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 Punerea în aplicare a FEPAM: un proces complex în beneficiul sectorului la scară mică   

20/6 Bruxelles (Belgia) – Echipa LIFE din Bruxelles a participat la “Audierea privind punerea în aplicare a Fondului European 
pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM): Realizări începând cu 2014 şi perspective după 2020”,  organizată la 
Parlamentul European, în prezenţa Comisiei Europene. Vorbitori din diferite ţări UE s-au plâns de procesul de implementare 
lung şi complex la nivel de stat membru, cu reprezentanta unei organizaţii spaniole de producători de peşte care a susţinut 
că, până în iunie 2018 “niciun pescar sau agenţie de pescuit din Spania nu a primit vreun euro”. Ea a mai spus că FEPAM 
exclude femeile culegătoare de crustacee şi moluşte şi alţi operatori femei din sectorul de pescuit care nu lucrează pe 
ambarcaţiuni. Există în mod clar probleme birocratice care îi împiedică pe pescari să acceseze acele fonduri. Reînnoirea 
generaţiilor privind flota de pescuit şi nevoia de formare a unor noi profesionişti au fost, de asemenea, menţionate. 
Deputatul german în Parlamentul European, Ulrike Rodust, a pus la îndoială componenta din noul FEPAM privind 
subvenţiile acordate pescarilor tineri pentru a achiziţiona ambarcaţiuni second-hand. “Nu există nave disponibile”, a spus 
ea. “Au fost cumpărate de marile companii pentru a accesa cota”. Reprezentanţii DG MARE ai Comisiei Europene au 
subliniat că, în pofida reducerii cu 5% a bugetului total disponibil, noua propunere va reprezenta un mare pas înainte 
pentru pescuitul la scară mică, cu un regim preferenţial şi o rată de finanţare de până la 100% pentru unele proiecte, şi 
acces la anumite fonduri exlusive, de ex. pentru motoare şi nave second-hand. De asemenea, există o cerinţă pentru 
toate statele membre de a include un plan de acţiune pentru pescuitul de coastă la scară mică, indiferent de dimensiunea 
flotei. Noul Regulament FEPAM este disponibil accesând linkul https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0390&from=EN 

 AKTEA, reţeaua europeană a femeilor din domeniul pescuitului şi acvaculturii ajunge în Cipru şi Malta  

20-22/6 Zygi (Cipru) şi Qormi (Malta) – Purtătorul de cuvânt al AKTEA a mers în Cipru  
pentru a se întâlni cu membrii LIFE ai Asociaţiei pescarilor din Zygi şi a explora 
posibilitatea ca femeile din zonă să înfiinţeze o reţea cipriotă sau să se alăture mişcării 
mediteraneene. Cu ajutorul Stellei Stylianou, o fiică de pescar, ei au identificat femeile 
interesate din zonă. De asemenea, AKTEA va lua legătura şi cu Federaţia Naţională a 
Pescarilor din insulă pentru a obţine contacte suplimentare. Călătoria a continuat în 
Malta, unde preşedintele şi purtătorul de cuvânt al AKTEA au vizitat comunităţile 
locale de pescari şi s-au întâlnit cu potenţiali membri. În timpul acestor vizite, femeile-
pescar au explicat AKTEA principalele probleme cu care se confruntă în calitate de femei 
şi pescari la scară mică. Ele se străduiesc să dezvolte noi activităţi şi să obţină 
recunoaşterea rolului jucat de femei. Malta a fost, de asemenea, o oportunitate pentru 
LIFE şi AKTEA de a participa la evenimentul “Food from the Sea” organizat de reţeaua 
Too Big to Ignore (TBTI). Familiile locale de pescari au venit să asculte câţiva vorbitori şi 
s-au bucurat de fructele de mare pregătite de bucătari profesionişti locali. AKTEA a 
vorbit despre contribuţia importantă a femeilor la întreprinderile familiale. Mai multe 
informaţii: http://toobigtoignore.net/opportunity/food-from-the-sea-is-sajda-u-t-tisjira-in-malta-june-2018/  
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ALTE ŞTIRI DIN UE 

 

 31/5 Darłowo (Polonia) – Personalul LIFE s-a întâlnit cu membrii LIFE de la Darłowska pentru discuţii detaliate privind noul 

aviz publicat de Consiliul Internaţional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) pentru Marea Baltică pentru anul 2019. 

