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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la „Mai mult pește în mări?” Măsuri de promovare a refacerii stocurilor 
peste nivelul producției maxime durabile (MSY), inclusiv zone de refacere a stocurilor și 
zone marine protejate
(2019/2162(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) 
și articolele 11 și 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul 
pescuitului (PCP),

– având în vedere Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”),

– având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică și Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice,

– având în vedere Strategia UE în domeniul biodiversității, cuprinsă în Comunicarea 
Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 – 
Readucerea naturii în viețile noastre” (COM(2020)0380),

– având în vedere Raportul de evaluare globală privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice din 2019 al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES),

– având în vedere Rezoluția din 2016 a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii 
(UICN) privind creșterea ariei de acoperire a zonelor marine protejate în vederea 
conservării biodiversității marine,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la cea de a 15-a reuniune a 
Conferinței părților (COP15) la Convenția privind diversitatea biologică1,

– având în vedere raportul din 2017 al Băncii Mondiale intitulat „The sunken billions 
revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries” (Miliardele duse pe apa 
Sâmbetei: Progrese și provocări în domeniul pescuitului marin mondial),

– având în vedere Raportul Comisiei din 1 octombrie 2015 privind progresele înregistrate 
în crearea de zone marine protejate, în conformitate cu articolul 21 din Directiva-cadru 
2008/56/CE „Strategia pentru mediul marin” (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0015.
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marin”) (COM(2015)0481),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0000/2020),

A. întrucât politica comună în domeniul pescuitului (PCP) urmărește să asigure 
sustenabilitatea ecologică pe termen lung a activităților de pescuit și acvacultură și 
refacerea și menținerea progresivă a populațiilor de pești peste nivelurile de biomasă 
capabile să asigure producția maximă durabilă (MSY);

B. întrucât scopul Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin (MSFD) este de a 
proteja și conserva mediul marin, a preveni deteriorarea sa și a reface ecosistemele 
marine, precum și acela de a atinge o stare ecologică bună pentru apele marine ale UE 
până în 2020;

C. întrucât măsurile de gestionare a pescuitului adoptate în cadrul PCP încep să dea 
rezultate, deoarece crește numărul de stocuri de pești exploatate la niveluri sustenabile, 
fapt ce permite creșterea productivității stocurilor care, până de curând, erau 
supraexploatate;

D. întrucât aproximativ 38 % din stocurile din Atlanticul de Nord-Est și circa 92 % din 
Marea Mediterană sunt tot supraexploatate, potrivit Comitetului științific, tehnic și 
economic pentru pescuit (CSTEP), în ciuda cerinței legale de a pune capăt pescuitului 
excesiv până în 2020;

E. întrucât pescuitul la randament economic maxim (REM) se referă la nivelul de captură 
la care se obțin beneficii sociale, de mediu și economice maxime, îmbunătățind astfel 
reziliența sectorului;

F. întrucât Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (UICN) solicită ca cel puțin 
30 % din totalitatea habitatelor marine să fie transformate până în 2020 într-o rețea de 
zone marine foarte protejate, printre alte măsuri eficiente de conservare bazate pe zone, 
cu obiectivul ca în cel puțin 30 % din ocean să nu se deruleze activități extractive;

G. întrucât strategia UE în domeniul biodiversității din 2030 prevede obiectivul obligatoriu 
din punct de vedere juridic ca din zona maritimă a UE cel puțin 30 % să fie protejată și 
10 % să fie strict protejată;

H. întrucât pierderea biodiversității marine are un impact socio-economic asupra sectorului 
pescuitului, comunităților costiere și societății în ansamblu și, prin urmare, ar trebui 
prevenită; întrucât, potrivit Băncii Mondiale, refacerea populațiilor de pești ar aduce 
beneficii economice mai mari decât dacă s-ar menține starea actuală a populațiilor de 
pești marini;

I. întrucât există un consens științific larg că zonele marine protejate sunt benefice pentru 
activitățile de pescuit datorită efectului lor de propagare și a efectelor lor pozitive asupra 
recrutării,
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Îmbunătățirea gestionării pescuitului pentru a pune capăt pescuitului excesiv

