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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Pesca entre a Comunidade Europeia e a União das Comores expira em 
Dezembro de 2010. O novo Protocolo é aplicável de 2011 a 2013 e deverá ser aplicado a 
título provisório até que o Parlamento Europeu dê a sua aprovação. 

Em conformidade com o n.° 2 do artigo 43.° e a alínea a) do n.° 6 do artigo 218.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, o Parlamento é livre de aprovar ou rejeitar o 
acordo. 

Em termos de conteúdo, as características do acordo são as seguintes:

Natureza da 
despesa

2011 2012 2013 TOTAL

equivalente a 
4850 
toneladas/ano a
65€/t

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

execução da 
política sectorial 
das pescas das 
Comores

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

TOTAL 615 250€ 615 250€ 615 250€ 1 845 750€

Na sequência de uma revisão comum do estado das unidades populacionais, as possibilidades 
de pesca poderão ser reajustadas, sob determinadas condições. 

A contrapartida financeira paga pela União Europeia consistirá nos seguintes elementos:

 um montante anual de 315 250 EUR para direitos de pesca equivalentes a uma 
tonelagem de referência de 4 850 toneladas por ano (65 EUR por tonelada);

 um montante específico de 300 000 EUR por ano para apoio e execução da política 
sectorial das pescas das Comores;

Ou seja, um montante total de 615 250 EUR por ano.
Ou seja, um montante total de 1 845 750 EUR para os 3 anos de vigência do acordo.

As quantidades suplementares de atum capturadas pelos navios comunitários não estão 
sujeitas a qualquer limite. Cada tonelada suplementar custará 65 EUR. Sempre que a 
quantidade capturada pelos navios comunitários exceder a quantidade correspondente ao 
dobro do montante anual total, o montante devido pela quantidade que exceda este limite será 
pago apenas no ano seguinte. 

Segundo a classificação sobre a corrupção dos Estados efectuada pela organização 
Transparency International, a União das Comores ocupam o 154.º lugar num total de 
178 países. É importante que a Comissão verifique em que medida as dotações foram e irão 
ser utilizadas nos termos acordados com a União das Comores.
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Assim, a Comissão BUDG considera que, na execução do acordo, devem ser tidas em 
consideração as seguintes questões:

 avaliar anualmente se os Estados-Membros cujos navios operam no âmbito do 
protocolo anexo ao acordo respeitaram as disposições relativas à declaração das 
capturas. Caso as disposições não tenham sido respeitadas, a Comissão deveria recusar 
os pedidos de autorização de pesca apresentados por esse país para o ano seguinte. 

 apresentar anualmente ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre os 
resultados do programa sectorial plurianual referido no artigo 7.° do protocolo, bem 
como sobre o cumprimento do requisito de declaração das capturas pelos Estados-
Membros.

 apresentar, antes da expiração do protocolo ou da abertura de negociações com vista à 
sua eventual renovação, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, uma avaliação ex post 
do protocolo, incluindo uma análise custos-benefícios.

A Comissão dos Orçamentos convida a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a propor que o Parlamento dê a sua aprovação à celebração do acordo e espera que, na 
execução do acordo, a Comissão Europeia e a União das Comores tenham em devida conta as 
seguintes questões:

a) avaliar anualmente se os Estados-Membros cujos navios operam no âmbito do 
protocolo anexo ao acordo respeitaram as disposições relativas à declaração das capturas. 
Caso as disposições não tenham sido respeitadas, a Comissão deveria recusar os pedidos de 
autorização de pesca apresentados por esse país para o ano seguinte. 

b) apresentar anualmente ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre os 
resultados do programa sectorial plurianual referido no artigo 7.° do protocolo, bem como 
sobre o cumprimento do requisito de declaração das capturas pelos Estados-Membros.

c) apresentar, antes da expiração do protocolo ou da abertura de negociações com vista à sua 
eventual renovação, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, uma avaliação ex post do 
protocolo, incluindo uma análise custos-benefícios.


