Strategia pe termen mediu (2017-2020) privind sustenabilitatea pescuitului în
Marea Mediterană și Marea Neagră (Strategia pe termen mediu)
1. INTRODUCERE
Nevoia de strategie
1. Pescuitul este de mare importanță culturală, socială și economică în Marea Mediterană și
Marea Neagră ca o importantă sursă de hrană și un mijloc de trai al statelor costiere, păstrând
tradițiile și modul de viață în multe comunități costiere. Marea Mediterană și Marea Neagră în
domeniul pescuitului, cu toate acestea, se confruntă cu provocări serioase, deoarece se
consideră că aproximativ 90% din stocurile calculate științific sunt capturate în afara limitelor
biologice de siguranță, precum și din cauza declinului capturii și scăderea flotelor de pescuit
la scară regională.
2. Având în vedere că unele dintre aceste provocări există și la nivel global, precum și în alte
regiuni ale lumii, angajamentul de o acțiune pentru evitarea unui risc grav care să provoace
daune ireversibile ecologice și socio-economice, a fost reînnoit la nivelul ONU, precum și la
nivel regional. Pe fondul angajamentelor internaționale de durabilitate a pescuitului ca o
modalitate de a asigura traiul comunităților costiere din perspectiva „dezvoltare a industriei
albastre“, provocările existente în Marea Mediterană și Marea Neagră impun necesitatea de
dezvoltare a unor acțiuni individuale, ținând seama de specificul regiunii și posibilitățile
tuturor celor afectați.
3. Strategia pe termen mediu este în conformitate cu mandatul Comisiei Generale pentru
Pescuit în Marea Mediterană (CGPMM) ca organizație regională pentru gestionarea
pescuitului (ORGP), ale cărei competențe sunt Marea Mediterană și Marea Neagră. Întradevăr și pe deplin, în conformitate cu Acordul care prevede CGPMM (Acordul CGPMM),
modificat în anul 2014. Strategia pe termen mediu se bazează pe activitățile cheie identificate
de către organele subsidiare ale CGPMM, cu scopul de a valorifica realizările din regiune în
ultimii ani în domeniul evaluării stocurilor și gestionarea pescuitului și mediului marin, și de a
controla și consolida eforturile în contextul Programului-cadru al CGPMM, stabilit în anul
2013 ca o platformă de promovare a dezvoltării durabile și cooperare în regiunile Mării
Mediterane și Mării Negre, prin acorduri multianuale cu numeroși sponsori.
4. În plus, strategia pe termen mediu este discutată cu organizațiile relevante implicate în
diverse aspecte ale pescuitului și ecosistemelor marine, inclusiv observatori din CGPMM și
organizații care au semnat un memorandum de înțelegere cu CGPMM (în prezent 14
organizații internaționale). Prin urmare, punerea în aplicare a strategiei pe termen mediu se
bazează pe un parteneriat unic interdisciplinar care creează oportunitatea perfectă pentru
consolidarea cooperării în regiune și optimizează șansele de succes.
Fapte istorice
5. Tema pescuitului durabil a evoluat de-a lungul anilor la nivelul regional și subregional
înainte și după Declarația ministerială de la Veneția privind pescuitul durabil în Marea
Mediterană1. Înființată în anul 1949 ca un Consiliu în conformitate cu art. XIV din Actul

constitutiv FAO printr-un acord internațional, CGPMM a primit responsabilitatea principală
de a sprijini țările din regiunea mediterană și a Mării Negre, în ceea ce privește elaborarea
normelor comune pentru exploatarea resurselor piscicole.
Acordul CGPMM a fost modificat de trei ori înainte de Declarația de la Veneția, inclusiv în
anul 1997, când părțile din acord convin asupra unor noi obligații, care în urmă au transformat
Consiliul în Comisie care să aibă independență administrativă și financiară.
6. Odată cu intrarea în vigoare a celei de-a treia modificări a propriului contract constitutiv în
anul 2004, CGPMM a primit instrumente administrative pentru a accelera activitatea sa în
acest domeniu de aplicare. Progresul, de fapt, trebuie măsurat începând din 2004, după
Declarația de la Veneția, când s-a întărit rolul Consiliului Științific Consultativ pentru pescuit
(CȘCP), și au fost dezvoltate structuri de sprijin, cum ar fi Comisia privind conformitatea
(CC) și mai târziu Grupul de lucru pentru Marea Neagră (GLMN), creat ca un mecanism
special de lucru științific și de luare a deciziilor pentru țările de pe coasta Mării Negre. Astfel,
provocările identificate se puteau accesa mai bine. Aceste provocări includ necesitatea de a
prezenta în timp util date și informații; să încurajeze participarea activă a oamenilor de știință
la lucrările tehnice; să oprească exploatarea excesivă a resurselor piscicole; să protejeze
biodiversitatea marină și ecosistemele marine de capturi distructive secundare și aruncarea
înapoi a capturii, și să reducă cazurile de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat. Din anul
2004 până în prezent, au fost luate aproximativ 50 de decizii, inclusiv recomandări obligatorii
privind sistemul de guvernanță regională, care includ programe de colectare și raportare a
datelor, evaluarea stocurilor care sunt subiect ale pescuitului comercial, dezvoltarea măsurilor
de gestionare, instrumente de gestionare adaptate cu specificitate regională, instrumente de
monitorizare, control și supraveghere (MCS), și discuții periodice privind punerea în aplicare
a deciziilor la fața locului.
7. În conformitate cu cerințele Adunării Generale a ONU și ale Comisiei pentru pescuit a
FAO, a fost făcută o analiză a activității în perioada 2009-2011 pentru a evalua eficacitatea
CGPMM sub conducerea unui Grup operativ special, care a recomandat în cele din urmă un
pachet de modificări ale Acordului CGPMM, pentru a îmbunătăți și actualiza Comisia în
continuare. Din punct de vedere instituțional, moștenirea Declarației de la Veneția este
încorporată în Acordul CGPMM cu modificarea din anul 2014. Cadrul instituțional reînnoit al
CGPMM este un răspuns la o nouă generație de provocări care afectează în prezent pescuitul
durabil în toată regiunea. Ideea de bază este o abordare subregională de gestionare a
pescuitului, susținută de o rețea puternică de organizații partenere care colaborează pe baza
mai multor Memorandumuri de înțelegere, și cu sprijinul CGPMM RP pentru realizarea și
îndeplinirea activităților tehnice în creștere.
8. Rezultatele pozitive ale acțiunilor decisive care decurg din reforma CGPMM vor fi
probabil văzute în viitorul apropiat. În ciuda faptului că provocările sunt importante, astăzi
CGPMM este o ORGP modernă, cu capacitatea și profesionalitatea necesară pentru a lua
decizii adecvate bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile și să asigure punerea în
aplicare a acestora. În paralel, mai multe organizații au progrese semnificative în activitatea
lor pe mai multe aspecte legate de pescuitul în Marea Mediterană și Marea Neagră, prin

includerea acestora în prioritățile lor, deschizând astfel calea pentru o cooperare și sinergie
consolidată.
Contextul internațional
9. La întâlnirea la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă a ONU 2015 (New York, 25-27
septembrie), liderii mondiali au adoptat Programul de dezvoltare durabilă 2030, care include
un pachet de 17 obiective pentru o dezvoltare durabilă (ODD) cu care să se pună capăt
sărăciei, să ne luptăm împotriva inegalității și nedreptății și să lucreze la rezolvarea problemei
cu schimbările climatice până în anul 2030. ODD 14, intitulat: „Conservarea și utilizarea
durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă“ –
actualizează prevederile mai multor instrumente juridice adoptate pentru a garanta
conservarea și utilizarea durabilă a mediului marin și resurselor - de exemplu, Convenția
ONU privind legea mării, Codul de conduită al FAO pentru pescuit responsabil și Acordurile
ONU pentru stocurile de pește - și propagă ecosisteme marine sănătoase și durabile bazate pe
mai multe elemente. O atitudine similară în contextul pescuitului durabil există, de asemenea,
în Obiectivele privind biodiversitatea Aichi (OBA), în special Obiectivul 6, care vizează
pescuitul.
În consecință, ODD 14 și ODD 6 pot fi considerate ca fiind strategii obligatorii care impun
acțiuni pas cu pas la toate nivelurile de guvernare, inclusiv la nivel regional. În special, ODD
14 oferă îndrumări semnificative cu privire la modul de rezolvare a provocărilor legate de
durabilitatea pescuitului, inclusiv următoarele care sunt deosebit de relevante pentru
durabilitatea pescuitului în Marea Mediterană și Marea Neagră:
ODD 14
Sarcină 14.2

