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În luna februarie, Parlamentul European a realizat un pas esenţial votând în favoarea unei 
noi reglementări a Politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Noile reguli au drept 
obiectiv ambiţios să pună capăt pescuitului excesiv şi să plaseze pescăriile europene pe 
drumul către durabilitate şi profitabilitate. Votul plenar care urmează cu privire la Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) - instrumentul financiar al PCP - 
reprezintă o oportunitate unică de a asigura faptul că banii contribuabililor europeni sprijină 
implementarea unei PCP reformate şi contribuie la atingerea obiectivelor ambiţioase ale 
acesteia.  
În acest scop, BirdLife Europe, Greenpeace, Oceana, OCEAN2012 şi WWF fac apel la membrii 
Parlamentului European să voteze pentru un FEPAM care: 
 să crească ajutorul financiar pentru colectarea datelor, control şi aplicarea politicii; 

şi  
 să înceteze acordarea de subvenţii care oferă stimulente pentru pescuitul excesiv.  

 

Creşterea ajutorului financiar pentru colectarea datelor, control şi aplicarea 
politicii  

În prezent, subvenţiile anuale ale UE pentru sectorul pescuitului însumează aproximativ 836 
de milioane € pentru măsuri structurale şi 156 de milioane € pentru acordurile de 
parteneriat dintre pescării. În acelaşi timp, numai 50 de milioane € pe an sunt alocate 
pentru cercetare şi colectarea datelor, precum şi pentru măsuri de control şi aplicare a 
politicii. Curtea Europeană de Conturi a criticat recent această sumă ca fiind prea scăzută.1  

Măsurile eficace de colectare a datelor, control şi aplicare a politicii sunt precondiţii 
esenţiale pentru o gestionare responsabilă a pescăriilor. Cu toate acestea, pentru jumătate 
din rezervele din Atlanticul de Nord-Est şi apele adiacente lipsesc datele adecvate2 şi multe 
state membre au primit rapoarte mustrătoare pentru monitorizarea şi aplicarea inadecvată 
a politicii3. Mai mult decât atât, lipsa unui control şi a unei aplicări eficace a politicii 
împiedică existenţa unei nivel corect de activitate pentru toţi operatorii de pescuit şi riscă să 
submineze implementarea interdicţiei de aruncare a capturilor înapoi în mare asupra căreia 
s-a convenit.  

Propunerea Comisiei sugerează numai o modificare limitată a tiparului actual de cheltuieli 
(FEPAM, Articolul 15). Aceste modificări propuse nu sunt suficiente pentru a sprijini 
îmbunătăţirea gestionării, asupra căreia Parlamentul şi Consiliul au convenit în luna iunie.  

                                                           
1 Consultaţi, de exemplu, Raportul special nr. 7/2007 al Curţii Europene de Conturi.  
2 Comunicare Comisiei către Consiliu cu privire la o consultare referitoare la oportunităţile din domeniul pescuitului pentru 2014; 
COM(2013) 319 final 
3 Rapoartele speciale ale Curţii Europene de Conturi cu privire la pescării nr. 7/2007 şi 12/2011. 
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Recomandarea din partea ONG-urilor: 
• Dublarea sumei de bani alocate pentru colectarea datelor, control şi aplicarea politicii 

comparativ cu propunerea Comisiei.  
• Oferirea unei flexibilităţi statelor membre de a comuta ajutorul financiar suplimentar de 

la măsurile structurale (Art. 15(2)) la activităţile de control şi aplicare a politicii (Art. 
15(3)) şi colectarea datelor (Art. 15(4)). Acest demers s-ar putea realiza cu uşurinţă 
modificând alocarea finanţării generale şi adăugând termenii „minim” şi „maxim” în 
paragrafele corespunzătoare.  

Încetarea acordării de ajutor financiar care stimulează pescuitul excesiv 
În timpul perioadelor de finanţare recente, subvenţiile au fost utilizate pentru a creşte 
capacitatea flotei UE (deseori, peste limitele de durabilitate) prin subvenţionarea noilor 
vase, a noilor motoare şi a plăţilor pentru ca vasele să stea neutilizate în porturi (încetare 
temporară a activităţii). De exemplu, statele membre au plătit milioane de euro pentru a 
construi şi moderniza flota de pescuit a UE pentru ton roşu, în pofida stării critice a rezervei, 
a unei reduceri considerabile a cotei permise şi a acordului Comisiei Internaţionale pentru 
Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) de a reduce capacitatea flotei.  

De fapt, subvenţiile acordate de UE sunt în mare parte responsabile pentru capacitatea de 
pescuit a UE care depăşeşte nivelurile de durabilitate  – în unele pescării cu de două până la 
trei ori mai mult, potrivit estimărilor Comisiei Europene. Pescuitul excesiv este larg răspândit 
în apele UE. Vase mai multe şi mai mari înseamnă o mai mare concurenţă economică pentru 
o bază de resurse care se micşorează. În prezent, 39% din rezervele evaluate din Oceanul 
Atlantic şi 88% din Marea Mediterană sunt pescuite în exces4. S-a estimat că pescuitul 
excesiv ne-ar putea costa peste 3 miliarde € în fiecare an în oportunităţi de venit pierdute, în 
timp ce rezervele recuperate ar putea susţine peste 100.000 de locuri de muncă5. 
Eliminarea ajutorului financiar care furnizează stimulente pentru pescuitul excesiv este 
esenţială pentru reconstruirea rezervei de peşte şi asigurarea unui viitor viabil pentru 
sector. 

Recomandările din partea ONG-urilor: 
• Votul împotriva ajutorului financiar pentru reînnoirea flotei (Art. 32 b nou), aşa cum a 

fost adoptat de către Comisia pentru pescuit cu o diferenţă extrem de mică de 12:11   
• Votul împotriva amendamentelor care introduc măsuri menite să întreţină şi să 

sporească supracapacitatea, inclusiv ajutorul financiar pentru înlocuirea motoarelor 
(articolul 39), încetarea temporară a activităţii (articolul 33 a nou), fondurile mutuale 
(articolul 33 b nou), tinerii pescari care îşi achiziţionează primele vase (articolul 32 a 
nou). 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: 
Johanna Karhu BirdLife Europe +32 (0)478 887 288 johanna.karhu@birdlife.org  
Saskia Richartz Greenpeace   +32 (0)2 274 19 02 Saskia.Richartz@greenpeace.org 
Cathrine Schirmer OCEAN2012 Coalition +32 (0)483 66 69 67 cschirmer@pewtrusts.org 

                                                           

4 COM(2013) 319 final Comunicare Comisiei către Consiliu cu privire la o consultare referitoare la oportunităţile din domeniul pescuitului 
pentru 2014 
5 nef (new economics foundation) (2012), Jobs Lost at Sea—London http://www.neweconomics.org/node/1968. 
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Vanya Vulperhorst  Oceana   +32 (0)479 92 70 29  vvulperhorst@oceana.org 
Roberto Ferrigno WWF   +32 (0)2 27438811 rferrigno@wwf.eu 


