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ŞTIRI PRINCIPALE  

 

 Echipa mediteraneană continuă lucrările de pregătire a reuniunii din Malta din luna septembrie  

02/03 Roma (Italia) – O consultare pentru pregătirea “Reuniunii la nivel înalt privind pescuitul la scară 
mică în Marea Mediterană şi Marea Neagră” (care va avea loc în Malta, în perioada 25-26 septembrie 
2018) a avut loc la sediul FAO din Roma. În acest sens, a fost prezentat un proiect al “Planului regional 
de acţiune pentru pescuitul la scară mică în Marea Mediterană şi Marea Neagră” (PRA) participanţilor, 
care au făcut schimb de opinii cu privire la conţinutul acestuia. Proiectul a fost ulterior tradus de către 
LIFE în limbile spaniolă, franceză, italiană, greacă şi croată şi a fost difuzat în rândul membrilor săi şi ai 
reprezentanţilor AKTEA, astfel încât aceştia să poată oferi observaţii şi să se asigure că acesta include 
nevoile şi priorităţile lor. În cadrul consultărilor de la Roma s-a convenit, de asemenea, ca Reuniunea la 
nivel înalt care va avea loc în Malta în luna septembrie să se desfăşoare pe parcursul a două zile: o zi de 
discuţii tehnice dedicate părţilor interesate (25/9) şi o zi de discuţii la nivel înalt pentru miniştri (26/9). 
Prima zi va fi o ocazie de a împărtăşi cele mai bune practici şi poveşti de succes unui public larg şi la nivel 
înalt, prin urmare LIFE îşi încurajează membrii să ia legătura cu echipa sa pentru a începe deja să lucreze 
cu privire la modul cel mai eficient de a-şi prezenta comunităţile forumurilor. Mai multe informaţii:   
http://www.fao.org/gfcm/meetings/info/en/c/1094745/  

 Proiectul BANS îşi sărbătoreşte închiderea cu un eveniment cu o bună prezenţă la Bruxelles   

26/3 Bruxelles (Belgia) – Membrii LIFE din 

Danemarca, Germania, Olanda, Finlanda şi 

Polonia s-au reunit în centrul UE pentru a 

formula concluziile proiectului LIFE finanţat 

de UE “Măsuri de sprijin pentru pescuitul la 

scară mică în Marea Baltică şi Marea 

Nordului” care, în ultimii doi ani (2016-

2018) le-a permis să-şi îmbunătăţească  în 

mod considerabil reprezentarea în cadrul 

procesului decizional european. Au 

participat o serie de invitaţi, inclusiv 

reprezentanţi ai Comisiei Europene, 

Parlamentului European, FARNET, 

reprezentanţe naţionale şi regionale, organizaţii neguvernamentale şi jurnalişti. Participanţii au subliniat 

modul în care pescuitul la scară mică reprezintă coloana vertebrală a sectorului pescuitului şi faptul că 

este vital să li se acorde sprijin adecvat pentru a permite comunităţilor europene de coastă să se 

dezvolte pe termen lung. A fost evidenţiat potenţialul pescuitului la scară mică de a oferi soluţii, printre 
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altele prin cooperarea cu structurile europene cum ar fi Grupurile de acţiune locală în domeniul 

pescuitului (FLAG-uri), precum şi importanţa includerii cunoştinţelor pescarilor privind tehnicile 

tradiţionale şi durabile de pescuit în gestionarea pescuitului european; necesitatea de a aplica articolul 

17 a fost, de asemenea, subliniată. Membrii LIFE i-au mulţumit lui Marcin Rucinski, Coordonatorul LIFE 

pentru Marea Baltică şi Marea Nordului, pentru sprijinul acordat pe tot parcursul proiectului şi au salutat 

vestea potrivit căreia acesta va putea să continue să lucreze pentru LIFE. Accesaţi aici: 

➢ Comunicatul de presă: http://lifeplatform.eu/bans-final-event-26-3/  
➢ Fotografiile: https://myalbum.com/album/O16mWXjLPChN  
➢ Materialul video oficial: https://www.youtube.com/watch?v=1S6cZPM52Fw&feature=youtu.be  

 

ALTE ŞTIRI DIN UE 

 

 Martie - Bruxelles (Belgia) – Înaintea discuţiilor trilaterale (care implică discuţii între Comisia Europeană, 

Parlamentul European şi Consiliu) privind Măsurile tehnice pentru Regulamentul privind conservarea 

resurselor piscicole şi pentru a pregăti următoarea etapă a campaniei împotriva pescuitului cu impulsuri 

electrice, ONG-ul Bloom şi LIFE au organizat o serie de întâlniri cu ataşaţii pe probleme de pescuit din 

cadrul Reprezentanţelor Permanente naţionale cu sediul la Bruxelles. În cursul lunii martie, ei s-au 

întâlnit cu ataşaţii Reprezentanţelor Greciei, Danemarcei, Suediei, Franţei, Marii Britanii şi Bulgariei. O 

nouă abordare pentru provocarea oponenţilor pescuitului cu impulsuri electrice este aceea de a susţine 

că aceştia sunt împotriva inovării. Mai multe informaţii privind fiecare întâlnire specifică sunt disponibile 

la cerere.   