Sarcină 14.4

Sarcină 14.5
Sarcină 14.7

Sarcină 14.7.a

până în 2020, să se gestioneze în mod durabil și să se protejeze ecosistemele
marine și costiere, pentru a se evita influențele negative semnificative, inclusiv
prin consolidarea rezistenței lor și să fie luate măsuri pentru recuperarea lor, în
scopul realizării unor oceane productive și sănătoase.
până în 2020, să se reglementeze captura în mod eficient, să se pună capăt
capturii excesive, pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, precum și
practicilor distructive, și punerea în aplicare a planurilor de gestionare pe bază
științifică, pentru recuperarea stocurilor în cel mai scurt timp posibil, cel mai
puțin la niveluri la care să dea un randament maxim durabil în funcție de
caracteristicile lor biologice.
până în 2020, să se mențină cel puțin 10% din zonele marine și costiere, în
conformitate cu legile internaționale și pe baza celor mai bune informații
științifice existente
până în 2030, să crească beneficiile economice pentru statele insulare mici care
sunt în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate din utilizarea durabilă
a resurselor marine, inclusiv prin gestionarea durabilă a pescuitului, acvaculturii
și turismului.
să crească cunoștințele științifice, să se dezvolte capacitatea de cercetare și
transferul de tehnologii marine, ținând seama de criteriile Comisiei
Oceanografice Interguvernamentale și liniile directoare pentru transferul de
tehnologii marine, cu scopul de a îmbunătăți starea oceanelor și să sporească
contribuția biodiversității marine pentru dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare,
în special a țărilor mici însulare în curs de dezvoltare și a celor mai puțin
dezvoltate.

Sarcină 14.7 b
Sarcină 14.7 c

să se asigure accesul pescarilor mici la resursele și piețele marine.
să se consolideze conservarea și exploatarea durabilă a oceanelor și resurselor
acestora prin aplicarea legilor internaționale, așa cum este reflectat în CNUDM,
care oferă un cadru legal pentru protecția și utilizarea durabilă a oceanelor și
resurselor acestora.

10. Ca o agenție specializată a ONU, FAO contribuie deja la punerea în aplicare globală a
ODD printr-un cadru strategic din care Obiectivul strategic 2 are ca scop în special să crească
și să se îmbunătățească livrarea de bunuri și servicii de pescuit într-un mod durabil, aplicând
abordări multisectoriale la gestionarea ecosistemelor, consolidarea capacităților, cadrele de
management etc.
11. Ca să contribuie la atingerea obiectivelor ONU și să pună în aplicare obligațiile care
decurg, inclusiv obiectivele strategice ale FAO, a fost elaborată strategia pe termen mediu
pentru pescuit durabil în Marea Mediterană și Marea Neagră.
12. Strategia pe termen mediu va avea o dimensiune externă deoarece progresul în cursul
punerii în aplicare ODD 14 și ODD 6, este de așteptat ca CGPMM să furnizeze informații
despre Marea Mediterană și Marea Neagră prin, dar fără a se limita la acestea, transmiterea de
rapoarte/noțiuni și să participe la reuniuni.
Context regional
13. Situația geopolitică în Marea Mediterană și Marea Neagră în zilele de astăzi este
complexă. Recent, Marea Mediterană se confruntă cu o instabilitate considerabilă din cauza
conflictelor și tulburărilor politice din regiune care, la rândul lor, agravează problema
migrației maritime. În același timp, diferența existentă în nivelul de dezvoltare dintre
diferitele subregiuni din Marea Mediterană rămâne o prioritate esențială în agenda regională.
Considerații similare se referă și la Marea Neagră, deși problemele acolo sunt diferite,
inclusiv o gestionare mai slabă a pescuitului, care rezultă, printre altele, prin faptul că cele
șase țări maritime sunt membre ale aceleiași organizații, cum ar fi CGPMM. Având în vedere
caracteristicile specifice ale Mării Mediterane și Mării Negre, este chiar mai urgent să se
garanteze adoptarea unei strategii bune pentru promovarea dezvoltării durabile a regiunii. În
special, sectorul pescuitului joacă un rol important într-o astfel de strategie, deoarece este vital
pentru protecția mijlocului de trai, securitatea alimentară și dezvoltarea durabilă pe termen
lung a Mării Mediterane și Mării Negre.
14. CGPMM a publicat recent evaluarea „Starea pescuitului în Marea Mediterană și Marea
Neagră“ (SoMFi 2016), care subliniază impactul pescuitului, în special pescuitul la scară mică
din regiune. Într-adevăr, 80% dintre asociațiile de pescuit din regiune sunt la scară mică.
În evaluarea, de asemenea, se subliniază rolul pescuitului în mijlocul de trai al municipiilor
costiere din regiune. Deși valoarea generată din prima vânzare a produselor pescărești pentru
pescuitul în Marea Mediterană și Marea Neagră poate părea mică față de alte sectoare (care
reprezintă mai puțin de 1% din PIB-ul regional), capacitatea sectorului de a viza unele dintre
cele mai vulnerabile comunități economice costiere, acordă pescuitului un rol-cheie în
strategia de dezvoltare durabilă. De fapt, valoarea din prima vânzare ca procent din PIB este
de șase ori mai mare în țările în curs de dezvoltare din sudul mediteran decât în țările mai

bogate din nordul mediteran. În plus, exporturile de produse pescărești din această regiune
reprezintă mai mult de 10% din totalul exporturilor, care indică impactul secundar al acestui
sector asupra întregii economii.
15. În mod similar, aproximativ un sfert de milion de persoane lucrează la bordul navelor de
pescuit din această regiune; cu toate acestea, numărul de persoane care depind de mijlocul de
trai din acest sector este în creștere rapidă, atunci când se iau în considerare familiile sprijinite
de pescarii din regiune, precum și cei care lucrează în sectoare conexe, cum ar fi prelucrarea
peștelui, întreținerea navelor și turismul. În plus, aproximativ 60% din ocuparea forței de
muncă în domeniul pescuitului sunt țări în curs de dezvoltare din sudul și estul Mării
Mediterane, ceea ce înseamnă că majoritatea locurilor de muncă din acest sector sunt acolo
unde sunt necesare.
16. Luați împreună, acești factori confirmă potențialul sectorului pescuitului de a juca un rolcheie în dezvoltarea durabilă a regiunilor Mării Mediterane și Mării Negre, în special în cele
mai vulnerabile comunități costiere. În acest scop, sunt necesare date fiabile privind starea și
tendințele în domeniul stocurilor și pescuitului pentru a adopta planuri de gestionare în care să
fie luate în considerare aspectele ecologice, economice și sociale, cu scopul de a asigura
durabilitatea pescuitului. Bazându-se pe succesul ODD în atragerea atenției internaționale
asupra rolului pescuitului pentru o dezvoltare durabilă, o strategie regională care adaptează
aceste principii în contextul Mării Mediterane și Mării Negre este esențială pentru a aborda
provocările actuale din acest domeniu.
2. NATURA ȘI DOMENIUL DE APLICARE
17. Strategia pe termen mediu propusă este legată de ODD 14 și Obiectivul strategic 2 al
FAO. Din moment ce această strategie este construită pe baza instrumentelor juridice
internaționale și regionale existente, ea nu creează obligații noi pentru părțile contractante
CGPMM și părțile necontractante cooperante CGPMM, care nu sunt părți după Acordul
CGPMM. Pe de altă parte, scopul ei este determinarea unui curs de acțiune instrumentală
pentru a spori progresul în dezvoltarea pescuitului durabil la nivel regional. În esență,
strategia este programabilă și multianuală, și oferă orientări privind prioritățile strategice
pentru perioada 2017-2020, identificând acțiuni-cheie care completează, acolo unde este
necesar, activitățile regulare ale diferitelor organizații legate de pescuit. Strategia pe termen
mediu identifică cei trei piloni principali ai activității CGPMM ca ORGP în domeniul: i)
activitatea științifică și tehnică a CNC și comitetelor sale subregionale în regiunea Mării
Mediterane și a GMMN în regiunea Mării Negre, fiecare dintre care îndeplinesc funcții-cheie
pentru a oferi Comisiei o consultanță bazată pe știință, având în vedere parametrii biologici,
sociali și economici relevanți; ii) deciziile luate de către Comisia în ceea ce privește pescuitul,
inclusiv cel industrial, la scară mică și pescuitul de agrement, și iii) o evaluare aprofundată a
punerii în aplicare a măsurilor adoptate pentru gestionare de către țările necontractante
cooperante, inclusiv a eforturilor de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și
nereglementat prin introducerea MCS, sub supravegherea CC.
18. Strategia pe termen mediu nu se referă la acvacultură, deoarece acest sector care este din
ce în ce mai important, are anumite cerințe care trebuie abordate separat. Un grup Operațional

