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Potrivit auditorului extern al UE, este nevoie de o mai bună concep ție și 
direcționare a sprijinului pentru a se asigura o dezvoltare sustenabilă a 
acvaculturii la nivelul UE și al statelor membre 

Potrivit raportului publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, măsurile pentru sprijinirea 
acvaculturii implementate în perioada care s-a încheiat în 2013 nu au fost bine concepute și 
implementate la nivelul UE și la nivelul statelor membre, iar Fondul european pentru pescuit 
(FEP), instrumentul de finanțare al politicii comune în domeniul pescuitului, nu a obținut un 
bun raport costuri-beneficii și nu a sprijinit în mod eficace dezvoltarea sustenabilă a 
acvaculturii. 

Domnul Kevin Cardiff, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport, a declarat că:  „Așa cum am 
constatat noi, obiectivele principale de creștere fixate pentru sectorul acvaculturii nu au fost atinse, acest sector 
aflându-se într-o stagnare de mai mulți ani. Chiar dacă una dintre cauzele care a contribuit cu certitudine la această 
stagnare a fost criza financiară, cadrul global care exista pentru sprijinirea sectorului nu era bine conceput, iar măsurile 
efective care au fost implementate erau lipsite de eficacitate. În multe cazuri, proiectele care au făcut obiectul auditului 
în statele membre nu au fost bine selectate și, cu unele excepții, nu au obținut rezultatele scontate sau nu au furnizat un 
bun raport costuri-beneficii, contribuind doar într-o măsură limitată la creștere și la crearea de locuri de muncă. Sperăm 
ca observațiile și recomandările pe care le-am formulat să facă parte din lecțiile învățate care vor servi la punerea în 
aplicare a noilor măsuri din cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime care vor fi implementate 
începând cu anul acesta. În acest context, luăm act de declarațiile Comisiei conform cărora intenționează deja să dea 
curs anumitor recomandări.” 

Potrivit constatărilor auditorului extern al UE, cadrul care exista la nivelul UE și la nivelul statelor membre pentru 
perioada care s-a încheiat în 2013 nu era adecvat pentru transpunerea în practică a obiectivelor stabilite de UE pentru 
dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii, iar măsurile adoptate efectiv nu au furnizat rezultate suficiente. Politica comună 
în domeniul pescuitului (PCP) și FEP nu au furnizat un cadru suficient de clar pentru dezvoltarea acvaculturii. La nivelul 
statelor membre, măsurile pentru sprijinirea dezvoltării sustenabile a acvaculturii nu au fost bine concepute și 
implementate, planurile naționale strategice și programele operaționale nu au oferit o bază suficient de clară pentru 
sprijinirea acvaculturii și nu exista o strategie coerentă pentru acest sector. Direcționarea finanțării acordate prin FEP 
către proiectele de acvacultură a fost adesea nesatisfăcătoare și, așa cum au descoperit auditorii, aceste proiecte nu au 
condus, în general, la rezultatele scontate sau nu obținut un bun raport costuri-beneficii.  
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Note către editori: 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor 
audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. 

Uniunea Europeană produce anual aproximativ 1,3 milioane de tone de pește grație sectorului acvaculturii, 
care înregistrează o cifră de afaceri de 4 miliarde de euro. Pentru perioada de programare care s-a încheiat 
în 2013, PCP a avut printre obiective încurajarea dezvoltării sustenabile a acvaculturii. Drept urmare, până 
în mai 2013, FEP a pus la dispoziție peste 400 de milioane de euro pentru a finanța măsuri pentru investiții 
productive în acvacultură, precum și măsuri pentru mediu și măsuri de sănătate. 

În cadrul acestui raport special (nr. 10/2014), intitulat „Eficacitatea sprijinului acordat pentru acvacultură prin 
Fondul european pentru pescuit”, s-a analizat dacă măsurile de sprijinire a acvaculturii au fost bine concepute și 
implementate la nivelul UE și la nivelul statelor membre și dacă finanțarea acordată prin FEP a obținut un bun 
raport costuri-beneficii și a sprijinit dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii. Auditul s-a concentrat asupra 
proiectelor care au fost finanțate în perioada 2007-2011. Activitățile de audit s-au derulat la serviciile 
competente din cadrul Comisiei și în șase state membre (Spania, Franța, Italia, Polonia, Portugalia și România), 
care generează, cumulat, peste 50 % din producția de acvacultură și care beneficiază de peste 50 % din sprijinul 
bugetar acordat de UE prin FEP. 

