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ȘTIRI PRINCIPALE  

 

 Ultimul raport al Curții Europene de Conturi confirmă lipsa transparenței în alocarea posibilităților de 

pescuit 

Directorul Adjunct LIFE, Brian O’Riordan, a asistat la 

lansarea raportului special al Curții de Conturi: 

„Controlul Pescuitului în UE – nevoi de sporire a 

eforturilor’’ce a avut loc la Bruxelles, pe 30 mai. 

Disponibil in 23 de limbi, raportul subliniază două 

aspecte cheie pentru pescarii artizanali. În primul rând, 

faptul ca micii pescari nu reușesc să comunice cu succes 

datele referitoare la captură către autorități. În al doilea 

rând, sistemul de alocare a posibilităților de pescuit prin 

intermediul Organizațiilor de producători este lipsit de 

transparență și crește riscul de a favoriza „interesele specifice ale unor operatori economici, în 

defavoarea celorlalți’’. Raportul integral: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41459 

 

 Membrii LIFE din Finlanda, Franța, Danemarca, împreună cu echipa LIFE, ambasadori ai pescarilor 

artizanali europeni în cadrul evenimentului organizat de Slow Food la Genoa (Italia) 

Membrii LIFE, împreună cu echipa, au asistat pe durata a trei zile la evenimentul internațional ‘Slow Fish’, 

ce s-a desfășurat între 18 și 22 mai. Evenimentul a reunit reprezentanți ai comunităților de pescari 

artizanali din toată lumea, inclusiv din America de Nord și de Sud, întreaga Europă și Africa. Membrii 

LIFE, echipa și suținătorii noștri au participat activ la workshopuri, schimburi de bune practici și seminarii 

despre finanțarile UE. În plus, au avut ocazia să prezinte publicului eforturile făcute de comunitățile lor 

pentru a asigura un pescuit durabil, precum și 

beneficiile de a fi membru al unei platforme 

pan-europene, așa cum este LIFE. În plus, 

Directorul executiv al LIFE, împreună cu 

Responsabila de comunicare au organizat un 

workshop adresat părților interesate pentru a 

discuta împreună politicile necesare în UE 

spre beneficiul pescarilor artizanali și pentru 

a-i informa asupra următoarelor acțiuni 

desfășurate la toate nivelurile instituționale. Rezultatele și recomandările dezbaterii pot fi găsite aici: 

http://lifeplatform.eu/lifes-workshop-slow-fish-2017-main-outcomes/. 

 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41459
http://lifeplatform.eu/lifes-workshop-slow-fish-2017-main-outcomes/
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ALTE ȘTIRI DIN SFERA UE 

7-11/5, Lipari (Italia) – La invitația Blue Marine 
Foundation, organizație pentru protecția 
mediului, Directorul executiv LIFE împreună cu 
Coordonatoarea mediteraneană s-au deplasat pe 
insula Lipari, în sudul Italiei. Vizita a inclus o serie 
de întâlniri cu pescarii artizanali locali, 
autoritățile și NGO-urile. Acestea au permis 
echipei LIFE să înțeleagă mai bine situația locală 
și problemele întâmpinate de aceștia, printre 
care: interacțiuni nedorite cu delfinii, lipsa diversificării activităților pescarilor artizanali cauzate de 
restricțiile privind tonul și peștele spadă, nevoia de strategii de marketing coordonate între diferitele 
cooperative, etc. Pescarii au evidențiat numeroase proiecte și aspirații (incluzând un plan de 
management dezvoltat de către ei), iar LIFE a pus bazele unei potențiale colaborări.   
 