dedicat în cadrul CGPMM elaborează în prezent o strategie pentru dezvoltarea durabilă a
acvaculturii în Marea Mediterană și Marea Neagră.
3. PRINCIPII PRINCIPALE
19. Realizarea strategiei propuse pe termen mediu pentru sustenabilitatea pescuitului în Marea
Mediterană și Marea Neagră este condusă de următoarele principii selectate care există și la
nivelul FAO:
Cele mai bune cunoștințe disponibile: Consiliile, inclusiv și pentru starea și tendințele
stocurilor și pescuitului trebuie să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe disponibile,
inclusiv consultanță științifică și informații relevante din diferite surse și părți
interesate. Trebuie să depunem eforturi maxime pentru colectarea tuturor informațiilor
disponibile și aplicarea standardelor pentru a asigura calitatea informațiilor oriunde și
ori de câte ori este necesar și posibil în cadrul CNC și GLMN;
Obiectivitate și transparență: Colectarea, analiza și difuzarea de informații cu privire la
starea și tendințele în domeniul pescuitului, ecosistemelor și al mediului marin, trebuie
să contribuie la furnizarea transparentă a celor mai bune dovezi științifice disponibile,
respectând în același timp toate cerințele de confidențialitate. Incertitudinea cu privire
la starea și tendințele trebuie exprimată fără a se îndepărta de aplicarea unei abordări
de precauție în cazul unor date și informații incomplete. Trebuie furnizate informații
privind activitățile de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, sub
rezerva cerințelor de confidențialitate;
Promptitudine: Colectarea, analiza și difuzarea de informații cu privire la starea și
tendințele în domeniul pescuitului, ecosistemelor și al mediului marin, precum și
informațiile privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, trebuie neapărat
prezentate în timp util;
Participare și cooperare: În colectarea, analiza și difuzarea de informații cu privire la
starea și tendințele în domeniul pescuitului, ecosistemelor și al mediului marin,
precum și informațiile privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat trebuie să
participe toți participanții relevanți în pregătirea, analiza și transmiterea de sfaturi și
concluzii științifice. Aceștia includ, printre alții, reprezentanți ai Țărilor necontractante
cooperante și alte state costiere, organizații internaționale, neguvernamentale și civile
relevante. Trebuie să ne bazăm pe rețeaua de cooperare existentă creată prin adoptarea
unui Memorandum de înțelegere, ținând seama de natura transsectorială a strategiei;
Adaptabilitate: Colectarea, analiza și difuzarea de informații cu privire la starea și tendințele
în domeniul pescuitului, ecosistemelor și a mediului marin, precum și informațiile privind
pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat trebuie să fie suficient de adaptativ pentru a
asigura sprijinul lor eficient în ceea ce privește gestionarea pescuitului, pe baza celei mai
recente consultanțe științifice disponibile.
4. OBIECTIVE ȘI SARCINI

20. Obiectivul general al strategiei pe termen mediu este de a îmbunătăți
sustenabilitatea pescuitului în Marea Mediterană și Marea Neagră până în anul 2020, prin
realizare a cinci sarcini specifice și a rezultatelor și acțiunilor aferente.
SARCINĂ 1: SĂ SE DESCURAJEZE TENDINȚA DE SCĂDERE A RESURSELOR
PISCICOLE PRIN CONSOLIDAREA CONSULTANȚELOR ȘTIINȚIFICE ÎN
SPRIJINUL GESTIONĂRII.
Este recunoscut faptul că doar 40% din debarcările în zona acoperită de CGPMM sunt din
stocuri despre care se furnizează consultanță științifică Comisiei, iar procentul de debarcări de
pește care este obiectul unor planuri cuprinzătoare de gestionare este și mai mic. Din cauza
aceasta, este nevoie de îmbunătățire a domeniului de aplicare al informațiilor privind starea și
de sporire a procentului debarcărilor de pescuit stabilit prin planurile de gestionare
multianuale concrete.
De asemenea, unde este posibil se declară informațiile și consilierile disponibile, furnizate
către CGPMM ca un organism internațional responsabil, pentru a lua angajamente obligatorii
pentru regiune, care trebuie să acopere toate aspectele relevante necesare pentru procesul de
luare a deciziilor, inclusiv cele trecute și prezente caracteristici socio-economice ale
pescuitului, precum și impactul potențial socio-economic al măsurilor alternative de
gestionare. În plus, atunci când o astfel de informație lipsește sau este insuficientă, trebuie să
se propună măsuri de protecție, astfel încât, pe baza abordarea precauției, Comisia să mai fie
în măsură să ia efectiv decizii de reglementare a pescuitului.
A fost stabilit că, în conformitate cu Sarcinile 14.2, 14.4 și 14.7 din ODD, este nevoie de un
angajament ca acțiunile să fie realizate până în anul 2020, pentru a crește cunoștințele
științifice și socio-economice în sprijinul gestionării pescuitului, și să se ia soluțiile care sunt
necesare pentru reducerea nivelului actual de supraexploatare, să se reducă procentul de
resurse dincolo de limitele de siguranță biologică prin atingerea următoarelor:
Rezultat 1.1: Îmbunătățirea cunoștințelor și profesionalismului pentru pescuitul în
Marea Mediterană și Marea Neagră
Țările mediterane și cele din Marea Neagră au sisteme de colectare a datelor și informațiilor
privind pescuitul și transmiterea ulterioară a acestora, în conformitate cu recomandările
specifice obligatorii. În special, CGPMM primește astfel de informații prin solicitări de date
specifice, rapoarte naționale către organismele de asistență tehnică și chestionare concrete.
Cadrul de referință pentru colectarea datelor CGPMM (CRCD) organizează diversele
solicitări și oferă indicatori și instrumente cu privire la modul în care să se colecteze și să se
furnizeze date CGPMM în vederea creării unei baze de date mai raționale și mai eficiente în
sprijinul procesului decizional. În plus, ateliere de lucru regionale și grupuri de lucru cu
privire la multe subiecte, inclusiv evaluarea stocurilor precum și conferințe concrete, cum ar fi
conferința regională „Construirea unui viitor pentru asociații de pescuit durabile la scară mică
în Marea Mediterană și Marea Neagră“ (SSF Conference), au prezentat experților forumuri la
care să schimbe informații și să le includă în consilierile organelor auxiliare către Comisia.
Aceste informații, cu toate acestea, sunt încă fragmentate și dezechilibrate între diferitele

subregiuni, iar aspectele precum caracteristicile socio-economice ale pescuitului nu sunt încă
bine înțelese și încorporate în consilieri.
Acest rezultat va necesita colectarea de date și informații privind diferitele aspecte legate de
pescuit, inclusiv punerea în aplicare a CRCD, precum și realizarea mai multor acțiuni, astfel
cum sunt prezentate mai jos:
a. Crearea unui Forum pentru știință piscicolă CGPMM (GFCM FishForum), de
la care se așteaptă să funcționeze ca un centru comun de experiență și de informații
științifice/date privind aspectele legate de pescuit, de la evaluarea stocurilor la
aspectele socio-economice și impactul antropogen asupra pescuitului și ecosistemelor.
Printre celelalte rezultate, GFCM FishForum trebuie să sprijine munca legată de
evaluarea stocurilor, colectarea cunoștințelor existente privind starea stocurilor și să
discute modalitățile armonizate pentru a oferi sfaturi și informații cu privire la stocuri
și pescuit, crearea unei baze de date cuprinzătoare și de încredere precum și crearea
unei rețele de experți și instituții de cercetare care să acopere diferite domenii ale
științei pescuitului. Forumul va fi organizat despre următoarele grupuri de teme
(grupuri tematice): evaluarea stocurilor, aspecte socio-economice, pescuit la scară
mică și pescuit sportiv, capturi secundare și aruncări înapoi, pescuit ilegal, nedeclarat
și nereglementat (PINN), tehnologii de pescuit, interacțiune dintre pescuit și sistemele
marine, părți interesate și platforme regionale/subregionale.
b. Implementarea studiilor regionale privind marea, inclusiv studiile acustice ale
speciilor pelagice, precum și cercetările privind activitățile de pescuit de adâncime pe
traule. Aceste studii comune efectuate în cadrul FAO trebuie să furnizeze informații
pentru mai multe specii în zone mari precum și indicatori pentru evaluarea și validarea
informațiilor disponibile privind starea principalelor stocuri de pescuit industrial.
c. Pregătirea unor cataloage pentru activitățile de pescuit câte subregiuni geografice,
tot așa pentru pescuitul la scară mică și pescuitul sportiv, precum și informații cu
privire la echipamentele de pescuit și operațiunile de pescuit, descriere a zonelor de
pescuit, specii țintă și de capturi secundare. Se preconizează că acest catalog va fi un
rezumat cuprinzător și detaliat al activităților de pescuit din Marea Mediterană și
Marea Neagră, precum și o estimare actualizată a capacității de pescuit a flotei și
subregiunii.
Este de așteptat ca toate informațiile colectate prin activitățile legate de acest Rezultat, să
contribuie la procesul de consiliere (vezi Rezultate 1.2 și 1.3) și vor fi rezumate în
următoarele ediții ale raportului pentru Starea pescuitului în Marea Mediterană și Marea
Neagră, care este planificat să se pregătească la fiecare doi ani în cadrul acestei strategii (în
2018 și 2020).
Rezultat 1.2: Informații și analize socio-economice incluse în avizele științifice și cele de
gestiune
În ultimii ani, organizațiile auxiliare ale CGPMM au depus eforturi pentru a integra analiza
socio-economică existentă în avizul prezentat Comisiei prin ateliere de lucru concrete privind

