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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 durabil 
dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13484/2019),

– având în vedere Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea 
Europeană și Republica Senegal, care a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2014,

– având în vedere raportul de evaluare retrospectivă și prospectivă a protocolului la APPS 
dintre Uniunea Europeană și Senegal,

– având în vedere Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în 
domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal 
(13483/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și 
cu articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) (C9-0178/2019),

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din ... 2020 1 referitoare la proiectul de decizie,

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

– având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru bugete,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0000/2020),

A. întrucât Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea 
Europeană și Republica Senegal a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2014, actualul 
protocol de punere în aplicare a acordului a expirat la 19 noiembrie 2019, iar la 19 iulie 
2019 a fost parafat un nou protocol;

B. întrucât eficacitatea ultimului protocol este satisfăcătoare în ceea ce privește pescuitul 
de ton și întrucât navele comunitare nu au utilizat, cu toate acestea, o parte dintre 
posibilitățile de pescuit pentru exploatarea speciilor demersale de adâncime; întrucât 
capturile de merluciu senegalez în apele senegaleze reprezintă mai puțin de 10 % din 
capturile comunitare din subregiune;

C. întrucât navele de pescuit ale Uniunii se limitează la zonele de pescuit din larg, ceea ce 

1 Texte adoptate la această dată, P9_TA(0000)0000.
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reduce la minimum interacțiunile cu sectorul pescuitului artizanal din Senegal și nu-i 
pune în pericol subzistența;

D. întrucât noul protocol acoperă o perioadă de cinci ani și prevede posibilități de pescuit 
pentru navele Uniunii (28 de nave de pescuit ton frigorifice cu plasă-pungă, 10 nave de 
pescuit cu momeală, cinci nave de pescuit cu paragate și două traulere) pentru un tonaj 
de referință de 10 000 de tone pe an pentru ton și un volum autorizat de 1 750 de tone 
de capturi de merluciu senegalez pe an;

E. întrucât valoarea financiară este de 3 050 750 EUR pe an, defalcată după cum urmează: 
800 000 EUR pe an pentru accesul la resurse, 900 000 EUR pe an pentru punerea în 
aplicare a politicii sectoriale și 1 350 750 EUR pe an pentru valoarea estimată a taxelor 
care le revin armatorilor;

F. întrucât Senegalul a ratificat majoritatea instrumentelor internaționale privind 
guvernanța în domeniul pescuitului la nivel internațional;

G. întrucât Uniunea Europeană și Senegalul își mențin cooperarea în cadrul general al 
Acordului de la Cotonou și întrucât intervențiile de sprijinire economică a pescuitului se 
desfășoară prin intermediul programului PESCAO, care vizează îmbunătățirea 
guvernanței sectorului pescuitului și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN),

1. afirmă că protocolul va permite continuarea cooperării strânse între Uniunea Europeană 
și Senegal pentru a asigura exploatarea responsabilă a resurselor halieutice în apele 
senegaleze și pentru a sprijini eforturile Senegalului de a dezvolta gestionarea durabilă a 
resurselor și protecția biodiversității marine;

2. sprijină strategia Uniunii de a menține o rețea de acorduri în regiune, pentru a completa 
măsurile de asigurare a sustenabilității stocurilor în cadrul organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului (ORGP);

3. ia act de faptul că, în conformitate cu concluziile raportului de evaluare, noul protocol 
conține o reducere a tonajului de merluciu senegalez (de la 2 000 la 1 750 de tone pe an) 
și o creștere a contribuției financiare pentru sprijinul sectorial (150 000 EUR) și a 
cuantumului estimat al taxelor datorate de armatori;

4. constată reducerea posibilităților de pescuit ale traulerelor de adâncime pentru merluciu 
senegalez, în conformitate cu avizul științific al Comitetului pentru pescuit în zona 
central-estică a Atlanticului (CECAF), în vederea reducerii mortalității;

5. ia act de dificultățile existente în ceea ce privește monitorizarea științifică a exploatării 
resurselor demersale de adâncime și solicită ca evaluarea să țină seama, de asemenea, de 
presiunea exercitată de flota de pescuit a țărilor terțe în apele altor țări costiere, având în 
vedere că posibilitățile de pescuit disponibile în apele senegaleze pentru navele UE sunt 
relativ limitate;

6. consideră că, pentru a garanta accesul la excedentele existente în apele senegaleze, este 
necesar să se cunoască efortul global de pescuit și invită Comisia să se asigure că 
articolul privind transparența este aplicat în cadrul protocolului actual, precum și în 
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deliberările din cadrul ORGP-urilor competente;

7. ia act de posibilitatea de a revizui posibilitățile de pescuit și de a conveni asupra 
campaniilor de pescuit experimental în zonele de pescuit ale Republicii Senegal; salută 
includerea monitorizării capturilor prin intermediul sistemului electronic de înregistrare 
și raportare (ERS, electronic reporting system); invită Comisia să se asigure că sistemul 
este operațional cât mai curând posibil;

8. salută faptul că Senegalul a ratificat în 2017 Acordul FAO privind măsurile de 
competența statului portului, ceea ce constituie un aspect pozitiv, având în vedere 
importanța portului Dakar pentru debarcarea produselor pescărești;

9. salută îmbarcarea marinarilor din Senegal la bordul navelor Uniunii Europene și 
subliniază bunele rezultate obținute în punerea în aplicare a protocolului precedent; 
salută ratificarea de către Senegal a Convenției nr. C188 a OIM privind munca în 
domeniul pescuitului; invită Comisia să evalueze în mod regulat punerea sa efectivă în 
aplicare în cadrul reuniunilor comitetului mixt, în special în ceea ce privește condițiile 
de muncă și remunerarea, menționate de asemenea în protocol;

10. recomandă, pentru a se asigura respectarea obiectivelor de sprijin sectorial prevăzute la 
articolul 5 și fără a aduce atingere altor activități, următoarele acțiuni prioritare și 
strategice:

– îmbunătățirea monitorizării, controlului și supravegherii prin modernizarea rapidă 
a Centrului de monitorizare a pescuitului (CMP);

– sprijinirea eforturilor Senegalului de combatere a pescuitului INN prin 
intermediul unui mecanism de monitorizare a navelor care vizitează portul Dakar;

– dezvoltarea capacității științifice și a colectării de date pentru cercetarea 
științifică;

– sprijinirea condițiilor de muncă ale femeilor;

– intervenții pentru sprijinirea valorizării produselor pescărești, prin intermediul 
unui program orizontal de consolidare a capacității pentru operatorii din sector;

– instituirea unor programe de formare de bază și de formare profesională pentru 
marinari (formare în domeniul tehnicilor de pescuit, dar și a siguranței la bord 
etc.), cu accent deosebit pe formarea femeilor care trăiesc și lucrează în sectorul 
pescuitului;

– intensificarea eforturilor de prevenire a întârzierii punerii în aplicare a sprijinului 
sectorial de către partea senegaleză;

– garantarea unei mai mari vizibilități a acțiunilor finanțate de Uniune și 
promovarea bunei înțelegeri de către comunitățile pescărești și de societatea civilă 
a contribuției specifice aduse de protocol la dezvoltarea sectorului;

11. invită Comisia să realizeze un studiu global privind impactul acordurilor bilaterale ale 
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UE în domeniul pescuitului și, în special, privind beneficiile aduse de sprijinul sectorial 
și de activitatea flotei europene în apele țărilor terțe pentru economiile locale 
(dezvoltarea pescuitului durabil, ocuparea forței de muncă la nivel local, infrastructură, 
îmbunătățiri sociale etc.);

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Republicii Senegal.


