
PR\919598RO.doc PE500.543v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru pescuit

2012/0215(NLE)

23.11.2012

***
PROIECT DE RECOMANDARE
referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui nou 
Acord de parteneriat în domeniul pescuitului și a unui nou Protocol de stabilire 
a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de 
parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica 
Mauritius
(COM(2012)0442 – C7–0000/2012 – 2012/0215(NLE))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Antolín Sánchez Presedo



PE500.543v01-00 2/8 PR\919598RO.doc

RO

PR_NLE-AP_art90

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)



PR\919598RO.doc 3/8 PE500.543v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............4

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................5



PE500.543v01-00 4/8 PR\919598RO.doc

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui nou Acord de 
parteneriat în domeniul pescuitului și a unui nou Protocol de stabilire a posibilităților de 
pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul 
pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2012)0442),

– având în vedere proiectul pentru un nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului și un 
nou Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute 
de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica 
Mauritius (0000/2012),

– 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) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0000/2012),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A7-0000/2012),

1. aprobă încheierea acordului și a noului protocol;

2. invită Comisia să transmită Parlamentului procesul-verbal și concluziile reuniunilor 
comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, precum și programul sectorial 
multianual menționat la articolul 3 din noul protocol și rezultatele corespunzătoare ale 
evaluărilor anuale; invită Comisia să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului 
ca observatori la reuniunile comisiei mixte; invită Comisia să prezinte Parlamentului și 
Consiliului, în cursul ultimului an de aplicare a noului protocol și înainte de lansarea 
negocierilor în vederea reînnoirii sale, un raport de evaluare complet privind punerea sa în 
aplicare, fără a impune restricții inutile în ceea ce privește accesul la acest document; 

3. invită Comisia și Consiliul, în cadrul competențelor lor respective, să informeze 
Parlamentul pe deplin, în mod cât mai prompt, în toate etapele procedurilor referitoare la 
noul protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului, Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Mauritius.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius în domeniul pescuitului au început 
în anul 1989. Până în anul 2007 acestea s-au desfășurat fără perturbări, însă odată cu expirarea 
protocolului pentru perioada 2003-2007, părțile nu au reușit să ajungă la un acord asupra 
condițiilor pentru reînnoirea sa. Din acel moment, flota europeană a fost nevoită să își 
desfășoare activitățile în cadrul unor regimuri de acces privat. Eforturile depuse în vederea 
încheierii unui acord au fost reînnoite în 2010 și aceste eforturi au fost cele care au dus la 
încheierea acordului de parteneriat în domeniul pescuitului și a protocolului pe care Comisia 
le-a parafat la 23 februarie 2012. 

Comisia a propus încheierea acordului și a protocolului de către Consiliu (COM(2012)0442), 
acesta incluzând o clauză de exclusivitate privind sectorul european al pescuitului. Totodată, a 
propus un regulament al Consiliului privind alocarea posibilităților de pescuit între statele 
membre ale UE. Încheierea acordului și a protocolului este condiționată de aprobarea din 
partea Parlamentului European. 

Pentru a stabili dacă își dă aprobarea pentru noul acord și protocol, Parlamentul European 
trebuie să analizeze dacă acestea asigură: 

1) un acord economic rezonabil date fiind posibilitățile de pescuit disponibile;

2) o bază pentru conservarea și exploatarea sustenabilă a stocurilor halieutice relevante și

3) sprijin adecvat și condiții suficiente pentru sectorul local al pescuitului. 

Evaluarea noului protocol

Elementele principale ale noului protocol sunt descrise mai jos.

- Compensație financiară anuală de 660 000 EUR: a) suma de 357 500 EUR pe an echivalentă 
unui tonaj anual de referință de 5 500 de tone și b) suma de 302 500 EUR pe an corespunzând 
pachetului suplimentar plătit de Uniune pentru sprijinirea activităților de pescuit și a politicii 
maritime ale Republicii Mauritius. 

- Posibilitățile de pescuit: vor fi autorizate să pescuiască 41 de toniere cu plasă-pungă și 45 de 
nave de pescuit cu paragate plutitoare, cu un tonaj anual de referință de 5 500 de tone. Cu 
toate acestea, având în vedere evaluările anuale ale situației stocurilor, aceste posibilități de 
pescuit vor putea fi revizuite în sens crescător sau descrescător, ceea ce va determina o 
revizuire corespunzătoare a contribuției financiare. Repartizarea acestor posibilități de pescuit 
între statele membre interesate face obiectul unei propuneri separate de regulament al 
Consiliului. 

