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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind 
punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica 
Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană
(12199/2019 – C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie al Consiliului (12199/2019),

– având în vedere Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în 
domeniul pescuitului dintre Republica Democratică São Tomé și Principe și 
Comunitatea Europeană (12202/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 
alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0001/2020),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare și cel al Comisiei pentru bugete,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A9-0001/2020),

1. aprobă încheierea protocolului;

2. 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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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere 
În ultimii ani, Uniunea Europeană (UE) a semnat o serie de acorduri de parteneriat în 
domeniul pescuitului (APP) și protocoale cu „țări terțe”. UE acordă sprijin financiar și tehnic 
prin intermediul APP în schimbul drepturilor de pescuit pentru stocurile excedentare din zona 
economică exclusivă (ZEE) a țării, într-un mediu reglementat din punct de vedere juridic. 
Aceste acorduri se concentrează, de asemenea, asupra conservării resurselor și a 
sustenabilității mediului, asigurând că toate navele UE fac obiectul acelorași norme de control 
și transparență și sprijinind politica de pescuit sustenabil a țării partenere. În paralel, în toate 
protocoalele la acordurile privind pescuitul a fost inclusă o clauză privind respectarea 
drepturilor omului.

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé 
și Principe și Comunitatea Europeană a intrat în vigoare la 29 august 2011 și de atunci a fost 
reînnoit tacit. Ultimul protocol la acordul privind pescuitul dintre cele două țări, care a intrat 
în vigoare la 23 mai 2014, a expirat la 22 mai 2018.

Comisia a purtat negocieri cu guvernul Republicii Democratice São Tomé și Principe 
(denumită în continuare „São Tomé și Principe”) în vederea încheierii unui nou protocol la 
acord. În urma acestor negocieri, la 17 aprilie 2019 a fost parafat un nou protocol. Noul 
protocol cuprinde o perioadă de cinci ani de la data aplicării provizorii, și anume de la data 
semnării sale.

Conținutul Protocolului 
În conformitate cu prioritățile reformei politicii în domeniul pescuitului, noul protocol oferă 
navelor Uniunii posibilități de pescuit în apele São Tomé și Principe, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile și în conformitate cu recomandările Comisiei Internaționale pentru 
Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). Acest nou protocol ține seama de 
rezultatele evaluării protocolului anterior (2014-2018) și ale evaluării unei evaluări orientate 
spre viitor, care a analizat dacă ar trebui încheiat un nou protocol1. Protocolul va permite, 
totodată, Uniunii Europene și São Tomé și Principe să colaboreze mai strâns pentru a 
promova o exploatare responsabilă a resurselor piscicole din apele São Tomé și Principe și 
pentru a sprijini eforturile São Tomé și Principe de a-și dezvolta sectorul pescuitului, în 
interesul ambelor părți.

Posibilitățile de pescuit

Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii: 28 de nave de pescuit 
ton frigorifice cu plasă-pungă (16 pentru Spania și 12 pentru Franța) și 6 de paragate de 
suprafață (5 pentru Spania și o licență pentru Portugalia).

Contribuția financiară

Contribuția financiară anuală a UE se ridică la 840 000 EUR, pe baza:

1 Evaluare retrospectivă și prospectivă a protocolului la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil 
între Uniunea Europeană și São Tomé și Príncipe (Autori: Benoit Caillart, Philippe Tous și Christelle Le Grand, 
22 septembrie 2017)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
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 - unui tonaj de referință de 8 000 de tone pe an, pentru care s-a stabilit suma de 400 000 EUR 
pe an aferentă accesului pe întreaga durată a protocolului și

 - unui sprijin acordat pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului în São 
Tomé și Principe, în valoare de 440 000 EUR pe an pe întreaga durată a protocolului.

Sectorul pescuitului în São Tomé și Principe
Sectorul pescuitului este unul dintre vectorii de creștere în São Tomé și Principe. Sectorul 
pescuitului din São Tomé și Principe este exclusiv artizanal și exploatează resursele de coastă 
și pe cele cu migrare extinsă. Capturile interne au fost evaluate recent ca depășind 12 000 de 
tone, inclusiv 3 300 de tone de specii de ton. Toate capturile aprovizionează piața internă în 
absența exporturilor. Flota artizanală s-a dezvoltat în ultimii ani, cu debarcări crescute și o 
trecere de la mijloace de subzistență la o abordare mai comercială.

