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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração de um novo Acordo de 
Parceria no domínio das pescas e de um novo Protocolo que fixa as possibilidades de 
pesca e a contribuição financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio das pescas 
entre a União Europeia e a República da Maurícia
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2012)0442),

– Tendo em conta a proposta relativa à celebração de um novo Acordo de Parceria no 
domínio das pescas e de um novo Protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a 
contribuição financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio das pescas entre a 
União Europeia e a República da Maurícia (0000/2012),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho nos termos do 
artigo 43.º, n.º 2, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (C7-0000/2012),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o artigo 90.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Pescas (A7-0000/2012),

1. Aprova a celebração do Acordo e do novo Protocolo;

2. Solicita à Comissão que transmita ao Parlamento as atas e as conclusões das reuniões da 
Comissão Mista prevista no artigo 9.º do Acordo, assim como o programa setorial 
plurianual mencionado no artigo 3.º do novo Protocolo e os resultados das respetivas 
avaliações anuais; solicita à Comissão que permita a participação de representantes do 
Parlamento, como observadores, nas reuniões da Comissão Mista e que apresente ao 
Parlamento e ao Conselho, durante o último ano de aplicação do novo Protocolo e antes 
da abertura de negociações com vista à sua renovação, um relatório de avaliação completo 
da respetiva execução, sem impor restrições desnecessárias ao acesso a este documento; 

3. Solicita à Comissão e ao Conselho que, no âmbito das respetivas competências, 
mantenham o Parlamento imediata e plenamente informado, em todas as fases dos 
procedimentos relativos ao novo Protocolo e respetiva renovação, nos termos do artigo 
13.º, n.º 2, do Tratado da União Europeia e do artigo 218.º, n.º 10, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República 
da Maurícia.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

As relações entre a União Europeia e a República da Maurícia no domínio das pescas tiveram 
início em 1989. Estas relações decorreram com normalidade até 2007 mas, no termo da 
vigência do Protocolo de 2003-2007, as partes não conseguiram chegaram a acordo quanto às 
condições da sua renovação. Desde então, a frota europeia tem sido obrigada a operar no 
quadro de regimes de acesso privados. Em 2010, foram envidados novos esforços tendo em 
vista lograr um consenso, os quais resultaram no Acordo de Parceria no domínio das pescas e 
no Protocolo, que a Comissão rubricou em 23 de fevereiro de 2012. 

A Comissão propôs a celebração pelo Conselho do Acordo e Protocolo (COM (2012) 442), 
que inclui uma cláusula de exclusividade para o setor europeu das pescas. Propôs em paralelo 
um regulamento do Conselho relativo à repartição das possibilidades de pesca entre os 
Estados-Membros da UE. A celebração do Acordo e do Protocolo está sujeita à aprovação do 
Parlamento Europeu. 

Para decidir se aprova ou não o novo Acordo e Protocolo, o Parlamento Europeu pretende 
saber se este acordo representa: 

1) Um acordo económico razoável tendo em conta as possibilidades de pesca disponíveis; 

2) Uma base para a conservação e exploração sustentável dos recursos haliêuticos relevantes; 
bem como

3) Um apoio adequado e se proporcionam condições suficientes para o setor da pesca local. 

Análise do novo Protocolo

Os principais elementos do novo Protocolo são os seguintes:

- Compensação financeira anual de 660 000 EUR: a) 357 500 EUR por ano, equivalentes a 
uma tonelagem de referência anual de 5 500 toneladas, e b) 302 500 EUR por ano, 
correspondentes à dotação adicional concedida pela União em apoio da pesca e da política 
marítima da Maurícia. 

- Possibilidades de pesca: serão autorizados a pescar 41 atuneiros cercadores e 45 palangreiros 
de superfície, com uma tonelagem anual de referência de 5 500 toneladas. Contudo, 
atendendo às avaliações anuais do estado das unidades populacionais, estas possibilidades de 
pesca podem ser aumentadas ou reduzidas, implicando para tal um reexame adequado da 
contrapartida financeira. A repartição destas possibilidades pelos Estados-Membros 
interessados é objeto de uma proposta de regulamento específico do Conselho. 

- Adiantamentos e taxas a pagar pelos armadores: 35 EUR por tonelada de atum capturado na 
zona de pesca mauriciana. 