08/5 Malta – Alicia Said, șef de proiect pentru Malta, s-a întâlnit cu reprezentanții Academiei Culinare 

Mediteraneene (ACM) care doresc să își extindă ofertele de curs, educând participanții să gătească specii 

mai puțin populare dar foarte gustoase, pescuite în mod durabil. ACM își propune de asemenea să 

deschidă un restaurant ce va răspune principiilor de slow food. Pentru a-și atinge obiectivele, aceștia au 

nevoie de pește proaspăt, pescuit local, pentru care își doresc să implementeze un parteneriat cu micii 

pescari maltezi. Alicia i-a informat despre rolul LIFE și le-a confirmat că micii pescari maltezi vor beneficia 

cu siguranță de o asemena piață de desfacere pentru a-și valoriza produsele locale. Opțiunile de 

colaborare sunt deschise.  

10/05 Malta - Alicia Said s-a întâlnit cu Autoritatea Malteză a Resurselor de Mediu (AMRM) pentru a 

discuta implementarea unor zone marine protejate (ZMP). Alicia a felicitat AMRM pentru derularea 

acestei consultări la nivel național și a explicat importanța contactului direct cu pescarii și analiza 

diferențelor între diferitele segmente de pescuit malteze. Chiar dacă zonele marine protejate sunt 

importante pentru habitat, acestea nu trebuie să impacteze negativ supraviețuirea micilor pescari – un 

acord cu aceștia este vital atât pentru a îndeplini obiectivele de conservare, cât și pentru implementarea 

unui sistem de co-management a zonelor marine protejate.  

10-11/5 Porto (Portugalia) – Directorul Adjunct LIFE, Brian O’Riordan, a participat la evaluarea proiectului 

finanțat de DG Mare a consultantului francez Benoît Guerin, ce investiga reprezentarea micilor pescari în 

organizații formale, în regiunea Consiliului Consultativ al Apelor de Sud-Vest. El a asistat la  grupul de 

lucru Pescuit Tradițional al Consiliului Consultativ http://cc-sud.eu/index.php/fr/agenda-du-

ccsud/item/groupe-de-travail-traditionnel-2). Raportului domnului Guerin a evidențiat faptul că, raportat 

la „marii pescari” și bazat pe numărul de ambarcațiuni, micii pescari sunt slab reprezentați. Cu toate 

acestea, luând în considerare proporția debarcărilor micilor pescari, am putea concluziona că aceștia 

sunt supra-reprezentați în structurile locale și naționale. Guerin a descris excepțiile istorice acordate 

micilor pescari la nivel European și național ca un „potir otrăvit”, rezultînd într-o lipsă de date și 

cunoaștere a sectorului și în absența micilor pescari din structurile UE, precum Organizațiile de 

Producători.  

16/5 Regatul Unit - Directorul Executiv LIFE, Jeremy Percy a prezentat o lucrare pe tema „LIFE în Zonele 

Marine Protejate” în cadrul unei conferințe de meniu în Marea Britanie. Organizatorii au cerut ca 

lucrarea să constituie un capitol dintr-o lucrare ce urmează a fi publicată.  

16-17/5 Bruxelles (Belgia) – Directorul adjunct LIFE și Responsabila de comunicare au participat la 

Comitetul Executiv și Grupurile de lucru 1-3 ale Consiliul Consultativ al Piețelor (MAC). MAC este noul 

http://cc-sud.eu/index.php/fr/agenda-du-ccsud/item/groupe-de-travail-traditionnel-2
http://cc-sud.eu/index.php/fr/agenda-du-ccsud/item/groupe-de-travail-traditionnel-2
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Consiliu Consultativ, iar LIFE face parte din Comitetul Executiv și al celor 3 grupuri de lucru ce acoperă 

producția, piața EU și aspectele regulatorii.  

17/5 Londra (Regatul Unit) – La invitația trustului Open Seas, Directorul executiv Jeremy Percy a asistat la 

întâlnirea acestora din poziția de consilier, concentrându-se pe elementele pecuitului în larg, 

interacțiunea între uneltele mobile și pasive și nevoia unei reglementări corecte și echilibrate ce caută 

să minimizeze daunele produse mediului marin și ce protejează și maximizează aspectele socio-

economice ale activităților pescuitului de coastă.  

