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Protecția mediului marin la 
nivelul UE este lipsită de 
profunzime 
Potrivit unui nou raport special publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, acțiunile UE nu 
au condus la recuperarea unor ecosisteme și habitate marine importante. Cadrul UE pentru 
protecția mediului marin nu este suficient de aprofundat pentru a asigura restabilirea unei stări 
ecologice bune a mărilor, iar fondurile UE sprijină rareori conservarea speciilor și a habitatelor 
marine. Curtea a constatat că zonele marine protejate oferă o protecție reală limitată, în timp 
ce pescuitul excesiv persistă, în special în Marea Mediterană.  

UE s-a angajat să protejeze mediul marin prin intermediul politicilor sale în domeniul mediului și 
în cel al pescuitului. Principalele politici de mediu ale UE sunt prevăzute în Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”, în Directiva privind păsările și în Directiva privind habitatele și 
includ stabilirea unei rețele de zone marine protejate. Politica comună a UE în domeniul 
pescuitului urmărește să asigure faptul că activitățile de pescuit sunt durabile din punctul de 
vedere al mediului și să reducă la minimum impactul negativ al acestora asupra ecosistemului 
marin, precum și să ofere finanțare. Cu toate acestea, UE nu a reușit să stopeze pierderea 
biodiversității marine în mările Europei.  

„Datorită importanței lor economice, sociale și de mediu, mările reprezintă un adevărat tezaur. 
Până în prezent însă, acțiunile UE nu au fost în măsură să conducă la restabilirea unei stări 
ecologice bune a mărilor europene și nici la readucerea pescuitului la niveluri sustenabile”, 
a declarat domnul João Figueiredo, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. 
„Auditul Curții trage în mod clar un semnal de alarmă în ceea ce privește protecția mărilor UE.” 

Cadrul UE oferă în practică doar o protecție limitată a biodiversității marine. Cele peste 3 000 de 
zone marine protejate constituie probabil cele mai emblematice măsuri de conservare a mediului 
marin. Totuși, deși zonele marine protejate alcătuiesc o plasă de protecție largă, Curtea subliniază 
că aceasta nu funcționează în profunzime. Această constatare este în concordanță cu o evaluare 
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recentă efectuată de Agenția Europeană de Mediu, în care s-a constatat că mai puțin de 1 % din 
zonele marine protejate europene puteau fi considerate rezerve marine care oferă o protecție 
deplină. Pentru a fi eficace, zonele marine protejate ar trebui să acopere în mod suficient cele 
mai vulnerabile specii marine din UE și habitatele acestora, să includă restricții de pescuit acolo 
unde este necesar și să fie bine gestionate. Lucrurile nu stau însă așa în realitate.  

În mod similar, instrumentele de reglementare care leagă politica UE în domeniul biodiversității 
marine de politica sa în domeniul pescuitului nu funcționează bine în practică. În zonele maritime 
examinate de auditori, aceste instrumente nu au fost încă utilizate cu succes. Legislația UE 
include dispoziții privind speciile și habitatele pe cale de dispariție. Aceste dispoziții au o vechime 
de peste 25 de ani și nu țin seama de cunoștințele științifice recente. 

Pescuitul are un impact considerabil asupra mediului marin. Deși politica comună în domeniul 
pescuitului începuse să aibă ca efect îmbunătățirea stocurilor de pește în Oceanul Atlantic, în 
Marea Mediterană nu s-au înregistrat progrese semnificative. În această zonă, pescuitul este 
practicat la niveluri de două ori mai mari decât cele sustenabile. Agenția Europeană de Mediu 
a raportat recent că numai 6 % din stocurile evaluate din Marea Mediterană corespundeau 
criteriilor de „producție maximă durabilă”. 

Deși politicile UE prevăd că finanțarea din partea UE ar trebui să sprijine protecția mediului 
marin, doar o mică parte din fonduri este utilizată în acest scop. Aproximativ 6 miliarde de euro 
au fost alocate Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) pentru 
perioada 2014-2020. Curtea estimează însă că cele patru state membre vizitate (Spania, Franța, 
Italia și Portugalia) utilizaseră doar 6 % pentru măsuri legate în mod direct de conservare și alte 
8 % pentru măsuri cu un impact mai puțin direct asupra conservării. Din această sumă, ele 
utilizaseră mai puțin de 2 milioane de euro (0,2 %) pentru a limita impactul pescuitului asupra 
mediului marin. Cu toate acestea, finanțarea din partea UE poate avea un impact real, așa cum s-
a putut constata din exemplele pozitive de proiecte finanțate prin programele LIFE și Interreg 
ale UE. 

 

Informații generale  
Termenul „mări” este utilizat în acest comunicat de presă pentru a face referire atât la Oceanul 
Atlantic, cât și la mările din Europa. 
Auditul a acoperit perioada cuprinsă între 2008 – anul în care a fost adoptată Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin” – și luna martie 2020. Acesta s-a concentrat pe Golful Biscaya și 
pe coasta iberică, pe Macaronezia și pe Mediterana de Vest. Auditorii au vizitat statele membre 
care au linii de țărm în aceste zone maritime: Spania, Franța, Italia și Portugalia. 
Anul 2020 a fost esențial pentru UE în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru 
mediul marin, iar în 2021 va avea loc o conferință a părților la Convenția privind diversitatea 
biologică. Acest raport de audit va contribui cu siguranță la discuțiile privind opțiunile viitoare.  

Raportul special nr. 26/2020, intitulat „Mediul marin: protecția oferită de UE este extinsă, dar 
lipsită de profunzime”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții, eca.europa.eu. 
Curtea a publicat recent un raport referitor la pierderea biodiversității pe terenurile agricole. 

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor 
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice 
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vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează 
Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică. 
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