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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 
Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea 
Europeană și Republica Seychelles și a protocolului de punere în aplicare a acestuia 
(2020-2026)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05243/2020),

– având în vedere proiectul de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil 
între Uniunea Europeană și Republica Seychelles și protocolul de punere în aplicare a 
acestuia (2020-2026) (05246/2020),

– 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) punctul 
(v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-
0073/2020),

– având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...1 referitoare la proiectul de 
decizie,

– 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 scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A9-0185/2020),

1. aprobă încheierea acordului și a protocolului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Seychelles.

1 Texte adoptate, P9_TA(0000)0000.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Uniunea Europeană a semnat un nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului durabil cu 
Republica Seychelles, precum și un protocol de punere în aplicare a acestui acord pentru o 
perioadă de șase ani (2020-2026). Acordul precedent dintre UE și Seychelles a fost semnat și 
a intrat în vigoare în 2007 și a fost prelungit tacit până în prezent. Ultimul protocol de punere 
în aplicare a acoperit o perioadă de șase ani, din ianuarie 2014 până în ianuarie 2020. 

Acordul stabilește normele care reglementează accesul navelor de pescuit ale Uniunii la apele 
Republicii Seychelles. În schimbul drepturilor de pescuit, Uniunea Europeană acordă 
Republicii Seychelles sprijin financiar și tehnic. Uniunea Europeană și Republica Seychelles 
au convenit, de asemenea, asupra unui ansamblu de mecanisme și norme care vizează 
promovarea unui pescuit sustenabil, în special prin îmbunătățirea controlului pescuitului, a 
colectării de date, a combaterii pescuitului INN (ilegal, nedeclarat și nereglementat) și a 
cooperării în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului din care fac parte UE 
și Seychelles.

Din punct de vedere financiar, acordul dintre UE și Seychelles reprezintă al cincilea cel mai 
important acord în domeniul pescuitului încheiat de UE și cel mai important în Oceanul 
Indian.

Conținutul acordului și al protocolului

În conformitate cu prioritățile politicii comune în domeniul pescuitului stabilite în 2014 și cu 
normele privind acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil, noul acord și 
protocolul aferent insistă asupra necesității de a respecta principiile sustenabilității, de a nu 
pescui decât surplusul calculat pe baza celor mai bune avize științifice.

Posibilitățile de pescuit

Acordul dintre UE și Seychelles este un acord privind tonul. Acesta conferă drepturi de 
pescuit navelor europene care vizează în principal diferitele specii de ton prezente în apele 
Republicii Seychelles.

Noul protocol prevede posibilități de pescuit pentru 40 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă 
(la fel ca în protocolul precedent), 8 nave de pescuit cu paragate plutitoare (cu 2 nave mai 
mult decât în protocolul precedent) și nave auxiliare, în conformitate cu rezoluțiile relevante 
ale IOTC (Comisia Tonului din Oceanul Indian).

Potrivit evaluării ex post/ex ante a impactului acordului UE-Seychelles, rata medie de 
utilizare a acordului a fost de 69 % în cazul navelor cu plasă-pungă, respectiv de 7 % în cazul 
navelor cu paragate plutitoare.

Sprijinul financiar
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Contribuția financiară a Uniunii Europene se ridică la 5,3 milioane EUR pe an, din care 
2,5 milioane EUR sunt alocați pentru accesul la resurse halieutice, iar 2,8 milioane EUR 
pentru sprijinirea dezvoltării politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Seychelles.

Acordul prevede că sprijinul sectorial include măsuri de sprijinire și gestionare a pescuitului, 
inclusiv a pescuitului artizanal și a acvaculturii, gestionarea aspectelor legate de sănătate și de 
calitate, monitorizarea, controlul și supravegherea pescuitului și combaterea pescuitului INN, 
promovarea capacităților științifice, în special în ceea ce privește datele referitoare la capturi, 
și consolidarea infrastructurii.

Navele care pescuiesc în temeiul prezentului acord trebuie să plătească o taxă de 80 de EUR 
pe tonă de pește capturat în primii doi ani ai protocolului, iar apoi 85 de EUR în următorii 
patru ani. Se estimează că această contribuție din partea armatorilor va fi de 
26,4 milioane EUR în cei șase ani de aplicare a protocolului.

Sectorul pescuitului și resursele din Seychelles și din Oceanul Indian

Sectorul pescuitului din Seychelles este deosebit de bine dezvoltat. Acesta reprezintă o parte 
importantă a economiei din Seychelles, aproape 90 % din exporturile sale, și joacă un rol 
esențial în securitatea alimentară a Republicii Seychelles. Una dintre particularitățile 
sectorului pescuitului din Seychelles este aceea că se capturează și specii migratoare cum ar fi 
tonul, vizat de navele europene.

