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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO NÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União 
Europeia, do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a União 
Europeia e a República das Seicheles e do seu Protocolo de Aplicação (2020–2026)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002M(NLE))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (05243/2020),

– Tendo em conta o Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre a União 
Europeia e a República das Seicheles (05246/2020),

– Tendo em conta o protocolo de aplicação do Acordo de Parceria no domínio da Pesca 
Sustentável entre a União Europeia e a República das Seicheles (2020-2026),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do 
artigo 43.º, n.º 2, do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), e do 
artigo 218.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
(C9-0073/2020),

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de...1, sobre o projeto de decisão do 
Conselho, 

– Tendo em conta o artigo 208.º do TFUE sobre a coerência das políticas para o 
desenvolvimento,

– Tendo em conta o artigo 31.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das 
pescas (PCP)2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de abril de 2016, sobre regras comuns tendo em 
vista a aplicação da dimensão externa da PCP, incluindo os acordos de pesca3,

– Tendo em conta o relatório, de 29 de abril de 2019, intitulado «Avaliação ex post e ex 
ante do Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a 
República das Seicheles e do seu protocolo de aplicação»,

– Tendo em conta o Quadro Político Estratégico e o Roteiro da Economia Azul das 
Seicheles: Traçar o Futuro (2018-2030),

– Tendo em conta o relatório da 18.ª sessão do comité científico da Comissão do Atum do 
Oceano Índico (IOTC), de novembro de 2015, nomeadamente a sua recomendação 

1 Textos aprovados, P9_TA(0000)0000.
2 JO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
3 JO C 58 de 15.2.2018, p. 93.



PE648.264v02-00 4/15 RR\1215374PT.docx

PT

relativa ao atum-albacora,

– Tendo em conta o relatório da 21.ª sessão do comité científico da IOTC, de dezembro 
de 2018, nomeadamente a sua avaliação das unidades populacionais no Oceano Índico,

– Tendo em conta o relatório da 21.ª Sessão do grupo de trabalho da IOCT sobre atum 
tropical, realizada em Donostia-San Sebastian, Espanha, de 21 a 26 de outubro de 2019,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.º 2, do seu Regimento,

– Tendo em conta a carta da Comissão do Desenvolvimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A9-0184/2020),

A. Considerando que a Comissão negociou com o Governo das Seicheles um novo 
«Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável» (APPS UE-Seicheles), bem 
como o seu protocolo de aplicação, com uma vigência de seis anos; que o APPS com as 
Seicheles é o acordo sobre a pesca de atum mais importante para a União em termos de 
volume de capturas, uma vez que concede acesso às águas das Seicheles a quarenta 
atuneiros cercadores com rede de cerco com retenida, oito palangreiros de superfície e 
embarcações de apoio, em conformidade com as resoluções pertinentes da Comissão do 
Atum do Oceano Índico (IOTC);

B. Considerando que o objetivo global do APPS UE-Seicheles é promover a pesca 
sustentável e definir as normas que regem o acesso dos navios de pesca da União à zona 
de pesca das Seicheles;

C. Considerando que o novo protocolo proporciona aos navios da UE possibilidades de 
pesca na zona de pesca das Seicheles, dando-lhes acesso a uma parte adequada do 
excedente de recursos marinhos vivos, em conformidade com os melhores pareceres 
científicos disponíveis e as resoluções e recomendações da IOTC, respeitando os limites 
do excedente disponível;

D. Considerando que o APPS tem vindo a apoiar e deve continuar a apoiar os 
compromissos assumidos pela UE no âmbito de acordos internacionais, nomeadamente 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, em 
particular os ODS 14 e 10; que todas as ações da UE, incluindo a celebração do APPS, 
devem contribuir para a consecução destes objetivos;

E. Considerando que os APPS figuram entre os acordos de pesca mais transparentes e 
sustentáveis do mundo e que proporcionam um quadro jurídico sofisticado e sólido, 
promovendo elevadas normas sociais, ambientais e de conformidade;

F. Considerando que o acordo promove o reforço da cooperação económica, financeira e 
científica entre a UE e as Seicheles, com o objetivo de consecução de uma pesca 
sustentável; 

G. Considerando que, quando a UE não está presente na zona económica exclusiva (ZEE) 
de um país terceiro, o excedente de unidades populacionais é explorado por outras 
frotas que, frequentemente, têm normas de sustentabilidade social ou ambiental baixas, 
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cujos produtos de baixo custo e insustentáveis acabam no mercado da UE;