 5/3 Bruxelles (Belgia) – LIFE este membră a Adunării generale şi a Comitetului executiv al Consiliului 

consultativ pentru piaţă (MAC – Market Advisory Council). Asemenea celorlalte Consilii consultative,  

Consiliul consultativ pentru piaţă a fost invitat de către Comisia Europeană să emită un aviz cu privire 

la Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) după 2020. Una dintre întrebările 

adresate MAC a fost cu privire la “Sprijinul acordat pescuitului costier la scară mică”. Directorul adjunct al 

LIFE, Brian O’Riordan, a asigurat includerea în avizul final a unei menţiuni care să precizeze 

caracteristicile specifice ale produselor micilor pescari şi necesitatea unor măsuri adecvate de sprijin şi de 

comercializare. 

 7/3 Barcelona (Spania) – Echipa LIFE a participat la un “Atelier pentru a discuta despre strategiile de 

formare în zonele marine din reţeaua Natura 

2000 din Spania”, organizat de proiectul finanţat 

de UE IP INTEMARES şi partenerii săi. IP 

INTEMARES este cel mai mare proiect de 

conservare marină din Europa şi îşi propune să 

consolideze şi să îmbunătăţească gestionarea 

zonelor marine din cadrul reţelei Natura 2000 

prin participarea activă a părţilor interesate şi 

cercetare ştiinţifică specifică. Atelierul a avut ca 

scop identificarea nevoilor, priorităţilor şi 

punctelor slabe în ceea ce priveşte formarea şi 

consolidarea capacităţii. LIFE, alături de alte părţi interesate cheie, şi-au oferit contribuţia cu privire la 

barierele existente şi soluţiile potenţiale care ar putea îmbunătăţi gestionarea în ansamblu. În special, 

LIFE a subliniat necesitatea îmbunătăţirii guvernanţei prin formare specializată privind co-gestionarea, 

o propunere salutată de participanţi şi inclusă în lista de priorităţi. Mai multe informaţii despre IP 

http://www.akteaplatform.eu/
http://lifeplatform.eu/bans-final-event-26-3/
https://myalbum.com/album/O16mWXjLPChN
https://www.youtube.com/watch?v=1S6cZPM52Fw&feature=youtu.be


LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network 
www.akteaplatform.eu  

Intemares: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i

d=6101  

 9/3 Bruxelles (Belgia) – Echipa LIFE din Bruxelles s-a întâlnit cu Marja Bekendam şi Katia Frangoudes, 

reprezentante ale AKTEA, reţeaua europeană a organizaţiilor de pescari-femei din Europa. Obiectivul a 

fost de a discuta despre activităţile AKTEA pentru a-şi revitaliza acţiunea asupra Mediteranei, ca parte a 

proiectului MAVA “Integrarea pescuitului la scară mică, cu impact redus în Marea Mediterană”. Ziua 

precedentă, 8 martie, a fost Ziua Internaţională a Femeii 2018 şi în calitate de reprezentantă a AKTEA,  

Katia Frangoudes, a participat, de asemenea, la o întâlnire organizată de DG MARE, unde a ţinut un 

discurs despre femeile din UE în domeniul pescuitului.   

 13/3 Bruxelles (Belgia) – Biroul LIFE din Bruxelles s-a întâlnit cu Grupul Sustainable Eel (SEG), care 

lucrează pentru a restabili populaţii sănătoase de anghilă în întreaga Europă. Acesta se concentrează în 

special pe stoparea capturării ilegale şi a comerţului cu puieţi de anghilă. În UE, există un procent mare 

de stoc “lipsă”. Aproximativ 40% din anghila europeană capturată pare să fie pierdută pe piaţa neagră. 