Auditorul extern al UE a constatat că, per ansamblu, nu s-a furnizat un sprijin eficace, deoarece cadrul instituit 
pentru dezvoltarea acvaculturii atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre era insuficient, iar măsurile 
adoptate efectiv nu au furnizat rezultate suficiente. 

La nivelul UE, PCP și FEP nu au creat un cadru adecvat pentru dezvoltarea sectorului. Serviciile Comisiei nu au pus 
la dispoziție orientări referitor la chestiuni de o importanță primordială pentru protecția mediului, cum ar fi 
Directiva-cadru privind apa și Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului. Comparabilitatea dintre 
datele referitoare la acvacultură provenite din diferite surse de la nivelul UE era insuficientă, ceea ce face dificilă 
evaluarea rezultatelor măsurilor din domeniul acvaculturii. Comitetele de monitorizare instituite în cadrul FEP nu 
au jucat un rol semnificativ în monitorizarea acvaculturii, informațiile de gestiune erau deficitare, iar rezultatele 
proiectelor de cercetare finanțate cu fonduri publice nu au fost valorificate la maximum.  

La nivelul statelor membre, planurile naționale strategice și programele operaționale nu au oferit o bază 
suficient de clară pentru sprijinirea acvaculturii și nu exista nicio strategie coerentă pentru acest sector. 
Inexistența unui sistem adecvat de amenajare a teritoriului, în combinație cu procedurile complicate de acordare 
a licențelor, a frânat dezvoltarea sustenabilă. În multe cazuri, proiectele de acvacultură care au beneficiat de 
finanțare în cadrul FEP nu au fost bine selectate și, cu unele excepții, nu au obținut rezultatele scontate sau 
nu au furnizat un bun raport costuri-beneficii. S-au constatat, de asemenea, deficiențe metodologice și 
inexactități semnificative la nivelul datelor comunicate în unele dintre rapoartele anuale de implementare. 

Raportul ia act de eforturile depuse de Comisie pentru a încuraja dezvoltarea acvaculturii. Nouă politică în 
domeniul pescuitului și componenta sa de finanțare, care au fost lansate anul acesta, constituie un progres 
semnificativ în această direcție. Raportul formulează o serie de recomandări în vederea punerii în aplicare a noii 
politici.  

 

 

Auditorul extern al UE recomandă Comisiei ca, la punerea în aplicare a măsurilor de sprijinire a acvaculturii 
prevăzute în cadrul noului Fond european pentru pescuit și afaceri maritime: 

(a) să analizeze, atunci când aprobă programele operaționale ale statelor membre, dacă obiectivele definite 
pentru dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii sunt realiste și adecvate, precum și dacă fondurile sunt direcționate 
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către măsuri care sunt susceptibile să îndeplinească aceste obiective; 

(b) să elaboreze orientări pentru luarea în considerare a factorilor de mediu pertinenți atunci când se decide 
alocarea fondurilor publice; 

(c) să se asigure, acolo unde este cazul, că programele operaționale ale statelor membre sunt aprobate doar 
dacă au fost elaborate strategii naționale adecvate pentru dezvoltarea sectorului acvaculturii; 

(d) să încurajeze statele membre să implementeze sisteme relevante de amenajare a teritoriului și să simplifice 
procedurile de acordare de licențe și procedurile administrative pentru a sprijini dezvoltarea sectorului 
acvaculturii; 

(e) să amelioreze comparabilitatea datelor statistice privind acvacultura compilate din diferitele surse care se 
află la dispoziția sa, astfel încât să se sporească exactitatea și exhaustivitatea lor. 

Auditorul extern al UE recomandă de asemenea statelor membre ca, la punerea în aplicare a măsurilor de 
sprijinire a acvaculturii prevăzute în cadrul noului Fond european pentru pescuit și afaceri maritime: 

(a) să elaboreze și să pună în aplicare strategii naționale coerente pentru dezvoltarea sectorului acvaculturii; 

(b) să implementeze sisteme relevante de amenajare a teritoriului și să simplifice procedurile de acordare de 
licențe și procedurile administrative pentru a sprijini dezvoltarea sectorului acvaculturii; 

(c) să se asigure că are loc o prioritizare a finanțării publice astfel încât aceasta să fie direcționată către proiectele 
care contribuie cel mai bine la dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii și care furnizează un bun raport costuri-
beneficii; 

(d) să asigure o monitorizare mai riguroasă a rezultatelor proiectelor, prin stabilirea și aplicarea unor indicatori 
pertinenți. 

 

 

 