São Tomé și Principe acordă acces navelor de pescuit de ton străine din afara UE, pe lângă 
navele UE. În ultimii ani, autoritățile din São Tomé și Principe au încheiat protocoale cu 
entități reprezentând nave de pescuit ton cu plasă-pungă pentru aproximativ 15 nave. Aceste 
protocoale, transmise evaluatorilor de către autorități, includ condiții de plată diferite de cele 
pentru navele UE, modalități de monitorizare aliniate la cele aplicabile navelor UE, precum și 
clauze de sprijinire a ocupării forței de muncă a resortisanților din São Tomé și Principe la 
bordul navelor.

Administrația responsabilă cu pescuitul din São Tomé și Principe dispune numai de mijloace 
financiare naționale și depinde în mare măsură de ajutorul extern, pentru a-și dezvolta propria 
administrare în domeniul pescuitului și pentru a se conforma standardelor internaționale. Un 
parteneriat cu UE este important pentru ca țara să își îmbunătățească gestionarea pescuitului și 
să lupte împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN).

Concluzii și recomandări
În 2017, Comisia a efectuat o evaluare ex post a protocolului actual la Acordul de parteneriat 
în sectorul pescuitului încheiat cu São Tomé și Principe, precum și o evaluare ex ante a unei 
eventuale reînnoiri a protocolului.2 

Evaluarea a concluzionat că sectorul pescuitului de ton din Uniune are un puternic interes să 
pescuiască în São Tomé și Principe și că reînnoirea protocolului ar contribui la consolidarea 
monitorizării, a controlului și a supravegherii și la îmbunătățirea administrării activităților de 
pescuit în regiune. Importanța zonei economice exclusive (ZEE) din Golful Guineei 
contribuie la pertinența noului protocol preconizat, atât pentru sectorul pescuitului de ton din 
Uniune, cât și pentru țara parteneră.

Acesta este un acord important care oferă o oportunitate pentru UE de a consolida 
administrarea oceanelor în regiune, completând acțiunile din cadrul ICCAT, întrucât nu există 
alte acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului în zona din sudul Golfului Guineei, o zonă 
de pescuit foarte importantă (Guineea Ecuatorială, Gabon și Angola)

Combaterea pescuitului INN reprezintă o prioritate pentru UE (a se vedea Regulamentul 

2 Evaluare retrospectivă și prospectivă a protocolului la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil 
între Uniunea Europeană și São Tomé și Príncipe (Autori: Benoit Caillart, Philippe Tous și Christelle Le Grand, 
22 septembrie 2017)



PE643.145v02-00 8/19 RR\1197221RO.docx

RO

1005/20083). În acest sens, Uniunea ar trebui să își intensifice în mod substanțial acțiunea 
împotriva pescuitului INN și să îmbunătățească respectarea normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului, asigurând un control adecvat al activităților de pescuit ale navelor UE și 
ale altor flote care operează în apele São Tomé și Principe. În acest sens, ar putea fi mărită 
prezența la bord a observatorilor autorităților naționale din São Tomé și Príncipe. (Contribuție 
la dezvoltarea economică și socială).

Autoritățile din São Tomé și Principe ar trebui să promoveze punerea în aplicare a normelor 
UE privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor de către flotele străine4.

Este necesar să se ajungă la un cadru stabil de acces la resursele piscicole din zonă pentru 
navele UE, pentru a investi în strategiile regionale în domeniul pescuitului pe termen lung. În 
plus, navele UE au nevoie de drepturi de acces însoțite de un instrument juridic solid care să 
ofere claritate juridică cu privire la drepturile și obligațiile părților implicate (nave și state de 
coastă).

În urma analizei efectuate de Curtea de Conturi cu privire la APP5, raportorul ar dori să 
evidențieze observațiile Curții și să sublinieze importanța unor informații fiabile privind 
stocurile de pește și datele privind capturile, pentru a respecta principiile și obiectivele 
politicii comune în domeniul pescuitului și ale APP și pentru a trage concluzii solide în ceea 
ce privește evaluarea acestor acorduri.

În final, raportorul subliniază că Parlamentul trebuie să fie informat imediat și pe deplin, în 
toate etapele, cu privire la procedurile referitoare la protocol sau la reînnoirea sa. Anual ar 
trebui să se prezinte Parlamentului și Consiliului un raport privind rezultatele programului 
sectorial multianual descris la articolul 4 din protocol, precum și privind respectarea cerințelor 
de raportare privind capturile.

