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SUGESTII

Comisia pentru petiţii recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată: 

1. subliniază importanţa punerii în aplicare a politicii comune revizuite din domeniul 
pescuitului, deoarece aceasta are în vedere dezvoltarea durabilă a resurselor halieutice şi 
descurajează pescuitul excesiv, care constituie o ameninţare pentru viaţa marină;

2. subliniază importanţa propunerii de „Directivă privind strategia marină” (COM(2005)0505) 
şi reaminteşte că este necesar ca statele membre să întocmească planuri naţionale orientate 
către conservarea resurselor biotice şi abiotice asociate mediului marin;

3. consideră că este vitală promovarea unor acorduri şi a unor planuri comune de acţiune între 
UE şi ţări terţe, care să vizeze conservarea zonelor marine comune;

4. salută intenţia Comisiei de a pune în aplicare o politică maritimă comună bazată pe o 
abordare holistică a oceanelor şi atrage atenţia asupra necesităţii de a conserva oceanele din 
punct de vedere al mediului şi al ecologiei, astfel încât să se garanteze dezvoltarea 
economică a unor sectoare precum pescuitul, turismul şi altele;

5. invită Comisia să întocmească un program de acţiune specific pentru combaterea pescuitului 
ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN), care constituie o ameninţare gravă pentru 
reaprovizionarea stocurilor de peşte;

6. reaminteşte importanţa celui de-al şaptelea Program-cadru de cercetare şi necesitatea de a 
considera pescuitul şi exploatarea durabilă a oceanelor o prioritate strategică pentru 
conservarea mediului marin;

7. îndeamnă Comisia să îşi revizuiască planurile de gestiune şi de refacere pentru anumite 
specii de peşte, care frecvent nu sunt adaptate pentru monitorizarea corectă a speciilor 
respective; îndeamnă Comisia să pună în aplicare măsuri mai specifice, care să fie 
compatibile cu uneltele şi metodele de pescuit utilizate în zonele biogeografice respective;

8. constată că promovarea metodelor selective de pescuit constituie o prioritate, deoarece va 
contribui la durabilitatea resurselor halieutice şi la menţinerea biodiversităţii prin reducerea 
capturilor accesorii;

9. îndeamnă Comisia să verifice mai bine modul în care este respectată legislaţia comunitară în 
domeniul luptei împotriva poluării şi degradării ecosistemelor marine;

10. salută propunerea prezentată de Uniunea Europeană şi statele membre de a încorpora 
ecosistemele marine şi fluviale în reţeaua NATURA 2000 de zone protejate şi solicită să fie 
luate în considerare şi zonele de reproducere a stocurilor de peşte;

11. invită Comisia să continue consolidarea reţelei NATURA 2000 prin extinderea acesteia la 
cele zece noi state membre care au aderat la Uniune în 2004, precum şi la Bulgaria şi 
România, de vreme ce, în urma aderării acestor două ţări, Marea Neagră face parte acum din 
apele comunitare;

12. îşi exprimă îngrijorarea faţă de repercusiunile pe care le pot avea asupra biodiversităţii 
introducerea unor specii exotice şi eventuala evadare a unor peşti modificaţi genetic în 
ecosistemele marine şi invită Comisia să aprofundeze analiza riscurilor în această privinţă;
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13. îşi exprimă îngrijorarea faţă de posibilitatea ca anumiţi peşti modificaţi genetic să evadeze în 
ecosistemele marine şi faţă de eventualitatea reproducerii lor cu peşti locali, ceea ce poate 
perturba biodiversitatea ecosistemelor respective; invită Comisia Europeană să interzică 
introducerea în UE a peştilor modificaţi genetic destinaţi lanţului alimentar al Uniunii 
Europene; 

14. îndeamnă Comisia să încurajeze şi să sprijine studiile legate de creşterea în captivitate a 
unor noi specii, în special cele afectate de pescuitul excesiv, astfel încât să se răspundă 
acelor nevoi ale pieţei care ar putea fi ameninţate de reducerea capturilor;

15. invită Comisia să finanţeze studii privind ecosistemele marine, în special în zonele cu o 
biodiversitate bogată şi cu o activitate de pescuit intensă;

16. salută intenţia declarată a Comisiei de a introduce o legislaţie specifică privind certificarea 
ecologică a peştilor şi îndeamnă Comisia să prezinte, în cel mai scurt timp posibil, o 
propunere legislativă în acest sens;

17. invită Comisia Europeană să instaureze controale reale în ceea ce priveşte descărcarea apei 
de balast în apele Uniunii Europene;

18. îndeamnă Comisia să exercite presiuni asupra celor răspunzători pentru întârzierile repetate 
de înfiinţare a unor consilii consultative regionale pentru pescuit, vitale pentru o mai bună 
monitorizare şi conservare a resurselor halieutice;

19. îndeamnă Comisia să lanseze campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la 
problemele legate de conservarea resurselor halieutice şi a ecosistemelor asociate;

20. atrage atenţia asupra necesităţii de a acorda despăgubiri financiare comunităţilor locale ale 
căror venituri au fost afectate negativ datorită unor specifice destinate conservării mediului 
marin.
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