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Subiect: Aviz privind o nouă strategie industrială pentru Europa (2020/2076(INI))

Domnule președinte,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru pescuit a fost solicitată pentru a 
transmite un aviz comisiei dumneavoastră. În cursul reuniunii din 12 iunie 2020, comisia a 
hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

Cu deosebită considerație,

Pierre Karleskind
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SUGESTII

A. întrucât noua strategie industrială pentru Europa, publicată de Comisie la 10 martie 
2020 [COM (2020) 0102], urmărește să stabilească un cadru european ambițios de 
reglementare pentru a valorifica pe deplin potențialul industriei europene în vederea 
realizării tranziției ecologice și digitale a UE, promovând totodată competitivitatea sa pe 
plan internațional;

B. întrucât sectorul pescuitului și cel al acvaculturii și ansamblul lanțurilor lor valorice sunt 
alcătuite din numeroase IMM-uri și sprijină mii de locuri de muncă, făcându-le parte 
integrantă din industria europeană, și trebuie, prin urmare, să contribuie la tranziția 
digitală și ecologică și să beneficieze de acestea;

C. întrucât în Rezoluția sa din 16 ianuarie 2018 referitoare la guvernanța internațională a 
oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODM-urilor pentru 
20301, Parlamentul a solicitat un moratoriu privind activitățile miniere de mare 
adâncime;

D. întrucât criza COVID-19 a avut un impact major asupra sectoarelor pescuitului și 
acvaculturii și asupra tuturor industriilor conexe, de la comerțul cu pește la distribuție și 
prelucrare; întrucât numeroși pescari, piscicultori, comercianți cu amănuntul și 
distribuitori au fost forțați să își reducă sau să își suspende activitățile din motive de 
sănătate publică, dar și din cauza scăderii drastice a cererii de produse marine și de 
acvacultură, în special din cauza colapsului canalelor de servicii alimentare (HORECA); 
întrucât acest lucru a avut un impact asupra întregii industrii a pescuitului, nu numai din 
cauza lipsei de materii prime, ci și fiindcă industria a fost nevoită să își adapteze rapid 
metodele de producție la noi măsuri sanitare pentru a-și putea menține activitatea și a 
furniza bunuri de bază pentru populație într-un moment atât de critic, iar producătorii și 
prelucrătorii au fost forțați să identifice noi furnizori și să găsească piețe alternative,

1. consideră că sectoarele pescuitului și acvaculturii, întregul lor lanț valoric și toate 
sectoarele conexe trebuie să fie incluse în noua strategie industrială pentru Europa astfel 
încât acestea să contribuie la tranzițiile ecologice și digitale și să beneficieze de pe urma 
acestora, ținând seama de caracteristicile specifice ale acestor sectoare și în scopul 
îmbunătățirii competitivității și stabilității economice; subliniază rolul esențial al 
sectoarelor pescuitului și acvaculturii în asigurarea autonomiei industriale și alimentare 
a Uniunii;

2. solicită o nouă strategie industrială pentru Europa, care să contribuie la tranziția 
ecologică și digitală a sectoarelor pescuitului și acvaculturii și a altor industrii legate de 
zonele de pescuit și de acvacultură și care să reducă amprenta lor ecologică și impactul 
asupra biodiversității;

3. invită Comisia să includă în planul de redresare al Uniunii sectoarele pescuitului și 
acvaculturii, inclusiv distribuția și prelucrarea, care trebuie puse în aplicare împreună cu 
introducerea unor politici industriale, de mediu și digitale ambițioase; reamintește 
importanța sectoarelor pescuitului și acvaculturii în ceea ce privește locurile de muncă, 
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inclusiv locurile de muncă înalt calificate și veniturile pentru multe zone și comunități 
costiere;

Tranziția ecologică

4. subliniază că este important să se acorde sectoarelor maritime și, în special, pescuitului, 
un rol important în tranziția ecologică, asigurând coerența dintre politicile Uniunii în 
domeniul maritim și al pescuitului și obiectivul Pactului verde european de a atinge 
neutralitatea climatică până în 2050; invită Comisia să elaboreze un plan de acțiune 
pentru decarbonizarea sectoarelor maritime care să includă sectorul pescuitului, în urma 
unei evaluări a impactului; consideră că modernizarea navelor în vederea abordării 
provocărilor contemporane și, în special, a îndeplinirii obiectivelor de decarbonizare va 
contribui la crearea de numeroase noi locuri de muncă; subliniază importanța formării 
profesionale eficiente a angajaților șantierelor navale în acest scop;

5. solicită tuturor părților interesate din sectoarele pescuitului și acvaculturii să fie 
implicate în Alianța europeană pentru hidrogen curat, ca parte a strategiei privind 
hidrogenul, prezentată de comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, la 9 iulie 2020;

6. solicită un moratoriu internațional privind toate activitățile de minerit de mare 
adâncime, precum și interzicerea explorării sau forării de petrol sau gaze în zonele 
marine protejate și în zonele de coastă sau în apropierea acestora, astfel cum s-a solicitat 
în Rezoluția Parlamentului din 16 ianuarie 2018, pentru a proteja ecosistemele 
oceanelor, populațiile piscicole și viitorul sectorului pescuitului din UE;

7. subliniază faptul că implicarea părților interesate existente, cum ar fi pescarii și 
piscicultorii, reprezintă o condiție prealabilă pentru punerea în aplicare a unei strategii 
ambițioase privind energia din surse regenerabile offshore; reamintește că, pentru 
succesul unei astfel de strategii, sunt esențiale consultările cu sectorul maritim și al 
pescuitului și comunitățile costiere cu privire la partajarea spațiului maritim; sprijină, în 
aceste condiții, inițiativa Comisiei de a elabora o strategie privind energiile regenerabile 
offshore;