Acest trafic este prezentat ca şi comerţul intern cu fildeş al Europei, în timp ce anghilele europene sunt 

exportate ilegal în Asia, unde valorează mai mult decât aurul! Mai multe informaţii pe 

www.sustainableeelgroup.org   

 20/3 Madrid (Spania) – Ministerul spaniol pentru Pescuit a elaborat recent un decret regal privind 

reglementarea traulării cu traul de fund în pescuitul 

mediteranean şi, ulterior, elaborarea “Unui plan global 

de gestionare pentru conservarea resurselor  

halieutice afectate de plasele-pungă, traule şi unelte 

pasive pe coasta mediteraneană a Spaniei”. Proiectul 

a fost supus dezbaterii în cadrul unei întâlniri 

organizată de Secretarul Ministerului pentru Pescuit  

din Madrid şi la care a participat LIFE. LIFE a salutat 

iniţiativa Guvernului spaniol atât oral, cât şi în cadrul 

contribuţiei sale scrise. Spania este o ţară-cheie în Marea Mediterană, iar activitatea desfăşurată pentru 

a stabili o serie de măsuri urgente este semnificativă. Cu toate acestea, cu scopul de a îmbunătăţi textul 

propus de autorităţile publice, LIFE a furnizat observaţiile membrilor săi sub forma unui număr de 

amendamente. În special, membrii LIFE consideră că, în majoritatea zonelor, cu excepţia zonelor 4 şi 5 

(care corespund apelor din zona Valencia), batimetria de 50m este insuficientă şi ar trebui să crească 

până la 100m, în conformitate cu sugestia Comisiei Europene “Propunere pentru un plan multianual în 

Mediterana de Vest”. Această măsură ar asigura conservarea habitatelor sensibile, o mai bună recrutare 

a stocurilor de peşte (contribuind în acelaşi timp la obiectivul de eliminare a capturilor aruncate înapoi în 

mare după cum prevede Politica comună în domeniul pescuitului) şi asigurarea accesului preferenţial la 

flota de pescuit cu impact redus, conform articolului 17 din PCP, iar în cadrul Declaraţiei Ministeriale din 

Malta - MedFish4Ever - în ceea ce priveşte distribuirea accesului la resurse. Mai multe informaţii: 

http://lifeplatform.eu/input-members-spain-management-plan-med-eng-es/   

 21/3 Bruxelles (Belgia) – Echipa LIFE din Bruxelles a participat la o audiere publică privind “întâlnirile” 

dintre ştiinţă şi management în domeniul pescuitului, în Parlamentul European. Centrat pe fixarea 

capturilor totale admisibile (TAC-uri) privind stocurile de peşte, acest eveniment  a permis o prezentare 

detaliată a întregului proces de stabilire a TAC-urilor, de la solicitările de consiliere ştiinţifică (ICES – 

Consiliul Internaţional pentru Explorarea Apelor Maritime şi CSTEP – Comitetul ştiinţific, tehnic şi 

economic pentru pescuit) la deciziile finale ale Consiliului.  Evaluarea stocurilor a fost descrisă ca o 

ştiinţă inexactă, bazată pe probabilităţi. Mai multe informaţii pe site-ul Parlamentului European: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events-hearings.html?id=20180312CHE03621  
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 23/03 Bruxelles (Belgia) – Nord Stream II este un proiect la scară largă pentru extinderea unei conducte 

offshore care va transporta gaze naturale în Uniunea 

Europeană prin conectarea Rusiei şi Germaniei prin Marea 

Baltică. Îngrijorată de impactul pe care un astfel de proiect îl va 

avea asupra zonelor de pescuit, LIFE a participat în ultimele luni 

la discuţii cu mai multe părţi care participă la proiect. În acest 

sens, la invitaţia “Intergrupului Nord Stream II”, care s-a reunit 

în Comitetul Regiunilor, coordonatorul LIFE pentru Marea 

Baltică şi Marea Nordului a prezentat preocupările membrilor 

LIFE cu privire la impactul montării acestei conducte în ultima 

zonă funcţională de depunere a icrelor codului din estul Mării 

Baltice – Insula Bornholm. Fără a lua o poziţie anume cu privire 

la investiţia ca atare, LIFE este preocupată de faptul că montarea conductei în timpul sezonului de vârf de 

reproducere a codului estic (iulie-august anul acesta), aşa cum a fost planificată în cadrul proiectului, ar 

adăuga în mod inutil riscuri acestui stoc de peşte esenţial din ecosistemul baltic, care deja suferă de 

multe alte presiuni şi probleme. Ca întotdeauna, LIFE depune eforturi pentru a se asigura că preocupările 

membrilor săi vor fi auzite şi luate în considerare. 