evaluarea bio-economică a măsurilor din cadrul gestiunii. În ciuda limitărilor de date, au fost
făcute încercări de a se revizui metodologiile existente cu care să se efectueze simulări pentru
evaluarea strategiei de gestionare (ESG) și să evalueze consecințele economice, sociale și
biologice ale scenariilor alternative pentru gestionarea anumitor stocuri. Calitatea și cantitatea
de date socio-economice disponibile, cu toate acestea, sunt limitate și trebuie să se lucreze
pentru armonizarea metodologiilor de analiză socio-economică, inclusiv cu privire la definirea
unor indicatori adecvați, care pot fi utilizați în regiune, astfel încât datele socio-economice să
fie integrate și mai mult în avizul privind gestiunea. În plus, informațiile privind
caracteristicile socio-economice trebuie să faciliteze analiza rentabilității și, prin urmare,
integrarea unor măsuri specifice pentru valorificarea produselor din pește în măsurile de
gestionare (vezi Rezultat 1.3). Pentru a se realiza acest rezultat, trebuie implementate
următoarele acțiuni în cadrul strategiei pe termen mediu:
a. Determinarea indicatorilor socio-economici și efectuarea unui studiu complet
regional al caracteristicilor socio-economice ale pescuitului în Marea Mediterană și
Marea Neagră. Este de așteptat ca acest studiu să ajute la depășirea principalului
obstacol în calea integrării datelor socio-economice din punctul de vedere al
gestionării, prin furnizarea de date exacte, actualizate și complete de bază socioeconomică pentru pescuitul în regiune.
b. Includerea informațiilor socio-economice în evaluarea stării de pescuit comercial
principal și prezentarea unui aviz cu privire la impactul relativ al scenariilor alternative
de gestionare.
Rezultat 1.3: Reglementări îmbunătățite și bazate pe știință ale CGPMM privind
gestionarea pescuitului.
În ultimii ani, structurile auxiliare ale CGPMM au îmbunătățit poziția lor atât în ceea ce
privește domeniul de aplicare (de exemplu, aspecte corespunzătoare variind de la coralul roșu
la recifele artificiale, precum și starea stocurilor și pescuitului) și conținutul (de exemplu,
îmbunătățirea acoperirii sub-regionale și creșterea procentului de debarcări despre care se
acordă avizul pentru starea stocurilor), și îmbunătățirea cooperării cu organizațiile partenere
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relevante pentru consolidarea bazei științifice. În același timp, după adoptarea Liniilor
directoare ale CGPMM pentru măsurile de conservare preventive la elaborarea și adoptarea
planurilor multianuale de gestionare ale CGPMM pentru pescuitul corespunzător la nivel
subregional în regiunea CGPMM2, CGPMM a marcat un progres către reglementarea
pescuitului în domeniul său de competență, prin adoptarea unui plan detaliat și cuprinzător
pentru gestionarea pescuitului la scară mică de specii pelagice în Marea Adriatică și pescuit
cu traulere pentru speciile demersale în strâmtoarea Siciliei, și cu planul inițial de gestionare
al pescuitului de calcan cu plasă în Marea Neagră.

Pozițiile, cu toate acestea, în sprijinul măsurilor de gestionare sunt încă cu focusul pus pe un
număr limitat de subiecte și mai sunt în continuare concentrate pe un procent mic de stocuri
capturate, populații marine, ecosisteme și zone. În unele cazuri, pozițiile existente la nivel
național (de exemplu, evaluarea resurselor naționale) nu sunt înaintate organismelor auxiliare
ale CGPMM, și, prin urmare, nu au fost luate în considerare în avizele și recomandările
generale. În alte cazuri, informațiile sunt insuficiente sau lipsesc, și nu se dă niciun aviz
științific. În plus, avizele științifice nu sunt întotdeauna incluse în recomandările imediat, și,
ca rezultat, doar un mic procent din debarcările sunt de pescuit, reglementat prin planuri
cuprinzătoare de gestionare.
Activitatea tehnică pentru îmbunătățirea avizelor în cazurile cu informații limitate (metode de
evaluare a resurselor în cazul unor date limitate), precum și lucrările tehnice în sprijinul
introducerii unor planuri de gestionare noi (de exemplu, pentru pescuitul la scară mică de
specii pelagice în vestul Mării Mediterane, pescuitul la adâncimi de creveți în Mediteranul
central și în partea de Nord, de hamsie în Marea Neagră sau anghilă europeană în Marea
Mediterană) a început deja în cadrul CGPMM. Rezultatul 1.2, împreună cu lucrarea de
evaluare a activităților ilegale, nedeclarate și nereglementate (vezi Rezultat 3.3) contribuie, de
asemenea, la o mai bună decidere prin încorporarea de informații socio-economice, inclusiv
aspectele legate de valorificarea produselor din pește, precum și informații despre efectul
pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Pentru realizarea acestui rezultat, trebuie
desfășurate următoarele activități în cadrul strategiei pe termen mediu:
a.Introducerea și punerea în aplicare a unei abordări specifice pentru a furniza avize
CGPMM prin organismele auxiliare. O astfel de abordare are în vedere activități de
resurse/pescuit pentru care informațiile sunt fie fragmentate sau absente, și pentru
resurse/pescuit despre care nu este validat un aviz științific. În prima situație, trebuie luate
măsuri imediate pentru colectarea informațiilor necesare și pentru dezvăluirea acestora, în
timp ce se emite un aviz preventiv. Pe de altă parte, atunci când există un aviz științific
validat, el trebuie să includă indicatori pentru efectele măsurilor alternative de gestionare atât
asupra resurselor cât și asupra pescuitului, incluzând aspectele socio-economice. În cadrul
acestei abordări, și fără ca aceasta să fie în detrimentul măsurilor pentru speciile naționale
suplimentare, CGPMM a aprobat o listă de specii prioritare comerciale câte subregiune,
despre care trebuie pregătite avize:
Mediteranul Vest

Mediteranul
Central

Marea
Adriatică

Mediteranul
Est

Marea Neagră

Engraulis

Engraulis

Engraulis

Engraulis

Engraulis

Trachurus

encrasicolus

encrasicolus

encrasicolus

encrasicolus

encrasicolus

mediterraneus

Sardina

Sardina

Sardina

Sardinella

Sprattus

Sarda sarda

pilchardus

pilchardus

pilchardus

aurita

sprattus

Specii pelagice

Parapenaeus

Parapenaeus

Mullus

Mullus

Merlangius

Psetta

longirostris

longirostris

barbatus

barbatus

merlangus

maxima

Merluccius

Merluccius

Merluccius

Saurida

Mullus

merluccius

merluccius

merluccius

lessepsianus

barbatus

Specii demersale

Pagellus
bogaraveo
Specii care trebuie
protejate

Anguilla anguilla

Squalus acanthias
Corallium rubrum
Pterois miles

Specii invazive

Rapana venosa
Lagocephalus sceleratus

a. [Impunere a deciziilor Grupului de experți pentru revizuirea deciziilor, creată de
CGPMM (Regula XVI din Regulamentul de procedură al CGPMM) care să
revizuiască avizele științifice pregătite de către organismele auxiliare și să emită
concluzii pentru facilitarea procesului de luare a deciziilor.]
b. Revizuirea planurilor de gestionare existente/dezvoltare a unor planuri noi de
gestionare, pe baza avizelor tehnice furnizate de organismele auxiliare pentru a
aborda pescuitul comercial principal, precum și pescuitul care se bazează pe sau
interacționează cu resurse care necesită măsuri imediate.
SARCINĂ 2: SPRIJIN PENTRU MIJLOCUL DE TRAI AL COMUNITĂȚILOR
COSTIERE PRIN PESCUIT LA SCARĂ MICĂ DURABIL

S-a constatat că pescuitul la scară mică joacă un rol important în asigurarea veniturilor
și securității alimentare, în special în comunitățile costiere vulnerabile din punct de
vedere economic. Prin urmare, trebuie luate măsuri concertate în sprijinul acestui
sector.