- Avansuri și taxe plătibile de armatori: 35 EUR per tonă de ton capturat în zona de pescuit 
din Mauritius. 

Comisia a comandat în 2010 un raport de evaluare ex-ante, când începuse să analizeze dacă 
există interes pentru un nou acord în domeniul pescuitului. Evaluarea de impact realizată nu a 
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identificat efecte economice, sociale sau ecologice negative. Dimpotrivă, a indicat mai multe 
consecințe pozitive ale acordului anterior, cum ar fi consolidarea sectorului pescuitului din 
Europa și Mauritius, precum și beneficii pentru populația locală. În plus, s-a afirmat că 
disponibilitatea posibilităților de pescuit în apele mauritiene nu ar duce neapărat la o creștere 
a capturilor totale realizate de navele europene în Oceanul Indian, întrucât ar sprijini mai 
degrabă o distribuție spațială mai bună a efortului de pescuit. În concluzie s-a menționat că în 
zona de pescuit din Mauritius nu există sensibilități biologice sau ecologice deosebite. 

Pe lângă faptul că are o contribuție relativ scăzută la PIB-ul național, sectorul pescuitului 
contribuie într-o măsură redusă la venitul bugetar (0,1% din venituri în 2010, preponderent 
din taxe de acces plătite de nave străine) și oferă puține locuri de muncă (12 000 de locuri de 
muncă din sectorul prelucrării, ceea ce reprezintă 2% din forța de muncă națională). Cu toate 
acestea, industria pescuitului a reprezentat în anul 2010 15% din valoarea totală a exporturilor 
din Mauritius. Produsele exportate sunt în special fileul și conservele de ton prelucrate din 
materie primă importată. De la începutul anului 2000, exporturile de produse pescărești au 
cunoscut o tendință crescătoare.

Tonajul de referință este redus de la 6 500 la 5 500 de tone pe an, comparativ cu acordul care 
a expirat în 2007. Chiar și în aceste condiții, dacă se ține seama de nevoile din sectorul 
pescuitului din Mauritius, contribuțiile financiare în cadrul diferitelor rubrici sunt majorate 
substanțial – anual se plătește o sumă suplimentară de 365 000 de euro.

Noul protocol conține clauze mai detaliate cu privire la suspendarea și revizuirea 
compensației financiare, precum și la suspendarea aplicării protocolului în anumite 
circumstanțe, în special în caz de încălcare a elementelor esențiale și fundamentale ale 
drepturilor omului și ale principiilor democratice, astfel cum se prevede la articolul 9 din 
Acordul de la Cotonou (a se vedea articolele 7 și 8 din protocol).

În conformitate cu capitolul IX din anexa la noul protocol, navele UE vor angaja un anumit 
număr de marinari mauritieni (în cadrul protocolului precedent această obligație se aplica în 
general „resortisanților ACP”, deși, potrivit unor surse, această obligație nu a fost onorată).

Observațiile și concluziile raportorului

Mauritius este o națiune insulară în Oceanul Indian, situată la aproximativ 2 000 de kilometri 
de coasta de sud-est a continentului african. Țara are 1 313 095 de locuitori și cuprinde 
insulele Agalega, Cargados Carajos (Saint Brandon) și Rodrigues. Mauritius face parte din 
Insulele Mascarene, care includ insula învecinată Réunion. Țara are o suprafață de 2 040 de 
kilometri pătrați, coasta având o lungime de 177 de kilometri, și o zonă economică exclusivă 
(ZEE) de 1,9 milioane de kilometri pătrați.

Șeful de guvern este președintele, dar puterea constituțională este deținută de prim-ministru și 
de cabinet. În general, Mauritius se consideră a fi o democrație deplină. Toate cerințele în 
materie de drepturile omului și democrație sunt îndeplinite.

Economia se bazează pe zahăr, turism, textile și confecții și servicii financiare și este în curs 
de a se extinde la prelucrarea peștelui, tehnologia informației și comunicațiilor, domeniul 
hotelier și dezvoltarea proprietăților imobiliare. PIB (paritatea puterii de cumpărare) este de 
1,29 miliarde de dolari, locul 82 în lume după PIB-ul pe cap de locuitor estimat la 15 000 de 
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dolari. Previziunea de creștere constă în creșterea de la rata actuală de 3,4% la 5,5% în 2015. 
Bugetul estimat pentru anul 2011 a fost de 2,41 de miliarde de dolari, impozitele și alte 
venituri situându-se în jurul valorii de 21,7% din PIB, iar deficitul la 3,3%. Doar 8% din 
populație trăiește sub pragul sărăciei (estimări din 2006).