H. Considerando que o princípio da não discriminação entre as diferentes frotas que 
pescam nas águas do país terceiro com o qual a UE celebrou um acordo é um princípio 
fundamental que contribui para uma pesca sustentável;

I. Considerando que os APPS asseguram igualmente a coerência entre os princípios que 
regem a política comum das pescas e os compromissos que se inscrevem noutras 
políticas europeias [exploração sustentável dos recursos de Estados terceiros, luta contra 
a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), integração de países parceiros 
na economia global, contribuição para o desenvolvimento sustentável em todas as suas 
dimensões, bem como uma melhor governação das pescarias nos planos político e 
financeiro];

J. Considerando que se pretende igualmente redinamizar a cooperação entre a União 
Europeia e a República das Seicheles, a fim de favorecer uma política das pescas 
sustentável e a exploração responsável dos recursos haliêuticos na zona de pesca das 
Seicheles e no Oceano Índico, no interesse de ambas as partes; que, além disso, esta 
cooperação ajudará a promover condições de trabalho dignas no setor das pescas;

K. Considerando que a renovação do protocolo contribuiria para o reforço da 
monitorização, controlo e vigilância e para a melhoria da governação da pesca na 
região;

L. Considerando que as Seicheles são o centro operacional e logístico da atividade da 
pesca do atum no Oceano Índico e que, para a UE, é importante manter um instrumento 
que permita uma cooperação setorial aprofundada com um interveniente fundamental na 
governação dos oceanos a nível sub-regional, tendo em conta a extensão da zona de 
pesca sob a sua jurisdição; que o reforço da relação com as Seicheles ajudará também a 
criar alianças no âmbito da IOTC;

M. Considerando que as Seicheles beneficiam de um apoio setorial específico, que prevê 
oportunidades de financiamento plurianuais;

N. Considerando que o setor das pescas, incluindo a pesca do atum pelos navios de pesca 
europeus ao abrigo do presente acordo, tem uma grande importância para a economia 
das Seicheles, uma vez que é essencial para o desenvolvimento económico do país, a 
criação de emprego e a segurança alimentar, e que unidades populacionais sustentáveis 
são fundamentais para a sua estabilidade a longo prazo;

O. Considerando que o APPS tem vindo em geral a contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do setor das pescas das Seicheles e deve continuar a fazê-lo, em particular 
no que se refere à pesca artesanal, com o objetivo de garantir à população deste país a 
soberania alimentar e a segurança alimentar a longo prazo; 

P. Considerando que é importante que o APPS contribua para melhorar as condições de 
trabalho no setor das pescas;

Q. Considerando que, no âmbito do acordo precedente, a taxa global de utilização foi de 
7 % para os palangreiros de superfície e de 69 % para os atuneiros cercadores, o que 
significa que, em média, 27 cercadores da UE obtiveram autorização, mas esta poderia 
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ter sido concedida a 40;

R. Considerando que os atuneiros da UE que operaram ao abrigo do acordo para o período 
de 2014-2017 desembarcaram aproximadamente 22 % da sua captura regional de atum 
na fábrica de conservas da IOTC (preço de mercado internacional);

S. Considerando que uma das condições prévias básicas para a consecução de uma pesca 
sustentável é o acesso a dados precisos e fiáveis;

T. Considerando que as avaliações das unidades populacionais realizadas pela IOTC 
indicam que o gaiado e o atum-patudo são explorados a níveis sustentáveis, mas que as 
unidades populacionais de atum-albacora são sujeitas a sobrepesca, bem como a um 
esforço de pesca excessivo na região;

U. Considerando que se prevê que as alterações climáticas tenham um impacto negativo 
nas diferentes populações de atum do Oceano Índico;

V. Considerando que, em 2015, o comité científico da IOTC recomendou uma redução de 
20 % das capturas de atum-albacora e que, no entanto, esta recomendação não foi 
devidamente seguida; que, em 2018, o comité científico reiterou a sua recomendação de 
se reduzirem as capturas de atum albacora, a fim de permitir a recuperação da biomassa 
para níveis sustentáveis;

W. Considerando que o Quadro Político Estratégico da Economia Azul 2018-2030 das 
Seicheles destaca as prioridades deste país em matéria de segurança alimentar, formação 
profissional, zonas marinhas protegidas e reforço das parcerias regionais;

X. Considerando que o combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada é uma 
das condições prévias básicas para a consecução de uma pesca sustentável;