S-a constatat că datele disponibile pentru măsurarea gradului și impactului pescuitului la scară
mică sunt limitate și sunt foarte diferite în diferitele țări. Datorită acestor limitări de date,
pescuitul la scară mică este, în general, subestimat, ceea ce duce la marginalizarea sa în
procesul de luare de decizii.
De asemenea, s-a constatat că țările trebuie să fie responsabile pentru colectarea în timp util a
datelor complete și exacte socio-economice cu privire la impactul pescuitului la scară mică,
precum și pentru dezvoltarea unei politici coerente care să asigure accesul la resurse și piețe
pescarilor la scară mică. În cadrul strategiei pe termen mediu, se va acorda sprijin pentru
consolidarea coordonării eforturilor și armonizarea măsurilor existente în ceea ce privește
sprijinirea pescuitului la scară mică.
Este nevoie de un angajament până în anul 2020 pentru a sprijini mijlocul de trai în cadrul
pescuitului la scară mică, în conformitate cu ODD Sarcină 14.b și 14.7, prin realizarea
următoarelor rezultate:
Rezultat 2.1: Informații semnificative și la timp privind impactul pescuitului la scară
mică și al pescuitului recreativ asupra resurselor marine vii și interacțiunea acestora cu
alte activități umane din comunitățile costiere.
În ultimii ani s-au făcut eforturi pentru a îmbunătăți înțelegerea importanței pescuitului la
scară mică în Marea Mediterană și Marea Neagră. Analizele inițiale indică faptul că acest
pescuit este sectorul predominant în regiune (80% din flota de pescuit, 60% din totalul
navelor angajate și aproximativ 25% din valoarea tuturor debarcărilor de captură din regiune),
care subliniază rolul vital pe care acest tip de pescuit trebuie să-l aibă în orice strategie pentru
gestionarea durabilă a resurselor marine vii din regiune. Așa cum a fost discutat în profunzime
la Primul simpozion regional privind pescuitul la scară mică durabil (27-30 noiembrie 2013,
Malta) și conferința ulterioară privind pescuitul la scară mică (SSF) (7-9 martie 2016,
Algeria), din cauza rolului socio-economic delicat al acestui pescuit pentru mijlocul de trai ale
sutelor de mii de oameni din comunitățile costiere din regiune, este nevoie de un efort
concertat pentru a sprijini acest sector. Importanța pregătirii unei descrieri socio-economice,
corecte, în timp util și detaliate a pescuitului la scară mică și interacțiunea sa cu alte sectoare,
cum ar fi pescuitul recreativ, este identificată ca fiind un pas esențial în atenuarea impactului
socio-economic distructiv, și un efort de a gestiona resursele marine din regiune. În ciuda
asemănărilor dintre pescuitul la scară mică și pescuitul recreativ, al doilea necesită acțiuni
speciale. Sunt necesari indicatori socio-economici pentru a se informa intervențiile politice
care vor contribui la optimizarea beneficiilor economice și sociale, precum și la minimizarea
impactului ecologic. Ca să se obțină acest rezultat, vor fi necesare mai multe acțiuni, după
cum urmează:
a. Efectuarea unui studiu regional privind pescuitul la scară mică. Este de așteptat
ca acest studiu să dea o idee despre impactul ecologic, social și economic actual al
pescuitului la scară mică în Marea Mediterană și Marea Neagră, și în același timp să
sporească capacitatea de a colecta date relevante, semnificative privind pescuitul la
scară mică, în cazul în care este necesar, prin CRCD. Ca parte a catalogului
activităților de pescuit (Sarcină 1), se vor aduna informații despre diferitele

echipamente folosite în pescuitul la scară mică, în scopul de a îmbunătăți legătura
pescuitului la scară mică cu diverse activități de pescuit în zonele costiere.
b. Stabilirea unui Grup permanent de lucru pentru pescuitul la scară mică și cel
recreativ. Acest grup de lucru este de așteptat să favorizeze platforme pentru schimbul
de cunoștințe între scara mică și pescuitul recreativ în regiune pentru a difuza cele mai
bune practici și schimbul de informații pentru a monitoriza și controla comportamentul
unui studiu regional privind pescuitul la scară mică, precum și de a coordona eforturile
țărilor sprijinitoare și organizațiilor relevante.
c. Evaluarea impactului pescuitului recreativ și luarea în considerare a celor mai bune
măsuri pentru reglementarea acestor activități.
Informațiile colectate prin aceste acțiuni trebuie să conducă la o evaluare a impactului
economic al pescuitului la scară mică asupra comunităților costiere și relația cu sectoarele
conexe, și va contribui la dezvoltarea unor indicatori pentru monitorizarea stării socioeconomice a pescuitului la scară mică și gestionarea pescuitului recreativ.
Rezultat 2.2: Orientări FAO pentru pescuitul la scară mică, adaptate specificului Mării
Mediterane și Mării Negre.
Orientările FAO voluntare pentru asigurarea unui pescuit la scară mică durabil în contextul
securității alimentare și de eradicare a sărăciei (Ghid pentru PSM) constituie un instrument
important care să sprijine măsuri privind asigurarea unui pescuit la scară mică durabil și să
ajute mijlocul de trai în comunitățile costiere. Cu aceste linii directoare a fost întreprinsă o
abordare holistică, printre altele, pentru a promova importanța drepturilor la deținere,
diversificarea mijlocului de trai, accesul la piețe, condițiile decente de muncă și implicarea
femeilor și grupurilor marginalizate ca elemente critice pentru îmbunătățirea condițiilor socioeconomice și consolidarea comunităților costiere implicate în pescuitul la scară mică. Pentru
realizarea acestui lucru, este necesară o abordare holistică în sprijinul pescuitului la scară
mică, inclusiv următoarele activități:
a. Elaborarea unor planuri naționale de acțiune pentru punerea în aplicare a
orientărilor pentru PSM este de așteptat să asigure hărți rutiere pentru a sprijini
valorificarea, comercializarea și mijlocul de trai în zonele de pescuit la scară mică
și a comunităților costiere într-un mod care este adaptat nevoilor specifice la nivel
regional, subregional și național.
b. Crearea unei platforme regionale care să promoveze dialogul între asociațiile
pescarilor mici din Marea Mediterană și Marea Neagră. Este de așteptat ca
această platformă să se dezvolte și să consolideze platformele subregionale și
naționale existente pentru a se oferi un mecanism de participare pentru schimbul
de cunoștințe, colaborarea, implicarea părților interesate și difuzarea celor mai
bune practici.
c. Impunerea principiului muncii decente, definit de Convenția privind munca în
domeniul pescuitului (S188) a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), astfel
încât să se promoveze fără a compromite durabilitatea ecologică, îmbunătățirea

condițiilor socio-economice în pescuitul la scară mică și promovarea diversificării
mijlocului de trai.
d. Organizarea unei întâlniri la nivel înalt, în colaborare cu partenerii strategici,
inclusiv Inițiativa Mediterană a Fondului Mondial pentru Natura (WWF), cu
scopul de a genera voința politică în domeniul pescuitului la scară mică, în
contextul dezvoltării industriei albastre.
SARCINĂ 3: REDUCEREA PESCUITULUI ILEGAL, NEDECLARAT
NEREGLEMENTAT (PINN) PRIN PLANUL REGIONAL DE ACȚIUNE

