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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Actualul Acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica 
Gaboneză (denumit în continuare „Acordul de parteneriat”) a fost semnat la 4 iunie 2007, a 
intrat în vigoare la 11 iunie 2007, pentru o perioadă de șase ani, a fost reînnoit tacit și este încă 
în vigoare.

Un protocol anterior de punere în aplicare pe o perioadă de trei ani, care stabilește 
posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în Acordul de parteneriat, a intrat în 
vigoare la 24 iulie 2013 și a expirat la 23 iulie 2016. 

Un nou protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare a fost inițiat 
de negociatori la 10 februarie 2021.

Noul protocol vizează o perioadă de cinci ani (2021-2026) de la data aplicării sale cu titlu 
provizoriu. Acesta acoperă o perioadă de cinci ani de la data aplicării provizorii, stabilită la 
articolul 24, și anume data semnării de ambele părți.

Obiectivul principal al noului protocol este de a furniza un cadru actualizat, care să țină seama 
de prioritățile politicii comune reformate în domeniul pescuitului și de dimensiunea externă a 
acesteia, în vederea continuării și a consolidării parteneriatului strategic în domeniul pescuitului 
dintre Uniunea Europeană și Republica Gaboneză.

Obiectivul protocolului este de a oferi posibilități de pescuit pentru navele Uniunii Europene în 
zona de pescuit a Gabonului în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile și cu 
rezoluțiile și recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul 
Atlantic (ICCAT), în limitele excedentului disponibil. Comisia și-a bazat poziția, printre altele, 
pe rezultatele unei evaluări a protocolului anterior (2013-2016) și a unei evaluări prospective 
privind necesitatea încheierii unui nou protocol. Aceste evaluări au fost realizate de experți 
externi. 

În egală măsură, se urmărește obiectivul de a consolida cooperarea dintre Uniunea Europeană 
și Republica Gaboneză în vederea favorizării unei politici durabile în domeniul pescuitului și a 
exploatării responsabile a resurselor piscicole în zona de pescuit a Gabonului și în Oceanul 
Atlantic, în interesul ambelor părți. În plus, această cooperare va contribui, de asemenea, la 
promovarea unor condiții de muncă decente în sectorul pescuitului.

Noul protocol prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:
- 27 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă;
- 6 nave de pescuit ton cu lanseta;
- nave auxiliare, în conformitate cu rezoluțiile relevante ale ICCAT și cu limitele stabilite 

de legislația gaboneză;
- 4 traulere în contextul unei posibile activități de pescuit de crustacee de adâncime, care 

urmează să fie autorizate în funcție de rezultatele campaniilor de explorare.

Contribuția financiară anuală a Uniunii Europene este de 2 600 000 EUR și se bazează pe:
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a) o sumă anuală pentru accesul la resursele piscicole din zona de pescuit a Gabonului, 
în valoare de 1 600 000 EUR, corespunzând unui tonaj de referință de 32 000 de tone 
pe an pentru speciile mari migratoare;

b) un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Gabon, 
în valoare de 1 000 000 EUR pe an. Acest sprijin răspunde obiectivelor Planului 
strategic pentru pescuit al Gabonului. Cuantumul anual pentru creditele de angajament 
și de plată este stabilit în cursul procedurii bugetare anuale, inclusiv pentru linia aferentă 
rezervei pentru protocoalele care nu au intrat încă în vigoare la începutul anului.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de 
punere în aplicare (2021-2026) a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre 
Republica Gaboneză și Comunitatea Europeană.


