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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma 
unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania 
privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției 
financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre 
Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 
2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12928/2019),

– având în vedere Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și 
Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a 
posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat 
în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania 
care expiră la 15 noiembrie 2019 (12927/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 43 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0175/2019),

– 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 bugete,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A9-0088/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

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

Context: 

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului (APP) cu Mauritania oferă flotei Uniunii 
posibilități semnificative de pescuit al speciilor demersale și pelagice, precum și al tonului și 
al speciilor mari migratoare. UE a stabilit o rețea de acorduri bilaterale de parteneriat în 
domeniul pescuitului sustenabil în Oceanul Atlantic, în dreptul Africii de Vest, și anume cu 
Marocul, Senegalul, Gambia, Guineea-Bissau, Liberia și Côte d’Ivoire. 

În perioada 2018-2019, Comisia a efectuat o evaluare ex post a protocolului actual la APP cu 
Mauritania, precum și o evaluare ex ante a unei posibile reînnoiri a protocolului, în urma cărora a 
concluzionat că sectorul pescuitului din UE este foarte interesat de pescuitul în Mauritania și că 
reînnoirea protocolului ar contribui la consolidarea monitorizării, a controlului și a supravegherii 
și la o mai bună guvernanță a pescuitului în această regiune. Pentru UE, este important să se 
mențină un instrument care să permită o cooperare sectorială aprofundată cu un actor major în 
guvernanța oceanelor la nivel subregional, din cauza întinderii zonei de pescuit aflate sub 
jurisdicția sa. 

La 8 iulie 2019, Consiliul a adoptat mandatul de autorizare a Comisiei Europene să deschidă 
negocierile pentru reînnoirea APP dintre UE și Republica Islamică Mauritania, precum și a 
protocolului de punere în aplicare a acordului respectiv de stabilire a posibilităților de pescuit 
și a contribuției financiare, care a expirat la 15 noiembrie 2019.

Mandatul respectiv prevede că, în cazul în care negocierile între Uniunea Europeană și 
Republica Islamică Mauritania privind un nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului 
sustenabil (APPS) și privind un protocol între Uniune și Mauritania necesită mai mult timp 
decât s-a prevăzut și pentru a evita o perioadă lungă de întrerupere a activităților de pescuit, 
Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a conveni cu Mauritania o prelungire cu un an a 
actualului protocol, continuând, în același timp, să încerce să ajungă la un acord cu privire la 
un nou APPS și la un nou protocol, în conformitate cu obiectivele identificate în mandat.

Din cauza complexității negocierilor, ambele părți au convenit, într-adevăr, să prelungească 
protocolul actual pentru o perioadă de maximum un an. Ele au stabilit prelungirea printr-un 
acord sub forma unui schimb de scrisori, pe care l-au parafat la 4 septembrie 2019 la 
Bruxelles. Această prelungire a făcut ca navele de pescuit din UE să nu trebuiască să își 
întrerupă activitățile de pescuit după ce protocolul a expirat în noiembrie 2019. Aceasta este 
valabilă pentru o perioadă de maximum un an. Acum Parlamentul European trebuie să se 
pronunțe cu privire la aprobarea prelungirii.

Protocolul permite posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:

* nave de pescuit crustacee cu excepția langustelor și crabilor: 5 000 t și 25 de nave;
* traulere (nefrigorifice) și nave cu paragate de fund pentru pescuitul de merluciu 
senegalez: 6 000 t și 6 nave;
- traulere (frigorifice) pentru pescuitul de merluciu senegalez: (merluciu: 3 500 t, 

calmar: 1 450 t, sepie: 600 t);
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* nave de pescuit specii demersale, altele decât merluciul senegalez, cu alte unelte decât 
traulul: 3 000 t și 6 nave;

* nave de pescuit ton cu plasă-pungă: 12 500 t (tonaj de referință) și 25 de nave;
* ambarcațiuni de pescuit ton cu lansetă și nave de pescuit cu paragate: 7 500 t (tonaj de 

referință) și 15 nave;
* traulere pelagice frigorifice: 225 000 t (cu o depășire maximă autorizată de 10 %) și 19 

nave;
* nave pelagice nefrigorifice: 15 000 t (scăzute din volumul de la categoria 6, dacă sunt 
utilizate) și 2 nave.