17-18/5 Bruxelles (Belgia) – Marcin Rucinski, Coordonator LIFE pentru Marea Baltică și Marea Nordului, a 

participat la un workshop organizat de către trustul Pew pe tema viitorului principiului relativității 

stabile. Două zile de discuții animate între cercetători, administrație si NGO-uri au arătat că, în ciuda 

elasticității sale din ultimii 30 de ani, acest principiu (chiar dacă detestat de către mulți) al Politicii 

Comune de Pescuit, va fi subiectul a cel puțin două noi presiuni suplimentare – efectele schimbărilor 

climatice asupra stocurilor de pește si Brexit. Fiind în Bruxelles, Marcin a profitat de oportunitate pentru 

a se întâlni cu echipa Farnet responsabilă pentru Marea Baltică, ceea ce a arătat încă o dată că 

obiectivele noastre în regiune sunt foarte similare, lasând loc unei strânse cooperări.  

26/5 Varșovia (Polonia) – Echipa LIFE a intrat în contact cu Matilda Valman de la Universitatea din 

Stockholm, pentru a discuta managementul de pescuit bazat pe ecosisteme. Din ce în ce mai popular în 

Marea Baltică, acest tip de management impune ca problemele și prioritățile micilor pescari să fie 

comunicate în mod efectiv managementului și celorlalte părți interesate implicate în proces. Știm cu toții 

mult prea bine că în trecut sectorul nostru nu a fost supus unor reglementări, fapt ce a dăunat deciziilor 

luate cu privire la acesta. Este cu siguranță un potențial de colaborare între LIFE și membrii noștri la 

cercetarea făcută de către universitate.  

30-31/5 Londra (Regatul Unit) – În două zile pline dar foarte productive, Directorul Executiv LIFE s-a 

întâlnit cu membrii consiliului Organizațiilor de Producători (CPO), Pesky Fish, precum și cu Directorul 

adjunct si Coordonatoarea mediteraneană: 

- Consiliul Organizațiilor de Producători este o inițiativă exemplară, menită să susțină dezvoltarea unei 

Organizații de Producători specifică pentru sectorul de ambarcațiuni de maximum 10 metri a flotei 

engleze, cu scopul de a acorda acestor pescari mai mult control și inflență în ceea ce privește 

managementul cotelor de pescuit. Acest model a fost dezvoltat și deja utilizat ca bază pentru o 

inițiativă similară în Irlanda, stârnind interes.  

- Pesky Fish este un proiect ce prevede reducerea lanțului de aprovizionare pentru micii operatori din 

Marea Britanie, dezvoltând un sistem de logistică ce poate efectiv să vândă peștele din momentul în 

care acesta ajunge pe punte, fără a aștepta să fie debarcat la sfârșitul zilei. Pe lângă oferirea pentru 

pescar a unei garanții în ceea ce privește prețul, acest sistem permite comercianților și celor din 

sectorul alimentar să cumpere pește de cea mai bună calitate într-un mod simplu și transparent. În 

plus, permite Pesky Fish să platească un preț mult mai ridicat pescarului, pastrând o margine de 

profit ce permite funcționarea. Precum exemplul de mai sus al Organizației de Producători, acest 

model va pune bazele unui format ce va putea fi replicat în Europa, unde pescarii nu beneficiază din 

păcate de suficientă recunoaștere pentru eforturile depuse.  

