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Aplicarea principiului durabilităţii pescuitului în Uniunea Europeană prin 
intermediul recoltei maxime durabile 
Rezoluţia Parlamentului European din 6 septembrie 2007 privind aplicarea principiului 
durabilităţii pescuitului în UE prin intermediul recoltei maxime durabile (2006/2224(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 
privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu 
politica comună în domeniul pescuitului1,

– având în vedere Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării din 10 
decembrie 1982,

– având în vedere Declaraţia finală făcută cu ocazia Reuniunii mondiale la nivel înalt de la 
Johanesburg privind dezvoltarea durabilă desfăşurată în perioada 26 august - 4 septembrie 
2002, 

– având în vedere comunicarea Comisiei adresată Consiliului şi Parlamentului European 
privind aplicarea principiului durabilităţii pescuitului în UE prin intermediul recoltei
maxime durabile (COM(2006)0360),

– având în vedere raportul Comitetului Regiunilor şi cel al Comitetului Economic şi Social 
European2 privind comunicarea Comisiei,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A6-0298/2007),

A. întrucât majoritatea resurselor halieutice comunitare cu valoare comercială mare sunt 
supraexploatate sau aproape de a fi supraexploatate,

B. întrucât durabilitatea resurselor halieutice este fundamentală pentru a garanta, pe termen 
lung, activitatea de pescuit şi viabilitatea sectorului pescuitului,

C. întrucât sistemul comunitar de conservare şi gestionare bazat pe capturi totale admisibile 
(TAC) şi cote nu a permis o exploatare raţională a resurselor, ci, dimpotrivă, din cauza 
rigidităţii sale şi subordonării unor imperative politice şi nu biologice, a împiedicat 
gestionarea raţională, îngreunând controlul şi favorizând aruncarea înapoi în mare a 
capturilor,

D. întrucât sistemul comunitar de conservare şi gestionare trebuie să se bazeze pe cercetarea 
ştiinţifică din domeniul pescuitului şi să dispună de informaţii statistice demne de 
încredere, detaliate şi care acoperă o perioadă de mai mulţi ani,

E. întrucât diferitele modificări şi adaptări succesive ale sistemului de gestionare a politicii 
comune în domeniul pescuitului (PCP), care au suprapus regimul capturilor totale 
admisibile (TAC) şi al cotelor regimului privind efortul de pescuit, au dus la stabilirea de 
planuri de recuperare care au avut rezultate foarte diferite şi de măsuri succesive pentru 
casarea flotei care nu au dat rezultatele scontate şi au avut repercusiuni negative în 
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domeniile social şi economic,

F. întrucât majoritatea acestor adaptări nu au dus decât la o reducere a rentabilităţii şi a 
competitivităţii flotei comunitare, atât la nivelul UE, cât şi la nivel internaţional, 
complicând din ce în ce mai mult aplicarea legislaţiei pescuitului de către sector, care se 
confruntă cu reglementări din ce în ce mai complexe şi în permanentă modificare, lipsit 
de orice posibilitate de a-şi planifica activitatea pe termen mediu şi lung, fără ca toate 
acestea să fi contribuit în mod semnificativ la ameliorarea resurselor,

G. întrucât, la Reuniunea la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă, UE s-a angajat să 
procedeze astfel, încât să aducă resursele halieutice comunitare la nivelul recoltei maxime
durabile (RMD) înainte de anul 2015,

H. întrucât comunitatea ştiinţifică în general consideră că formularea iniţială a modelului 
RMD este depăşită din cauza dificultăţii de a transpune în practica administrativă un 
model matematic de tip teoretic, care necesită o cunoaştere profundă a evoluţiei stocurilor 
şi lungi serii de date statistice pentru a fi formulat cu precizie, şi întrucât orice carenţă, 
eroare sau incertitudine în cadrul modelului duce în mod inevitabil la depăşirea RMD-
ului,

I. considerând că într-un sistem de gestionare a activităţilor de pescuit este necesar să se 
asume un anumit grad de incertitudine ştiinţifică şi abateri sau erori în elaborarea unui 
model, cauzate, printre alte motive, de selectarea necorespunzătoare a speciilor sau de 
variaţii de mediu, ceea ce duce în mod inevitabil fie la definiri eronate ale RMD, fie la 
neîndeplinirea obiectivului,