1. își reiterează apelul pentru o implementare integrală a PCP cu scopul de a reface și 
menține populațiile de pești peste nivelurile de biomasă capabile să asigure MSY;

2. invită Comisia și statele membre să mărească aria de acoperire a cunoștințelor științifice 
cu obiectivul ca până în 2025 cel târziu să fie evaluate 100 % din stocurile de pește 
exploatate în apele europene și să poată fi calculată MSY pentru toate aceste stocuri;

3. îndeamnă Comisia să asigure o aplicare mai riguroasă a abordării ecosistemice în 
gestionarea pescuitului, pentru a reduce la minimum efectele negative pentru 
ecosistemele marine, stocurile de pești și societate;

4. invită Comisia să sprijine în continuare planurile de îmbunătățire a selectivității și să 
țină cont de rezultatele studiilor care arată impactul negativ al unor tehnici de pescuit 
precum uneltele de pescuit de fund sau dispozitivele de atragere a peștilor (FAD), 
limitându-le strict utilizarea;

5. consideră că UE nu ar trebui să se limiteze la practicile actuale de gestionare a 
pescuitului, ci să promoveze tranziția către activități de pescuit cu impact redus, pentru 
a reface stocurile de pești și ecosistemele marine;

6. consideră că MSY nu ar trebui să fie singurul indicator de gestionare a pescuitului în 
UE și că ar trebui utilizat și randamentul economic maxim;

7. invită Comisia să solicite consultanță științifică pentru a introduce treptat REM, 
începând cu cele mai importante stocuri;

8. roagă Comisia să înceapă să propună progresiv pe termen lung TAC la nivelul REM 
pentru toate stocurile și pentru 30 % din TAC-uri până în 2030;

Extinderea și mai buna gestionare a rețelei de zone protejate

9. subliniază că deși Uniunea Europeană a făcut progrese și a îndeplinit obiectivul de a 
desemna 10 % din apele europene ca zone protejate, rețeaua de zone marine protejate 
(ZMP) este departe de a funcționa perfect și că doar o mică parte din ZMP-urile 
existente dispun de planuri de gestionare și de măsuri de protecție;

10. apreciază propunerea Comisiei din Strategia sa în domeniul biodiversității pentru 2030 
de a proteja cel puțin 30 % din zona maritimă a UE;

11. cere ca jumătate din această suprafață, adică 15 % din apele europene, să beneficieze de 
un nivel ridicat de protecție, cuprinzând zone în care toate capturile și activitățile 
economice sunt interzise (zone „no take”), zone în care sunt interzise numai tehnicile de 
pescuit cele mai distructive, cum ar fi uneltele de pescuit de fund, și zone de refacere a 
stocurilor de pești, după cum prevede PCP;

12. îndeamnă statele membre să desemneze și alte zone marine protejate în temeiul 
Directivelor privind păsările și habitatele și al Directivei-cadru „Strategia pentru mediul 



PE650.373v01-00 6/10 PR\1202523RO.docx

RO

marin”, pentru a atinge aceste obiective;

13. dorește ca zonele marine protejate să fie înființate ca părți ale unei rețele coerente de 
zone conectate, incluzând și zone offshore și cu apă adâncă; reamintește cerința de a 
înceta pescuitul cu unelte de pescuit de fund la adâncimi sub 400 m în zonele în care se 
știe că există sau pot exista ecosisteme marine vulnerabile (EMV);

14. îndeamnă Comisia să stabilească orientări stricte pentru gestionarea ZMP-urilor pentru 
statele membre și să facă o clasificare a ZMP-urilor, luând în considerare etapa de 
înființare, planurile de gestionare și beneficiile ecosistemice, bazându-se pe orientări 
existente ca, de exemplu, standardele globale ale UICN;

15. îndeamnă statele membre să întocmească planuri de gestionare mai riguroase și mai 
eficiente pentru ZMP-urile existente și să instituie măsuri de control mai stricte pentru a 
avea siguranța că zonele marine protejate sunt respectate, inclusiv cu implicarea 
pescarilor;