Contribuția financiară

Contribuția financiară anuală este de 61 625 000 EUR pentru o perioadă maximă de un an în 
scopul prelungirii, pe baza:

(a) unei sume anuale pentru accesul la resursele piscicole, pentru categoriile prevăzute în 
protocol, stabilite la 57 500 000 EUR;
(b) unui sprijin acordat pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului din 
Mauritania în valoare de 4 125 000 EUR anual, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor 
politicii naționale a acestei țări de gestionare sustenabilă a resurselor piscicole continentale și 
marine.

Poziția raportoarei

Acordul în domeniul pescuitului cu Mauritania este cel mai important dintre acordurile în domeniul 
pescuitului cu țări terțe pe care le are UE în momentul de față. Primul dintre aceste acorduri a fost 
semnat acum mai mult de 30 de ani, iar în prezent au permisiunea de a pescui 58 de nave din Spania, 
Italia, Portugalia, Țările de Jos, Lituania, Letonia, Polonia, Germania, Regatul Unit, Irlanda și 
Franța.

Raportoarea recunoaște că este avantajos să se poată prelungi protocolul actual, deoarece 
complexitatea negocierilor cu Mauritania a fost și va rămâne, probabil, un obstacol în calea 
reînnoirii acestui acord. Cu toate acestea, deși recunoaște că este o măsură înțeleaptă, raportoarea 
avertizează ambele părți că prelungirea protocolului nu ar trebui să servească drept pretext pentru a 
prelungi inutil negocierile. 

Salută progresele înregistrate de protocolul actual în materie de transparență, grație unei clauze prin 
care Mauritania trebuie să facă public orice acord care permite accesul navelor străine în apele sale 
teritoriale. Raportoarea consideră că acest model ar trebui respectat de toate acordurile încheiate de 
Uniunea Europeană cu țări terțe și încurajează Comisia Europeană să mărească și mai mult 
transparența tuturor negocierilor bilaterale ale UE în domeniul pescuitului.

În această privință, invită Comisia să ajute Mauritania să îmbunătățească guvernanța și controlul 
utilizării acordurilor private pe care le-a încheiat, în special a celor care ar putea constitui abuzuri 
în sensul unui eventual pescuit excesiv, ar încălca drepturile lucrătorilor mauritani sau ar permite 
pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, așa cum au dezvăluit ONG-urile care își desfășoară 
activitatea în aceste pescării. Trebuie ca această țară să aibă posibilitatea de a renegocia aceste 
acorduri și de a se asigura că se aplică aceleași condiții ca și în cazul navelor Uniunii și că resursele 
sunt exploatate într-adevăr în mod sustenabil. Flota mauritană de pescuit tradițional trebuie să își 
păstreze accesul preferențial la resursele sale, în concordanță cu obiectivul de a garanta securitatea 
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alimentară în regiune. Sprijinul sectorial acordat de actualul protocol a fost majorat în comparație 
cu cel acordat de protocolul anterior, îmbunătățind ajutorul european pentru punerea în aplicare a 
noii strategii sectoriale pentru dezvoltarea sustenabilă a pescuitului în această țară. 

Raportoarea cere Comisiei să consolideze ajutorul acordat sectorului local al pescuitului din 
Mauritania, așa cum o demonstrează hotărârea cu care Uniunea Europeană mizează pe dezvoltarea 
flotelor din țările cu care a încheiat acorduri și dorința sa de a exporta modelul de sustenabilitate 
ecologică, economică și socială prevăzut în politica sa în domeniul pescuitului.