Discuţiile cu privire la stocurile de cod din estul Mării Baltice, de o importanţă fundamentală pentru această organizaţie, 

au ocupat cea mai mare parte a timpului petrecut împreună. Chestiunea impactului focilor gri asupra pescarilor la scară 

mică, precum şi idei de a adăuga valoare produselor lor au fost de asemenea, discutate pe larg. 

 7/6 Bruxelles (Belgia) – Aproximativ 50 de participanţi din instituţiile UE, ONG-uri şi alte organizaţii au participat la 

evenimentul organizat de LIFE, Fundaţia Lonxanet, Comitetul Economic şi Social European şi FLAG-ul Costa Sostible, privind 

proiectul “Os Miñarzos – Fin da Terra”, în contextul co-gestionării pescuitului de coastă la scară mică, planificării spaţiale 

în domeniul maritim şi economiei albastre. Pentru raportul complet vezi http://lifeplatform.eu/meeting-report-co-

management-brussels-7-6/ 

 8-11/6 Bruxelles (Belgia) – Directorul adjunct al LIFE s-a întâlnit cu Reprezentanţele Permanente ale Republicii Cipru, 

Austriei şi Poloniei la Bruxelles pentru a discuta Măsurile tehnice pentru Regulamentul privind conservarea resurselor 

piscicole şi traularea cu impulsuri electrice. Austria va prelua preşedinţia Consiliului European la 1 iulie. Ataşatul cipriot pe 

probleme de pescuit, domnul Lavrentios Vasiliades, sprijină foarte mult pescuitul la scară mică şi este mândru de realizarea 

Ciprului privind reducerea flotei sale de traule la 2 nave; Polonia îi sprjină de asemenea pe pescarii la scară mică şi ar fi 

deschisă pentru zone de excludere a traulelor în Marea Baltică.    

8/6 Paris (Franţa) – De Ziua Mondială a Oceanelor, ofiţerul 

administrativ al LIFE a participat la Ceremonia finală de premiere a 

competiţiei gastronomice “Olivier Roellinger” ce a avut loc la sediul 

UNESCO. După  o serie de concursuri care s-au desfăşurat pe parcursul 

anului în întreaga Europă şi la care membrii LIFE au participat în calitate 

de membrii ai juriului, au fost selectaţi tineri bucătari care şi-au dovedit 

abilităţile culinare, precum şi angajamentul faţă de conservarea 

stocurilor de peşte şi a diversităţii. Ediţia din 2018 a competiţiei a 

reprezentat încă o ocazie pentru LIFE de a-şi reafirma susţinerea pentru 

astfel de iniţiative, oferind tinerilor profesionişti posibilitatea de a 

acţiona în domeniul conservării resurselor şi de a creşte gradul de 

conştientizare cu privire la practicile durabile în materie de pescuit.  

 11-12/6 Tallinn (Estonia) – Membrii LIFE din Danemarca, Germania şi Polonia, împreună cu personalul LIFE, au participat la 

grupul de lucru comun al Consiliului consultativ pentru Marea Baltică (CCMB), în special pentru a discuta avizul ICES 

pentru Marea Baltică pentru anul 2019. Cu un aviz controversat “capturi zero”pentru heringul din vestul Mării Baltice 

care, dacă ar fi respectat de administratori, ar distruge multe comunităţi de pescuit la scară mică. Luând în considerare 

înrăutăţirea în continuare a situaţiei codului din estul Mării Baltice şi multe alte aspecte, precum redresarea codului din 

vestul Mării Baltice bazată pe o singură clasă de vârstă puternică, membrii noştri baltici au un an deosebit de provocator în 

faţă. Din fericire, opiniile noastre sunt luate în considerare, chiar dacă unele chestiuni pe care le ridicăm, cum ar fi 

necesitatea de a reduce efortul de pescuit pelagic la scară largă în Marea Baltică Centrală, sunt dificil de avansat datorită  

intereselor numeroase reprezentate în jurul mesei CCMB.  

 13/6 Bruxelles (Belgia) – Personalul LIFE de la Bruxelles a participat la conferinţa “UE pentru Talanoa” organizată de Comisia 

Europeană, ca parte a contribuţiei UE la Dialogul „Talanoa”, un proces internaţional de evaluare a eforturilor colective şi 

individuale în vederea atingerii obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice.  