- Marea Mediterană este în pericol, un mare pericol, iar acest fapt a fost costatat de către o serie de 

instituții, nu în ultimul rând de către Comisa Europeană, care a lansat recent campania 

„Medfish4ever”, pentru a dezvolta și implementa un plan de management eficient în regiune. LIFE a 

constatat deja impactul pozitiv, prin intermediul Coordonatoarei noastre mediteraneene, susținută 

de către restul echipei. Cei doi directori LIFE, impreună cu Coordonatoarea mediteraneană, s-au 

întâlnit să discute formatul unui proiect de mare anvengură ce va adresa o serie de probleme ale 
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Mediteranei, bazat pe o abordare de co-management, la nivel regional, național și European, pentru 

a furniza măcar o serie de soluții pentru problemele din regiune. LIFE consideră că este nevoie de o 

abordare globală, ce va lua în considerare micii pescari (care constituie 80% din flota Mediteranei) 

pentru a produce schimbări ce vor persista în timp.    

31/5 – 1/6 Jastrzębia Góra (Polonia) – Echipa LIFE a asistat la cea de-a 22-a Conferință științifică a 

pescarilor de apă dulce. Ședința a permis proiectarea filmului ce descrie munca membrilor LIFE din 

Finlanda pe lacul Puruvesi și adaptarea acestora la provocările schimbările ce impactează această 

meserie, cum ar fi schimbările climatice sau problemele de pe piață, la care au răspuns printre altele prin 

obținerea unei Indicații Geografice Protejate pentru captura lor predominantă, Vendance. Munca LIFE a 

fost de asemena prezentată în cadrul coferinței, stârnind interes și multe întrebări din partea 

participanților.   

 

VEȘTI DE LA MEMBRII NOȘTRI 

 
 Membrii din Catalonia contribuie la o schema inovativă de co-management, ce prevede comitete ale 

părților implicate, precum și mai multe zile de pescuit pentru ambarcațiunile cu impact redus.  

02/05 Barcelona (Spania) – Organizațiile membre LIFE din Catalonia și-au adus contribuția la un nou 
decret pentru managementul pescuitului în regiune. Aceștia au analizat propunerea și și-au exprimat 
părerile către Directoratul General pentru Pescuit. LIFE aplaudă acest decret inovator, venit la momentul 
oportun și perfect în linie cu nevoile sectorului. Acesta va permite resurselor să fie reglementate prin 
planuri de management ce iau în considerare durabilitatea ecologică, socială și economică (în linie cu 
regulamentul din Politica Comună de Pescuit) și, cel mai important, să articuleze scheme de co-
management ce vor implica părțile interesate în proiectare și reglementare, conducând astfel la o 
responsabilitate partajată pentru resursele marine și politicile publice în vigoare. Mai multe informații 
asupra acestui decret de Sergi Tudela: http://international-view.cat/2017/05/23/its-the-governance-
stupid/ (engleză) 
 

 LIFE NL atrage atenția asupra muncii effectuate de către comunitățile de pescuit locale 

6/5 Lauwersoog (Olanda) -  LIFE-Olanda a participat la „Ziua 
Creveților”, în cadrul căreia au vizitat standul lui Barbara 
Rodenburg, specializată în recolta de fructe de mare și la cârma 
companiei Goede Vissers (Bunii Pescari), ce vinde delicioase 
stridii și gurnard roșu afumat (Chelidonichthys cuculus). Willem 
de Waal, purtătorul de cuvânt al organizației împreună cu 
Directorul LIFE Olanda Ger de Ruiter au înmânat pliante LIFE 
pentru a sublinia importanța de a cumpăra local și durabil și au 
explicat publicului activitățile LIFE. 
 

 Vocea LIFE este acum mai puternică în Consiliul Consultativ al Mării Baltice – Directorul LIFE Germania 

devine membru al Comitetului Executiv  

11/5, Stockholm (Suedia) - Wolfgang Albrecht, Directorul LIFE Germania, a fost acceptat unanim ca cel 

de-al 26lea membru al Comitetului Executiv din cadrul Consiliului Consultativ al Mării Baltice (BSAC). 