În plus, recunoaște eforturile de îmbunătățire a transportului depuse de Mauritania prin prevederea 
unei proceduri alternative de descărcare pentru cazul în care s-ar repeta întreruperile transportului 
rutier care s-au produs în lunile precedente. Proprietarii de nave din Uniune au suferit pierderi 
importante în urma blocării transportului rutier din cauza unui conflict la granița dintre Mauritania 
și Maroc. Îndeamnă Comisia să includă în noul protocol pe care îl negociază în prezent posibilitatea 
de a se face descărcări în porturi din afara Mauritaniei, pentru a se pune capăt acestor incidente 
neplăcute.

Raportoarea invită Comisia să se asigure că se păstrează îmbunătățirile ce figurează în actualul 
protocol, cum ar fi eliminarea restricțiilor impuse flotei Uniunii care au determinat utilizarea slabă 
a posibilităților de pescuit în urma eliminării navelor de pescuit cefalopode din flota europeană. Ar 
trebui să se menționeze în mod special stabilirea și adaptarea zonelor de pescuit pentru flota de 
pescuit crustacee și moluște și specii pelagice de talie mică, fapt esențial pentru îmbunătățirea 
coabitării cu flotele mauritane, și ar trebui să se verifice dacă se pot îmbunătăți posibilitățile de 
pescuit pentru flotele ce pescuiesc merluciu senegalez și navele de pescuit cu paragate de fund, cu 
condiția ca acest lucru să fie în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile. 

Trebuie menționat faptul că dispoziția referitoare la calcularea numărului de persoane din 
personalul mauritan care trebuie îmbarcat în mod obligatoriu la bordul navelor europene nu s-a 
modificat. Îndeamnă Comisia să mențină procentul de 60 % și ca acesta să fie calculat mai departe 
prin excluderea posturilor legate de manipularea echipamentelor tehnice, ceea ce rezolvă 
problemele legate de nivelul de calificare al marinarilor mauritani. 
 
Noul protocol include, de asemenea, îmbunătățiri pentru flota care vizează speciile de pești mari 
migratori, având în vedere că aceasta va putea pescui în condiții similare cu cele aplicate de alte țări 
terțe, fiind armonizate măsurile de control și acces potrivit condițiilor stabilite în alte acorduri 
privind pescuitul de ton. Raportoarea îndeamnă Comisia să mențină această îmbunătățire în noul 
protocol.
 
Raportoarea ar dori, de asemenea, să sublinieze importanța regulii care impune navelor europene 
să doneze 2 % din capturile de specii pelagice în beneficiul persoanelor nevoiașe. Aceste donații ar 
trebui să figureze și în viitorul protocol cu Mauritania.

Raportoarea insistă să se îmbunătățească dispozițiile prevăzute de protocolul actual, în special la 
articolul 1, menite să consolideze încrederea reciprocă și nediscriminarea flotei europene față de 
alte flote străine, ceea ce ar trebui să garanteze că se aplică aceleași condiții de conservare impuse 
navelor Uniunii. În vederea creșterii transparenței, Mauritania trebuie să își onoreze angajamentul 
de a publica toate acordurile publice sau private cu țările terțe și, de asemenea, să acorde acces 
preferențial flotei UE la excedentele sale.

În ceea ce privește zonele de pescuit, raportoarea invită Comisia să gestioneze la nivel regional 
speciile pelagice de talie mică, în conformitate cu recomandările grupului de lucru pentru specii 
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pelagice de talie mică din nord-vestul Africii al FAO, deoarece Mauritania împarte aceste stocuri 
cu Marocul, Gambia și Senegalul. Este necesar să se instituie programe comune de cercetare și, în 
vederea pregătirii noului protocol și a punerii în aplicare a acestuia, Comisia ar trebui să se asigure 
că reuniunile comisiilor științifice au loc în același timp sau la un interval de câteva zile.

În perspectiva noului protocol, raportoarea îndeamnă Comisia să mențină echilibrul dintre 
contribuția financiară și posibilitățile de pescuit convenite. Este important să se mențină raportul 
cost-beneficii al acordului cu Mauritania, la a cărui îmbunătățire au contribuit și modificările aduse 
măsurilor tehnice.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
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18.2.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui 
schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind 
prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare 
prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și 
Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

Raportor pentru aviz: Francisco Guerreiro

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Actualul acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica 
Islamică Mauritania (denumit în continuare „Acordul de parteneriat”) a fost adoptat la 30 
noiembrie 20061. 