8. subliniază că Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) este perfect 
adaptat la sprijinirea tranziției ecologice și că aceste sectoare trebuie să primească 
sprijin financiar adecvat pentru a putea realiza cu succes această tranziție;

Tranziția și inovarea digitală

9. subliniază necesitatea de a include sectoarele pescuitului și acvaculturii în tranziția 
digitală; consideră că tranziția digitală a acestor sectoare va îmbunătăți competitivitatea, 
reziliența și sustenabilitatea acestora și va permite producerea de noi date, facilitând în 
același timp colectarea și accesul la date, precum și o mai bună înțelegere a mediilor 
acvatice și a biodiversității marine și cunoașterea evoluției acestora în timp real;

10. subliniază că o tranziție digitală de succes a sectoarelor pescuitului și acvaculturii va 
contribui la o mai bună funcționare a pieței de fructe de mare, printr-o mai bună corelare 
a cererii cu oferta și optimizarea lanțului de aprovizionare dintr-un sector marcat de o 
fragmentare geografică puternică a surselor de aprovizionare;
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11. consideră că digitalizarea sectoarelor pescuitului și acvaculturii va spori eficacitatea 
sistemelor de control și trasabilitate pentru produsele pescărești și de acvacultură, va 
spori valoarea acestor produse, va stimula încrederea consumatorilor și va contribui la 
lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN); solicită includerea 
în strategia „De la fermă la consumator” a unei secțiuni dedicate creșterii valorii 
produselor pescărești și de acvacultură în scopul susținerii acestor sectoare în contextul 
tranziției ecologice și digitale;

12. consideră că inovarea trebuie să joace un rol esențial în realizarea obiectivului triplu de 
tranziție ecologică, tranziție digitală și competitivitate globală pentru sectoarele 
pescuitului și acvaculturii și trebuie, în special, să încurajeze dezvoltarea de noi tehnici 
și echipamente de pescuit mai selective și mai ecologice; subliniază importanța inovării 
și a cercetării științifice în aceste sectoare în vederea realizării obiectivului de 
durabilitate al politicii comune în domeniul pescuitului; consideră că o politică 
proactivă de formare, finanțare și parteneriate internaționale pentru dezvoltarea 
cercetării în domeniul exploatării maritime este esențială pentru încurajarea inovării în 
acest sector;

13. reamintește că noile tehnologii, date, servicii spațiale și potențialul inteligenței 
artificiale pot fi utilizate în domeniul pescuitului pentru a sprijini tranziția ecologică; 
subliniază că aceste tehnologii permit colectarea de date foarte utile pentru controlul 
pescuitului, gestionarea resurselor marine și monitorizarea deșeurilor marine;

14. subliniază că tranziția digitală a sectoarelor pescuitului și acvaculturii trebuie să fie 
însoțită de un sprijin financiar și tehnic adecvat;

Politica comercială

15. subliniază importanța asigurării unei concurențe loiale în comerțul internațional, în 
special în ceea ce privește produsele pescărești și de acvacultură; reamintește că 
negocierile din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) sunt în curs de 
desfășurare în vederea eliminării subvențiilor dăunătoare care contribuie la pescuitul 
INN, la pescuitul excesiv și la supracapacitate; subliniază că flota Uniunii respectă cele 
mai înalte standarde sociale și de mediu din lume; invită Comisia să depună toate 
eforturile pentru a ajunge cât mai curând posibil la un acord ambițios în conformitate cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul OMC;

16. invită Comisia să asigure o mai mare consecvență și coerență între politicile UE privind 
comerțul și pescuitul, în special în ceea ce privește aplicarea capitolului privind 
dezvoltarea durabilă din noua generație de acorduri comerciale, care obligă părțile să 
colaboreze activ în lupta împotriva pescuitului INN; sprijină inițiativa de a se institui 
noua funcție de responsabil pentru conformitatea cu acordurile comerciale, care are 
sarcina de a asigura respectarea și monitorizarea tuturor dispozițiilor acordurilor 
comerciale;

17. îndeamnă Comisia să evalueze cu atenție impactul acordurilor de liber schimb asupra 
sectoarelor pescuitului și acvaculturii din UE, precum și asupra industriei de prelucrare 
și a comunităților costiere din UE; invită Comisia să includă produsele pescărești și de 
acvacultură pe lista „produselor sensibile” în cursul negocierilor comerciale cu țări terțe;
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Ajutorul și finanțările de stat

18. subliniază necesitatea de a revizui normele europene privind ajutoarele de stat, în 
special în ceea ce privește cuantumul plafonului ajutoarelor de minimis pentru pescuit și 
acvacultură, astfel încât acesta să corespundă valorii plafonului ajutoarelor de  minimis 
acordate altor sectoare; consideră că majorarea plafonului ajutoarelor de minimis pentru 
aceste produse va contribui la valorificarea pe deplin a potențialului de investiții al 
sectoarelor pescuitului și acvaculturii în cadrul tranziției ecologice și digitale și al 
inovării;

19. invită Comisia și statele membre să sprijine finanțarea adecvată a sectoarelor pescuitului 
și acvaculturii, pentru a le sprijini în tranzițiile ecologice și digitale, în special prin 
intermediul strategiei revizuite de finanțare durabilă; reamintește că Parlamentul a 
solicitat o creștere substanțială a FEPAM pentru cadrul financiar multianual 2021-2027.