  12-13/06 Sète (Franţa) – Personalul LIFE a participat la două zile de reuniuni ale Consiliului consultativ pentru Marea 

Mediterană (MEDAC). Subiectele discutate au inclus chestiuni legate de Comitetul Executiv şi punerea în aplicare a politicii 
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comune în domeniul pescuitului cu referire la propunerea privind Măsurile tehnice pentru Regulamentul privind 

conservarea resurselor piscicole, Regulamentul privind controlul şi noul Fond European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 

(FEPAM). Cu toate acestea, punctul cel mai important pe ordinea de zi a fost Planul multianual pentru Mediterana de 

Vest (WestMed MAP). Cei mai mulţi membri ai MEDAC şi-au trimis contribuţiile scrise la Secretariat înainte de reuniune şi 

a avut loc o examinare a regulamentului propus, articol cu articol. Discuţia a fost destul de intensă în legătură cu câteva 

puncte-cheie, cum ar fi cele referitoare la flexibilitatea regulamentului şi propunerea de a avea zone fără traul în 

batimetrie mai mică de 100 de metri adâncime, în perioadele de trei luni. Ca întotdeauna, LIFE a adunat ideile şi nevoile 

membrilor săi şi a trimis o contribuţie scrisă Consiliului consultativ pentru Marea Mediterană, contribuţie ce poate fi văzută 

aici: http://lifeplatform.eu/life-westmed-map/. Comitetul Executiv al MEDAC va conveni în data de 5 iulie asupra avizului 

său final privind WestMed MAP şi îl va publica aici: http://en.med-ac.eu/pareri_lettere.php. LIFE lucrează în prezent la 

posibile amendamente la WestMed MAP, care vor fi trimise direct diferiţilor deputaţi în Parlamentul European şi oficialilor 

Comisiei Europene de la Bruxelles, la începutul lunii septembrie.  

 14/06 Montpellier (Franţa) – LIFE a profitat de reuniunile Consiliului consultativ pentru Marea Mediterană din Sète pentru 

a aduna echipa sa mediteraneană, care s-a mărit recent şi a organizat o reuniune internă de planificare şi coordonare a 

proiectului său MAVA, aprobând astfel priorităţile şi strategiile viitoare pentru regiune. 

 14-15/6 Szczecin (Polonia) – Personalul LIFE s-a întâlnit cu o echipă de oameni de ştiinţă din domeniul pescuitului din cadrul 

Universităţii Tehnice din Pomerania de Vest, pentru a pregăti o cerere de finanţare pentru un proiect FEPAM privind 

testarea echipamentelor rezistente la acţiunea focilor (şi sigure pentru foci) cu participarea amplă a pescarilor la scară 

mică. A doua zi a fost dedicată unei conferinţe pentru a prezenta şi discuta avizul ICES menţionat anterior (30/5 şi 11-12/6), 

la care au participat reprezentanţi ai organizaţiei membre LIFE, Wolinska, ce au adresat întrebări dure şi deocamdată fără 

răspuns cu privire la reducerea stocurilor locale de şalău. Codul din estul Mării Baltice a fost punctul central al conferinţei: 

oameni de ştiinţă din cadrul Institutului polonez de pescuit maritim au informat despre un aviz specific solicitat de la ICES 

cu privire la extinderea închiderii ce acoperă Insula Bornholm, ultima zonă funcţională de depunere a icrelor de cod – lucru 

pe care membrii LIFE dependenţi de stocurile de cod l-au solicitat de mult timp. Rezultatele acestui proces vor fi disponibile 

la sfârşitul lunii septembrie, exact la timp pentru deciziile miniştrilor pentru pescuit din luna octombrie.  

 16/6 Brest (Franţa) – Katia Frangoudes, purtătoarea de cuvânt a AKTEA, a fost intervievată de postul de radio francez 

“France Culture” în cadrul unui program dedicat femeilor din domeniul pescuitului. Katia a vorbit despre primii paşi ai 

mişcării “femeile în domeniul pescuitului” din Franţa, ce s-a dezvoltat în anii nouăzeci în semn de solidaritate cu soţii care 

desfăşurau greve. În prezent, femeile care lucrează în domeniul pescuitului la nivel mondial încă se confruntă cu o serie de 

provocări sociale, nu în ultimul rând cu faptul că, după divorţ, este foarte dificil să obţină recunoaştere pentru rolul lor de 

sprijinire a afacerilor familiale, lăsându-le cu un sprijin economic foarte mic. Podcastul complet este disponibil aici: 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/marins-24-femmes-de-mer  

 19-20/6 Malaga (Spania) – Coordonatorul mediteranean LIFE a participat la o primă reuniune de coordonare a tuturor 

“partenerilor MAVA”(organizaţii finanţate de Fundaţia MAVA) concentrându-şi activitatea asupra Mării Alboran. 