Zonele de pescuit ale Republicii Seychelles sunt bogate în biomasă. Ele sunt traversate de 
rutele de migrație ale unor specii de pești pelagici mari precum tonul dungat, tonul cu 
aripioare galbene și tonul obez. Cu toate că evaluările stocurilor din Oceanul Indian efectuate 
de IOTC concluzionează că stocurile de ton dungat și de ton obez sunt în stare bună, 
nivelurile de alertă au fost atinse de mai mulți ani pentru tonul cu aripioare galbene, afectat de 
pescuitul excesiv.

Comisia științifică a IOTC a recomandat încă din 2015 o reducere a capturilor cu 20 % pentru 
tonul cu aripioare galbene. Această recomandare, reînnoită în 2018, nu a fost pusă în aplicare. 

Sectorul pescuitului, inclusiv prin intermediul flotei străine, este o sursă importantă de locuri 
de muncă în Seychelles, în special prin îmbarcarea de marinari sau în industria prelucrătoare.

Concluzie și recomandări

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil cu Uniunea Europeană trebuie să 
garanteze faptul că flota europeană autorizată să pescuiască în apele Republicii Seychelles 
respectă obiectivele în materie de sustenabilitate și de protecție a mediului și nu are un impact 
negativ asupra biodiversității marine. Acest lucru înseamnă că navele europene nu pot pescui 
decât surplusul, calculat pe baza celor mai bune avize științifice disponibile. Este esențial ca 
acordul să fie compatibil cu măsurile de conservare și de gestionare instituite în special de 
către IOTC și să contribuie la acestea. În acest sens, este deosebit de binevenit faptul că 
ambele părți intenționează să își consolideze cooperarea cu IOTC.
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Acordul promovează, de asemenea, cooperarea economică, financiară, tehnică și științifică 
consolidată între UE și Seychelles, care trebuie să se concretizeze mai ales prin obiectivul de 
a asigura un pescuit sustenabil și o exploatare chibzuită a resurselor halieutice.

Având în vedere rata de utilizare a acordului și starea anumitor stocuri, este regretabil că 
numărul de nave autorizate nu a fost redus. Acest lucru ar putea duce la o creștere a capacității 
de pescuit în regiune, cu consecințe dezastruoase. În plus, Comisia trebuie să insiste asupra 
adoptării unor noi măsuri de conservare a tonului cu aripioare galbene.

Este necesar să se îmbunătățească selectivitatea, cu scopul de a limita drastic capturile 
accidentale și capturile de puiet. Este pozitiv faptul că acordul ține seama de măsurile IOTC 
vizând limitarea numărului de nave auxiliare și de dispozitive de concentrare a peștilor 
(FAD), însă acest lucru nu va fi suficient pentru a limita impactul negativ al FAD asupra 
resurselor piscicole și a poluării marine. Este nevoie de acțiuni ferme pentru a reduce numărul 
de FAD și de nave auxiliare.

Existența unor date fiabile și precise este o condiție prealabilă esențială pentru gestionarea 
sustenabilă a pescuitului. Astfel, este important ca acordul să contribuie la îmbunătățirea 
colectării, partajării și prelucrării datelor, în special în ceea ce privește capturile și starea 
stocurilor. Monitorizarea și controlul activităților de pescuit sunt esențiale pentru a asigura 
faptul că normele în vigoare sunt aplicate. Din acest punct de vedere, posibilitatea prevăzută 
de acordul UE-Seychelles de a se introduce inspecții comune asupra navelor europene 
constituie o evoluție pozitivă. Angajamentul Republicii Seychelles, astfel cum este prevăzut 
în acord, de a publica toate acordurile în domeniul pescuitului și licențele acordate navelor 
care nu sunt din Seychelles, precum și clauza prin care se asigură faptul că alte nave străine 
nu beneficiază de condiții mai favorabile decât navele europene, pot contribui, de asemenea, 
la creșterea standardelor pentru întreaga flotă străină prezentă în apele Republicii Seychelles. 
Este important ca o parte semnificativă a sprijinului sectorial prevăzut în acord să fie 
îndreptată spre consolidarea capacităților Republicii Seychelles în materie de control și 
combatere a pescuitului INN.

Acordul ar trebui să aducă beneficii și sectorului pescuitului din Seychelles, în special 
pescuitului artizanal. Sprijinul sectorial trebuie să fie mai specific și să nu finanțeze decât 
măsuri care contribuie la dezvoltarea pescuitului local, la buna gestionare a pescuitului și la 
consolidarea monitorizării, controlului și supravegherii. Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită consolidării formării marinarilor din Seychelles, în special în privința aspectelor 
legate de siguranța la bord. Publicarea listelor complete de proiecte finanțate din sprijinul 
sectorial și vizitele observatorilor ar constitui un pas important către mai multă transparență și 
încredere. De asemenea, ar fi de dorit ca sectorul pescuitului din Seychelles, în toată 
diversitatea sa, să poată fi asociat negocierilor privind acordul, atât în ceea ce privește 
posibilitățile de pescuit, cât și sprijinul sectorial.