3 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar 
pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999
4 Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului din 26 iunie 2003
5 Raport special al Curții de Conturi Europene: „Sunt acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului bine 
gestionate de către Comisie”, Oficiul de Publicații Luxemburg (Oct 2015)
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20.12.2019

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 
Europene, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul 
pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea 
Europeană
(COM(2019)0377 – C9-0000/2019 – 2019/0173(NLE)))

Raportor pentru aviz: Bernhard Zimniok

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În ultimii ani, Uniunea Europeană (UE) a semnat o serie de acorduri de parteneriat în 
domeniul pescuitului (APP) și protocoale cu țări terțe, adică țări care nu sunt membre ale 
Uniunii. UE acordă sprijin financiar și tehnic prin intermediul APP în schimbul drepturilor de 
pescuit pentru stocurile excedentare din zona economică exclusivă (ZEE) a țării, într-un 
mediu reglementat din punct de vedere juridic. Aceste acorduri se concentrează, de asemenea, 
asupra conservării resurselor și asupra sustenabilității ecologice, asigurând că toate navele UE 
fac obiectul acelorași norme de control și transparență și sprijinind politica de pescuit 
sustenabil a țării partenere. În paralel, în toate protocoalele la acordurile privind pescuitul a 
fost inclusă o clauză privind respectarea drepturilor omului.

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé 
și Principe (RD-STP) și Comunitatea Europeană a intrat în vigoare la 29 august 20111 și de 
atunci a fost reînnoit tacit. Ultimul protocol la acordul de pescuit dintre cele două părți, care a 
intrat în vigoare la 23 mai 2014, a expirat la 22 mai 2018.

Comisia a purtat negocieri cu guvernul RD-STP în vederea încheierii unui nou protocol la 
acordul existent în domeniul pescuitului. În urma acestor negocieri, la 17 aprilie 2019 a fost 
parafat un nou protocol. Acesta acoperă o perioadă de cinci ani de la data aplicării provizorii, 
și anume de la data semnării sale.

Posibilitățile de pescuit
Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii: 28 de nave de pescuit 
ton frigorifice cu plasă-pungă (16 pentru Spania și 12 pentru Franța) și 6 paragate de suprafață 
(5 pentru Spania și o licență pentru Portugalia).

Contribuția financiară

1 Regulamentul (CE) nr. 894/2007 privind încheierea unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între 
Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană (JO L 205, 7.8.2007, p. 35).
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Contribuția financiară anuală a UE se ridică la 840 000 EUR, pe baza:

- unui tonaj de referință de 8 000 de tone pe an, pentru care s-a stabilit suma de 400 000 EUR 
pe an aferentă accesului pe întreaga durată a protocolului și

- unui sprijin acordat pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului în RD-
STP, în valoare de 440 000 EUR pe an pe întreaga durată a protocolului.

Activitățile de pescuit în RD-STP
Sectorul pescuitului este unul dintre vectorii de creștere în RD-STP. Sectorul pescuitului din 
São Tomé și Principe este exclusiv artizanal și exploatează resursele de coastă și resursele de 
mari migratori. Ultimele capturi interne totale au fost evaluate recent ca depășind 12 000 de 
tone, inclusiv 3 300 de tone de specii de ton. Toate capturile aprovizionează piața internă în 
absența exporturilor. Flota artizanală s-a dezvoltat în ultimii ani, cu debarcări crescute și o 
trecere de la pescuitul de subzistență la o abordare mai comercială.

RD-STP acordă acces și navelor de pescuit de ton străine din afara UE, pe lângă navele UE. 
În ultimii ani, autoritățile din RD-STP au încheiat protocoale cu entități reprezentând 
aproximativ 15 nave de pescuit ton cu plasă-pungă. Aceste protocoale, transmise evaluatorilor 
de către autorități, includ condiții de plată diferite de cele pentru navele UE, modalități de 
monitorizare aliniate la cele aplicabile navelor UE, precum și clauze de sprijinire a ocupării 
forței de muncă a cetățenilor RD-STP la bordul navelor.

Având în vedere importanța provocărilor economice, sociale și de mediu cu care se confruntă 
RD-STP, raportorul consideră că prezentul protocol și întreaga contribuție financiară a 
Uniunii ar trebui să sprijine următoarele priorități: 

- promovarea unei economii durabile, acordându-se o atenție deosebită pescuitului local la 
scară mică; promovarea modernizării infrastructurii portuare, în special în ceea ce privește 
tratarea și eliminarea în condiții de siguranță a agenților foarte poluanți, cum ar fi uleiul de 
motor, fără a se limita însă la acesta; și promovarea egalității de tratament a tuturor 
lucrătorilor din lanțul de pescuit, acordând o atenție specială grupurilor vulnerabile. 