Reuniunea intenţionează să coordoneze eforturi, să promoveze sinergii şi să identifice obiectivele şi indicatorii relevanţi 

care vor servi în următorii trei ani în această subregiune. 

 20/6 Bruxelles (Belgia) – Personalul LIFE de la Bruxelles a participat la evenimentul “Salvaţi anghila europeană: comerţul 

intern cu fildeş al Europei” desfăşurat în Parlamentul European. Acesta a dezbătut amploarea şi obiectivul capturării şi 

comercializării ilegale a puietului de anghilă. Acesta este un comerţ foarte rentabil, cu riscuri foarte scăzute pentru 

practicanţii săi (niveluri foarte scăzute de sancţiuni). Având în vedere rolul central pe care îl ocupă China în comerţul ilegal, 

conform deputatului în Parlamentul European, Ricardo Serrao Santos, ar trebui să i se acorde un cartonaş roşu pentru 

sprijinirea activităţilor IUU (de pescuit ilegal). Detalii despre eveniment şi prezentări pot fi obţinute accesând adresa URL 

http://www.sustainableeelgroup.org/events/event/safe-the-european-eel-europes-own-ivory-trade/; un comunicat de 

presă este disponibil pe  http://www.sustainableeelgroup.org/2018/06/21/experts-call-for-eu-action-to-tackle-the-illegal-

eel-market-2/  
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 20/6 Bruxelles (Belgia) – Directorul adjunct al LIFE a participat la dezbaterile Comitetului pentru pescuit din Parlamentul 

European privind propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului privind controlul pescuitului. Raportorul pentru 

Regulamentul privind controlul pescuitului, deputatul în Parlamentul European, Isabelle Thomas, a declarat că UE are 

nevoie de un Regulament privind “controlul”, nu “sancţiunile”. Dna Valerie Laine de la DG MARE a Comisiei Europene a 

răspuns că reacţia la infracţiuni trebuie să fie descurajatoare, proporţională, în conformitate cu gravitatea încălcării şi 

ţinând seama de toate principiile legii. DG Mare consideră că este puţin probabil ca un nou Regulament privind controlul 

să fie pus în aplicare înainte de 2023, explicând faptul că ar exista 3 cerinţe de raportare de bază pentru pescarii la scară 

mică (echipamente sub 12 metri, neremorcate) – ora de plecare la pescuit, ora de întoarcere şi cantitatea capturii. 

 21/6 Bruxelles (Belgia) – Directorul adjunct al LIFE a participat la “Schimbul de opinii privind stabilirea unui plan multianual 

pentru pescuit, exploatând stocurile demersale din Marea Mediterană de Vest” în Parlamentul European. Reuniunea a 

început cu prezentări ale “experţilor”, care au inclus reprezentanţi ai industriei din Italia, Spania şi WWF. Nimic foarte nou. 

Industria a apărat pescuitul cu traule. Industria italiană la scară largă a declarat că nu este necesar să se reducă efortul de 

pescuit, caracteristicile specifice ale mării trebuie luate mai bine în considerare (în ceea ce priveşte sezonul/zona închis(ă) 

pentru pescuitul cu traule), iar zonele în care deja există o restricţie ar trebui să fie revizuite.  Reprezentantul spaniol a spus 

că 70% dintre pescari sunt membrii ai Cofradías (asociaţii naţionale de pescari) şi că nu sunt necesare alte organizaţii.  

