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Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

Propunerea privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) 
(COM(2011) 804 final), care va înlocui actualul Fond european pentru pescuit (EFF), este un 
element esențial al pachetului de măsuri pentru reforma PCP. Regulamentul propus va pune la 
dispoziție 6,567 milioane de euro pentru a susține: 1) dezvoltarea pescăriilor, a acvaculturii și 
a zonelor pescărești, 2) controlul și executarea, 3) colectarea de date, 4) politica maritimă 
integrată și 5) dezvoltarea mijloacelor tehnice și administrative necesare pentru susținerea
punerii în aplicare a PCP.

Politica comună în domeniul pescuitului este supusă în prezent unei reforme foarte necesare, 
iar EMFF trebuie desemnat pentru a susține noua PCP în vederea asigurării unui pescuit 
sustenabil. Reforma PCP și instrumentul său financiar oferă o oportunitate esențială de a 
elimina subvențiile care contribuie la pescuitul excesiv și de a le utiliza pentru a susține 
tranziția către un real pescuit sustenabil și către realizarea unor ecosisteme marine sănătoase.

Teritoriile de pescuit ale Europei erau odată unele dintre cele mai productive din lume, dar cei 
30 de ani de politică comună în domeniul pescuitului (PCP) au dus la o gravă epuizare a 
populațiilor de pește, la degradarea ecosistemelor și la daune aduse speciilor, habitatelor și 
siturilor (sunt pescuite excesiv 63 % dintre stocurile evaluate din Atlantic, 82 % dintre 
stocurile evaluate din Marea Mediterană și 4 din 6 stocuri evaluate din Marea Baltică). 
Comisia Europeană a recunoscut supracapacitatea ca fiind unul dintre principalii factori ai 
pescuitului excesiv și recunoaște că subvențiile au contribuit la acest dezechilibru, menținând 
în mod artificial capacitatea de pescuit în exces. Raportul Curții de Conturi Europene din 
2011 confirmă acest fapt, menționând că supracapacitatea flotelor conduce la epuizarea 
stocurilor de pește și amenință bunăstarea mărilor noastre și viabilitatea comunităților de 
pescuit.

Propunerea combină resurse financiare pentru măsuri privind pescăriile și acvacultura, 
precum și pentru control și executare, colectare de date și politica maritimă integrată. 
Integrarea acestor linii de finanțare anterior individuale într-un instrument financiar poate 
simplifica administrarea prin norme și proceduri unificate și poate contribui la o alocare mai 
eficace și mai eficientă a resurselor disponibile.

Propunerea se obligă să asigure că finanțarea va fi pusă numai la dispoziția statelor membre 
care respectă obiectivele și normele PCP, în special obligațiile de control, Regulamentul INN 
și obligațiile de colectare a datelor, în același timp condiționând finanțarea operatorilor de 
respectarea PCP. Propunerea conține un număr mare de măsuri care contribuie la plasarea 
sectorului pescăresc al UE la un nivel mai sustenabil, incluzând măsuri de promovare a 
capitatului uman și a dialogului social, de facilitare a diversificării și a creării de locuri de 
muncă, precum și de instituire și de gestionare a inițiativelor locale ascendente pentru 
susținerea zonelor pescărești, a strategiilor de dezvoltare locală și a parteneriatelor locale.
Propunerea include, de asemenea, măsuri de susținere a biodiversității, inclusiv gestionarea, 
refacerea și monitorizarea siturilor Natura 2000 și a zonelor marine protejate. Exclude 
sprijinul financiar pentru construcția de noi porturi, de noi locuri de debarcare sau de noi hale 
de licitații, precum și ajutoarele pentru înlocuirea motoarelor, ceea ce este un pas înainte către 
detașarea subvențiilor pentru pescuit de supracapacitate. În cele din urmă, propunerea conține 
dispoziții care ar spori transparența și informarea publicului, ar îmbunătăți colectarea și 
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transferul de date, precum și controlul și executarea, deși nu este adaptată la condiționalitățile 
regionale-locale.

Cu toate acestea, propunerea nu atinge scopul de a face mult necesara schimbare structurală 
pentru a se asigura că ajutorul public este utilizat numai pentru a asigura un pescuit sustenabil. 
De fapt, marea majoritate a finanțării disponibile ar putea din nou să fie alocată pentru măsuri 
de care adesea beneficiază doar câțiva operatori individuali, și nu întregul sector pescăresc sau 
societatea în ansamblu. Se iau prea puțin în considerare pescuitul artizanal, pescuitul costier 
artizanal, precum și o trecere la o abordare bazată pe ecosisteme.

Propunerea nu abordează finanțările care contribuie la menținerea actualei supracapacități și 
ar trebui să condiționeze finanțarea pentru flote, nave și unelte de evaluarea corespunzătoare a 
capacității de pescuit în raport cu oportunitățile de pescuit disponibile. Propunerea include, de 
asemenea, un ajutor pentru crearea de sisteme de concesiuni de pescuit transferabile, deși 
numeroase părți interesate și state membre se opun concesiunilor de pescuit transferabile 
obligatorii drept soluție cu opțiune unică. Orice ajutor pentru crearea de sisteme de gestionare 
a alocațiilor de pescuit ar trebui să vizeze sisteme de gestionare coordonate de părțile 
interesate/sisteme de cogestionare de la caz la caz.

Ajutorul pentru investiții la bord sau în porturi care au drept obiectiv utilizarea optimă a 
capturilor nedorite din stocurile comerciale sau comercializarea acestora va submina impactul 
dorit al unei obligații de debarcare, și anume de a pescui mai specific, mai selectiv și mai 
durabil. Ar trebui puse la dispoziție finanțări pentru a reduce ratele de mortalitate a capturilor 
nedorite, de exemplu, prin cercetarea unor unelte/practici mai selective și mai ecologice, și nu 
a comercializării capturilor nedorite.

În cele din urmă, propunerea include o serie de măsuri care vor promova și vor dezvolta 
acvacultura fără nicio deosebire și fără a aborda argumentele de mediu și sociale.