J. întrucât după primele elaborări ale RMD, în comunitatea ştiinţifică au fost prezentate noi 
abordări ale acestui model, care încearcă să-i corecteze defectele şi să-i limiteze 
neajunsurile,

K. întrucât aplicarea RMD-ului complică enorm gestionarea activităţilor de pescuit care 
implică mai multe specii, cum sunt majoritatea celor desfăşurate de flota comunitară şi 
întrucât acesta nu este un model aplicabil activităţilor de pescuit pelagic,

L. întrucât o aplicare strictă a RMD ar însemna, pe termen scurt, o reducere considerabilă şi 
uneori drastică, a activităţii, a gradului de ocupare a forţei de muncă şi a veniturilor flotei 
comunitare,

M. întrucât gestionarea pescuitului trebuie să ia în considerare analize mai complete privind 
efectele naturale şi alte efecte ale relaţiilor dintre specii, în afară de efectele activităţii 
umane, care contribuie la poluarea marină şi la distrugerea ecosistemelor marine,

N. întrucât  flota comunitară are nevoie stringentă de un sistem de gestionare, care să 
echilibreze efortul de pescuit în funcţie de resursele disponibile şi în acelaşi timp să-i 
confere o mai mare stabilitate antreprenorială şi să-i permită o mai bună planificare a 
activităţii; întrucât orice perioadă de tranziţie către un nou model necesită măsuri de 
susţinere financiară,

1. primeşte cu mare interes comunicarea Comisiei, apreciind în mod deosebit recunoaşterea 
faptului că politica actuală de gestionare a pescuitului a eşuat şi obiectivul acesteia de a 
crea un nou model de gestionare care să permită recuperarea resurselor, adaptarea 
efortului de pescuit la realitatea activităţilor pescăreşti, rentabilizarea şi stabilizarea 
superioare a flotei de pescuit; 

2. subliniază necesitatea ca toate viitoarele măsuri de modificare a sistemului comunitar 
actual de conservare şi gestionare să fie adoptate cu participarea deplină a pescarilor şi să 



fie bazate pe cercetările ştiinţifice din domeniul pescuitului;

3. reaminteşte necesitatea măririi sumelor destinate cercetării ştiinţifice privind pescuitul în 
cadrul celui de-al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică, ca 
mijloc de a contribui la ameliorarea sistemului comunitar de conservare a pescuitului, la 
dezvoltarea unor modele teoretice de gestionare a pescuitului, la aplicarea acestora, la o 
mai bună analiză a stării resurselor, a efectelor naturale şi a altor efecte ale relaţiilor dintre 
specii, precum şi la îmbunătăţirea metodelor de pescuit;

4. ia act de intenţia Comisiei de a atinge aceste obiective prin aplicarea RMD-ului ca punct 
de referinţă pentru gestionarea activităţilor de pescuit, dar avertizează, totuşi, că marea 
majoritate a experţilor, inclusiv din cadrul FAO, consideră că modelul clasic RMD este 
depăşit în raport cu alte abordări de avangardă, care au în vedere ecosistemul în totalitatea 
sa şi ţin cont, între altele, de aspectele de mediu, de relaţiile dintre stocuri şi de aspectele 
economice şi sociale;

5. constată că eminenţi oameni de ştiinţă au dezvoltat în ultimii ani metode bazate pe 
simulări informatice de pescuit, care concurează abordarea RMD fără să o considere un 
obiectiv explicit şi care iau în considerare în mod corect factorii de mediu şi posibilele 
interacţiuni dintre specii şi că aceste metode ar putea fi extinse pentru a ţine seama de 
factorii sociali şi economici specifici;

6. atrage atenţia asupra dificultăţii de a aplica modelul RMD la activităţile de pescuit care 
implică mai multe specii, cum sunt cele mai multe în UE, având în vedere că, dacă 
modelul RMD se aplică speciei principale, restul speciilor ar putea fi supra-exploatate, în 
timp ce, dacă modelul se aplică speciei pe cale de epuizare, aşa cum ar părea logic, ar 
trebui să se renunţe la capturile din speciile aflate într-o situaţie biologică bună, cu 
pierderile economice, de locuri de muncă şi de competitivitate corespunzătoare, ceea ce, 
pe de altă parte, este în totală contradicţie cu atingerea recoltei maxime durabile (RMD); 