Obiectivul protocolului este să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii Europene în 
apele Mauritaniei, ținând cont de evaluările științifice disponibile, în special de cele ale 
Comitetului pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF), în conformitate cu 
consilierea științifică și cu recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului 
din Oceanul Atlantic (ICCAT), în limitele surplusului disponibil. De asemenea, protocolul are 
drept obiectiv intensificarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică 
Mauritania, în vederea instituirii unui cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici 
sustenabile în domeniul pescuitului și a unei exploatări responsabile a resurselor piscicole din 
zona de pescuit a Republicii Islamice Mauritania, în interesul ambelor părți.

Ultimul protocol2, care stabilește posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în 
Acordul de parteneriat, a intrat în vigoare la 16 noiembrie 2015 și a expirat la 15 noiembrie 
2019. Acest protocol a fost modificat de două ori [prin Decizia (UE) 2017/451 a Comisiei3 și 
prin Decizia (UE) 2017/1373 a Comisiei4]. 

Până la finalizarea negocierilor pentru reînnoirea Acordului de parteneriat și a protocolului la 
acesta, Comisia, pe baza unei autorizații din partea Consiliului, a negociat cu Republica 

1 JO L 343, 8.12.2006, p. 1. 
2 JO L 315, 1.12.2015, p.3.
3 JO L 69, 15.3.2017, p. 34.
4 JO L 193, 25.7.2017, p. 4.
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Islamică Mauritania, în numele Uniunii Europene, un Acord sub formă de schimb de scrisori, 
care prelungește cu un an protocolul la Acordul de parteneriat. Acordul sub formă de schimb 
de scrisori a fost semnat la 13 noiembrie 2019.

Obiectivul schimbului de scrisori este de a permite Uniunii Europene și Republicii Islamice 
Mauritania să colaboreze în continuare pentru a promova o politică sustenabilă în domeniul 
pescuitului, precum și exploatarea responsabilă a resurselor piscicole în apele mauritane și de 
a le permite navelor Uniunii să desfășoare activități de pescuit în aceste ape. 

Regimul aplicabil în ultimul an al protocolului este prelungit, în aceleași condiții, pentru o 
perioadă de maxim un an. 

Contribuția financiară anuală a fost stabilită la 61 625 000 EUR pentru o perioadă maximă de 
un an în scopul prelungirii, pe baza: 

(a)  unei sume anuale pentru accesul la resursele piscicole, pentru categoriile prevăzute în 
protocol, stabilite la 57 500 000 EUR, pe durata prelungirii protocolului5; 

(b) unui sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Republicii 
Islamice Mauritania, în valoare de 4 125 000 EUR pe an. Acest sprijin răspunde 
obiectivelor politicii naționale a Mauritaniei în materie de gestionare sustenabilă a 
resurselor piscicole continentale și maritime pe întreaga durată a protocolului.

Schimbul de scrisori privind prelungirea stabilește, de asemenea, o clauză privind o reducere 
proporțională, în cazul în care negocierile de reînnoire a Acordului de parteneriat și a 
protocolului la acesta duc la semnarea acestor documente și la intrarea lor în vigoare înainte de 
expirarea prelungirii anuale care face obiectul schimbului de scrisori.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub 
formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind 
prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare 
prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și 
Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2019.

5 Decizia (UE) 2017/451 a Comisiei din 14 martie 2017 a aprobat, în numele Uniunii Europene, anumite 
modificări ale Protocolului, în special introducerea unei noi categorii de pescuit pentru traulerele frigorifice care 
pescuiesc merluciu senegalez, condițiile de desfășurare a pescuitului aplicabile acestei noi categorii și mărirea 
contribuției financiare pentru acces. Aceste modificări au fost înregistrate în anexa 5 la procesul-verbal al 
reuniunii comisiei mixte din 15 și 16 noiembrie 2016. 
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