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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. regretă lipsa de date, precum şi a unei evaluări specifice privind sectorul pescuitului şi 
Instrumentul Financiar de Orientare Piscicolă (IFOP) în cel de-al patrulea raport privind 
coeziunea economică �i socială în UE;

2. reafirmă importanţa politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) pentru promovarea 
coeziunii socio-economice a comunităţilor din zona de coastă, a dezvoltării locale şi a 
tradiţiilor culturale;

3. subliniază faptul că, în ultimii zece ani, sectorul pescuitului a suferit o reducere a 
numărului de locuri de muncă (cu 35%), de nave (cu 20%) �i de capturi ( cu 28%), acest 
fapt având consecin�e socio-economice grave în regiunile �i comunită�ile defavorizate;

4. reaminteşte că, după recenta extindere a UE, anumite regiuni din cadrul Obiectivului 1, 
caracterizate printr-o activitate importantă în sectorul pescuitului, au fost penalizate pe 
nedrept prin „efectul statistic”, fără ca problemele structurale grave cu care se confruntau 
să fi fost rezolvate şi fără ca disparităţile existente să fi fost eliminate;

5. solicită insistent ca politica structurală a UE pentru sectorul pescuitului să promoveze 
eficient modernizarea �i dezvoltarea durabilă a sectorului, men�inerea locurilor de 
muncă, un venit echitabil �i ameliorarea condi�iilor de via�ă �i de muncă ale 
pescarilor;

6. regretă faptul că resursele financiare ale Fondului European pentru Pescuit (FEP) într-o 
Uniune cu 27 de membri nu diferă semnificativ de bugetul IFOP într-o Uniune cu 15 
membri �i consideră că ar trebui consolidată finan�area FEP;

7. consideră că existenţa PCP impune alocarea de resurse financiare corespunzătoare şi 
adaptate sectorului pescuitului la nivel comunitar, în special pentru pescuitul costier la 
scară mică �i pescuitul artizanal, astfel încât să se răspundă eficient necesităţilor şi 
provocărilor cu care se confruntă acest sector;

8. subliniază contribu�ia indispensabilă a sectorului pescuitului la situa�ia socio-
economică a comunită�ilor de pescari din regiunile de convergen�ă şi din regiunile care 
se confruntă cu dezavantaje geografice sau naturale permanente, cum ar fi regiunile 
ultraperiferice, dar �i a comunită�ilor sărace de pescari din regiuni prospere;

9. regretă persistenţa sau chiar accentuarea asimetriilor regionale �i a disparită�ilor 
economice �i sociale dintre diferitele state membre �i din interiorul acestora; 
eviden�iază faptul că anumite state membre �i anumite regiuni se află în prezent în 
situa�ie de divergen�ă în cadrul UE;

10. consideră că politica de coeziune reprezintă un instrument esenţial pentru a promova 
diminuarea asimetriilor regionale şi a inegalităţilor sociale, pentru a favoriza convergenţa 
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reală şi pentru a stimula creşterea şi ocuparea forţei de muncă, permiţând, de asemenea, 
redistribuirea şi compensarea costurilor pieţei interne, în special pentru regiunile cele mai 
puţin dezvoltate; consideră, prin urmare, că trebuie să se consolideze finanţarea sa 
comunitară şi să se asigure buna executare a acesteia;

11. respinge orice tentativă de introducere a unor noi condi�ionări - cum ar fi criteriile 
politico-economice de dezvoltare - pentru alocarea de resurse financiare în cadrul politicii 
de coeziune, care ar restrânge �i mai mult accesul la aceste resurse, în special pentru 
regiunile de convergen�ă; consideră că PIB-ul pe cap de locuitor trebuie să fie utilizat în 
continuare ca indicator de bază al eligibilităţii pentru politica de coeziune a UE;

12. în perspectiva creării unei viitoare „politici maritime” a UE, subliniază principiul 
conform căruia unor priorităţi noi trebuie să le corespundă mijloace financiare noi şi mai 
importante şi că, prin urmare, FEP nu trebuie să fie afectat.
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