Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru dezvoltare
Președintele

26.5.2020
Domnului Pierre Karleskind
Președinte
Comisia pentru pescuit
BRUXELLES
Subiect:

Aviz referitor la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil și
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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 12 mai
2020. În cadrul acestei reuniuni, ea a decis să recomande Comisiei pentru pescuit, care este
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a
fi adoptată.
Vă asigur de înalta mea considerație,

Tomas Tobé

AL\1205139RO.docx

RO

PE652.295v01-00
Unită în diversitate

RO

SUGESTII
Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, care este comisie competentă,
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:
1.

subliniază că politica UE în domeniul pescuitului trebuie să respecte obiectivele de
dezvoltare prevăzute la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
și, în special, cele menționate în obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr. 14 al
Agendei 2030: „Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor
marine pentru o dezvoltare durabilă”;

2.

subliniază că pescuitul, în special pescuitul de ton, este un sector important pentru
economia Republicii Seychelles, fiind esențial pentru dezvoltarea economică a țării,
oportunitățile de ocupare a forței de muncă și securitatea alimentară; insistă ca accesul
navelor Uniunii Europene să se limiteze efectiv la resursele piscicole excedentare, în
conformitate cu principiul producției maxime durabile; subliniază că activitățile de
pescuit desfășurate de navele UE nu trebuie să pericliteze securitatea alimentară a
populațiilor locale; subliniază că stocurile de pește sănătoase sunt esențiale pentru a
asigura securitatea alimentară pe termen lung; solicită să se ia măsuri pentru a pune
capăt pescuitului excesiv al tonului cu aripioare galbene;

3.

reamintește impactul devastator al deșeurilor marine asupra biodiversității locale și a
ecosistemelor din teritoriile insulare; solicită, prin urmare, să se adopte politici
consolidate de gestionare a deșeurilor și de colectare a materialelor plastice, care să
fortifice economia Republicii Seychelles, astfel încât să treacă la un model mai
sustenabil și ecosistemic și să crească atractivitatea sectorului său turistic;

4.

solicită eforturi concertate pentru promovarea dezvoltării economice locale și
consolidarea comunităților costiere dependente de resursele marine; subliniază, în
special, că sprijinul sectorial al UE, în concordanță cu ambițiile legate de dimensiunea
externă a Pactului verde european, ar trebui să ajute la dezvoltarea sectorului pescuitului
artizanal și local într-o manieră sustenabilă și ar trebui să aducă beneficii mai ales
femeilor și tinerilor;

5.

reamintește necesitatea de a include comunitățile locale, în special reprezentanții
comunităților de pescuit, în negocierile privind acordurile de parteneriat în domeniul
pescuitului sustenabil (SFPA) și protocoalele de punere în aplicare a acestora, precum și
în elaborarea planurilor de sprijin sectorial;

6.

reamintește rolul esențial al femeilor în pescuitul neindustrial, în special în
comercializarea și prelucrarea produselor; reamintește importanța dezvoltării sprijinului
acordat ca formare, de exemplu în domeniul siguranței la bord, și prin identificarea
verigilor lipsă din lanțul de producție alimentară, ca de exemplu lipsa infrastructurii
mici pentru lanțul frigorific;

7.

subliniază că vulnerabilitățile economice structurale ale Republicii Seychelles trebuie
abordate cu implicarea întreprinderilor mici și mijlocii locale în principalele sectoare
generatoare de venituri, cum ar fi pescuitul și turismul;
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8.

subliniază că statele insulare mici în curs de dezvoltare depind în foarte mare măsură de
oceane pentru transport, securitatea alimentară și turism, fiind necesară coordonarea
între actorii din diferite sectoare pentru a exploata la maximum potențialul acestor
sectoare;

9.

solicită transparență cu privire la utilizarea fondurilor UE și publicarea listei de proiecte
finanțate, care ar trebui să includă informații detaliate privind efectele cumulative ale
diferitelor acorduri în domeniul pescuitului în vigoare în zona economică exclusivă,
referitoare la stocurile de pește și la biodiversitatea maritimă, pentru a permite o mai
bună monitorizare, a preveni duplicarea și a asigura sensibilizarea publicului cu privire
la opțiunile de finanțare pentru proiecte;

10.

salută decizia luată de guvernul Republicii Seychelles de a extinde zonele marine
protejate ale țării la 30 % din apele sale; solicită autorităților să pună în aplicare un
model solid de guvernanță și de gestionare a acestor zone marine protejate și să se
asigure că sunt elaborate criterii adecvate pentru reglementarea activității, precum și
faptul că normele aplicabile zonelor de protecție cu biodiversitate medie sau ridicată
sunt puse în aplicare corespunzător;

11.

solicită obiective mai ambițioase în ceea ce privește angajarea marinarilor din
Seychelles pe navele de pescuit ale UE; reiterează necesitatea respectării principiilor
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și pledează, în special, în favoarea semnării
Convenției nr. 188 a OIM.
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