7. se vede nevoită, aşadar, să deplângă în special, faptul că în comunicarea sa Comisia nu 
analizează şi nu indică soluţii cu privire la aceste aspecte şi nici nu oferă o evaluare mai 
aprofundată a implicaţiilor utilizării unui model RMD în general, a carenţelor şi 
particularităţilor pe care le prezintă aplicarea sa şi a riscurilor asociate oricărei erori în 
cadrul modelului; deplânge, îndeosebi, absenţa analizei privind evoluţia RMD şi 
avantajele pe care le-ar putea aduce celelalte abordări;

8. înţelege, prin urmare, că o propunere de introducere a RMD încă nu este suficient de 
matură şi că se impune o analiză mai bună şi mai adâncă a problemelor, carenţelor şi 
obiectivelor politicii comunitare de conservare şi gestionare, spre a lua, dovedind curaj 
politic, măsurile adecvate pentru a realiza schimbarea necesară în actuala PCP;

9. având în vedere cele expuse mai sus, se vede nevoit să îşi manifeste uimirea cu privire la 
recentele măsuri elaborate de Comisie pentru a se conforma modelului RMD, precum
Regulamentul privind TAC şi cotele pentru 20071, deşi însăşi Comisia a recunoscut, în 
diferite dezbateri şi foruri, că încă sunt necesare multe studii privind diferitele aspecte ale 
aplicării RMD;

10. îşi exprimă preocuparea că, în contextul obiectivului ambiţios de a schimba abordarea 
sistemului de conservare şi gestionare a PCP, oportunitatea de a defini în mod clar 
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sistemul de acces la resurse ar putea fi ratată, menţinându-se sistemul de suprapunere a 
TAC, a cotelor şi a efortului de pescuit; consideră că această şansă, de a defini un sistem 
de acces la resurse, care să favorizeze durabilitatea, să împiedice aruncarea înapoi în mare 
a capturilor, să simplifice măsurile tehnice, să elimine discriminările şi concurenţa 
exacerbată pentru resurse, să acorde flexibilitatea necesară şi să amelioreze 
competitivitatea sectorului, nu trebuie să fie ratată de Comisiei; 

11. subliniază că orice modificare a sistemului de gestionare trebuie să conteze, în mod 
obligatoriu, pe mecanisme de compensare adecvate şi suficiente, din punct de vedere 
financiar, iar, în acest sens, este necesar un studiu de impact privind consecinţele socio-
economice ale propunerii finale; solicită Comisiei să elaboreze aceste măsuri împreună cu 
noul sistem de gestionare şi, dacă este posibil, să le integreze;

12. subliniază că atât situaţia lamentabilă a stocurilor de peşte din apele europene, precum şi 
dificultăţile întâmpinate de sectorul pescuitului în UE demonstrează cât de urgent trebuie 
să se adopte măsuri şi că noi amânări nu pot decât să atragă alte neajunsuri pentru sector 
şi noi întârzieri în rentabilizarea domeniului;

13. solicită să se parcurgă aceste etape înainte de a se lua o decizie şi, prin urmare, cere o 
dezbatere deschisă şi care să implice toate părţile interesate, în care să fie analizate alte 
abordări posibile ale gestionării în scopul de a obţine un cât mai amplu consens referitor 
la modificările care trebuie realizate în cadrul politicii comunitare de gestionare;

14. susţine, în cele din urmă, stabilirea progresivă a unui sistem care să poată culmina cu o 
politică în domeniul pescuitului din ce în ce mai adaptată la capacitatea biologică a unor 
resurse aflate intr-o fază de recuperare, astfel încât durabilitatea activităţilor de pescuit 
comunitare să devină mai degrabă o garanţie decât o preocupare şi să fie percepută ca 
atare în orice parte a lumii în care circulă produse de pescuit comunitare; un sistem care 
să permită flotei o stabilitate şi o planificare corectă pe termen din ce în ce mai lung şi 
care, în cele din urmă, să stabilească un sistem stabil de acces la resurse, în care capturile 
totale admisibile (TAC) sau cotele trebuie să fie modificate doar în cazuri punctuale şi în 
mod semiautomat, în loc să fie modificate anual şi pe baza unor criterii diferite de cele 
pur ştiinţifice;

15. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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