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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Pe baza mandatului acordat de Consiliu, Comisia Europeană a deschis negocieri cu Uniunea 

Comorelor în vederea reînnoirii protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului 

dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor. După încheierea acestor negocieri, la 5 

iulie 2013, negociatorii au parafat un proiect de protocol nou. Noul protocol acoperă o 

perioadă de 3 ani începând de la data de aplicare provizorie stabilită la articolul 13, și anume 

1 ianuarie 2014. 

 

Obiectivul principal al protocolului la acord este de a oferi navelor din Uniunea Europeană 

posibilități de pescuit în zona de pescuit a Uniunii Comorelor în limitele surplusului 

disponibil. Pentru a-și defini poziția de negociere, Comisia s-a bazat, printre altele, pe 

rezultatele unei evaluări ex post realizate de către experți externi. 

 

Obiectivul general este acela de a consolida cooperarea dintre Uniunea Europeană și Uniunea 

Comorelor în vederea instituirii unui cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici 

sustenabile în domeniul pescuitului și pentru exploatarea responsabilă a resurselor halieutice 

din zona de pescuit a Uniunii Comorelor, în interesul ambelor părți. 

 

Noul protocol prevede o contribuție financiară totală de 1 800 000 EUR pentru întreaga 

perioadă. Contribuția financiară anuală în valoare de 600 000 EUR se bazează pe: (a) un tonaj 

de referință de 6 000 de tone, pentru o sumă aferentă accesului în zona de pescuit în valoare 

de 300 000 EUR și (b) asistență pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului 

din Uniunea Comorelor în valoare de 300 000 EUR. Acest sprijin răspunde obiectivelor 

politicii naționale în domeniul pescuitului și mai ales nevoilor Uniunii Comorelor în ceea ce 

privește combaterea pescuitului ilegal. 

 

 
Tipul cheltuielilor 2014 2015 2016 TOTAL 

Conservare și 

gestionare a 

resurselor naturale 

600 000€ 600 000€ 600 000€ 1 800 000€ 

Total 600 000€ 600 000€ 600 000€ 1 800 000€ 

 

Trebuie avut în vedere că există și acorduri private între Comore și societăți comerciale din 

UE, care permit pescuitul cu nave care arborează pavilioane ale unor state care nu fac parte 

din UE. Deși nu încalcă în mod explicit clauza exclusivității, această practică ridică semne de 

întrebare asupra concurenței neloiale și a raportului investiții-beneficii pentru UE. 

****** 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună 

Parlamentului să își dea aprobarea. 
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