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Potrivit Curții de Conturi Europene, acordurile în 
domeniul pescuitului au fost în general bine gestionate, 
dar există unele deficiențe care trebuie să fie remediate 
Într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană se arată că deficien țele 
care există în gestionarea acordurilor în domeniul pescuitului încheiate de UE cu țări 
terțe din Africa și din Oceanul Indian duc, în anumite cazuri, la prețuri mai mari pentru 
peștele prins. Raportul mai arată că, în același timp, lipsa unor date fiabile subminează 
eforturile depuse de Comisia Europeană pentru a se asigura că navele UE pescuiesc 
doar resursele excedentare ale țărilor partenere. 

În temeiul acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil, UE plăte ște pentru ca 
flota sa externă să aibă acces în locurile de pescuit ale altor țări. Aceste acorduri urmăresc să 
promoveze conservarea unor stocuri de pește durabile, să asigure un cadru stabil pentru accesul 
flotei UE la locurile de pescuit și să ofere un sprijin pentru guvernanța în domeniul pescuitului în 
țările partenere. Comisia Europeană negociază care sunt stocurile piscicole și cantitățile care pot 
fi pescuite, plățile pe care le efectuează UE, precum și condițiile aplicabile. Curtea de Conturi 
Europeană a evaluat atât modul în care au fost negociate și puse în aplicare acordurile, cât și 
monitorizarea asigurată de Comisie cu privire la capturi și procedurile de selecție și de control al 
acțiunilor finanțate. 

Potrivit constatărilor auditorilor, deși acordurile au fost în general bine gestionate, tonajele 
negociate erau adesea mai mari decât capturile raportate pentru perioadele anterioare. O astfel 
de situație duce la o subutilizare sistematică a cantităților negociate. În condițiile în care UE 
plătește pentru întreaga cantitate negociată, indiferent de volumul pescuit efectiv, costul real 
plătit a fost în mod frecvent mai mare decât pre țul negociat. În Mozambic, prețul real per tonă de 
ton pescuit în 2013 a fost de aproximativ șase ori mai mare decât prețul negociat. 

Acordurile ar trebui să asigure sustenabilitatea stocurilor de pește vizate, permițând navelor UE 
să pescuiască numai resursele excedentare ale țărilor partenere. Or, din cauza lipsei de informații 
fiabile cu privire la stocurile de pește, auditorii au îndoieli că acest „excedent” poate fi calculat în 
mod fiabil. 
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Totodată, s-a constatat lipsa unor date fiabile, coerente și complete cu privire la capturile reale 
ale flotei UE, existând diferențe importante între datele privind capturile furnizate de statele 
membre, cele furnizate de Comisie și, respectiv, cele provenite din evaluările acordurilor. Comisia 
nu a exercitat decât un control limitat asupra activităților efectiv desfășurate de țările partenere 
în cadrul sprijinului sectorial, acestea fiind, în unele cazuri, diferite de activitățile convenite inițial. 

„Aceste deficiențe pot fi și trebuie să fie remediate dacă dorim ca acordurile de parteneriat în 
domeniul pescuitului să contribuie în mod eficace la sustenabilitatea pescuitului în țările 
partenere, garantând totodată activitatea flotei noastre de pescuit”, a declarat domnul Jan Kinšt, 
membrul Curții de Conturi responsabil de acest raport. 

Raportul conține, printre altele, următoarele recomandări formulate în atenția Comisiei. Astfel, 
aceasta ar trebui: 

• să ia în considerare nivelurile precedente de utilizare atunci când negociază noi dispoziții 
și să depună eforturi pentru a garanta o legătură mai bună între plățile pentru drepturile 
de acces și capturile efective, asigurându-se în același timp că activitățile de pescuit nu 
sunt întrerupte; 

• să se asigure că noua bază de date privind capturile este pe deplin utilizată de statele 
membre de pavilion și că aceasta furnizează date fiabile, care pot fi monitorizate și 
actualizate;  

• să propună introducerea unor cerințe de eligibilitate în noile acorduri, pentru a evalua 
acțiunile avute în vedere pentru finanțare. 

 

Raportul special nr. 11/2015, intitulat „Sunt acordurile de parteneriat în domeniul 
pescuitului bine gestionate de către Comisie?”, este disponibil în prezent în limbile engleză, 
franceză, germană și spaniolă (celelalte versiuni lingvistice vor fi disponibile în scurt timp). 

 


