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BEKNOPTE MOTIVERING

De visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Comoren verstrijkt in 
december 2010. Het nieuwe protocol geldt van 2011 tot 2013 en zou voorlopig moeten 
worden toegepast in afwachting van de goedkeuringsprocedure in het Europees Parlement. 

Overeenkomstig artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, onder a), van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie kan het Europees Parlement hetzij zijn goedkeuring geven, 
hetzij weigeren zijn goedkeuring te geven. 

Wat de inhoud betreft, ziet de overeenkomst er als volgt uit:

Soort uitgave 2011 2012 2013 TOTAAL

referentiehoevee
lheid 4 850 
ton/jaar à 
65 EUR/ton

315 250 EUR 315 250 EUR 315 250 EUR 945 750 EUR

tenuitvoerleggin
g van het 
sectorale 
visserijbeleid 
van de Comoren

300 000 EUR 300 000 EUR 300 000 EUR 900 000 EUR

TOTAAL 615 250 EUR 615 250 EUR 615 250 EUR 1 845 750 EUR

Na een gezamenlijke evaluatie van de situatie van de bestanden kunnen aanpassingen aan de 
visserijquota worden verleend, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

De financiële tegenprestatie van de EU bestaat uit de volgende elementen:

 een jaarlijkse bijdrage van 315 250 EUR voor vangstrechten van 4 850 ton per jaar 
(65 EUR per ton);

 een bedrag van 300 000 EUR voor de ondersteuning en uitvoering van het sectorale 
visserijbeleid van de Comoren;

in totaal een bedrag van 615 250 EUR per jaar;

een totaalbedrag van 1 845 750 EUR voor de drie jaren van de overeenkomst.

Er geldt geen bovengrens voor aanvullende tonijnvangsten door schepen uit de Gemeenschap. 
Elke ton extra zal 65 EUR kosten. Als de door schepen uit de Gemeenschap gevangen 
hoeveelheid meer dan het dubbele bedraagt van de totale jaarlijkse hoeveelheid, zal het 
bedrag dat voor de meervangsten verschuldigd is, pas het volgende jaar worden betaald. 

In de corruptierangschikking van Transparency International van 2010 staat de Unie der 
Comoren op de 154e plaats van 178 landen. De Commissie moet controleren in hoeverre het 
geld is en zal worden besteed zoals met de Unie der Comoren is overeengekomen.
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De Begrotingscommissie is daarom van mening dat bij de uitvoering van de overeenkomst 
met onderstaande kwesties rekening moet worden gehouden:

 elk jaar evalueren of de lidstaten waarvan vaartuigen in het kader van het aan de 
overeenkomst gehechte protocol visserijactiviteiten ontplooien, aan de 
rapportageverplichtingen hebben voldaan. Indien dit niet het geval is, moet de 
Commissie hun vismachtigingsaanvragen voor het volgende jaar afwijzen. 

 jaarlijks bij het Parlement en de Raad een verslag indienen over de resultaten van het 
in artikel 7 van het protocol beschreven meerjarige sectorale programma en over de 
wijze waarop de lidstaten voldaan hebben aan de rapportagevereisten.

 vóór het verstrijken van het protocol of vóór het begin van de onderhandelingen over 
een eventuele vervanging ervan aan het Parlement en de Raad een ex-postevaluatie 
van het protocol voorleggen, die ook een kosten-batenanalyse omvat.

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij voor te 
stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren, en wenst dat de Europese Commissie 
en de Unie van de Comoren bij de uitvoering van de overeenkomst terdege rekening houden 
met de volgende punten:

a) elk jaar evalueren of de lidstaten waarvan vaartuigen in het kader van het aan de 
overeenkomst gehechte protocol visserijactiviteiten ontplooien, aan de 
rapportageverplichtingen hebben voldaan. Indien dit niet het geval is, moet de Commissie hun 
vismachtigingsaanvragen voor het volgende jaar afwijzen.

b) jaarlijks bij het Parlement en de Raad een verslag indienen over de resultaten van het in 
artikel 7 van het protocol beschreven meerjarige sectorale programma en over de wijze 
waarop de lidstaten voldaan hebben aan de rapportagevereisten.

c) vóór het verstrijken van het protocol of vóór het begin van de onderhandelingen over 
een eventuele vervanging ervan aan het Parlement en de Raad een ex-postevaluatie van het 
protocol voorleggen, die ook een kosten-batenanalyse omvat.