Acest pas important semnifică sperăm deschiderea unui nou capitol în ceea ce privește managementul 

pescuitului în Marea Baltică – unul în care interesele micilor pescari, a micii flote sunt recunoscute și 

luate în considerare. LIFE va fi neobosită in eforturile de a-și susține membrii activi în BSAC în această 

sarcină importantă și extrem de dificilă. Ansamblul General și Comitetul Executiv au luat și alte decizii 

http://international-view.cat/2017/05/23/its-the-governance-stupid/
http://international-view.cat/2017/05/23/its-the-governance-stupid/
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pozitive pentru micii pescari, crescând numărul de membri reprezentanți ai micilor pescari în Consiliul 

Executiv la 30 și oferind opțiunea de interpretare pe parcursul ședințelor.  

 Arts Menors Costa Brava și Adpam  își prezintă viziunea pentru co-management în arhipelagul local 

20/5 Palamós (Spania) – Membrii LIFE Arts Menors Costa Brava și Adpam au asistat la o ședință 

informală organizată de către asociația ce luptă pentru protecția arhipelagului local numită „Illes 

Formigues”. Întâlnirea a fost menită să clarifice anumite zvonuri privind potențiala interzicere a 

activităților de pescuit în jurul insulelelor, o situație ce îi îngrijora pe pescarii din regiune. Președintele 

asociației s-a oferit să colaboreze cu asociațiile locale de pescari pentru a garanta interesele tuturor 

părților implicate. Atât ADPAM cât și Arts Menors Costa Brava au subliniat interesul de a coopera, 

prezentându-si opiniile pentru a atinge un nivel de durabilitate în regiune. Un alt subiect de discuție a 

fost constituit de noul grup de acțiune locală în domeniul pescuitului, și de importanța ca pescarii să i se 

alăture.  

 Micii pescari din Franța contestă legislația națională referitoare la tonul albastru 

Franța – un process a fost intentat de către Platforma Franceză a micilor pescari, uniunea SPMLR, câteva 

comitete de pescuit din mediterană și LIFE, pentru a contesta Decretul Ministerial Francez din 10 

Februarie 2017, ce stabilește citeriile pentru alocarea cotelor de ton albastru. Este foarte probabil ca 

această acțiune să fie de durată, dar este considerată ca un pas vital spre o alocare corectă și echilibrată 

a cotelor de ton albastru, precum și a altor specii.  

 

BUN VENIT LA BORD 

În plus față de noii membri ce s-au alăturat LIFE de la începutul anului 2017, următoarea organizație a 

devenit membru official LIFE în această lună: 

 

 Federația Organizațiilor Producătorilor de Pește din Delta Dunării (România) 

 
Federația producătorilor de pește din Delta Dunării numără 785 de 
pescari profesiniști, 12 asociații de mici pescari și 3 organizații 
comerciale (cu accent pe întreprinderile familiale, implicate în turism, 
procesarea peștelui și nu numai), cu un total de 834 de ambarcațiuni. 
Ei pescuiesc o paleta vastă de specii, cum ar fi calcanul, pisica de mare, 
somnul, șprotul sau șalăul. S-au alăturat LIFE pentru a face vocea 
pescarilor auzită și pentru a contribui la îmbunătățirea politicilor și 
legislației, inclusive al Politicii Comune de Pescuit. Bun venit, România !  

 

 Acest Newsletter reprezintă doar o prezentare succintă a activităților noastre externe. În plus, echipa 

LIFE din Marea Britanie, din Belgia, Polonia și Spania lucrează la un număr de acțiuni legate de sectorul 

nostru și dezvoltă și promovează în mod continuu politici legate de pescuitul artizanal.  

Directorii noștri regionali, mici pescari la rândul lor, promovează de asmenea valorile și beneficiile 

pescuitului artizanal.  

Pentru mai multe informații referitoare la un eveniment specific, un proiect sau o inițiativă, nu ezitați să 
ne contactați la communications@lifeplatform.eu, să ne urmăriți pe Facebook (Low Impact Fishers of 
Europe) și pe Twitter ( @LIFEplatformEU ).  

mailto:communications@lifeplatform.eu

