
 

Va informam ca joi, 22 aprilie 2021, in intervalul 11:00 - 13:30 (CEST), se va desfasura 
evenimentul intitulat Pescuitul și acvacultura în regiunea Dunării și a Mării Negre: „Idei pentru a 
construi mai bine viitorul”. 

Webinarul va fi găzduit de europarlamentarul Carmen Avram, S&D și co-organizat de 
Comisia pentru Balcani şi Marea Neagră din cadrul Conferinței Regiunilor Periferice Maritime 
(CRPM) și Centrul Internațional de Studii privind Marea Neagră (ICBSS).  

Evenimentul va fi prezidat de europarlamentarul Carmen AVRAM si va fi împărțit în două 
sesiuni. 

Prima va aborda provocările din sectorul pescuitului legate de pandemie, cum ar fi 
întreruperile lanțurilor de aprovizionare cu pești și alimente acvatice cauzate de perturbări ale 
transportului, comerțului și forței de muncă. 

A doua sesiune va aborda oportunitățile și pașii următori pentru era post-COVID-19. 
  

Pescuitul și acvacultura sunt printre cele mai afectate sectoare în timpul pandemiei de 
COVID-19, întrucât cererea pentru pescuit și fructe de mare a cunoscut o recesiune dramatică, din 
cauza măsurilor preventive împotriva COVID-19 care au condus comercianții cu amănuntul, 
restaurantele și alte companii de achiziție pe scară largă, să reducă sau să închidă temporar 
activitățile lor. Mai mult, sectoarele de care depind industriile pescuitului și fructelor de mare, 
precum logistica, au fost, de asemenea, afectate de această situație. 

Sectoarele producției de pescuit și acvacultură sunt extrem de diverse, atât de apă dulce, 
cât și marine și de o importanță socio-economică semnificativă pentru regiunea mai largă a Mării 
Negre. Măsurile adoptate pentru a combate focarul de COVID-19 la nivel național și internațional 
au avut un impact direct sau indirect asupra operațiunilor sectoriale, rezultând provocări, dar și 
oportunități. 
 

Conferința va avea ca scop furnizarea unei platforme de dialog între factorii de decizie UE si 
cei naționali și părțile interesate regionale cheie pentru a încuraja o dezbatere care să permită o 
mai bună înțelegere a provocărilor, cu care se confruntă părțile interesate de la fața locului, cat și 
diferitele oportunități care decurg din diversele politici, strategii și inițiative ale UE în această 
regiune diversă, dar cu potențial ridicat. 
  
Mai multe informații despre eveniment: http://www.searica.eu/2020-2024/events-2019-
2024/fisheries-and-aquaculture-in-the-danube-and-the-black-sea-region-views-for-building-
forward-better 
Înscrieri: https://form.jotform.com/210904445649358 
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