 21/6 Bruxelles (Belgia) – Directorul adjunct al LIFE a participat la “Schimbul de opinii privind avizul ştiinţific al ICES 

'Comparaţie a efectelor ecologice şi de mediu ale traulelor cu impulsuri electrice şi traulelor laterale tradiţionale în 

exploatarea capturii totale admisibile (TAC) de limbă de mare din Marea Nordului'”  în Parlamentul European. Membrii 

Parlamentului European au avut opinii şi poziţii împărţite între cei care se opun pescuitului cu impulsuri electrice, cei care 

sunt indiferenţi şi cei care sunt pentru pescuitul cu impulsuri electrice. Cel mai direct a fost deputatul în Parlamentul 

European Yannick Jadot de la Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, care a acuzat Consiliul Internaţional pentru 

Explorarea Apelor Maritime (ICES) că nu şi-a îndeplinit responsabilităţile ştiinţifice, etice şi politice în evaluarea impactului 

pescuitului cu impulsuri electrice asupra pescuitului de limbă de mare; deputatul olandez în Parlamentul European, Peter 

van Dalen, cunoscut ca fiind pentru pescuitul cu impulsuri electrice, s-a concentrat pe atacul asupra Bloom, ONG-ul care a 

fost în mod activ împotriva unui astfel de echipament. Cea mai bună intervenţie a avut-o deputatul britanic în Parlamentul 

European, John Flack (Conservator din estul Angliei), care a subliniat modul în care “Parlamentul este vocea poporului. 

Parlamentul s-a pronunţat, haideţi să rămânem la ce a declarat Parlamentul” (referindu-se la votul împotriva pescuitului 

cu impulsuri electrice din plenul Parlamentului din luna ianuarie). Reprezentantul ICES nu a fost convingător în apărarea 

imparţialităţii evaluării ICES, sau că nu a fost influenţat de presiunea Guvernului olandez şi a sectorului pescuitului cu traule 

laterale.  

 22/6 Catania (Italia) – Directorul de proiect LIFE pentru Italia s-a întâlnit cu Prof. 

Giuseppina Carrà, responsabilă cu cercetarea în domeniul pescuitului la 

Universitatea din Catania. După prezentarea lui privind misiunea LIFE de a sprijini 

pescuitul la scară mică, dna Carrà a sugerat să încheie un Memorandum de 

înţelegere între LIFE şi Universitate în vederea colaborării în cadrul proiectului 

“Diverso”, o iniţiativă privind diversificarea activităţilor de pescuit condusă de 

Departamentul regional de pescuit din Sicilia. Printre activităţile proiectului se 

numără valorificarea produselor din fructe de mare şi cooperarea dintre cercetători 

şi industrie pentru protecţia resurselor marine şi a patrimoniului cultural. Mai multe 

informaţii despre proiect sunt disponibile în italiană pe site-ul web dedicat 

http://www.pescadiverso.com/   

 26/06 Bruxelles (Belgia) – Personalul LIFE de la Bruxelles a participat la două reuniuni în Parlamentul European. Prima, “A 

face piscicultura durabilă  – soluţii inovatoare şi ecologice pentru combaterea peştilor evadaţi, păduchilor de mare şi a 

altor provocări”, a oferit o imagine de ansamblu a provocărilor actuale cu care se confruntă sectorul acvaculturii, şi anume 

păduchele de mare, peştii evadaţi şi nevoia de a găsi surse durabile de hrană. A doua reuniune a fost despre "Obligaţia de 

debarcare şi capacitatea de supravieţuire a capturilor aruncate înapoi în mare: Cum să evaluăm şi să îmbunătăţim 

supravieţuirea capturilor aruncate înapoi în mare?”. Discuţiile de la masa rotundă s-au axat în principal pe schimburi între 
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interese la scară largă şi ONG-uri. Pentru pescuitul industrial, Danemarca (dl Michael Andersen), Olanda (dl Pim Visser) şi 

Scoţia (dl Michael Park) au luat cuvântul, toţi precizând că sectorul face pe cât posibil să respecte noile norme ale obligaţiei 

de debarcare;  dimpotrivă, ONG-ul “Seas at Risk” (dna Monica Verbeek) a subliniat că, datorită unui număr de excepţii  (de 

exemplu în ceea ce priveşte speciile), implementarea este prea lentă. ONG-urile vor observatori la bord şi monitorizare 

sporită. 