 

ŞTIRI DE LA MEMBRII NOŞTRI 

 

 LIFE NL devine C-LIFE  şi îşi începe activitatea în forţă cu o serie de întâlniri 

Martie (Olanda) – Luna trecută, LIFE-NL s-a înregistrat ca o organizaţie nouă, C-LIFE. Noua organizaţie se 

bazează pe o puternică reţea de contacte naţionale şi europene şi are ca misiune unirea tuturor micilor 

pescari olandezi care folosesc echipamente de pescuit cu impact redus şi care doresc ca vocea lor să fie 

ascultată în cadrul proceselor de luare a deciziilor. Procesul de depunere a cererilor de adeziune este 

acum deschis, prin urmare nu ezitaţi să îi contactaţi pentru informaţii suplimentare (Secretar WR. de 

Waal - GSM 0623818406; dewaal.overschie@gmail.com / Preşedinte G. de Ruiter - GSM 0651601758; 

ruiter51@zeelandnet.nl). A fost o primă lună de activitate aglomerată pentru C-LIFE. În perioada 9-10 

martie, a avut loc un atelier axat pe soluţii de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de strângere a 

unui număr de părţi interesate din sectorul pescuitului. Un premiu special pentru cea mai valoroasă 

cercetare ştiinţifică în domeniu a fost acordat echipei omului de ştiinţă în domeniul pescuitului, Pieke 

Molenaar, de la Centrul de Cercetare Marină al Universităţii Wageningen. Domnul Molenaar studiază, de 

asemenea, supravieţuirea bibanului de mare în pescuitul cu undiţa, iar în trecut a colaborat cu 

membrii LIFE după care a observat o rată de supravieţuire de 99%. În data de 14 martie, C-LIFE s-a 

întâlnit cu un reprezentant al ONG-ului Ourfish şi au căzut de acord să consolideze cooperarea împotriva 

practicilor de pescuit nedorite. C-LIFE va furniza Ourfish fotografii, materiale video şi mărturii ale 

pescarilor, pe care aceasta se va baza pentru activităţile sale de promovare. În data de 16 martie au 

participat la două întâlniri. Prima, desfăşurată la Serviciul Autorităţilor Naţionale pentru Antreprenori, a 

fost menită să clarifice o serie de reglementări noi privind pescuitul de biban de mare; cu toate acestea, 

încă rămân aspecte incerte, în special cu referire la reglementările privind păstrarea la bord a capturilor 

în diversele zone şi autorizaţiile de creştere a puterii motorului. Potrivit C-LIFE, autorităţile publice ar fi 

elaborat regulamente mai adecvate dacă ar fi consultat în prealabil operatorii din sector. A doua întâlnire 

s-a axat pe pescuitul cu impulsuri electrice. Au participat o serie de organizaţii din sectorul olandez 

(printre care WMR, LNV, Visned, Vissersbond), scopul întâlnirii fiind discutarea unor aspecte 

controversate cu privire la impactul unui asemenea echipament, inclusiv detaliile tehnice evidenţiate de 

Photo: Current Events Poland  
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C-LIFE. Din nefericire, întâlnirea a fost doar parţial utilă, deoarece o parte dintre aceste întrebări rămân 

fără răspuns, iar diferitele părţi ale sectorului îşi păstrează poziţia, împiedicând astfel orice tip de 

convenţie colectivă. În data de 28 martie, C-LIFE a participat la evenimentul final BANS al LIFE, organizat 

la Bruxelles, alături de doi noi membri ai organizaţiei, care au fost deosebit de impresionaţi de eveniment 

şi de activitatea desfăşurată de LIFE.    

 Membrii LIFE din Polonia şi Spania participă ca membri ai juriului la concursurile gastronomice “Olivier 
Roellinger” din diferitele părţi ale Europei  

12-14/3 Budapesta (Ungaria) şi 27/03 Valencia (Spania) – De câţiva ani, LIFE 
colaborează cu acest eveniment culinar unic, organizat cu sprijinul Ethic Ocean, 
(https://www.ethic-ocean.org/) pentru a promova utilizarea resurselor 
durabile şi pentru a creşte gradul de conştientizare în rândul tinerilor bucătari 
în materie de conservare marină. Aleksandra Budner-Wachowiak de la  
Wolinska, o organizaţie membră LIFE din Polonia, alături de echipa LIFE, au 
participat la concursul din Budapesta, în timp ce Vicente Olivares şi Eva Fores 
de la ADPAM, o organizaţie membră LIFE din Spania, au participat la cel din 
Valencia. În calitate de membri ai juriului, ei au evaluat sustenabilitatea şi 
gustul diverselor feluri de mâncare, au adresat întrebări specifice cu privire la 
peştii aleşi de către candidaţi, inclusiv dacă ştiau cum şi de unde au fost pescuiţi, ridicând valoarea 
produselor pescăreşti la scară mică. În cele din urmă, din fiecare competiţie au fost selectaţi trei finalişti 
care vor concura la Paris, în data de 8 iunie. Mai multe informaţii aici (în franceză): https://www.ethic-
ocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-cuisiniers-et-restaurateurs/concours-olivier-
roellinger/?lang=fr   