16. recunoaște că ZMP-urile și alte zone protejate nu pot avea succes decât dacă sunt 
acceptate și primite cu entuziasm de pescari, comunitățile costiere și alte părți 
interesate; cere, prin urmare, ca sectorul pescuitului, inclusiv componenta sa artizanală, 
precum și alte părți interesate relevante, să fie cooptate la proiectarea, gestionarea și 
monitorizarea zonelor marine protejate;

17. subliniază că stabilirea zonelor marine protejate presupune o abordare cuprinzătoare și 
coerentă, care nu trebuie să se rezume la limitarea activităților de pescuit comercial, ci 
să ia în vizor și alte activități, de pildă explorarea și exploatarea combustibililor fosili, 
mineritul, acvacultura la scară largă, dragarea, transportul și pescuitul de agrement;

18. roagă statele membre să extindă rețeaua de zone de refacere a stocurilor de pește în 
cadrul PCP;

Combaterea altor factori de mediu care amenință refacerea stocurilor de pești

19. subliniază că acțiunile rapide și ferme de combatere a schimbărilor climatice sunt 
esențiale pentru conservarea unor populații piscicole sănătoase și, implicit, pentru 
continuitatea activității de pescuit și securitatea alimentară pe termen lung;

20. relevă că pentru a reface stocurile de pești trebuie abordate și alte efecte antropice, cum 
ar fi reducerea cantității de oxigen și acidifierea, și diverse surse de poluare cu impact 
asupra refacerii stocurilor de pești, precum nitrații, apele reziduale, îngrășămintele, 
pesticidele, substanțele chimice toxice, poluarea din activități industriale și turismul de 
masă, reziduurile din acvacultură, poluarea cu plastic și microplastic, cremele solare, 
hormonii, poluarea sonoră, scurgerile de petrol și uneltele de pescuit pierdute sau 
aruncate în mare;

21. roagă Comisia să ia în considerare aceste solicitări și să le trateze în noul său plan de 
acțiune pentru conservarea resurselor piscicole și protejarea ecosistemelor marine, pe 
care intenționează să le prezinte până în 2021, precum și în toate propunerile legislative 
viitoare;
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22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Anul 2020 trebuia să fie anul în care să se atingă o stare ecologică bună a mediului marin și 
toate stocurile de pești să fie exploatate la niveluri sustenabile. Măsurile adoptate în cadrul 
PCP încep să dea roade și tot mai multe stocuri de pește sunt exploatate la niveluri 
sustenabile, făcând posibilă creșterea randamentului la anumite specii până de curând 
amenințate. Cu toate acestea, obiectivele stabilite prin Directiva-cadru „Strategia pentru 
mediul marin” și PCP tot nu au fost atinse. În fața unei probleme atât de mari și date fiind 
noile pericole reprezentate de schimbările climatice, nu se mai poate merge doar pe logica 
menținerii resurselor și conservării mediului, trebuie să se treacă la o logică de refacere și 
reparare. 

Unul dintre principalele obiective ale politicii comune în domeniul pescuitului începând cu 
anul 2013 este acela de a pune capăt pescuitului excesiv la toate stocurile europene și de a 
aplica, până în 2020, obiectivul producției maxime durabile la ratele de exploatare a 
stocurilor. Potrivit Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), 38 % 
din stocurile din Atlanticul de Nord-Est și 92 % din stocurile din Mediterană rămân 
supraexploatate. PCP trebuie implementată integral și trebuie luate măsuri suplimentare.

Nu toate stocurile beneficiază de evaluarea științifică necesară pentru a calcula PMD, în ciuda 
eforturilor considerabile depuse de ICES. Se invocă mult prea des lipsa unor date științifice 
suficiente și lipsa resurselor pentru a analiza aceste date ca argument pentru a justifica de ce 
nu se aplică TAC și cote la anumite specii, mai ales în Marea Mediterană. Comisia Europeană 
și statele membre trebuie să extindă aria de acoperire a cunoștințelor științifice, cu obiectivul 
ca până în 2025 cel târziu 100 % din stocurile din apele europene să fie evaluate și să poată fi 
calculată PMD pentru toate aceste stocuri. Nu este acceptabil să continuăm să pescuim specii 
pentru care nu există date suficiente, punând în pericol aceste specii.

