DECLARAŢIE COMUNĂ A AUSTRIEI, CROAŢIEI, GERMANIEI, UNGARIEI, POLONIEI,
ROMÂNIEI, SLOVACIEI, SLOVENIEI ŞI SPANIEI
asupra viitorului dezvoltării acvaculturii de apă dulce în Uniunea Europenă după 2020

Având în vedere discuţiile actuale asupra posibilităţilor viitoare de dezvoltare a acvaculturii de
apă dulce după 2020, ţările noastre îşi exprimă mai jos poziţia cu privire la acest subiect.
Consumul de peşte în Uniunea Europene creşte în permanenţă, în timp ce există o presiune
constantă asupra resurselor acvatice vii din cauza impactului activităţilor de pescuit. Acvacultura
s-a dovedit o alternativă viabilă la pescuitul comercial. Totuşi, producătorii interni de hrană acvatică se
luptă să facă faţă cererii crescânde a consumatorilor europeni şi să furnizeze o ofertă adecvată de
peşte de calitate pe tot parcursul anului. Prin urmare, această lipsă de ofertă trebuie acoperită prin
importurile de peşte de captură sau de produse din acvacultură din terţe ţări unde condiţiile de producţie
nu ating de fiecare dată standardele înalte de calitate ale producţiei din Uniunea Europeană (amprentă
de mediu redusă, condiţii sanitare superioare, buna stare a animalelor, condiţii de muncă etc.). Toate
importurile ar trebui să respecte aceleaşi condiţii prevăzute pentru producţia din Uniunea Europeană.
Deoarece garantarea siguranţei alimentare ar trebui să fie unul dintre principalele obiective ale Uniunii
Europene, credem că este extrem de important să asigurăm condiţiile adecvate de dezvoltare pe viitor
a acestui sector în UE.
Recunoaştem că sprijinul, politic şi financiar, furnizat în actuala, şi precedenta, perioada de
programare a contribuit substanţial la tendinţele pozitive care definesc acvacultura de ape dulci
aşa cum o cunoaştem astăzi. Totuşi, suntem convinşi că provocările legate de dezvoltarea durabilă
a acestui sector trebuie în continuare abordate deoarece necesită soluţii pe termen lung. Din acest
motiv considerăm continuarea sprijinului financiar structural ca fundament pentru obţinerea rezultatelor
cu impact pozitiv, atât socio-economic cât şi de mediu, asupra comunităţilor noastre.
Deşi acvacultura de apă dulce constituie peste 20% din acvacultura Uniunii Europene, există, încă, un
potential considerabil de creştere sustenabilă a producţiei şi de îmbunătăţire a siguranţei alimentare.
Nu trebui uitate nici aspectele de mediu care includ sustenabilitatea de mediu, biodiversitatea,
gestionarea resurselor de apă, modelarea peisajelor, protecţia şi menţinerea acestora. Oricum, este
necesară îmbunătăţirea cunoştinţelor publice despre beneficiile acvaculturii de apă dulce şi despre rolul
său social, economic şi de mediu în dezvoltarea comunităţilor rurale. Aceste comunităţi au aceleaşi
caracteristici socio-economice cu cele ale comunităţilor costiere, furnizând locuri de muncă şi stabilitate
socială. Din păcate, multe dintre aceste beneficii sunt încă necunoscute în afara unui grup restrâns de
profesionişti şi a mediului academic. Aceasta conduce la o lipsă profundă de recunoaştere în rândul
factorilor de decizie. De exemplu, factorii de decizie care se ocupă cu politicile de mediu ar trebui să
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aibă acces la aceste informaţii şi să includă în documentele elaborate mai multe date din acvacultură.
Acele date ar putea fi colectate în cadrul unei scheme de colectare de date. La nivelul Comisiei
Europene ar trebui dezvoltată o strategie de marketing, de exemplu pe cinci ani, care să
îmbunătăţească nivelul de informaţii publice despre gama largă de beneficii generate de acvacultura
de apă dulce. Această strategie ar trebui evaluată în fiecare an.
Acvacultura în mediul natural este o parte importantă a istoriei, culturii şi traiului cotidian
specifice comunităţilor noastre rurale. De aceea este necesară sprijinirea continuării cercetării
acestui sector şi beneficiilor asociate acestuia şi să ne asigurăm că rezultatele, specifice fiecărei ţări,
precum şi similarităţile cu alte sectoare (ex. agricultura), sunt luate în considerare atunci când se
elaborează cadrul de reglementare şi cel financiar pentru politicile Uniunii Europene în domeniu.
În acelaşi timp, Statelor Membre le trebuie acordată o mai mare flexibilitate pentru abordarea
nevoilor naţionale şi obiectivelor pe termen lung, aşa cum au fost ele stabilite prin Planurile
Strategice Naţionale Multianuale. Acestea includ creşterea sustenabilă a producţiei, introducerea
celor mai noi tehnologii şi inovaţii, acţiuni colective ale fermierilor, creşterea capacităţii de prelucrare,
promovarea practicilor prietenoase cu mediul, diversificarea produselor, colectarea datelor de calitate
şi promovarea beneficiilor asupra sănătăţii consumatorilor. Statele Membre trebuie să schimbe
abordarea de la eligibilitatea costurilor spre responsabilitatea obţinerii rezultatelor. Numărul Priorităţilor
Uniunii trebuie redus pentru a avea o structură mai clară a reglementării. Din aceste motive susţinem
continuarea simplificării regulamentelor şi scăderea sarcinii administrative şi financiare pentru
autorităţile de management, organismele de control şi beneficiari.
Luând în considerare pregătirile pentru noua perioadă de programare, ne-am concentrat sprijinul nostru
pe următoarele priorităţi comune:
a) Inovarea (inclusiv creşterea intensităţii sprijinului public, cu o confinanţare UE de cel puţin 90%
şi posibilitatea sprijinirii inovării şi în ceea ce priveşte procesarea peştelui);
b) Investiţii productive şi sprijin pentru producţie, Fermieri noi în acvacultură şi Sisteme de
Acvacultură Recirculantă (inclusiv simplificarea legislaţiei viitoare prin reducerea fragmentării
sprijinului, cerinţele pentru noii fermieri care intră în sector ar trebui să fie responsbilitatea
fiecărui Stat Membru, intensitatea sprijinului public să fie de până la 70% sau 90% în cazul noilor
fermieri);
c) Creşterea potenţialului amenajărilor piscicole (inclusiv extinderea eligibilităţii către IMM-uri
şi o gamă extinsă de activităţi care să pemită şi ţărilor cu acvacultură în ape interioare să
acceseze);
d) Acvacultura care furnizează servicii de mediu (inclusiv posibilitatea unui sprijin calculat pe
suprafaţă care să compenseze serviciile de mediu generate de amenajările piscicole din
pământ; este necesară şi simplificarea abordării de management);
e) Campanii promoţionale (cu accent pe valoarea adăugată de sprijinul FEPAM şi de acvacultura
însăşi, care asigură un mod sustenabil de a produce hrană sănătoasă);
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f)