ȘI

S-a stabilit că gestionarea mai bună a pescuitului în Marea Mediterană și Marea Neagră este
subminată de PINN și de nerespectarea normelor comune. Deși efectul PINN încă nu este
evaluat și, prin urmare, nu este reprezentat în mod adecvat în informațiile despre starea
actuală a pescuitului și tendințele, acest efect trebuie să fie luat în considerare în mod
corespunzător atunci când se elaborează un aviz științific privind gestionarea.
Se subliniază faptul că părțile cooperante necontractante în calitatea lor de părți sub căror
pavilion navighează navele, țările costiere, țările portuare și țările de piață au responsabilitatea
principală de a garanta respectarea regulilor generale de către navele de pescuit. În cadrul
strategiei pe termen mediu, se va acorda sprijin prin care să se consolideze coordonarea
eforturilor și să se armonizeze măsurile existente pentru îmbunătățirea monitorizării,
controlului și supravegherii.
Este recunoscut faptul că, în timp ce punerea în aplicare a două hărți rutiere pentru
combaterea PINN în Marea Mediterană și Marea Neagră adoptate de CGPMM, deocamdată
este pozitivă. Există o nevoie importantă de stabilire a obiectivelor politice și operaționale
pentru combaterea activităților ilegale, care să dezvolte elementele acestor hărți rutiere și care
reflectă elementele relevante din Planul internațional de acțiune al FAO împotriva PINN, care
deja se aplică voluntar în regiune. De asemenea, este evidențiat faptul că va fi oferită asistență
și sprijin pentru organizarea și celebrarea zilei internaționale pentru combaterea PINN,
care urmează să fie anunțată de către FAO, la cererea CGPMM.
S-a ajuns la acordul că este nevoie de un angajament pe termen lung pentru a reduce în mod
eficient pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (PINN) în Marea Mediterană și
Marea Neagră până în anul 2020, în conformitate cu ODD Sarcină 14.4 prin elaborarea
unui plan regional holistic de acțiune pentru combaterea PINN, care, ulterior, să fie transpusă
la nivel național și care, printre altele, să realizeze următoarele:
Rezultat 3.1: Determinarea regulată a cantității de PINN în Marea Mediterană și Marea
Neagră și armonizarea măsurilor existente de combatere a PINN
PINN rămâne una dintre cele mai mari amenințări la adresa conservării și dezvoltării durabile
a pescuitului, ceea ce subminează eforturile de gestionare naționale și regionale. În 2003, s-a
estimat că cele mai mici și cele mai mari valori de PINN la nivel mondial sunt între US$10
miliarde și US$23 miliarde pe an, care reprezintă între 11.06 și 25.91 milioane de tone de
pește și astăzi este recunoscut oficial că aceste cazuri de PINN nu au scăzut de atunci. O altă

problemă legată de PINN este nevoia de armonizare a măsurilor existente de combatere a
activităților ilegale la nivel regional. În acest sens, se caută îndrumări nu numai de la Planul
regional de acțiune pentru combaterea NNNR, ci și de la evaluarea legilor naționale
aplicabile, care sunt colectate în baza de date a CGPMM pentru legile naționale. Pentru a
îndeplini sarcina de reducere semnificativă a PINN, este extrem de important să se efectueze
următoarele acțiuni:
a. Evaluarea cantității, amplorii și caracteristicilor PINN în Marea Mediterană și
Marea Neagră. Și, în timp ce în cadrul FAO continuă activitatea de a dezvolta o
metodologie comună de evaluare a PINN, despre Marea Mediterană și Marea Neagră
este nevoie de o abordare individuală și diferențiată în ceea ce privește activitatea de
cercetare a CNC și GMMN.
b. Evaluarea gradului de adecvare a legilor naționale referitoare la PINN, adoptate de
țările cooperante, astfel cum au fost introduse în baza de date de legi naționale a
CGPMM. După caz, această evaluare trebuie să conducă la revizuirea legislației
naționale în vederea armonizării măsurilor de combatere a PINN, care va fi susținută și
de Planul regional de acțiune pentru combaterea PINN.
Rezultat 3.2: Proceduri sporite de inspecție în cadrul controlului național și portuar
Sistemul regional de măsuri privind măsurile naționale portuare în Marea Mediterană și
Marea Neagră trebuie să fie în conformitate cu prevederile acordului de măsuri naționale
portuare FAO (AMNP) (PSMA). Cel mai important lucru - intrarea în vigoare pe 05 iunie
2016 a AMNP FAO necesită acțiuni și inițiative de promovare a controlului național portuar
în întreaga lume. CGPMM trebuie să participe la implementarea corespunzătoare a AMNP
FAO prin adoptarea unor măsuri riguroase naționale portuare. Este nevoie de eforturi pentru a
sprijini ratificarea AMNP FAO de către țări, precum și pentru a oferi condiții adecvate pentru
consolidarea măsurilor naționale portuare (din punct de vedere politic, juridic și tehnic). Acest
lucru implică efectuarea mai multor acțiuni în competențele CGPMM:
a. Promovarea instruirii inspectorilor naționali și, dacă este necesar, a angajaților relevanți,
inclusiv în comun cu alți parteneri și prin dezvoltarea unor instrumente online specifice în
vederea lansării unor acțiuni naționale pentru a lua mai bine în considerare nevoile fiecărei
părți-beneficiare în ceea ce privește controlul eficient portuar.
b. Stabilirea și implementarea unui sistem de evaluare reciprocă, care va facilita schimbul
de informații între țările sub căror pavilion navighează o anumită navă, și statele portuare prin
intermediul Secretariatului CGPMM, precum și a unui sistem de informare regional pentru
schimb de date referitoare la măsurile naționale portuare, care va implementa măsurile
naționale portuare în zona de operare a CGPMM în conformitate cu prevederile AMNP FAO,
ca un supliment la aplicarea în curs a unui sistem regional de monitorizare și control.
Rezultat 3.3: Monitorizare îmbunătățită modulară, control și supraveghere (MCS) la
nivel regional.De la adoptarea recomandărilor CGPMM despre introducerea unui sistem de
monitorizare a navelor (VMS), Comisia a înregistrat progres în dezvoltarea la etape a unui

sistem regional de control pentru a consolida capacitățile de monitorizare, control și
supraveghere ale Mării Mediterane și Mării Negre. Acest sistem este necesar pentru
introducerea unor standarde egale de control în Marea Mediterană și Marea Neagră și, prin
urmare, pentru a se garanta că toate părțile cooperante se află la un nivel, indiferent dacă au
sau nu un centru de monitorizare a pescuitului. În acest sens, se va acorda prioritate
dezvoltării sistemelor naționale de monitorizare a navelor pentru a se verifica dacă acestea
respectă cerințele minime CGPMM aplicabile. În plus, din cauza numărului mare de nave de
dimensiuni mici care navighează în Marea Mediterană și Marea Neagră, sistemul va consolida
abordarea modulară, care răspunde nevoilor acestor țări cooperante care se bazează în primul
rând pe navele de pescuit la scară mică. Acest rezultat va completa activitățile de control
aferente deja convenite de CGPMM, cum ar fi grupurile de lucru privind măsurile integrate de
monitorizare, control și supraveghere a pescuituilui la adâncime (demersal) în Strâmtoarea
Siciliei, și se vor realiza prin efectuarea următoarei acțiuni
a. Continuarea punerii în aplicare a unui sistem de monitorizare regional al navelor
maritime și a unui sistem de control pentru a ajuta la monitorizarea conformității
restricțiilor privind zonele de pescuit și pentru a sprijini sistemele de colectare a datelor
CGPMM prin integrarea treptată a instrumentelor electronice, cum ar fi jurnalele electronice,
care poate fi realizată la nivel regional. Eforturile și informațiile privind capturile derivate din
acest sistem vor ajuta la evaluarea resurselor halieutice, identificarea zonelor de pescuit și a
activităților de pescuit care contribuie la realizarea Sarcinii 1.
SARCINĂ 4: MINIMIZAREA ȘI ATENUAREA INTERACȚIUNILOR NEDORITE
ÎNTRE PESCUITUL ȘI ECOSISTEMELE MARINE ȘI MEDIUL
Se subliniază faptul că ecosistemele sănătoase și productive reprezintă un mijloc important de
menținere a capturii maxime durabile și contribuie la dezvoltarea industriei albastre.
A fost constatat că pescuitul și alte fenomene antropice, cum ar fi schimbările climatice sau
introducerea de specii non-native/alogene pot avea un efect potențial negativ asupra mediului
marin și ecosistemelor marine.
A fost făcut acord că până în anul 2020, în conformitate cu sarcinile ODD 14.1, 14.2 și 14.5,
se vor lua măsurile necesare pentru minimizarea și reducerea impactului negativ al pescuitului
asupra biodiversității și ecosistemelor marine, în special în ceea ce privește speciile și
ecosistemele vulnerabile, precum și atenuarea impactului antropic negativ asupra pescuitului,
în strânsă cooperare cu organizațiile partenere. Aceste măsuri trebuie implementate prin
realizarea următoarelor rezultate:
Rezultat 4.1: Reducerea capturilor secundare la pescuitul în Marea Mediterană și
Marea Neagră
Capturile secundare sunt considerate unele dintre cele mai importante amenințări la
rentabilitatea și durabilitatea pescuitului, și, ca atare, sunt considerate o cauză majoră de
îngrijorare pentru majoritatea ORGP și alte autorități pentru gestionarea pescuitului. În Marea
Mediterană și Marea Neagră, pe baza analizei prezentate în Evaluarea stării pescuitului în