În plus, chiar dacă permite stabilizarea stocurilor de pește, PMD nu este suficientă pentru 
refacerea lor durabilă. Oamenii de știință au dezvoltat un alt indicator, randamentul economic 
maxim. În timp ce PMD își propune să obțină cele mai mari capturi durabile posibile, REM 
urmărește să se pescuiască sub acest nivel, ceea ce ar permite, de asemenea, să se mărească 
reziliența stocurilor de pește. Raportul special al IPCC privind oceanele și criosfera a 
evidențiat impactul schimbărilor climatice asupra mărilor și peștilor. În acest context și pentru 
a garanta securitatea alimentară pe termen lung, este important să se mențină o anumită marjă 
care să le permită speciilor să reziste la efectele schimbărilor climatice, reducându-se totodată 
consumul de combustibil. Pescuitul în limita REM, la nivelul la care pescarul obține un 
beneficiu economic maxim, mărește, de asemenea, reziliența economică a sectorului. REM, 
aplicată deja pentru stocurile gestionate exclusiv de Islanda, permite să se asigure un venit 
mai mare pentru pescari și ar putea ajuta la refacerea stocurilor celor mai amenințate. Comisia 
trebuie să lanseze o cerere de aviz științific pentru REM și să stabilească TAC la acest nivel.

Îmbunătățirea selectivității poate aduce, de asemenea, progrese semnificative. Cercetarea 
pentru dezvoltarea unor tehnici de pescuit cu un impact mai redus asupra mediului marin 
trebuie să continue, iar Uniunea Europeană trebuie să o sprijine. Numeroase studii au 
evidențiat impactul distructiv al anumitor tehnici, cum ar fi utilizarea uneltelor de pescuit în 
contact cu fundul mării sau dispozitivele de atragere a peștilor (FAD). Folosirea lor trebuie 
limitată strict. Dacă introducerea de FAD-uri ecologice sau biodegradabile poate rezolva 
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problema poluării cauzate de FAD, utilizarea lor nu poate fi o soluție pe termen lung, dat fiind 
caracterul neselectiv al acestei tehnici.

Pescuitul artizanal la scară mică folosește de mult timp tehnici mai puțin dăunătoare. Acest 
mic pescuit local, care creează multe locuri de muncă și oferă produse de înaltă calitate, mai 
ecologice, reprezintă viitorul pescuitului european. Normele noastre trebuie să-l protejeze, 
dându-i o cotă echitabilă din TAC și din cotele alocate fiecărui stat.

Conservarea oceanelor este o cauză prea importantă pentru a o putea rezolva doar prin măsuri 
de gestionare a pescuitului. După cum se prevede în politica comună în domeniul pescuitului, 
așa-numitele măsuri spațiale, cum ar fi zonele marine protejate sau zonele de refacere a 
stocurilor, pot contribui la refacerea stocurilor de pești, protejând în același timp 
biodiversitatea marină.

Instrumentele prevăzute atât de PCP, cât și în Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” 
(MSFD), în Directiva privind habitatele și în Directiva privind păsările sau în legislațiile 
naționale sunt aplicate insuficient sau prost și nu sunt bine coordonate. Unele dintre ele, cum 
ar fi zonele de refacere a stocurilor de pește, prevăzute la articolul 8 din PCP, sunt foarte rar 
utilizate. Diferitele administrații care gestionează aceste instrumente nu sunt întotdeauna 
aceleași. Trebuie întărite legăturile între aceste diverse instrumente.

Convenția pentru diversitate biologică (CBD) și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU 
au prevăzut ca, până în 2020, 10 % din apele lumii să fie protejate. Uniunea Europeană a atins 
acest obiectiv în 2017, cel puțin pe hârtie. Oamenii de știință și Uniunea Internațională pentru 
Conservarea Naturii (UICN) recomandă să se ajungă la 30 % ape protejate până în 2030. 
Această cerință a fost preluată de Parlamentul European într-o serie de rezoluții și apoi de 
Comisia Europeană în Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030. În prezent, acest 
obiectiv trebuie înscris în legislația UE și să devină obligatoriu din punct de vedere juridic 
pentru a putea fi monitorizat.