În final, raportoarea subliniază faptul că Parlamentul trebuie să fie informat imediat și pe 
deplin, în toate etapele, cu privire la procedurile referitoare la acord, la protocol sau, după caz, 
la reînnoirea sa. În plus, raportoarea dorește să reamintească faptul că recurgerea aproape 
sistematică la aplicarea cu titlu provizoriu a acordurilor internaționale înainte ca Parlamentul 
să-și fi dat aprobarea contravine principiilor acordului interinstituțional privind o mai bună 
legiferare și dăunează calității democratice a UE în ansamblu.
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6.5.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 
Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea 
Europeană și Republica Seychelles și a Protocolului de punere în aplicare a acestuia (2020-
2026)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

Raportor pentru aviz: Lefteris Christoforou

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil1 dintre Uniunea Europeană (denumită 
în continuare „Uniunea”) și Republica Seychelles a intrat în vigoare la 2 noiembrie 2007. 
Protocolul de punere în aplicare2, cu o durată de șase ani, a intrat în vigoare la 18 ianuarie 2014 
și a expirat la 17 ianuarie 2020. Comisia a purtat negocieri cu Guvernul Republicii Seychelles 
în vederea încheierii unui nou acord și a protocolului de punere în aplicare a acestuia. Ambele 
au fost parafate la 22 octombrie 2019.

Negocierea unui nou acord cu Republica Seychelles face parte din acțiunea externă a Uniunii 
în raport cu 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. Noul acord ia în considerare prioritățile politicii comune reformate în domeniul 
pescuitului3. 

Noul protocol oferă posibilități de pescuit navelor Uniunii în zona de pescuit a Republicii 
Seychelles, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând 
recomandările Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC). Obiectivul este de a permite 
Uniunii și Republicii Seychelles să colaboreze mai strâns pentru a promova o exploatare 
responsabilă a resurselor piscicole din zona de pescuit a Republicii Seychelles și din Oceanul 
Indian, precum și să contribuie la promovarea unor condiții de muncă decente în sectorul 
pescuitului.

Acest nou protocol ține cont de rezultatele unei evaluări a acordului și a protocolului anterior 
(2014-2020) și ale unei evaluări prospective privind necesitatea încheierii unui nou acord și a 
unui nou protocol. Ambele evaluări au fost realizate de experți externi. 

Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:

1 JO L 290, 20.10.2006, p. 2.
2 JO L 4, 9.01.2014, p. 3.
3 JO L 354, 28.12.2013, p.22.
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(a) 40 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă; 

(b) 8 nave de pescuit cu paragate flotante; 

(c) nave auxiliare în conformitate cu rezoluțiile aplicabile ale IOTC. 

Protocolul acoperă o perioadă de șase ani de la data aplicării provizorii, și anume de la data 
semnării sale.

Contribuția financiară anuală a Uniunii este de 5 300 000 EUR și se bazează pe:

(a)  o sumă anuală de 2 500 000 EUR pentru accesul la resursele piscicole din zona de pescuit 
a Republicii Seychelles, corespunzând unui tonaj de referință de 50 000 de tone pe an 
pentru speciile mari migratoare;

(b) o sumă anuală de 2 800 000 EUR pentru a susține dezvoltarea politicii sectoriale în 
domeniul pescuitului în Seychelles. Acest sprijin răspunde obiectivelor Planului global 
pentru pescuit al Republicii Seychelles.

Suma anuală pentru creditele de angajament și de plată este stabilită în cursul procedurii 
bugetare anuale, inclusiv pentru linia de rezervă pentru protocoalele care încă nu se află în 
vigoare la începutul anului4.

Noul acord instituie un comitet mixt responsabil cu monitorizarea punerii în aplicare a acordului 
și a protocolului de punere în aplicare a acestuia. Comisia ar urma să fie autorizată să aprobe, 
în numele Uniunii, modificările protocolului care trebuie adoptate de comitetul mixt instituit în 
temeiul acordului. 

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, 
a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil și a Protocolului de punere în 
aplicare a acestuia (2020-2026) dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles.

4 În conformitate cu Acordul interinstituțional privind cooperarea în chestiuni bugetare (JO C 373, 
20.12.2013, p. 1).
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29.5.2020

SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

Pierre Karleskind,
Președinte,
Comisia pentru pescuit,
BRUXELLES.

Subiect: Avizul referitor la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil și 
Protocolul de punere în aplicare a acestuia (2020-2026) dintre Uniunea Europeană 
și Republica Seychelles (COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002(NLE))

Stimate domnule Karleskind,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru dezvoltare a fost solicitată pentru a 
transmite un aviz comisiei dumneavoastră. În cursul reuniunii din 12 mai 2020, s-a hotărât ca 
acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

Comisia pentru dezvoltare a examinat chestiunea în cauză în cursul reuniunii sale din 
29 mai 2020. În cadrul acestei reuniuni, ea a decis să invite Comisia pentru pescuit, care este 
comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind 
încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil și 
a Protocolului de punere în aplicare a acestuia (2020-2026) dintre Uniunea Europeană și 
Republica Seychelles.

Cu deosebită considerație,

Tomas Tobé
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