Quando, em 2010, a Comissão começou a avaliar o interesse de um novo acordo de pesca, 
encomendou um relatório de avaliação ex ante. A avaliação de impacto realizado não 
identificou quaisquer efeitos negativos no plano económico, social ou ambiental. Este estudo 
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identificou, sim, várias consequências positivas do acordo anterior, como o reforço dos 
setores das pescas da Europa e da Maurícia e benefícios para as populações locais. Ainda de
acordo com esta análise, a disponibilização das possibilidades de pesca nas águas mauricianas 
não teria necessariamente como resultado o aumento das capturas totais efetuadas pelos 
navios europeus no Oceano Índico, mas contribuiria para uma melhor distribuição geográfica 
do esforço de pesca. Por fim, concluiu que a zona de pesca da Maurícia não revela qualquer 
sensibilidade biológica ou ambiental específica. 

Para além de representar uma parte relativamente restrita do PIB nacional, o setor da pesca 
contribui também pouco para o orçamento nacional (0,1% das receitas em 2010, sobretudo 
provenientes de taxas de acesso pagas por navios estrangeiros), e gera poucos empregos 
(12 000 empregos, principalmente no setor transformador, o que representa 2% do emprego 
nacional). No entanto, em 2010, a indústria pesqueira representou 15% do valor global das 
exportações da Maurícia. Os principais produtos exportados são as conservas e lombos de 
atum provenientes da transformação de matérias-primas importadas. Desde o início do ano 
2000, regista-se uma tendência para o aumento das exportações dos produtos da pesca.

A arqueação de referência passou de 6 500 para 5 500 toneladas em relação ao acordo que 
expirou em 2007. Não obstante, tomando em consideração as necessidades do setor das 
pescas na Maurícia, as contribuições financeiras relativas às diferentes rubricas aumentam 
significativamente – é concedida uma dotação anual adicional de 365 000 EUR.

O novo Protocolo contém cláusulas mais detalhadas no que diz respeito à suspensão e revisão 
da contrapartida financeira e à suspensão da execução do Protocolo em determinadas 
circunstâncias, nomeadamente em caso de violação dos elementos essenciais e fundamentais 
dos direitos humanos e dos princípios democráticos, a que se refere o artigo 9.º do Acordo de 
Cotonu (ver artigos 7.º e 8.º do Protocolo).

De acordo com o capítulo IX do anexo ao novo Protocolo, os navios da UE devem contratar 
um determinado número de marinheiros mauricianos (nos termos do Protocolo anterior, esta 
obrigação aplicava-se de um modo geral a “nacionais dos países ACP”, apesar de, segundo 
numerosas fontes, essa obrigação não ter sido respeitada).

Observações e conclusões do relator

A Maurícia é uma nação insular do Oceano Índico, situada a cerca de 2 000 quilómetros da 
costa sudeste do continente africano. O país tem 1 313 095 habitantes e é composto pelas ilhas 
de Agalega, Cargados Carajos (Saint Brandon) e de Rodrigues. Faz parte das Ilhas 
Mascarenhas, que incluem a ilha vizinha da Reunião. A Maurícia estende-se por uma 
superfície de 2 040 km2, tem 177 quilómetros de linha de costa e 1,9 milhões de km2 de Zona 
Económica Exclusiva (ZEE).

Embora o chefe do governo seja o Presidente, o poder constitucional é exercido pelo 
primeiro-ministro e pelos membros do governo. A Maurícia é geralmente considerada uma 
democracia plena e cumpre todas as exigências em matéria de direitos humanos e de 
democracia.

A economia baseia-se na indústria do açúcar, no turismo, nos têxteis e vestuário e nos 
serviços financeiros e está a expandir-se à transformação de pescado, às tecnologias de 
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informação e de comunicação, bem como à promoção imobiliária e ao setor hoteleiro. O PIB 
(paridades de poder de compra) é de 1,29 mil milhões de dólares e, tendo em conta a 
classificação mundial dos países em função do PIB per capita (PPC), a Maurícia ocupa o 82.º 
lugar, com um PIB per capita estimado em 15 000 de dólares. Segundo as previsões, a taxa de 
crescimento deverá passar dos atuais 3,4% para 5,5%, em 2015. O orçamento de 2011 foi 
estimado em 2,41 mil milhões de dólares, os impostos e outras receitas representaram 21,7% 
do PIB e o défice atingiu os 3,3%. Apenas 8% da população vive abaixo do limiar da pobreza 
(estimativas de 2006).

