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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de 
stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de 
parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica 
Democratică São Tomé și Principe
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08585/2014),

– având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a 
contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului 
dintre Uniunea Europeană și Republica Democrată São Tomé și Principe (08554/2014),

– 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 (C8-0018/2014),

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2012 referitoare la raportul UE pentru 
2011 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării1,

– având în vedere Decizia 2014/334/UE a Consiliului din 19 mai 2014 privind semnarea, 
în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a 
posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat 
în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé 
și Principe2,

– având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 
alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A8-0000/2014),

1. aprobă încheierea protocolului;

2. solicită Comisiei să transmită Parlamentului actele și concluziile reuniunilor comisiei 
mixte prevăzute la articolul 9 din acord, programul sectorial multianual menționat la 
articolul 3 din noul protocol și rezultatele respectivelor evaluări anuale, precum și actele 
și concluziile reuniunilor prevăzute la articolul 4 din noul protocol; invită Comisia să 
faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului ca observatori la reuniunile 
comisiei mixte; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului și Consiliului, pe parcursul 
ultimului an de aplicare a protocolului și înainte de inițierea negocierilor pentru 
reînnoirea sa, un raport complet privind punerea sa în aplicare, fără restricții inutile în 

                                               
1 JO C 72 E, 11.3.2014, p. 21.
2 JO L 168, 7.6.2014, p. 1.
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ceea ce privește accesul la acest document;

3. solicită Comisiei și Consiliului ca, în cadrul competențelor lor respective, să informeze 
imediat și pe deplin Parlamentul în toate etapele procedurilor referitoare la 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;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Democratice São Tomé și Príncipe.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica 
Democratică São Tomé și Principe face parte din rețeaua de acorduri privind pescuitul de ton 
din Africa de Vest și permite ca navele UE să pescuiască în apele acestei țări.

Protocolul anterior, care a fost în vigoare în perioada 13 mai 2011 - 12 mai 2014, permitea 
desfășurarea activității a 40 de nave de pescuit ton din UE: 28 de nave cu plasă pungă și 12 
nave cu paragate plutitoare. Contribuția financiară se ridica la 682 500 EUR/an, din care 
aproximativ 35% erau destinați sprijinirii politicii sectoriale din São Tomé și Príncipe.

În urma negocierilor privind reînnoirea protocolului de punere în aplicare, a fost parafat, la 19 
decembrie 2013, un nou protocol, care va fi valabil timp de 4 ani, începând cu 23 mai 2014, și 
va permite activitățile de pescuit ale unui număr de 34 de nave din UE (28 de nave cu plasă 
pungă și 6 nave cu paragate plutitoare). Contribuția financiară anuală a fost stabilită la 
710 000 EUR în primii trei ani și la 675 000 EUR în cel de-al patrulea an, 325 000 EUR fiind 
destinați sprijinirii politicii sectoriale din São Tomé și Príncipe, iar taxele care trebuie plătite 
de către armatori au crescut de la 35 EUR/tonă la 55 EUR/tonă în primii doi ani, 60 EUR în 
cel de-al treilea an și 70 EUR în cel de-al patrulea an.

În cadrul comisiei mixte reunite în perioada 18 - 20 august 2014, reprezentanții UE și ai 
Republicii São Tomé și Príncipe s-au arătat mulțumiți de încheierea noului protocol pentru 4 
ani. 

Raportorul recomandă Parlamentului să aprobe încheierea prezentului protocol. Consideră, cu 
toate acestea, că este necesar să fie formulate unele observații suplimentare cu privire la acest 
acord, istoricul său, rezultatele și perspectivele sale pentru viitor.

Primul acord în domeniul pescuitului încheiat între CEE și São Tomé și Príncipe datează din 
1984. Începând cu această dată, au fost puse în aplicare opt protocoale, dintre care două 
aferente Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului. Cu toate acestea, rezultatele 
obținute până în prezent în ceea ce privește cooperarea sectorială sunt foarte slabe. Aceasta 
este o realitate care trebuie neapărat să se schimbe. Acest acord, împreună cu alte instrumente 
de sprijin pentru dezvoltare, precum Fondul european de dezvoltare, trebuie să promoveze o 
dezvoltare sustenabilă reală a sectorului pescuitului din São Tomé și Príncipe, precum și a 
industriilor și activităților conexe, sporind valoarea adăugată care rămâne în această țară în 
urma exploatării resurselor sale naturale.

Raportorul consideră că Comisia Europeană trebuie să ia măsurile necesare, inclusiv posibila 
revizuire și majorare a componentei acordului care privește sprijinul sectorial, pentru a 
garanta inversarea efectivă a direcției în care s-a mers în ultimii douăzeci de ani.

Printre elementele care trebuie neapărat modificate, se remarcă următoarele:

- sporirea volumului și fiabilității informațiilor privind capturile și, în general, privind starea 
de conservare a resurselor piscicole, puse la dispoziția autorităților din São Tomé și Príncipe, 
pe lângă sprijinul pentru dezvoltarea capacităților proprii de obținere a acestor informații; 
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trebuie remarcat faptul că există o gravă lipsă de informare, fapt care limitează din start 
autoritățile din São Tomé și Príncipe în ceea ce privește negocierile cu privire la acord în 
condiții care ar putea fi mai favorabile acestei țări în vederea asigurării sustenabilității 
exploatării resurselor sale;

- intensificarea sprijinului pentru formarea observatorilor și pentru dezvoltarea capacității de 
control a Republicii São Tomé și Príncipe; lacunele în acest domeniu sunt evidente și nu pot fi 
ignorate de Comisia Europeană; navele de pescuit intră și ies frecvent din zona economică 
exclusivă (ZEE) a Republicii São Tomé și Príncipe, fără ca autoritățile să aibă cunoștință de 
acest lucru; se impune, prin urmare, consolidarea capacității de control asupra ZEE a 
Republicii São Tomé și Príncipe, precum și a capacității de control al capturilor realizate; 

- sprijinul pentru dezvoltarea infrastructurii în acest sector, în special pentru înființarea unui 
laborator de referință, care să poată duce la încetarea embargoului asupra exportului de 
produse pescărești către Uniunea Europeană; este vorba despre o infrastructură esențială 
pentru dezvoltarea sectorului pescuitului din São Tomé și Príncipe și pentru direcționarea 
investițiilor către această țară.

În general, se crede că este necesar un efort mai mare al Comisiei Europene în ceea ce 
privește verificarea principiilor necesare pentru o absorbție corectă a ajutorului, respectându-
se suveranitatea și opțiunile și prioritățile legitime ale Republicii São Tomé și Príncipe.

În cele din urmă, raportorul subliniază că ar trebui să se țină seama în totalitate de punctele 2 
și 3 din prezentul proiect de rezoluție legislativă, Parlamentul trebuind să fie informat imediat 
și pe deplin în toate etapele, cu privire la procedurile referitoare la protocol și la reînnoirea sa. 
Se propune să fie prezentat anual Parlamentului și Consiliului un raport referitor la rezultatele 
programului sectorial multianual menționat la articolul 3 din Protocol, precum și referitor la 
respectarea cerințelor de raportare a capturilor.