În același timp, este important să înțelegem ce se ascunde în spatele acestor 10 % sau 30 % 
zone marine protejate. Mai multe studii arată că numeroase zone marine protejate nu dispun 
nici de planuri de gestionare, nici de măsuri eficace. Această situație nu poate rămâne așa. 
Comisia și statele membre trebuie să își intensifice eforturile pentru ca toate zonele marine 
protejate existente să dispună de planuri de gestionare temeinice. 

Pentru a atinge obiectivul unei stări ecologice bune a mărilor, este important ca între aceste 
30 % zone protejate, 15 % să beneficieze de un nivel de protecție ridicat. Zonele marine 
protejate de nivel înalt includ zone în care orice captură (no take) și orice activitate economică 
sunt interzise, dar și zonele pentru refacerea stocurilor de pește prevăzute de PCP și zone în 
care sunt interzise numai cele mai problematice tehnici de pescuit, în funcție de 
caracteristicile locale și de perioada anului. Zonele afectate, care au suferit în trecut din cauza 
distrugerii mediului, trebuie refăcute. Pentru a asigura aplicarea corectă și la timp a măsurilor 
propuse, ar trebui efectuată o analiză a progreselor obținute, la intervale predefinite.

În aceste zone foarte protejate, este important ca măsurile de conservare să nu se limiteze la 
pescuit, ci să cuprindă și măsuri de atenuare a altor efecte negative, cauzate de activități 
economice precum transportul, producția de energie, extracția de minerale și combustibili 
fosili, turismul de masă, dragarea și acvacultura intensivă, dar și măsuri de limitare a surselor 
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de poluare externe.

De când au fost create, în 2014, au fost introduse foarte puține zone de refacere a stocurilor de 
pește (FRA). Cu toate acestea, zone de refacere a stocurilor de pește precum Jabuka/Pit, 
instituită în 2017 de către Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM), 
dau deja rezultate. Amplasată într-un loc strategic în care se reproduc unele specii, inclusiv 
merluciul, ea a permis refacerea stocurilor din această specie, cu mult mai departe de zona 
protejată, bucurându-se de sprijinul pescarilor locali. 

Alte exemple de zone marine protejate, create inițial pentru a proteja anumite specii precise, 
au avut efecte pozitive asupra populațiilor de pești. În Suedia, într-o porțiune din rezerva 
Åsvikelandet-Kvädö (zona Natura 2000 SE0230138) a fost interzis pescuitul din 1979 pentru 
a proteja codalbul. Acest lucru a avut ca efect creșterea numărului și mărimii peștilor 
predători (știucă, biban etc.) pe coastele învecinate ale Mării Baltice.

Un element-cheie pentru succesul zonelor marine protejate este să fie acceptate de pescari. 
Este esențial ca pescarii să fie implicați în pregătirea și gestionarea zonelor protejate. De 
asemenea, ei pot juca un rol în monitorizarea și controlul zonelor marine protejate, în paralel 
cu extinderea VMS (Vessel Monitoring System — Sistem de monitorizare a navelor) și 
efectuarea unor controale mai stricte la fața locului.

Este important ca resursele actualului și viitorului FEPAM să fie mobilizate în primul rând 
pentru a crea astfel de zone marine protejate de nivel înalt, pentru a forma părțile interesate și 
pentru gestionarea și controlul acestor zone.

În cele din urmă, este important să cunoaștem mai bine impactul diferitelor surse de poluare 
asupra faunei și florei marine și să luăm măsurile care se impun pentru a le reduce la 
minimum și a le evita. Raportul invită Comisia să trateze cu prioritate poluarea cu nitrați, în 
special în mările parțial închise, tratarea apelor uzate, produsele de protecție a plantelor 
utilizate în agricultură, poluarea industrială, plasticul și microplasticele, mucurile de țigară, 
cremele solare sau hormonii.

Toate aceste măsuri de gestionare, tehnice, spațiale și de mediu vor permite nu doar să se 
atingă obiectivele de mediu ale Uniunii în cadrul unei abordări ecosistemice (conservarea și 
regenerarea florei marine, a speciilor de păsări etc.), ci și să se amelioreze starea de sănătate a 
stocurilor de pești și să se genereze beneficii pe termen lung pentru sectorul pescuitului.