Procesarea, distribuţia şi marketingul (incluzând şi sprijinul financiar şi pentru întreprinderi
mari);

g) Colectarea de date (în acord cu nevoile fiecărui Stat Membru, cu posibilitatea alegerii tipurilor
adecvate de proiecte);
h) Control şi Executare (potrivit nevoilor fiecărui Stat Membru, cu o rată de confinaţare unică şi
cheltuieli eligibile care să satisfacă nevoile acvaculturii de apă dulce);
i)

Organizaţii de Producători care desfăşoară acţiuni colective pentru acvacultori în
producţie şi marketing (potrivit nevoilor fiecărui Stat Membru, cu reguli revizuite pentru OP
adaptate acvaculturii care să poată creşte capacitatea de absobţie pentru aceste măsuri).

Având în vedere cele menţionate mai sus, Statele Membre îşi exprimă poziţia lor comună asupra
rolului vital şi de neînlocuit pe care acvacultura de apă dulce îl are. Din aceste motive, suntem
convinşi că este necesară continuarea furnizării sprijinului politic şi financiar pentru
comunităţile din zonele cu acvacultură dulcicolă ale Uniunii Europene pentru perioada post
2020, acordând, în acelaşi timp, Statelor Membre posibilitatea de a decide modul în care să
atingă obiectivele Politicii Comune pentru Sectorul Pescăresc şi ale Programelor Operaţionale.
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