Y. Considerando que a contribuição financeira da União para as Seicheles no âmbito do 
APPS é de 5,3 milhões de euros por ano, incluindo 2,8 milhões de euros para o apoio 
setorial; que a contribuição total do orçamento da UE ascende a 31,8 milhões de euros 
para um período de seis anos; que a taxa a pagar pelos armadores por tonelada de atum 
capturado aumentou de 55 euros para 75 euros ao abrigo do protocolo anterior e que o 
novo protocolo prevê um aumento em 2020 de 80 euros para 85 euros por tonelada ao 
longo de seis anos; que as estimativas apontam para uma contribuição total dos 
armadores de 26,4 milhões de euros durante todo o período de vigência do protocolo; 
que, este valor representa uma contribuição financeira total da União Europeia de 
58,2 milhões de euros durante todo o período de vigência do protocolo, o que equivale a 
9,7 milhões de euros por ano;

Z. Considerando que, desde 2018, a União concedeu, através do Banco Europeu de 
Investimento, 17,5 milhões de euros em empréstimos e subvenções à reforma e 
expansão do maior porto comercial das Seicheles, Puerto Victoria; que estes 
investimentos beneficiam a competitividade económica das Seicheles, a criação de 
emprego e o crescimento sustentável para todos os setores da economia local;

AA. Considerando que alguns navios que arvoram pavilhão das Seicheles são propriedade de 
cidadãos ou de empresas da UE;
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AB. Considerando que se deve manter o Parlamento imediata e plenamente informado, em 
todas as fases, dos procedimentos relativos ao APPS, ao seu protocolo e, se for caso 
disso, à sua renovação;

1. Salienta que o APPS UE-Seicheles, ao mesmo tempo que oferece possibilidades de 
pesca para os navios da UE e promove a cooperação científica, tem vindo em geral a 
garantir que a atividade piscatória da frota da União respeite os objetivos de 
sustentabilidade e deve continuar a assegurar o respeito dos objetivos da proteção do 
ambiente sem prejudicar a biodiversidade marinha, o que significa que os navios da UE 
devem capturar uma parte adequada do excedente de recursos marinhos vivos, calculada 
com base nos melhores conhecimentos e pareceres científicos disponíveis;

2. Salienta a necessidade de promover a cooperação científica e de proceder ao 
intercâmbio de dados estatísticos relativos à conservação biológica e ao ambiente 
necessários para a gestão e a conservação dos recursos marinhos vivos, de modo a que 
tanto os navios de pesca da União como os outros navios de pesca que realizam a sua 
atividade nas águas das Seicheles possam operar em conformidade com os critérios de 
sustentabilidade;

3. Salienta que o setor das pescas é um setor importante para a economia das Seicheles e 
que é essencial para o desenvolvimento económico, o emprego e a segurança alimentar 
do país;

4. Salienta que é importante que o APPS esteja em plena consonância com as medidas de 
conservação e de gestão introduzidas com base nas resoluções e nas recomendações 
adotadas pelas organizações regionais a que a República das Seicheles pertence, 
nomeadamente a IOTC, e contribua para essas medidas;

5. Congratula-se com o facto de as Seicheles e a UE pretenderem intensificar a sua 
cooperação no âmbito da IOTC e contribuir para as suas resoluções e recomendações; 
incentiva a Comissão a apresentar propostas conjuntas sobre o reforço das atividades de 
monitorização e de controlo, bem como sobre o impacto das alterações climáticas nas 
populações de atum do Oceano Índico, nomeadamente através da promoção da 
cooperação científica;

6. Considera que o APPS UE-Seicheles deve continuar a promover uma maior cooperação 
económica, financeira, técnica e científica entre a UE e as Seicheles no domínio da 
pesca sustentável e da exploração responsável dos recursos haliêuticos na zona de pesca 
das Seicheles, incluindo o apoio ao controlo, à vigilância e à inspeção das atividades de 
pesca;

7. Observa que o setor das pescas das Seicheles, nomeadamente a sua componente 
artesanal, não foi suficientemente envolvido nas negociações; solicita que se melhore, 
tanto quanto possível, a participação e o diálogo com as comunidades locais e as partes 
interessadas do setor da pesca, mantendo-as informadas e integrando-as 
sistematicamente na aplicação do APPS e do seu protocolo, bem como da sua futura 
renovação, a fim de garantir que os interesses e o desenvolvimento do setor da pesca 
das Seicheles não sejam prejudicados pelo APPS UE-Seicheles e evitar perturbações 
nas atividades de pesca artesanal local;
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8. Contata que protocolo do APPS UE-Seicheles poderia eventualmente conduzir a um 
aumento da capacidade de pesca, com um número estável de cercadores com rede de 
cerco com retenida e um número crescente de palangreiros, uma vez que não foram 
utilizadas todas as possibilidades no âmbito do acordo anterior, não obstante as 
recomendações científicas para reduzir as capturas de atum-albacora e os apelos do 
sindicato de pescadores das Seicheles à redução do esforço de pesca na região;