 27/06 Bruxelles (Belgia) – Personalul LIFE de la Bruxelles a fost invitat să-i reprezinte pe membrii LIFE din Irlanda, IIMRO – 

Organizaţia resurselor marine din Insulele Irlandeze – la difuzarea  filmului “Un punct de cotitură în viaţa omului” („A 

turning tide in the life of Man”) (un film care spune povestea pescarului John O’Brien şi călătoria sa la Bruxelles pentru a 

se familiariza cu reforma PCP https://www.imdb.com/title/tt4174514/) organizată de grupul politic italian “Mişcarea 5 

stele”. Membrul italian în Parlamentul European (MEP), Rosa D'Amato, din Comitetul pentru pescuit, a reamintit 

importanţa salvgardării pescuitului european la scară mică, care “poate şi trebuie să fie un factor de sustenabilitate 

ecologică şi socială”. Directorul adjunct al LIFE a oferit informaţii actualizate cu privire la PCP şi evoluţiile din insulele 

irlandeze şi a subliniat ceea ce mai trebuie realizat.   

 28/06 Madrid (Spania) – Macarena Molina, de la organizaţia spaniolă membră LIFE, Pescartes, a participat în numele LIFE, 

la al doilea Comitet pentru participare socială al proiectului Intemares. Această a doua întâlnire a utilizat o abordare 

participativă cu scopul de a contribui la elaborarea proiectului Strategiei de formare şi dezvoltare a capacităţii în zonele 

marine din reţeaua Natura 2000.  

 28-29/6 Copenhaga (Danemarca) – Dezbaterile privind avizul ICES pentru anul 2019 privind stocurile din Marea Baltică au 

continuat în cadrul Comitetului Executiv (ExCom) al Consiliului consultativ pentru Marea Baltică (CCMB) şi al Forumului 

BALTFISH, cu participarea membrilor LIFE din Danemarca, Germania, Polonia şi Suedia, precum şi a personalului LIFE. Un 

set neobişnuit de lung şi detaliat de recomandări CCMB pentru TAC-urile pentru anul 2019 şi măsurile de însoţire a fost 

finalizat şi prezentat în a doua zi administratorilor prezenţi la Forumul BALTFISH, care conţine printre altele informaţii 

detaliate privind dependenţa economică a organizaţiei membre LIFE, Fischerei-Freest, de pescuitul de hering occidental. 

A avut loc, de asemenea, o discuţie privind impactul focilor gri şi al cormoranilor asupra pescuitului, iar preşedintele 

interimar a sugerat să se caute candidaţi pentru preşedintia ExCom al CCMB şi din afara  grupului de membri ai Adunării 

Generale; membrii ExCom au dreptul să voteze această propunere până la sfârşitul lunii iulie; Comisia ameninţând că va 

înceta să finanţeze CCMB în cazul în care criza pentru fotoliul de preşedinte al ExCom va fi prelungită, situaţia este deosebit 

de delicată acum.  

 

ŞTIRI DE LA MEMBRII NOŞTRI 

 Prezenţă semnificativă la concursul tradiţional de canotaj din Suedia, dar mai multă pregătire necesară pentru 
coordonatorul LIFE!  

16/06, Ronnebyhamn (Suedia) – Membrii suedezi ai LIFE, SYEF, au co-organizat un eveniment important pentru Regiunea 
Blekinge, festivalul Sillarodden, care a atras peste 3 mii de vizitatori! LIFE este mândră că a sponsorizat premiul 
câştigătorului ediţiei din acest an – un model recreat cu meticulozitate al unei bărci de pescuit tradiţionale de hering, 
folosită la începutul secolelor XIX şi XX. “Sillarodden” este în principal un concurs de canotaj, organizat pentru a celebra 
o tradiţie străveche a pescuitului costier de hering, unde pescarii pescuiau toată noaptea, iar soţiile lor transportau captura 
în piaţa Ronneby, pentru a se asigura că o vindeau cât mai curând posibil pentru a păstra calitatea acesteia. Această tradiţie 
este recreată prin regulile concursului Sillaroden, unde echipa câştigătoare trebuie să fie nu numai prima care ajunge în 
piaţa centrală din Ronneby, ci şi prima care vinde tot heringul capturat. Echipa de canotaj cu coordonatorul LIFE pentru 
Marea Baltică şi Marea Nordului la bord a terminat anul acesta pe locul 6, ceea ce este în mare parte vina sa, deoarece a 
rupt o vâslă! ☺ 