De acordo com o Documento de Estratégia por País (DEP) aprovado pelo Governo da 
República da Maurícia e pela Comissão Europeia para o período de 2008 a 2013, no que diz 
respeito ao Programa Indicativo Nacional, a União tenciona disponibilizar à República da 
Maurícia um montante de 51 milhões de EUR destinado ao apoio macroeconómico, às 
políticas setoriais, aos programas e projetos de apoio a setores que beneficiam da assistência 
da União, quer sejam domínios de concentração ou domínios não prioritários, e um montante 
de 12,4 milhões de EUR para fazer face a necessidades imprevistas, como a assistência à 
emergência, no caso de não poderem ser financiadas pelo orçamento da UE, bem como para 
financiar contribuições para iniciativas no sentido de aliviar a dívida acordadas a nível 
internacional e para atenuar os efeitos adversos da instabilidade das receitas da exportação.

A ZEE dispõe de um stock razoável de diversas espécies de peixe, incluindo espécies 
pelágicas e demersais. A exploração dos recursos haliêuticos baseia-se na pesca artesanal 
insular, na pesca demersal ao largo da costa, nos bancos do planalto das Mascarenhas e do 
arquipélago de Chagos, bem como na pesca do atum no Oceano Índico Ocidental.

O relatório de avaliação ex ante revela que a Maurícia beneficiou de contribuições financeiras 
da UE e dos armadores.  

O novo Acordo de Parceria no domínio das pescas e o novo Protocolo contribuirão para 
reforçar a capacidade da Maurícia para combater a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada, nomeadamente através da melhoria das suas infraestruturas de monitorização
e de controlo das atividades de pesca na sua ZEE.  Terá também um impacto importante na 
estabilidade orçamental e política do país. Importa monitorizar a utilização do montante 
suplementar pago pela UE para apoiar as pescas e a política marítima da Maurícia. 

Para a União Europeia, a celebração do novo Acordo de Parceria no domínio das pescas e do 
novo Protocolo ajudará a manter a continuidade nas zonas de pesca abrangidas por acordos na 
região da África Oriental e contribuirá para a viabilidade das indústrias europeias, na medida 
em que proporciona aos navios e às indústrias da UE que deles dependem um quadro jurídico 
estável e previsibilidade a médio prazo. 

A Comissão deixou claro que o setor das pescas a nível local não exerce, devido às suas 
características, a sua atividade em águas onde os navios de pesca europeus estarão autorizados 
a pescar (cláusula das 15 milhas). Para além disso, os navios da UE e da Maurícia pescam 
espécies diferentes e as capturas efetuadas pelos navios da UE atingem um nível que não 
representa qualquer ameaça para a conservação e exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos relevantes. De acordo com o Comité Científico da Comissão do Atum do Oceano 
Índico, não há registo de sobrepesca na região.  
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Segundo a análise apresentada no Documento de Estratégia por País, a Maurícia apresenta um 
historial pautado pelo respeito pelos direitos humanos e fundamentais, bem como pelos 
princípios democráticos. Apesar de a sociedade civil ter sido regularmente consultada ao nível 
da formulação das políticas nacionais e apesar de as partes interessadas estarem implicadas 
em temáticas de interesse nacional, note-se que diversas organizações envolvidas no setor das 
pescas na Maurícia expressaram preocupação relativamente à forma como se desenrolaram as 
negociações conducentes ao novo Acordo de Parceria no domínio da pesca e ao novo 
Protocolo. A UE deve imperativamente preservar a sua boa vontade e credibilidade na região, 
no sentido de estabelecer relações de confiança a longo prazo, que sejam benéficas para 
ambas as partes. 

A avaliação ex ante relativa às condições atuais no setor das pescas na Maurícia, realizada 
com o apoio da Comissão, e no âmbito da celebração de um novo Acordo de Parceria no 
domínio da pesca e de um novo Protocolo, refere que «a avaliação de impacto não identificou 
quaisquer efeitos negativos no plano económico, social ou ambiental».

O novo Acordo de Parceria no domínio das pescas e o novo Protocolo são equilibrados e 
servem os interesses de ambas as partes e, por conseguinte, recomenda-se que o PE dê a 
sua aprovação à respetiva celebração. 

O Parlamento deve ser imediata e plenamente informado, em todas as fases, dos 
procedimentos relativos ao Acordo de Parceria no domínio das pescas e ao Protocolo ou 
à sua renovação, conforme se solicita nos n.ºs 2 e 3 do projeto de resolução legislativa.