9. Apela à aplicação das medidas recomendadas pela IOTC, nomeadamente as medidas 
relativas à recuperação das unidades populacionais de atum-albacora; exorta a 
Comissão, bem como as autoridades das Seicheles, a adotarem todas as medidas 
necessárias, em consonância com a IOTC, para pôr termo à sobrepesca do atum-
albacora pela frota da UE, incluindo a introdução de limites de captura para esta espécie 
de atum e o reforço da luta contra a pesca INN; solicita à Comissão e às autoridades das 
Seicheles que promovam, entre as outras partes contratantes, a aplicação dessas medidas 
por todas as frotas que operam nas águas das Seicheles;

10. Salienta a necessidade de melhorar a seletividade com vista a reduzir grandemente as 
capturas acessórias e as capturas indesejadas de todas as espécies, em particular de 
espécies sensíveis e peixes juvenis, a fim de assegurar a sustentabilidade a longo prazo 
das unidades populacionais;

11. Congratula-se com o cumprimento do requisito do protocolo em que os atuneiros 
cercadores da UE se comprometeram a fornecer fábricas de conservas de atum e/ou a 
indústria local de transformação nas Seicheles;

12. Congratula-se com a introdução de medidas destinadas a limitar o número de navios de 
apoio e a utilização de dispositivos de concentração de peixes (DCP), a fim de reduzir o 
seu impacto negativo nos peixes juvenis, bem como o lixo marinho; congratula-se com 
a obrigação de se utilizar DCP biodegradáveis, que devem ser recuperados quando 
deixam de estar operacionais; salienta que estas medidas devem ser cuidadosamente 
acompanhadas e avaliadas; considera, porém, que estas medidas não são suficientes 
para limitar o impacto negativo de tais dispositivos na biodiversidade e o lixo marinho e 
que é imperativo que a sua utilização seja rapidamente reduzida de forma drástica;

13. Congratula-se com o facto de, para efeitos de gestão e monitorização ambiental dos 
ecossistemas marinhos, as autoridades das Seicheles preverem a criação de um fundo 
específico para o qual contribuirão os cercadores com rede de cerco com retenida;

14. Salienta a importância de reforçar as medidas de prevenção e recolha de resíduos 
plásticos, a fim de reduzir o lixo marinho;

15. Congratula-se com o facto de as Seicheles, nos últimos anos, terem criado áreas 
marinhas protegidas; manifesta a sua preocupação com a falta de uma gestão eficaz; 
recorda que estas áreas devem ser geridas em conformidade com os objetivos de 
proteção do ambiente e alerta paras os efeitos negativos que a autorização de outras 
atividades económicas, como a prospeção e a exploração de petróleo, ou o transporte 
marítimo poderiam ter nestas áreas protegidas; reitera a importância da vigilância e do 
controlo dessas áreas, a fim de dispor dos melhores conhecimentos científicos para 
apoiar a sua gestão;
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16. Salienta que a recolha de dados exatos e fiáveis, o intercâmbio e o tratamento destes 
dados, bem como a vigilância, a monitorização e um controlo eficazes das pescas são 
fundamentais para assegurar a longo prazo unidades populacionais sustentáveis, e que o 
APPS UE-Seicheles deve reforçar a cooperação nestes domínios; congratula-se com a 
possibilidade de realizar programas de inspeção conjuntos baseados no risco em navios 
da UE, programas de monitorização, controlo e vigilância, e com a transição para um 
sistema eletrónico de notificação (SEN) o mais rapidamente possível, uma vez aprovado 
pela Comissão Mista.