Potrivit documentului de strategie de țară, stabilit în cadrul unui acord între guvernul 
Republicii Mauritius și Comisia Europeană pentru perioada 2008-2013, în ceea ce privește 
programul indicativ național, Uniunea intenționează să pună la dispoziția Republicii Mauritius 
o sumă de 51 de milioane de euro pentru sprijin macroeconomic, politici sectoriale, programe 
și proiecte în sprijinul domeniilor critice sau mai puțin critice ale asistenței comunitare, 
precum și o sumă de 12,4 milioane de euro pentru nevoi neprevăzute, cum ar fi asistența în 
situații de urgență în cazul în care acest sprijin nu poate fi finanțat din bugetul Uniunii, 
contribuții la inițiativele de reducere a datoriilor convenite la nivel internațional și pentru 
reducerea efectelor negative ale instabilității veniturilor din exporturi.

În ZEE există un stoc rezonabil de diferiți pești, inclusiv specii pelagice și demersale. Printre 
resursele halieutice exploatate se numără pescuitul artizanal în zona insulei, pescuitul 
demersal în larg, în bancurile platoului Mascarene și arhipelagul Chagos, precum și pescuitul 
tonului în zona de vest a Oceanului Indian.

Mauritius a beneficiat de contribuții financiare din partea UE și a armatorilor, cum reiese din 
raportul privind evaluarea ex-ante.  

Noul acord de parteneriat în domeniul pescuitului și noul protocol vor ajuta la consolidarea 
capacităților mauritiene de combatere a pescuitului INN, în special prin îmbunătățirea 
infrastructurii pentru monitorizarea și controlarea activităților de pescuit în ZEE. Acesta va 
avea, de asemenea, un impact major asupra stabilității bugetare și politice a țării. Controlul 
utilizării sumei corespunzătoare pachetului suplimentar plătit de UE pentru sprijinirea 
activităților de pescuit și a politicii maritime ale Republicii Mauritius trebuie asigurat. 

Pentru UE, încheierea noului acord de parteneriat în domeniul pescuitului și a noului protocol 
va ajuta la menținerea continuității în zonele de pescuit acoperite de acorduri din regiunea de 
vest a Africii și va contribui la viabilitatea industriilor europene, oferind navelor UE și 
sectoarelor de activitate care depind de acestea un mediu juridic stabil și previzibilitate pe 
termen mediu. 

Comisia a clarificat faptul că industria locală a pescuitului – din cauza componenței sale – nu 
desfășoară activități de pescuit în apele în care li s-ar permite navelor europene să pescuiască 
(clauza privind cele 15 mile). În plus, navele UE și cele din Mauritius pescuiesc varietăți 
diferite, iar capturile navelor UE ating un nivel care nu ar reprezenta niciun pericol pentru 
conservarea și exploatarea sustenabilă a stocurilor halieutice în cauză; potrivit comitetului 
științific din cadrul Comisiei Tonului din Oceanul Indian, în zonă nu are loc pescuit excesiv.  

Mauritius are antecedente bune în domeniul respectării drepturilor omului și a drepturilor 
fundamentale, precum și a principiilor democratice, în conformitate cu diagnosticul care se 
reflectă în documentul de strategie de țară. În ciuda faptului că societatea civilă a fost 
consultată în mod regulat în privința elaborării politicii naționale, iar părțile interesate sunt 
implicate în chestiuni de interes național, ar trebui remarcat faptul că diferite organizații care 
activează în domeniul pescuitului în Mauritius și-au exprimat preocupările cu privire la modul 
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în care au evoluat negocierile pentru noul acord de parteneriat în domeniul pescuitului și noul 
protocol. Este esențial ca UE să își mențină bunăvoința și credibilitatea în vederea consolidării 
încrederii și a dezvoltării unor relații pe termen lung și reciproc benefice în această zonă.

Evaluarea ex-ante a condițiilor existente în sectorul pescuitului în Mauritius în vederea 
încheierii noului acord de parteneriat în domeniul pescuitului și a noului protocol, elaborat cu 
sprijinul Comisiei, indică faptul că „studiul de impact nu identifică incidente negative, 
economice, sociale sau ecologice”.

Noul acord de parteneriat în domeniul pescuitului și noul protocol sunt echilibrate și 
includ interesele ambelor părți, prin urmare se recomandă aprobarea de către PE a 
încheierii acestora. 

Parlamentul trebuie să fie informat pe deplin și fără întârziere în toate etapele 
procedurilor legate de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului și de protocol sau 
de reînnoirea sa, astfel cum se solicită la punctele 2 și 3 din proiectul de rezoluție 
legislativă.