 Arts Menors Costa Brava implicată în gestionarea cefalopodelor  

21/03 L’Escala (Spania) – Arts Menors Costa Brava, asociaţia membră LIFE din Spania, alături de alţi 
reprezentanţi ai sectorului pescuitului din regiune, au organizat o reuniune cu Departamentul pentru 
pescuit din Catalonia, în vederea stabilirii unui plan de gestionare a cefalopodelor din zonă, în cadrul 
unui sistem de co-gestiune. Arts Menors Costa Brava încearcă să încheie acorduri în cadrul sectorului 
pescuitului pentru a îmbunătăţi gestionarea pescuitului, a garanta durabilitatea acestei specii şi a asigura 
viabilitatea economică a sectorului pescuitului.   

 Pescartes îşi continuă proiectul dedicat “Artei şi pescuitului” 

26/03 Almerìa (Spania) – Pescartes, o asociaţie 
membră LIFE din Spania, a organizat un atelier care s-a 
desfăşurat în piaţa alimentară locală, pentru a 
sensibiliza publicul larg cu privire la utilizarea 
resurselor piscicole durabile şi necesitatea de a alege 
cu atenţie produse locale şi proaspete în timpul 
cumpărăturilor. Atelierul face parte dintr-un proiect 
mai amplu pe care Asociaţia îl dezvoltă cu sprijinul unui 
număr de parteneri, printre care se numără organizaţia 
locală Asociación Columbares, portul şi universitatea 
din Almería, LIFE şi alţii, şi are ca scop implicarea, pe 
lângă publicul larg, unui număr de părţi interesate din 
acest sector, inclusiv distribuitori, vânzători de peşte şi 
restaurante.  
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REVISTA PRESEI ŞI SUBIECTE INTERESANTE DE CITIT 

 

Directorul LIFE, Gwen Pennarun, despre reprezentarea naţională şi drepturile de pescuit franceze 

(franceză) 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/peche-au-bar-il-faut-preserver-les-frayeres-

5616184 

Pescuitul din Regatul Unit şi Brexit-ul (engleză) 

https://www.theguardian.com/politics/2018/mar/23/we-have-been-hijacked-fishermen-feel-used-over-

brexit 

Activitatea LIFE privind pescuitul cu impulsuri electrice(engleză) 

http://climateandcapitalism.com/2018/03/06/electrical-pulse-fishing-switch-it-off-now/ 

Situaţie critică în Mediterana (franceză) 

https://www.publicsenat.fr/article/societe/peche-en-mediterranee-une-mer-sinistree-

83989#.WrU3yLCLdjs.facebook 

Video: Este posibil un pescuit durabil? (franceză)  

https://www.goodplanet.info/video/2018/03/28/debat-peche-durable-possible/ 

Speranţele şi temerile industriei de pescuit din Lowestoft au fost dezvăluite la conferinţă (engleză)  

http://www.edp24.co.uk/business/hopes-and-fears-for-the-future-of-lowestoft-and-east-anglia-s-

fishing-industry-tied-to-brexit-1-5436976 

 

Acest Buletin informativ reprezintă doar un instantaneu al activităţilor noastre externe. În plus, 

personalul LIFE din Marea Britanie, Bruxelles, Polonia şi Spania răspunde unei game largi de întrebări 

privind sectorul nostru şi dezvoltă şi promulgă continuu politici privind pescuitul şi crescătoriile de peşte la 

scară mică şi cu impact redus.   

Directorii noştri regionali, toţi mici pescari activi, promovează de asemenea valorile şi beneficiile 

pescuitului de coastă.  

Doriţi informaţii suplimentare despre un eveniment, proiect sau iniţiativă? Nu ezitaţi să ne contactaţi la 

communications@lifeplatform.eu  sau să urmăriţi pe Facebook Low Impact Fishers of Europe sau pe 

Twitter la @LIFEplatformEU. 

Sunteţi interesaţi să luaţi legătura cu femeile care lucrează în domeniul pescuitului?  Contactaţi AKTEA la  

contact@akteaplatform.eu sau pe Facebook la AKTEA women in fisheries şi pe Twitter la @AKTEAwif 
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