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Introducere

Cu excepția cercetării din domeniul pescuitului, toate activitățile din domeniul afacerilor 
maritime și din domeniul pescuitului sunt realizate integral în cadrul rubricii 2 „Conservarea 
și gestionarea resurselor naturale”.  Se utilizează două instrumente principale: (a) Fondul 
european pentru pescuit (FEP) și (b) așa-numitul „al doilea instrument” care include toate 
celelalte acțiuni legate de Politica comună în domeniul pescuitului (PCP), inclusiv acțiunile 
internaționale din acest domeniu și dreptul mării. PPB 2009 include, de asemenea, o acțiune 
pregătitoare și un proiect-pilot care vizează demararea politicii maritime europene.

Pentru FEP, Comisia propune 631,7 milioane EUR în credite de angajament și 561,1 milioane 
EUR în credite de plată, ceea ce reprezintă +3,1% și, respectiv, + 24,5% față de bugetul 2008. 
Creșterea relativ semnificativă a plăților se explică în special prin faptul că bugetul 2008 a 
fost marcat de niveluri scăzute ale plăților, toate avansurile fiind deja incluse în bugetul 2007. 
Pentru PPB 2009, creditele de plată propuse vizează noile programe ale FEP pentru 2007-
2013 și regularizarea angajamentelor restante de la liniile care făceau parte din programele 
pentru 2000-2006 ale Fondurilor structurale [finalizarea Instrumentului financiar de orientare 
a pescuitului (IFOP)].

Pentru PCP s-a propus un total de 297,8 milioane EUR în credite de angajament și 
269,3 milioane EUR în credite de plată. Aceste sume reprezintă o scădere de 6%, respectiv, 
11% față de 2008. Scăderea reflectă eforturile Comisiei de a ajusta creditele bugetare la 
execuția reală din ultimele exerciții. La aceste cifre au fost adăugate 5,7 milioane EUR pentru 
Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului (ACCP). Comparativ cu 2008, această sumă 
reprezintă o scădere medie de 23% pentru toate titlurile aferente ACCP.

Cheltuielile pentru activitățile internaționale (194,3 milioane EUR atât în credite de 
angajament, cât și în credite de plată) scad cu 8% față de 2008. Această scădere se datorează 
în principal renegocierii și ajustării sumelor aferente mai multor acorduri de parteneriat în
domeniul pescuitului încheiate cu țări terțe și unor nevoi mai reduse în ceea ce privește 
contribuțiile neobligatorii la organizațiile internaționale de pescuit. Cea mai mare parte a 
creditelor sunt destinate finanțării acordurilor de pescuit în vigoare. Pentru reînnoirea unora 
dintre acordurile de pescuit în vigoare care expiră în curând și pentru încheierea unor noi 
acorduri în curs de negociere, s-a alocat suma de 29 de milioane EUR, înscrisă în rezerve. 
Restul este destinat să asigure participarea Comisiei la mai multe organizații internaționale și 
regionale din domeniul pescuitului, precum și lucrărilor de pregătire necesare în acest sens.

Comentarii

Creditele totale alocate pescuitului în PPB 2009 asigură continuitatea cu exercițiul financiar 
anterior, iar această stagnare ar trebui considerată a fi un element negativ având în vedere 
faptul că bugetele anterioare reprezentau deja minimul necesar pentru acțiunile pe care 
administrațiile publice trebuie să le realizeze pentru a aplica o politică comunitară maritimă și 
de pescuit coerentă față de resursele necesare pentru o politică eficientă.

Pentru industria pescuitului, presiunea economică exterioară sporită generată de creșterea 
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prețurilor la carburanți se adaugă presiunilor create de capacitatea excedentară a flotei și 
erodarea bazei de resurse prin pescuitul intensiv. În domeniul pescuitului, la prețurile actuale, 
se estimează că peste 30% din valoarea capturilor de pește din UE sunt reprezentate de costul 
carburanților. Această creștere îi afectează într-o mai mare măsură pe unii operatori, în special 
operatorii de traulere, pentru care costul combustibililor reprezintă 50% din venituri. În 
schimb, în ultimii ani prețul peștelui a stagnat sau chiar a scăzut, ceea ce a cauzat pierderi 
substanțiale pentru acest sector și probleme sociale critice pentru pescari în general.

Deși Comisia propune restructurarea sectorului pescuitului în funcție de situația 
macroeconomică actuală, sunt necesare măsuri concrete pentru a se asigura supraviețuirea 
celor mai vulnerabile sectoare ale flotei europene, ținând seama, în același timp, de 
repercusiunile economice și sociale. În acest context, este necesar un sprijin suplimentar care 
să se transpună în asistență oferită pescarilor în cursul restructurării acestui sector și prețuri 
excepționale la carburanți.

Acest sprijin ar trebui oferit în cadrul PCP prin majorarea creditelor de angajament și de plată, 
noi măsuri de natură socială și alte măsuri excepționale vizând restructurarea flotei de pescuit, 
reducerea prețurilor și a dependenței de carburanți, acordarea de asistență socială sporită 
pescarilor, reducerea efectelor acestui sector asupra mediului și garantarea unui preț just 
pentru capturile pescarilor. Raportorul pentru aviz consideră că astfel de măsuri extraordinare 
ar trebui să intensifice inovarea în acest sector și să le permită pescarilor să se adapteze la 
restructurarea sectorului, fiind absolut esențiale într-o perioadă excepțională ca cea pe care o 
traversăm.