17. Salienta a necessidade de reforçar a cooperação entre a UE e as Seicheles no domínio da 
luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), em particular 
através da formação de funcionários das Seicheles em matéria de monitorização e 
inspeção;

18. Congratula-se com o facto de o Governo das Seicheles se comprometer a divulgar 
publicamente e a proceder ao intercâmbio de informações relativas a qualquer acordo 
que autorize navios estrangeiros na sua zona de pesca e o esforço de pesca daí 
resultante, nomeadamente o número de autorizações de pesca emitidas e as capturas 
declaradas, uma vez que as frotas estrangeiras pescam atualmente nas águas das 
Seicheles ao abrigo de acordos não publicados; reitera a importância de as autoridades 
das Seicheles apenas assinarem acordos de pesca com países que estejam empenhados  
na luta contra a pesca INN e com frotas que sigam normas rigorosas de gestão 
sustentável da pesca;

19. Congratula-se com o compromisso das autoridades das Seicheles de não conceder 
condições mais favoráveis do que as previstas no presente acordo a outras frotas 
estrangeiras que operam na zona de pesca das Seicheles, que têm as mesmas 
características e capturam as mesmas espécies que as abrangidas pelo presente acordo e 
pelo seu protocolo de aplicação;

20. Insta a Comissão a assegurar que a mudança de pavilhão dos navios da UE esteja em 
conformidade com o Regulamento (UE) 2017/2403, relativo à gestão sustentável das 
frotas de pesca externas, nomeadamente, através da promoção de um número OMI 
(Organização Marítima Internacional) obrigatório que seria atribuído a cada navio para 
toda a sua vida útil;

21. Salienta a importância de o apoio setorial ser orientado de forma mais precisa, de modo 
a financiar medidas que apoiem efetivamente o desenvolvimento sustentável do setor da 
pesca local, em particular a sua componente artesanal, e que contribuam para uma 
gestão eficaz das pescas, prestando especial atenção à formação das tripulações em 
matéria de segurança, à melhoria da monitorização, controlo e vigilância e à formação 
de mulheres e jovens, com base nos aspetos positivos do apoio setorial decorrentes do 
acordo anterior; solicita a publicação da lista pormenorizada de projetos financiados 
pelo apoio setorial no âmbito do presente APPS e a melhoria da comunicação relativa 
aos resultados dos programas;

22. Congratula-se com o compromisso das partes de promover a cooperação económica, 
comercial, científica e técnica no setor das pescas e em atividades relacionadas com o 
mesmo, bem como a criação de capacidades humanas e institucionais no setor das 
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pescas para promover o desenvolvimento de competências e melhorar as capacidades de 
formação para contribuir para a sustentabilidade das atividades pesqueiras nas Seicheles 
e o desenvolvimento da economia azul;

23. Insta a Comissão a assegurar o necessário controlo da contribuição dos armadores da 
UE para o fundo criado pelas autoridades das Seicheles, para efeitos de gestão 
ambiental e de observação dos ecossistemas marinhos nas suas águas, incluindo na 
Comissão Mista;

24. Apela a uma avaliação pormenorizada dos efeitos do APPS nas economias locais em 
termos de emprego, desenvolvimento de infraestruturas e condições sociais e de 
trabalho;

25. Exorta a Comissão a enviar ao Parlamento e a disponibilizar ao público as atas e 
conclusões das reuniões da Comissão Mista prevista no artigo 12.º do APPS e as 
conclusões das avaliações anuais; solicita à Comissão que facilite a participação de 
representantes do Parlamento nas reuniões da Comissão Mista, incluindo por 
videoconferência, e que incentive a participação sistemática das comunidades 
piscatórias das Seicheles e das partes interessadas associadas;

26. Exorta a Comissão e o Conselho, no âmbito das respetivas competências, a manterem o 
Parlamento imediata e plenamente informado em todas as fases dos procedimentos 
relativos ao acordo e ao seu protocolo e, se for caso disso, à sua renovação, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 2, do Tratado da União Europeia (TUE) e do artigo 218.º, n.º 10, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE);

27. Chama a atenção da Comissão e do Conselho para o facto de que proceder 
constantemente à aplicação provisória de acordos internacionais antes de o Parlamento 
dar a sua aprovação não é compatível com os princípios orientadores do Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor» e que esta prática prejudica a reputação 
democrática da UE no seu conjunto e, por conseguinte, apela à melhoria do 
procedimento;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros e ao Governo e Parlamento da 
República das Seicheles.
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CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO

Ex.mo Senhor 
Deputado Pierre Karleskind
Presidente
Comissão das Pescas
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre o Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre a 
União Europeia e a República das Seicheles e o seu protocolo de aplicação (2020–
2026) (2020/0002(NLE))

Ex.mo Senhor Presidente

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão do Desenvolvimento foi incumbida de 
submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. Na sua reunião de 12 de 
maio de 2020, a Comissão do Desenvolvimento decidiu proceder ao envio do presente parecer 
sob a forma de carta.