 Membrii din Italia, LIFE şi AKTEA selectaţi de FAO ca exemple de cele mai bune practici  

http://www.akteaplatform.eu/
https://www.imdb.com/title/tt4174514/
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27/6 Roma (Italia) – De câţiva ani deja, membrii LIFE din Sicilia, 

Associazione dei Pescatori di Pantelleria, au decis să-şi asume 

un angajament important pentru durabilitate şi să reducă 

lungimea plaselor lor de la 5000 la 1500 de metri. Această cea 

mai bună practică a atras interesul Comisiei Generale pentru 

Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) a FAO, care i-a invitat   să-

şi prezinte practicile de pescuit durabile factorilor de decizie şi 

părţilor interesate la “Conferinţa la nivel înalt privind 

pescuitul durabil la scară mică în Marea Mediterană şi Marea 

Neagră”, care va avea loc în luna septembrie în Malta. În 

cadrul reuniunii, li se vor alătura LIFE şi AKTEA, care au fost, de 

asemenea, selectate să facă parte din grupurile pentru 

“consolidarea reţelelor de pescuit la scară mică” şi, respectiv, 

“femeile în domeniul pescuitului”. Toate informaţiile 

relevante, inclusiv proiectul de program şi Planul regional de acţiune pentru pescuitul la scară mică în Marea Mediterană 

şi Marea Neagră, alături de link-ul de înregistrare prealabilă, sunt disponibile pe site-ul web al conferinţei la adresa: 

http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018. Vă rugăm să reţineţi că CGPM are fonduri (limitate) disponibile pentru a 

acoperi participarea invitaţilor, prin urmare cererile ar trebui adresate Secretariatului CGPM cât mai curând posibil, prin 

depunerea unui formular de cerere de finanţare completat (disponibil pe pagina “Înregistrare” a site-ului conferinţei) prin 

e-mail, la adresa gfcm-secretariat@fao.org. Nu pierdeţi această ocazie şi înscrieţi-vă! 

 

REVISTA PRESEI ŞI SUBIECTE INTERESANTE DE CITIT 

 

ONG-ul Oceana despre politicile globale în domeniul pescuitului (engleză) 

http://thehill.com/opinion/energy-environment/391300-how-to-save-the-oceans 

 Le Monde despre obiectivitatea avizului ICES privind pescuitul cu impulsuri electrice (franceză)  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/21/la-science-convoquee-dans-le-bras-de-fer-sur-la-peche-

electrique_5318589_3244.html 

Se îmbunătăţeşte situaţia bibanului? La 29 iunie, ICES a publicat avizul său privind posibilităţile de pescuit de biban de mare 

pentru anul 2018, înlocuind avizul din iulie 2017. Acesta prevede o tendinţă de creştere a pierderilor totale, cu 880 de tone 

recomandate pentru anul 2018 şi puţin peste dublul anului 2019, 1,789 de tone. În octombrie 2017, ICES a informat că 

“atunci când se aplică abordarea precaută, ar trebui să fie capturi zero (comerciale şi rezultate în urma pescuitului de 

agrement) în anul 2018". (engleză) 

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/bss.27.4bc7ad-h.pdf  

Pescarii şi organizaţiile de mediu solicită Oficiului European de Luptă Antifraudă să deschidă o investigaţie formală privind 

pescuitul cu impulsuri electrice  

http://www.bloomassociation.org/en/fishers-and-environmental-organisations-call-on-the-european-anti-fraud-office-

to-open-a-formal-investigation-about-electric-fishing/  

 

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.   

http://www.akteaplatform.eu/
http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018
mailto:gfcm-secretariat@fao.org
http://thehill.com/opinion/energy-environment/391300-how-to-save-the-oceans
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/21/la-science-convoquee-dans-le-bras-de-fer-sur-la-peche-electrique_5318589_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/21/la-science-convoquee-dans-le-bras-de-fer-sur-la-peche-electrique_5318589_3244.html
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/bss.27.4bc7ad-h.pdf
http://www.bloomassociation.org/en/fishers-and-environmental-organisations-call-on-the-european-anti-fraud-office-to-open-a-formal-investigation-about-electric-fishing/
http://www.bloomassociation.org/en/fishers-and-environmental-organisations-call-on-the-european-anti-fraud-office-to-open-a-formal-investigation-about-electric-fishing/
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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 

http://www.akteaplatform.eu/
mailto:communications@lifeplatform.eu
mailto:contact@akteaplatform.eu

