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PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului 
privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre 
Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (08928/2019),

– având în vedere Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în 
domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau 
(08894/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0011/2019),

– având în vedere rezoluția sa legislativă din ...1 referitoare la propunerea de decizie,

– având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare și cel al Comisiei pentru bugete,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0000/2019),

A. întrucât obiectivul general al acordului de parteneriat în domeniul pescuitului 
sustenabil între UE și Guineea-Bissau este de a intensifica cooperarea în domeniul 
pescuitului între UE și Guineea-Bissau, în interesul ambelor părți, prin promovarea 
unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și prin exploatarea sustenabilă a 
resurselor piscicole din zona economică exclusivă (ZEE) a Guineei-Bissau, pe lângă 
dezvoltarea sectorului pescuitului din această țară;

B. întrucât utilizarea posibilităților de pescuit în temeiul acordului de parteneriat în 
domeniul pescuitului sustenabil anterior este considerată a fi în general satisfăcătoare;

C. întrucât acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Guineea-
Bissau a căpătat o importanță considerabilă în contextul diferitelor acorduri de 
parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil încheiate de UE cu țări terțe, fiind, în 
prezent, cel de-al treilea ca importanță din punctul de vedere al sumelor implicate, la 
care se adaugă faptul că permite accesul la activități pescărești mixte; 

D. întrucât contribuția activităților de pescuit din Guineea-Bissau la prosperitatea țării 
este foarte scăzută (3,5 % din PIB în 2015), deși sumele transferate prin acordul de 
parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil în temeiul compensației pentru accesul 

1 Texte adoptate, P9_TA(0000)0000.
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la resurse reprezintă o contribuție relevantă la finanțele publice naționale;

E. întrucât în perioada în care protocolul este în vigoare posibilitățile de pescuit vor fi 
stabilite în două moduri diferite: în primii doi ani ca efort de pescuit (măsurat în tonaj 
registru brut) și în ultimii trei ani ca TAC (captură totală admisibilă); întrucât această 
tranziție ar trebui să fie însoțită de implementarea, în primii doi ani în care protocolul 
este în vigoare, a unui sistem electronic de raportare a capturilor și de prelucrare a 
datelor privind capturile; 

F. întrucât, deși UE a încheiat acorduri de pescuit cu Guineea-Bissau încă de la începutul 
anilor 1980, componenta de cooperare pentru dezvoltare a acestor acorduri (sprijin 
sectorial) nu a promovat nici dezvoltarea semnificativă a sectorului local al 
pescuitului, nici dezvoltarea industriilor și activităților conexe;

G. întrucât, pentru a promova dezvoltarea sectorului pescuitului din Guineea-Bissau, sunt 
necesare infrastructuri de bază care încă lipsesc, cum ar fi, printre altele, porturile, 
punctele de debarcare și infrastructurile de depozitare și de prelucrare a peștelui;

H. întrucât comerțul cu produse pescărești din Guineea-Bissau cu UE este blocat de mult 
timp din cauza incapacității de a respecta măsurile sanitare impuse de UE; întrucât 
întârzierile în cadrul procesului de certificare a laboratorului de analize (CIPA) este 
principalul obstacol în calea exportului de produse pescărești din Guineea către UE;

I. întrucât ambiția autorităților din Guineea de a mări rata de captare a valorii adăugate 
generate de exploatarea resurselor piscicole din ZEE a acestei țări este legitimă, iar în 
prezent, cea mai mare parte din această valoare adăugată nu rămâne în țară;

J. întrucât crearea de locuri de muncă directe în sectorul pescuitului din Guineea-Bissau 
a fost limitată și redusă, chiar și luând în calcul membrii locali ai echipajelor de la 
bordul navelor (în prezent, numărul lor este mai mic decât cel înregistrat în perioada în 
care a fost în vigoare protocolul anterior);

K. întrucât s-au înregistrat progrese în lupta împotriva pescuitului INN (ilegal, nedeclarat 
și nereglementat) în apele teritoriale ale Guineei-Bissau, consolidându-se mijloacele 
de supraveghere a ZEE a Guineei, în special cele atribuite FISCAP (inspecția și 
controlul activităților de pescuit), incluzând un corp de observatori și nave rapide de 
patrulare, însă, cu toate acestea, există încă lacune și deficiențe care trebuie depășite, 
inclusiv cu privire la sistemul VMS („Vessel Monitoring System” - sistemul de 
monitorizare prin satelit a navelor de pescuit);