Marea Mediterană și Marea Neagră (SoMFi) 2016, cantitățile de capturi aruncate înapoi
variază câte zone și unelte folosite, dar pot ajunge până la 20% din cantitatea totală de capturi.
Pentru a se ajunge la neutralizarea acestei amenințări și pentru a se lua în considerare motivele
de îngrijorare, în scopul obținerii acestui rezultat va fi nevoie să se efectueze activitățile
menționate mai jos:
a. Stabilirea și punerea în aplicare a unui program de monitorizare a capturilor secundare,
inclusiv prin utilizarea observatorilor la bordul navelor comerciale de pescuit. Cu acest
program este de așteptat să se obțină date reprezentative privind capturile aruncate înapoi din
toate capturile din Marea Mediterană și Marea Neagră, precum și informații privind capturile
accidentale de specii vulnerabile, care se pot întâmpla în timpul operațiunilor de pescuit de
testare, în scopul de a facilita adoptarea măsurilor de gestionare necesare în vederea reducerii
capturilor secundare.
b. Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui mecanism de comunicare cuprinzător pentru
educarea pescarilor cu privire la impactul negativ al capturilor secundare asupra
productivității pescuitului și ecosistemelor marine. Această activitate include, printre altele,
publicarea de infografice, hărți și postere. Trebuie, de asemenea, planificată introducerea și
utilizarea etichetelor ecologice și certificatelor pentru pescari care garantează angajamentul
lor prin pescuit în conformitate cu practicile durabile în Marea Mediterană și Marea Neagră.
c. Introducerea și punerea în aplicare a unor măsuri eficiente de gestionare care să
îmbunătățească selectivitatea pescuitului, inclusiv posibilitatea de a se folosi recife
artificiale pentru a proteja cele mai importante habitate de pește (de exemplu, zonele de
reproducere), precum și introducerea unor unelte de pescuit mai selective.
d. Propunerea unor măsuri de reducere a capturilor speciilor vulnerabile, după caz, prin
atribuirea acestei sarcini către CNC.
e. Identificarea și punerea în aplicare a măsurilor de atenuare a interacțiunii între speciile
de cetacee și uneltele de pescuit.
Rezultat 4.2: Ecosisteme marine mai sănătoase și pescuit mai productiv
CGPMM a fost pionierul în adoptarea sa în anul 2005 la recomandarea obligatorie pentru
protecția fundului mării la o adâncime sub 1000 m de traulare ca o măsură pentru a minimiza
impactul acestui tip de pescuit asupra ecosistemelor de adâncime. În plus, în anul 2006,
CGPMM a adoptat un instrument specific pentru gestionarea unei anumite zone, zonele cu
restricții privind pescuitul (FRAs), pentru a proteja ecosistemele marine vulnerabile din
regiune. Mai mult decât atât, a fost dezvoltată o strategie comună de cooperare, în
conformitate cu măsurile de conservare a zonelor și gestionare a biodiversității marine între
Secretariatele din Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea
Mediterană și zonele adiacente ale Oceanului Atlantic (ACCOBAMS), CGPMM, Programul
Mediteran ale Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN-Med), UNEP/MAP
prin intermediul Centrului regional de activitate pentru zonele de protecție speciale
(RAC/SPA), în cooperare cu Rețeaua de manageri a zonelor protejate marine în Marea

Mediterană (MedPAN), a cărei strategii se va concentra pe identificarea zonelor prioritare la
scară regională pentru introducerea unor măsuri de protecție, în scopul optimizării beneficiilor
potențiale ale acestor măsuri.
Au fost, de asemenea, elaborate și acțiuni concrete pentru conservarea Populațiilor mediterane
de coral roșu (Corallium rubrum) și, în contextul Memorandumului de Înțelegere între
CGPMM și Programul ecologic al ONU - Planul de acțiune pentru Marea Mediterană (UNEPMAP), sunt definiți mulți indicatori pentru o stare ecologică bună (GES) a populațiilor marine
supuse pescuitului. În plus, în cadrul aceluiași Memorandum de Înțelegere au fost lansate
lucrări pentru punerea în aplicare a Planului regional mediteran pentru deșeurile marine. Și nu
în ultimul rând, organele auxiliare ale CNC au subliniat impactul potențial combinat al
schimbărilor climatice și alte influențe antropice directe și indirecte, cum ar fi introducerea de
specii alogene (adesea numite „specii străine“) în Marea Mediterană și Marea Neagră,
subliniind necesitatea de inițiere a unor acțiuni concrete pentru a înțelege mai bine astfel de
fenomene, astfel încât impactul acestora să poată fi diminuat cu mai mult succes.
Pentru a atinge Rezultatul 4.2, se va asigura cooperarea între organizațiile regionale relevante
pentru a se garanta:
a. Promovarea identificării și introducerii unor noi zone cu restricții privind pescuitul, cu
scopul de a se proteja zonele prioritare în cadrul zonelor marine care au o importanță
ecologică și biologică (EBSAs), ecosisteme marine vulnerabile (VMEs), etc., din activități de
pescuit distructive și introducerea unor sisteme de monitorizare și control pentru a se asigura
eficacitatea acestor măsuri spațiale, de asemenea, în legătură cu Sarcina 3. Această acțiune
trebuie să aibă ca scop atingerea conservării cu cel puțin 10% din zonele costiere și marine,
așa cum este indicat în Aichi Target 11. De asemenea, părțile cooperante trebuie să participe
activ în stabilirea noilor zone cu restricții de pescuit.
b. Adoptarea unui plan detaliat și cuprinzător regional de gestionare pentru coralul roșu,
bazat pe munca tehnică anterioară efectuată în cadrul organismelor auxiliare ale CGPMM,
inclusiv liniile directoare relevante ale CGPMM și opiniile actualizate astfel cum se prevede
în Rezultatul 1.3.
c. Elaborarea unei strategii de adaptare care să abordeze impactul potențial al speciilor
invazive și schimbărilor climatice asupra pescuitului. O astfel de strategie trebuie să se
bazeze pe rezultatele evaluării impactului potențial ecologic și socio-economic al schimbărilor
climatice și introducerea unor specii alogene în Marea Mediterană și Marea Neagră.
d. Elaborarea unei strategii de adaptare care să facă față impactului potențial al
deșeurilor marine asupra pescuitului, precum și introducerea unor măsuri de gestionare a
pescuitului care vizează minimizarea generării de deșeuri din activitățile de pescuit (de
exemplu, unelte de pescuit abandonate sau aruncate) în conformitate cu Planul regional
mediteran de gestionare a deșeurilor marine.
SARCINĂ 5: ÎMBUNĂTĂȚIREA CONSTRUIRII CAPACITĂȚII ȘI COOPERĂRII

