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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO NÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Protocolo de Aplicação 
do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a 
República do Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (13484/2019),

– Tendo em conta o Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a União 
Europeia e a República do Senegal, que entrou em vigor em 20 de novembro de 2014,

– Tendo em conta o relatório de avaliação retrospetiva e prospetiva do Protocolo do APPS 
entre a União Europeia e a República do Senegal,

– Tendo em conta o Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca 
Sustentável entre a União Europeia e a República do Senegal (13483/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 43.º, n. º 2, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), e 
n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) (C9-0178/2019),

– Tendo em conta a sua Resolução legislativa, de ... de 20201, sobre o projeto de decisão,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.º 2, do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão dos 
Orçamentos,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A9-0000/2020),

A. Considerando que o Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a União 
Europeia e a República do Senegal entrou em vigor em 20 de novembro de 2014, que o 
atual Protocolo de Aplicação do Acordo caducou em 19 de novembro de 2019 e que um 
novo Protocolo foi rubricado em 19 de julho de 2019;

B. Considerando que, embora o último Protocolo tenha sido suficientemente eficaz no que 
respeita à pesca do atum, os navios de pesca da UE não utilizaram uma parte das 
possibilidades de pesca para a exploração das espécies demersais de profundidade; que 
as capturas de pescada-negra nas águas senegalesas representam menos de 10 % das 
capturas comunitárias na sub-região;

C. Considerando que os navios de pesca da UE limitam a sua atividade às zonas de pesca 
em alto-mar, o que minimiza as interações com o setor da pesca artesanal senegalês e 

1 Textos Aprovados desta data, P9_TA(0000)0000.
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não põe em risco a sua subsistência;

D. Considerando que o novo Protocolo abrange um período de cinco anos e prevê 
possibilidades de pesca para os navios de pesca da União (28 atuneiros cercadores 
congeladores, 10 navios de pesca com canas, cinco palangreiros e dois arrastões) para 
uma tonelagem de referência de 10 000 toneladas de atum por ano e um volume 
autorizado de capturas de pescada-negra de 1 750 toneladas por ano;

E. Considerando que a contrapartida financeira é fixada em 3 050 750 EUR por ano, 
repartidos do seguinte modo: um montante anual de 800 000 EUR pelo acesso aos 
recursos, 900 000 EUR por ano para a execução da política setorial e 1 350 750 EUR 
por ano para as taxas estimadas a pagar pelos armadores;

F. Considerando que a República do Senegal ratificou a maioria dos instrumentos 
internacionais em matéria de governação internacional das pescas;

G. Considerando que a União Europeia e a República do Senegal mantêm a cooperação no 
quadro geral do Acordo de Cotonu e que as intervenções de apoio económico no 
domínio das pescas são realizadas através do programa PESCAO, destinado a melhorar 
a governação no setor das pescas e a lutar contra a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada (INN);

1. Afirma que o Protocolo permitirá manter uma cooperação estreita entre a União 
Europeia e a República do Senegal, a fim de garantir a exploração responsável dos 
recursos haliêuticos nas águas senegalesas e apoiar os esforços do país no sentido de 
desenvolver uma gestão sustentável dos recursos e velar pela proteção da biodiversidade 
marinha;

2. Apoia a estratégia da UE de manter uma rede de acordos na região, com a finalidade de 
complementar as ações em favor da sustentabilidade das unidades populacionais nas 
organizações regionais de pesca (ORP);

3. Assinala que, em conformidade com as conclusões do relatório de avaliação, o novo 
Protocolo prevê uma redução da arqueação de pescada-negra (passando de 2 000 
para 1 750 toneladas por ano) e um aumento da contribuição financeira para o apoio 
setorial (de 150 000 EUR) e das taxas estimadas a pagar pelos armadores;

4. Observa que houve uma redução das possibilidades de pesca dos arrastões de águas 
profundas (pescada-negra) para reduzir a mortalidade dos peixes, em conformidade com 
o parecer científico do Comité das Pescas do Atlântico Centro-Este (COPACE);

5. Regista as dificuldades existentes a nível da monitorização científica da exploração das 
espécies demersais de profundidade e insta a que a avaliação tenha igualmente em conta 
a pressão das atividades de pesca levadas a cabo pela frota de países terceiros nas águas 
de outros países costeiros, tendo em conta que as possibilidades de pesca disponíveis 
nas águas senegalesas para os navios de pesca da UE são relativamente limitadas;

6. Considera que, para garantir o acesso aos excedentes existentes nas águas senegalesas, é 
necessário conhecer o esforço de pesca global e insta a Comissão a zelar por que o 
artigo relativo à transparência seja aplicado no contexto do Protocolo atual, bem como 
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nas deliberações das ORP competentes;

7. Regista a opção de rever as possibilidades de pesca e aprovar campanhas de pesca 
experimental nas zonas de pesca senegalesas; congratula-se com a inclusão da 
monitorização das capturas através do sistema de declaração eletrónica das capturas 
(ERS, electronic reporting system); exorta a Comissão a velar por que o sistema esteja 
operacional o mais rapidamente possível;

8. Saúda o facto positivo de a República do Senegal ter ratificado o Acordo da FAO sobre 
medidas dos Estados do porto em 2017, atendendo à importância do porto de Dacar para 
o desembarque de produtos da pesca;

9. Acolhe favoravelmente a contratação de marítimos senegaleses a bordo dos navios de 
pesca da UE e destaca os bons resultados obtidos na aplicação do Protocolo anterior; 
regozija-se com o facto de a República do Senegal ter ratificado a Convenção C188 da 
OIT sobre o Trabalho no Setor das Pescas; solicita à Comissão que, nas reuniões da 
Comissão Mista, avalie regularmente a aplicação efetiva dessa convenção, em particular 
no que se refere às condições de trabalho e de remuneração, também referidas no 
Protocolo;

10. Recomenda, a fim de assegurar o cumprimento dos objetivos de apoio setorial 
estabelecidos no artigo 5.º e sem prejuízo de outras atividades, as seguintes ações 
prioritárias e estratégicas:

– melhorar a monitorização, o controlo e a vigilância através da rápida 
modernização do Centro de Vigilância da Pesca (CVP),

– apoiar os esforços da República do Senegal na luta contra a pesca INN através de 
um mecanismo de controlo dos navios de pesca que utilizam o porto de Dacar,

– desenvolver a capacidade científica e a recolha de dados para a investigação 
científica,

– apoiar as condições de trabalho das mulheres,

– realizar intervenções destinadas a apoiar a valorização dos produtos da pesca 
através de um programa horizontal de reforço das capacidades dos operadores do 
setor,

– criar programas de formação básica e profissional para marítimos (formação em 
técnicas de pesca, segurança a bordo, etc.), com especial destaque para a formação 
das mulheres que trabalham no setor das pescas e cuja subsistência dele depende,

– intensificar os esforços para evitar atrasos na execução do apoio setorial por parte 
da República do Senegal,

– assegurar uma maior visibilidade das ações financiadas pela União e promover 
uma boa compreensão, por parte das comunidades piscatórias e da sociedade civil, 
do contributo específico do Protocolo para o desenvolvimento do setor;
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11. Apela à Comissão para que efetue um estudo global sobre o impacto dos acordos de 
pesca bilaterais da UE e, em particular, sobre os benefícios decorrentes do apoio setorial 
e da atividade da frota europeia nas águas de países terceiros para as economias locais 
(desenvolvimento da pesca sustentável, emprego local, infraestruturas, melhoria das 
condições sociais, etc.);

12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República do Senegal.