L. întrucât se înregistrează progrese în caracterizarea resurselor piscicole demersale din 
ZEE a Guineei și în special având în vedere „Raportul privind campania de evaluare a 
stocurilor demersale din ZEE a Guineei-Bissau” din ianuarie 2019;

M. întrucât integrarea recomandărilor formulate anterior de Parlament în protocolul actual 
nu a fost pe deplin satisfăcătoare;

N. întrucât Parlamentul European trebuie să fie informat imediat și pe deplin, în toate 
etapele, cu privire la procedurile legate de protocol sau de reînnoirea sa,
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1. subliniază importanța acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil 
dintre UE și Guineea-Bissau, atât pentru Guineea-Bissau, cât și pentru flotele UE care 
operează în apele acestei țări; subliniază că este loc de progrese mai mari în ceea ce 
privește cooperarea în domeniul pescuitului între UE și Guineea-Bissau și consideră 
că, în acest sens, ar trebui să se meargă mai departe de ceea ce s-a realizat prin 
protocoalele anterioare de punere în aplicare la acest acord;

2. consideră că obiectivele acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil 
dintre UE și Guineea-Bissau au fost realizate în grade diferite: dacă, pe de o parte, 
acordul a oferit și oferă posibilități de pescuit semnificative pentru navele UE în ZEE 
a Guineei-Bissau, iar gradul de utilizare a acestor posibilități de către proprietarii de 
nave europeni este ridicat, pe de altă parte, rezultatele obținute în legătură cu 
dezvoltarea sectorului local al pescuitului sunt, în general, insuficiente și 
nesatisfăcătoare;

3. consideră că o tranziție în gestionarea posibilităților de pescuit (de la gestionarea axată 
pe efortul de pescuit la gestionarea bazată pe capturile totale admisibile) reprezintă o 
provocare pentru prezentul protocol; invită Comisia să promoveze, fără întârziere, o 
tranziție adecvată și eficace, care să garanteze fiabilitatea și eficiența necesare ale 
sistemului electronic de raportare a capturilor (ERS) și de prelucrare a datelor privind 
capturile; 

4. consideră că trebuie să se facă progrese semnificative în dezvoltarea sectorului 
pescuitului din Guineea-Bissau, inclusiv la nivelul industriilor și activităților conexe, 
și solicită Comisiei Europene să ia toate măsurile necesare, inclusiv revizuirea și 
majorarea componentei acordului care vizează sprijinul sectorial, precum și crearea 
condițiilor pentru creșterea ratei de absorbție a acestui sprijin, pentru a asigura o 
inversare efectivă a traiectoriei urmate în ultimele decenii;

5. consideră că acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și 
Guineea-Bissau nu își va atinge obiectivele dacă nu contribuie la creșterea valorii 
adăugate generate de exploatarea resurselor piscicole din Guineea-Bissau care rămâne 
în țară; indică drept domenii prioritare care trebuie sprijinite de UE prin mobilizarea în 
acest scop a asistenței tehnice și financiare necesare, următoarele:

a. consolidarea capacității instituționale; 

b. construcția de infrastructuri relevante pentru pescuit și activitățile conexe, cum 
ar fi porturi (industriale și artizanale), puncte de debarcare, depozitare și 
prelucrare a peștelui, piețe, structuri de distribuție și comercializare, 
laboratoare de analize de calitate;

c. consolidarea capacităților operatorilor locali din sectorul pescuitului, prin 
încurajarea organizațiilor de pescari;

d. formarea profesioniștilor din domeniul pescuitului; 

e. recunoașterea și sporirea rolului femeilor în sectorul pescuitului, precum și 
consolidarea organizării acestora;