Părțile cooperante, organizațiile interguvernamentale și neguvernamentale competente și
părțile interesate sunt încurajate să consolideze cooperarea pentru a promova dezvoltarea
durabilă și creșterea industriei albastre în Marea Mediterană și Marea Neagră.
S-a dovedit că realizarea obiectivului pe termen mediu prin acțiunile propuse după cum este
necesar, în acest mod promovează activ cooperarea științifică și tehnică din întreaga regiune.
Vor fi necesare eforturi speciale pentru Marea Neagră, deoarece nu toate statele costiere sunt
părți contractante ale CGPMM.
Inevitabilă este nevoia și de un angajament până în anul 2020, în conformitate cu ODD 14.7
pentru a se ajuta la nivelarea arenei pentru țările în curs de dezvoltare, precum și pentru a se
asigura recuperarea beneficiilor socio-economice de la gestionarea durabilă a pescuitului prin
atingerea următoarelor rezultate:
Rezultat 5.1: Capacitatea națională ridicată de gestionare a resurselor halieutice
În ultimii ani, Comisia de conformitate a stabilit că există o voință politică puternică de a
sprijini activitatea CGPMM și de a evalua în mod curent deciziile adoptate de CGPMM. Cu
toate acestea, unele dintre țările cooperante au dificultăți în îndeplinirea deciziilor CGPMM
și, prin urmare, eforturile de consolidare a capacităților trebuie consolidate. În acest sens,
Acordul CGPMM ia în considerare nevoile, în special, cele ale țărilor cooperante care sunt în
curs de dezvoltare. Acest rezultat se va obține prin realizarea următoarelor acțiuni:
a. Asigurarea construirii capacității pentru țările cooperante, conform cerințelor
Comisiei, atunci când este necesar să se ajute părțile cooperante să-și îndeplinească
obligațiile care decurg din deciziile CGPMM. Asigurarea asistenței tehnice din partea
CGPMM până în prezent este sporadică, deoarece nu exista un mecanism clar care să
reglementeze acordarea asistenței tehnice, inclusiv de la identificarea nevoilor la
asistența reală la fața locului.
b. Introducerea unui mecanism de asistență tehnică pentru a ajuta țările cooperante
să depășească punctele slabe existente. Acest mecanism trebui să se bazeze pe lucrările
recente efectuate de Comitetul de conformitate care are ca scop investigarea temeinică
a relației între deficiențele/insuficiențele naționale și punerea în aplicare a
recomandărilor CGPMM. Pe baza cererilor de asistență tehnică primite până în prezent
de la CGPMM, principalele domenii care trebuie acoperite de mecanismul de asistență
tehnică sunt, printre altele: i) evaluarea resurselor și planuri de gestionare; ii)
colectarea, analizarea și dezvăluirea datelor; iii) elaborarea și corectarea legilor
naționale; iv) evaluarea și dezvoltarea unui sistem național de monitorizare a navelor
de pescuit și sisteme de control în conformitate cu standardele CGPMM; v)
îmbunătățirea controlului portuar și vi) elaborarea și efectuarea studiilor de caz privind
pescuitul la scară mică.
c. Lansarea unui program regional pentru educație și instruire, care să pună bazele
pentru o nouă generație de experți în domeniul pescuitului prin programe de instruire
pe termen mediu și lung, în cooperare cu instituțiile regionale și naționale de

cercetare/instruire, care, practic, ar putea acoperi subiecte, cum ar fi dinamica
populațiilor, inclusiv evaluarea resurselor, tehnologia pescuitului, analiza socioeconomică și legislația în domeniul pescuitului.
Rezultat 5.2: Gestionarea sporită a pescuitului în Marea Neagră
În ceea ce privește modificarea Acordului CGPMM din anul 2014, caracteristicile Mării
Negre au fost recunoscute atunci când s-a decis crearea unui mecanism specific de promovare
a cooperării dintre statele maritime. În ultimele decenii, s-au depus multe eforturi pentru a
introduce o abordare coerentă a problemelor și provocărilor care există în Marea Neagră.
Tendința s-a transformat într-un proces regional de luare a deciziilor, care a fost promovat
prin GLMN din 2011 până în prezent (anul creării sale). Contribuția GLMN la gestionarea
pescuitului este esențială în măsura în care CGPMM a adoptat trei recomandări obligatorii în
anii de după înființarea GLMN. În plus, a fost adoptată și o hartă rutieră opțională pentru
combaterea PINN în Marea Neagră. Cel mai important element al gestionării pescuitului în
Marea Neagră rămâne cooperarea între statele maritime. CGPMM cere cu fermitate o
cooperare consolidată, care a dus la acordarea statutului țărilor cooperante necontractante din
Georgia și Ucraina în anul 2015. În prezent, există dorință și energie de dezvoltare a
cooperării existente și de consolidare a gestionării pescuitului în Marea Neagră. În acest scop,
acest rezultat se va realiza prin efectuarea următoarelor acțiuni:
a. Organizarea unei conferințe la nivel înalt de gestionare a pescuitului pentru a se
explora barierele instituționale existente și pentru a se crea un forum pentru țările
maritime care să contribuie la procesul continuu de cooperare în Marea Neagră. Sunt
necesare în special dezbateri care să asigure în timp util calitatea de membru cu
drepturi depline ale celor șase țări maritime în CGPMM.
b. Lansarea etapei inițiale a unui proiect de cooperare regională, științifică și
tehnică pentru Marea Neagră, proiectul BlackSea4Fish implementat în cadrul
competențelor GLMN. Proiectul este de așteptat să funcționeze sub umbrela CGPMM,
pentru a facilita activitățile GLMN, și pentru a contribui la o depășire mai mare a
deficiențelor la nivel regional, acordând lui GLMN sprijinul necesar pentru a se
garanta că acest program de lucru se realizează eficient.
Rezultat 5.3: Cooperarea consolidată cu actorii /participanții/ relevanți
Ca parte a aceleiași organizații care lucrează în strânsă colaborare cu Departamentul de
pescuit și acvacultură al FAO pe probleme, cum ar fi dezvoltarea și punerea în aplicare a
Orientărilor pentru pescuitul la scară mică durabil, gestionarea zonelor marine din afara
jurisdicțiilor naționale (ABNJ), punerea în aplicare a CRCD FAO sau Date globale, a fost
extrem de important pentru armonizarea acțiunilor regionale cu practicile globale și pentru
prezentarea inițiativelor regionale ca răspuns la orientările internaționale. Punerea în aplicare
a proiectelor regionale ale FAO pentru Marea Mediterană, începând cu lansarea CopeMed în
anul 1996, urmat de MedSudMed, AdriaMed și EastMed, a prestat o asistență semnificativă
lui CNC în ceea ce privește furnizarea de consultanță științifică, datorită asistenței tehnice și
activitățile de construire a capacităților, prestate în mod direct țărilor de-a lungul anilor.

În plus, față de cooperarea continuă a CGPMM cu departamentele și proiectele FAO
relevante, la momentul întocmirii prezentului, CGPMM a semnat 14 memorandumuri de
înțelegere. Aceste instrumente au jucat și continuă să joace un rol important în crearea de
sinergii și evitare a dublărilor. În plus, mai multe inițiative au fost luate în cadrul acestor
instrumente, și sunt extrem de importante din cauza naturii intersectoriale a domeniilor de
cooperare, care sunt subiectul acestor inițiative. În plus, față de cooperarea guvernamentală
promovată de CGPMM, cooperarea internă cu alte instituții este, de asemenea, de o
importanță enormă. Acest rezultat poate fi obținut prin următoarele activități:
a. Punerea în aplicare a memorandumurilor de înțelegere existente, inclusiv
lansarea de activități comune, în scopul evitării dublării. Atunci când apar noi
memorandumuri de înțelegere, ele trebuie prezentate Comisiei pentru examinare și
acceptare.
b. În conformitate cu Obiectivul strategic 2 al FAO, o coordonare consolidată cu
Departamentul de pescuit și acvacultură al FAO și proiectele regionale ale FAO,
ținând seama de provocările actuale și modificările recente la CGPMM, inclusiv
accentul pe abordarea subregională și lansarea acestei strategii.
5. MECANISME DE INTRODUCERE ȘI IMPLEMENTARE
21. În conformitate cu Art.17 din Acordul CGPMM, capacitatea țărilor cooperante
necontractante care sunt în curs de dezvoltare, va fi luată în mod corespunzător în considerare
la punerea în aplicare a strategiei, pentru a alinia situația și pentru a depăși punctele slabe
existente. Dacă este necesar, se va acorda asistență tehnică pentru a consolida capacitatea
națională, astfel încât angajamentele asumate să fie îndeplinite în mod egal și aliniat. Acest
lucru trebuie să încurajeze promovarea inițiativei pentru „acțiune concertată“ sau semnarea
acordurilor bilaterale, care se aplică deja de către CGPMM cu țările cooperante necontractante
selectate.
22. Implementarea efectivă a deciziilor existente și viitoare legate de gestionarea pescuitului
de către părțile cooperante necontractante, este un instrument esențial pentru realizarea
obiectivelor strategiei pe termen mediu.
23. CGPMM prin intermediul organelor și autorităților sale auxiliare trebuie să evalueze în
mod regulat realizarea obiectivelor în timpul punerii în aplicare a strategiei, prin revizuirea
rezultatelor activităților specifice privind revizuirea și actualizarea, după caz, a rezultatelor
preconizate și furnizarea unor orientări pentru a realiza mai eficient obiectivele convenite.

Această strategie este dedicată decedatului Mohamed Hadj Ali Salem, un membru important
al familiei CGPMM, care a servit de două ori în calitate de președinte al CGPMM și a fost
un coordonator timp de mulți ani al rețelei SIPAM. Experiența și dedicarea sa au condus
într-un mod foarte inteligent Comisia în vremurile complexe de schimbare.

