin maritim, în special pentru Marea Nordului și 
apele occidentale, că aceste planuri multianuale au fost elaborate ținând seama de statele 
membre din momentul respectiv, inclusiv Regatul Unit, și că obiectivele stabilite se 
bazează pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile și pe PCP;

8. reiterează că punerea în aplicare deplină a PCP a avut importante rezultate pozitive, atât 
prin creșterea numărului de stocuri exploatate în limitele MSY, cât și prin contribuția 
planurilor multianuale la sustenabilitatea biologică și economică, aducând beneficii 
comunităților de pescari în cauză;

9. subliniază că acordul trebuie să garanteze că măsurile tehnice sau zonele marine 
protejate sunt reciproce, nediscriminatorii și proporționale și nu constituie o modalitate 
de facto de a exclude navele UE din apele Regatului Unit; subliniază că atunci când se 
stabilesc zonele marine protejate, toate părțile interesate, inclusiv pescarii europeni, sunt 
implicate în procesul de guvernanță și de monitorizare a acestor zone în conformitate cu 
recomandările Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii; insistă asupra faptului 
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că acordul nu trebuie să ducă la o coborâre a standardelor sociale și de mediu ale UE;

10. îndeamnă Comisia să includă dispoziții referitoare la prevenirea și combaterea 
activităților de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) în apele Uniunii și ale 
Regatului Unit;

11. insistă asupra faptului că produsele pescărești și de acvacultură provenite din Regatul 
Unit care ajung pe piața internă trebuie să respecte aceleași standarde sociale, sanitare, 
fitosanitare și de mediu ca produsele pescărești și de acvacultură ale UE, astfel încât să 
se asigure condiții de concurență echitabile între produsele pescărești și de acvacultură 
din Regatul Unit și cele din UE, dar și pentru a asigura protecția consumatorilor 
europeni;

12. subliniază că este nevoie de mecanisme de consultare și de cooperare adecvate, de o 
abordare științifică comună, precum și de garanții că Regatului Unit va contribui în 
continuare la colectarea datelor și la evaluarea științifică a stocurilor, ca o bază pentru 
deciziile viitoare în materie de gestionare în comun a activităților de pescuit în toate 
bazinele maritime comune; îndeamnă părțile să continue să coopereze în mod activ și 
loial în chestiuni ce țin de controlul pescuitului și de combaterea pescuitului INN;

13. ia act de intenția Regatului Unit de a negocia cu Norvegia un acord-cadru separat 
privind pescuitul; reamintește că Norvegia este membră a Spațiului Economic European 
(SEE) și a Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), ceea ce implică drepturi și 
obligații care vizează sectorul pescuitului și produsele pescărești în ceea ce privește, 
printre altele, accesul la piața UE;

14. subliniază că este important să se includă în acord o referire la obligația de cooperare în 
cadrul stabilit pentru statele costiere, după cum se prevede în dreptul internațional, 
aspect esențial pentru măsurile de gestionare a pescuitului și pentru sustenabilitatea 
stocurilor partajate;

15. consideră că dispozițiile oricărui acord în domeniul pescuitului ar trebui să fie sprijinite 
de mecanisme de soluționare a litigiilor și să includă măsuri de remediere în cadrul unei 
gestionări generale a guvernanței relațiilor viitoare dintre UE și Regatul Unit;

16. reamintește eforturile depuse pentru a ajunge la un acord privind pescuitul până la 1 
iulie 2020; ia act cu regret că criza provocată de coronavirus – epidemia de COVID-19 
– a perturbat desfășurarea normală a negocierilor dintre Regatul Unit și UE; invită, prin 
urmare, părțile să fie flexibile și să decidă cât mai curând cu putință să extindă perioada 
de tranziție în conformitate cu articolul 132 din Acordul de retragere, pentru a oferi 
siguranță sectorului;

17. este de opinie că, în cazul în care se convine asupra prelungirii perioadei de tranziție, 
repartizarea actuală a TAC și a cotelor ar trebui extinsă în consecință, pentru a oferi 
securitate juridică sectorului pescuitului;

18. îndeamnă, cu toate acestea, Comisia și statele membre să se pregătească pentru toate 
scenariile posibile, atât prelungirea perioadei de tranziție, cât și neajungerea la un acord, 
și să prevadă măsurile necesare pentru a sprijini sectorul, dar și cadrele de reglementare 
adecvate fiecărui scenariu în parte;
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19. în fine, solicită părților aflate în negocieri să depună toate eforturile pentru a cădea de 
acord, cât mai curând posibil, asupra dispozițiilor legate de pescuit care să fie incluse în 
eventualul acord dintre Regatul Unit și UE, pentru ca ele să fie disponibile în timp util 
pentru stabilirea posibilităților de pescuit aferente primului an de după perioada de 
tranziție.
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