A Comissão do Desenvolvimento examinou o assunto na sua reunião de 12 de maio de 2020. 
No decurso da referida reunião, decidiu instar a Comissão das Pescas, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar na proposta de resolução que aprovar as sugestões constantes 
da presente carta.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Tomas Tobé

SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que a política europeia das pescas deve ser coerente com os objetivos de 
desenvolvimento estabelecidos no artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e, em particular, com as especificações a que se refere o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável n.º 14 da Agenda 2030: conservar e usar de forma 
sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável;
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2. Salienta que a pesca, e em especial a pesca do atum que é um setor importante para a 
economia das Seicheles, é essencial para o desenvolvimento económico, as 
oportunidades de emprego e a segurança alimentar do país; sublinha que o acesso dos 
navios da UE deve ser genuinamente limitado ao excedente dos recursos haliêuticos, em 
conformidade com o princípio do rendimento máximo sustentável; recorda que a pesca 
realizada por navios da UE não deve comprometer a segurança alimentar das 
populações locais; salienta que são essenciais recursos haliêuticos saudáveis para 
garantir a segurança alimentar a longo prazo; solicita que se tomem medidas para 
combater a sobrepesca do atum albacora;

3. Recorda o impacto destrutivo do lixo marinho na biodiversidade local e nos 
ecossistemas dos territórios insulares; apela, por conseguinte, ao aperfeiçoamento das 
políticas de gestão de resíduos e recolha de plásticos, reforçando a economia das 
Seicheles no sentido de um modelo mais sustentável e ecossistémico, e aumentando 
igualmente a atratividade do seu setor turístico;

4. Apela a esforços concertados no sentido de promover o desenvolvimento económico 
local e reforçar as comunidades costeiras que dependem dos recursos marinhos; 
salienta, em particular, que o apoio setorial da UE, em consonância com a ambição da 
dimensão externa do Pacto Ecológico Europeu, deve apoiar o desenvolvimento do setor 
da pesca artesanal e local de forma sustentável e beneficiar, em particular, as mulheres e 
os jovens;

5. Recorda a necessidade de incluir as comunidades locais, e especialmente representantes 
das comunidades piscatórias, nas negociações de acordos de parceria no domínio da 
pesca sustentável (APPS) e respetivos protocolos de execução, bem como na conceção 
dos planos de apoio setoriais;

6. Recorda o papel essencial das mulheres na pesca artesanal, nomeadamente na 
comercialização e na transformação de produtos; relembra a importância do apoio ao 
desenvolvimento através da formação, por exemplo em matéria de segurança a bordo, e 
de se proceder à identificação dos elos em falta na cadeia de produção alimentar, como 
a falta de pequenas infraestruturas na cadeia de refrigeração;

7. Salienta que as vulnerabilidades económicas estruturais das Seicheles devem ser 
abordadas com a participação das pequenas e médias empresas locais nos principais 
setores geradores de rendimentos, como as pescas e o turismo;

8. Sublinha que os pequenos Estados insulares em desenvolvimento estão extremamente 
dependentes dos oceanos para o transporte, a segurança alimentar e o turismo, sendo 
necessária uma coordenação entre os intervenientes em diferentes setores para 
maximizar o potencial destes setores;

9. Apela à transparência no uso das verbas da UE e à publicação da lista de projetos 
financiados, que deve incluir informações pormenorizadas sobre os efeitos cumulativos 
dos vários acordos de pesca em vigor na zona económica exclusiva sobre as unidades 
populacionais de peixes e a biodiversidade marítima, a fim de permitir um melhor 
acompanhamento, evitar sobreposições e assegurar a sensibilização do público para as 
opções em matéria de financiamento de projetos;
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10. Congratula-se com a decisão tomada pelo Governo das Seicheles de aumentar as áreas 
marinhas protegidas (AMP) do país para 30 % do total de águas territoriais; exorta as 
autoridades a aplicarem um modelo sólido de governação e de gestão nessas áreas 
marinhas protegidas e a se assegurarem que sejam desenvolvidos critérios adequados 
para regulamentar a atividade, bem assim como a zelar para que as regras das zonas de 
proteção média e elevada da biodiversidade sejam aplicadas em conformidade;

11. Apela ao estabelecimento de objetivos mais ambiciosos na contratação de marinheiros 
das Seicheles para navios de pesca da UE; reitera a necessidade de respeitar os 
princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e, em particular, defende a 
assinatura da Convenção n.º 188 da OIT;
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