PE642.938v01-00 6/7 PR\1191111RO.docx

RO

6. invită Comisia Europeană și statele membre ca, în cadrul politicilor lor de cooperare și 
asistență oficială pentru dezvoltare, să țină seama de faptul că Fondul european de 
dezvoltare (FED) și sprijinul sectorial prevăzut în cadrul acordului de parteneriat în 
domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Guineea-Bissau ar trebui să se 
completeze și să fie pe deplin coordonate pentru a contribui la consolidarea sectorului 
local al pescuitului și la exercitarea deplină a suveranității acestei țări asupra resurselor 
sale; invită Comisia să faciliteze, prin intermediul FED și al altor instrumente 
considerate relevante, măsurile necesare pentru crearea infrastructurilor care, având în 
vedere amploarea și costurile, nu pot fi construite doar cu sprijin sectorial în temeiul 
acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil, cum ar fi, printre altele, 
porturile de pescuit (industriale și artizanale);

7. solicită Comisiei Europene să considere prioritară și urgent necesară stabilirea 
condițiilor pentru exportul de produse pescărești din Guineea-Bissau către UE, în 
special în ceea ce privește verificarea condițiilor sanitare necesare și certificarea 
laboratorului de analize (CIPA), deoarece interdicția actuală constituie un blocaj 
semnificativ pentru dezvoltarea sectorului local al pescuitului și, prin urmare, pentru 
realizarea obiectivelor acordului;

8. susține că este necesar să crească contribuția acordului de parteneriat în domeniul 
pescuitului sustenabil la crearea de locuri de muncă directe și indirecte la nivel local, 
fie pe navele care operează în temeiul acordului, fie în cadrul activităților asociate 
pescuitului, în amonte și în aval; consideră că statele membre pot juca un rol relevant 
și pot fi o parte activă în eforturile de consolidare a capacităților și de formare, în 
vederea realizării acestui obiectiv;

9. consideră că este necesar să se îmbunătățească cantitatea și calitatea datelor privind 
toate capturile (de specii țintă și capturi accidentale), starea de conservare a resurselor 
piscicole din ZEE a Guineei-Bissau și, în general, impactul acordului asupra 
ecosistemelor și că ar trebui depuse eforturi pentru dezvoltarea capacităților proprii ale 
Republicii Guineea-Bissau de a obține astfel de date; invită Comisia Europeană să 
promoveze buna funcționare a organismelor responsabile cu supravegherea punerii în 
aplicare a acordului, și anume comisia mixtă și comitetul științific comun, pe lângă 
implicarea asociațiilor de pescari artizanali, a sindicatelor, a reprezentanților 
comunităților costiere și a organizațiilor relevante ale societății civile din Guineea-
Bissau;

10. consideră că, în cazul unei eventuale încetări a activităților de pescuit sau al stabilirii 
unor restricții pentru acestea, din motive de sustenabilitate a resurselor, pe baza unor 
avize științifice solide, ar trebui asigurată în primul rând satisfacerea necesităților în 
materie de pescuit local; 

11. susține că este necesar să se îmbunătățească guvernanța, controlul și supravegherea 
ZEE a Guineei-Bissau și să fie combătut pescuitul INN, printre altele, prin 
consolidarea monitorizării navelor (prin sistemul VMS), în vederea îmbunătățirii 
sustenabilității activităților de pescuit;

12. solicită Comisiei Europene să transmită Parlamentului procesele-verbale și concluziile 
reuniunilor comisiei mixte, programul sectorial multianual menționat la articolul 5 din 
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protocol și rezultatele evaluărilor sale anuale respective, informații privind 
coordonarea acestui program cu planul strategic de dezvoltare a pescuitului din 
Guineea-Bissau (2015-2020), precum și procesele-verbale și concluziile reuniunilor 
comitetului științific comun și informații privind pescuitul INN din ZEE a Guineei-
Bissau, integrarea operatorilor economici din UE în sectorul pescuitului din Guineea-
Bissau (articolul 10 din protocol) și verificarea respectării obligațiilor proprietarilor de 
nave (de exemplu, în ceea ce privește contribuția în natură prevăzută la capitolul V din 
anexa la protocol); solicită Comisiei Europene să prezinte Parlamentului, în cursul 
ultimului an de aplicare a protocolului și înainte de inițierea negocierilor în vederea 
reînnoirii acestuia, un raport complet privind punerea sa în aplicare;

13. invită Comisia Europeană să integreze mai bine recomandările formulate în prezent în 
acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Guineea-Bissau, 
ținând seama de ele, în special, în cadrul procedurilor de reînnoire a protocolului;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei Europene, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale 
Guineei-Bissau.