- îmbunătățirea cunoștințelor privind această regiune oceanică și a cooperării științifice, 
permițând în special oamenilor de știință locali și din UE să se îmbarce pe navele care 
operează în zona respectivă; aceasta înseamnă, de asemenea, cunoașterea exactă a efectelor 
cumulative ale diferitelor acorduri de pescuit încheiate de RD-STP cu țări terțe cu privire la 
situația resurselor piscicole din această regiune oceanică, pentru a se asigura că industria 
pescuitului poate continua să se dezvolte sustenabil și că viețuitoarele marine nu sunt afectate 
negativ de supraexploatare;

- intensificarea monitorizării, a controlului și a controlului aplicării legislației din domeniu 
pentru a eradica pescuitul INN; în acest sens, ar trebui facilitată coordonarea strânsă cu toate 
celelalte programe de sprijin din domeniu;

- transparența folosirii contribuției financiare a UE se asigură prin utilizarea tuturor normelor 
UE aplicabile, precum și a Codului de transparență fiscală al FMI (FTC), pentru a asigura 
beneficii maxime pentru populația din RD-STP, precum și pentru ecosistemul și viața marină 
din regiune. 

Raportorul speră că noul protocol poate avea potențialul de a încuraja utilizarea legală 
responsabilă și sustenabilă a resurselor piscicole, să ofere beneficii maxime și să asigure un 
grad ridicat de transparență fiscală în ceea ce privește utilizarea fondurilor UE.
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******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele 
Uniunii Europene, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în 
sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Principe și 
Comunitatea Europeană.
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26.11.2019

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 
Europene, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul 
pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea 
Europeană
(COM(2019)0377 – C9-0000/2019 – 2019/0173(NLE))

Raportor pentru aviz: José Manuel Fernandes

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé 
și Principe și Comunitatea Europeană1 a intrat în vigoare la 29 august 20112 și a fost reînnoit 
tacit de atunci. Precedentul protocol la acord, care a intrat în vigoare la 23 mai 2014, a expirat 
la 22 mai 2018. 

Pe baza directivelor de negociere pertinente, Comisia a purtat negocieri cu guvernul Republicii 
Democratice São Tomé și Principe în vederea încheierii unui nou protocol la acord. În urma 
acestor negocieri, la 17 aprilie 2019 a fost parafat un nou protocol. Protocolul acoperă o 
perioadă de cinci ani. Noul protocol oferă posibilități de pescuit navelor Uniunii în apele São 
Tomé și Principe, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând 
recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic 
(ICCAT). Acest nou protocol ține cont de rezultatele unei evaluări a protocolului anterior 
(2014-2018) și ale unei evaluări prospective privind necesitatea încheierii unui nou protocol. 
Ambele evaluări au fost realizate de experți externi. Protocolul va permite, totodată, Uniunii 
Europene și São Tomé și Principe să colaboreze mai strâns pentru a promova o exploatare 
responsabilă a resurselor piscicole din apele São Tomé și Principe și pentru a sprijini eforturile 
São Tomé și Principe de a-și dezvolta sectorul pescuitului, în interesul ambelor părți. 

Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:

- 28 de nave de pescuit ton frigorifice cu plasă-pungă;

- 6 nave de pescuit cu paragate plutitoare.

Negocierea unui nou protocol la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat cu São 
Tomé și Principe face parte din acțiunea externă a Uniunii față de țările din Africa, zona 
Caraibilor și Pacific (ACP) și ține seama în special de obiectivele Uniunii în ceea ce privește 
respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului.

1 JO L 205, 7.8.2007, p. 36.
2 JO L 31, 31.1.2013, p. 1.
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Contribuția financiară anuală a Uniunii Europene este de 840 000 EUR și se bazează pe:

a) un tonaj de referință de 8 000 de tone pe an, pentru care s-a stabilit suma de 400 000 EUR 
pe an aferentă accesului pe întreaga durată a protocolului; 

b) un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului în São Tomé și 
Principe, în valoare de 440 000 EUR pe an pe întreaga durată a protocolului. Acest sprijin 
răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de gestionare sustenabilă a resurselor 
piscicole continentale și maritime ale São Tomé și Principe pe toată durata protocolului.

Suma anuală pentru creditele de angajament și de plată este stabilită în cursul procedurii 
bugetare anuale, inclusiv în ceea ce privește linia de rezervă pentru protocoalele care nu se află 
încă în vigoare la începutul anului3.

Comisia va fi autorizată să aprobe, în numele Uniunii, modificările aduse protocolului ce 
urmează a fi adoptate de comitetul mixt instituit în temeiul acordului de parteneriat.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului 
privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica 
Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană.

3 În conformitate cu Acordul interinstituțional privind cooperarea în chestiuni bugetare (2013/C 373/01).
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