PPB-ul prezentat de Comisie pentru 2009 reduce cu 3,1% creditele alocate postului destinat 
cofinanțării măsurilor de control desfășurate de statele membre pe motiv că acest post nu a 
fost utilizat integral în exercițiul anterior și că în 2008 urmează să fie executate programe 
specifice de asistență tehnică.

Pe viitor această reducere ar putea fi folosită ca o scuză pentru o gestionare nesatisfăcătoare 
de către țările care nu alocă resurse suficiente pentru consolidarea controalelor din domeniul 
pescuitului, o competență la care nu vor să renunțe, deși nu acordă suficientă atenție 
îndeplinirii satisfăcătoare a sarcinilor lor în ciuda faptului că acest lucru constituie o obligație 
legală. În plus, reducerea contravine Raportului special al Curții de Conturi nr. 7/20071 care 
subliniază faptul că statele membre trebuie să conceapă instrumente analitice de programare și 
monitorizare pentru activitățile lor de inspecție pentru a putea asigura o presiune generală de 
control adecvată și utilizarea optimă a resurselor.

Având în vedere caracteristicile lor specifice, regiunilor ultraperiferice trebuie să li se acorde 
o atenție specială pentru a contracara dezavantajele semnificative determinate de izolarea lor 
și de condițiile naturale. Consiliul a aprobat pentru 2008 un mecanism de asistență financiară 
care se ridică la 15 milioane EUR, în ciuda faptului că Parlamentul European a votat o sumă 
de 17 milioane EUR; prin urmare, suma votată de PE va trebui reinstituită. Cadrul legal actual 
va trebui, de asemenea, să fie adaptat pentru a reflecta această creștere.

                                               
1 Raportul special nr. 7/2007 privind sistemele de control, de inspecție și de sancțiuni în ceea ce privește normele 
de conservare a resurselor halieutice comunitare, însoțit de răspunsurile Comisiei. JO C 317, 28.12.2007.
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Politica maritimă reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii. Obiectivul este 
asigurarea convergenței dintre diversele inițiative din domenii precum transportul maritim, 
turism, pescuit, mediu, conservarea resurselor naturale și cercetare și dezvoltare pentru a 
produce un efect multiplicator în vederea dezvoltării unei politici maritime a Uniunii 
Europene.

Este nevoie să se pregătească terenul pentru dezvoltarea acestei noi politici integrate privind 
mediul marin. Acest lucru implică disponibilitatea resurselor financiare corespunzătoare 
pentru a lansa inițiative de pregătire care să continue activitățile deja demarate în cadrul 
Acțiunii pregătitoare în domeniul politicii maritime și a Proiectului-pilot intitulat „Relaționare 
și bune practici în politica maritimă”. Prin urmare faptul că posturile bugetare corespondente 
au fost înscrise în bugetul 2009 este binevenit; astfel, aceste inițiative nu vor fi blocate în 
2009.

În acest context, raportorul pentru aviz își exprimă îngrijorarea față de faptul că este posibil ca 
politica maritimă a UE să se dezvolte în detrimentul domeniilor care constituie o prioritate în 
prezent în cadrul PCP din punctul de vedere al finanțării de la buget. Cele 6 milioane EUR 
alocate pentru cel de-al doilea an de aplicare a acțiunii pregătitoare (4,1 milioane EUR) și 
proiectului-pilot (1,9 milioane EUR) nu sunt suficiente pentru a acoperi toate aspectele 
lansării unei noi politici maritime a Uniunii Europene. Pe viitor va fi nevoie de o finanțare 
adecvată în cadrul mai multor linii bugetare. 

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru buget, competentă în fond, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută propunerile de buget pentru pescuit și pentru politica maritimă pentru 2009, în ciuda 
faptului că resursele prevăzute în cadrul perspectivelor financiare 2007-2013 nu sunt 
suficiente pentru a acoperi nevoile sectorului pescuitului în această perioadă în care 
industria de resort se confruntă cu o criză continuă, caracterizată de creșterea costurilor, în 
special la carburanți, capturi mai mici și venituri mai reduse;

2. invită Comisia să facă propuneri de măsuri urgente care să contribuie la asigurarea 
supraviețuirii pescarilor și a segmentelor celor mai vulnerabile ale flotei europene de 
pescuit, în conformitate cu prezenta rezoluție;

3. salută faptul că bugetul 2009 prevede în continuare fonduri pentru Acțiunea pregătitoare în 
domeniul politicii maritime și pentru proiectul-pilot intitulat „Relaționare și bune practici 
în politica maritimă” și, astfel, aceste inițiative nu vor fi blocate în 2009;

4. își exprimă îngrijorarea față de reducerea creditelor destinate să cofinanțeze măsurile de 
control întreprinse de statele membre; consideră că PCP poate fi realizată în mod adecvat 
doar dacă statele membre respectă integral prevederile privind controalele în domeniul 
pescuitului;

5. își exprimă îngrijorarea față de faptul că este posibil ca UE să dezvolte o nouă politică 
maritimă în detrimentul domeniilor care constituie o prioritate în prezent în cadrul PCP din 
punctul de vedere al finanțării de la buget; fondurile propuse nu sunt suficiente pentru a 
acoperi toate aspectele lansării unei noi politici maritime a Uniunii Europene; pe viitor, o 
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astfel de politică va necesita o finanțare adecvată, în cadrul mai multor linii bugetare. 
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