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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor va 
expira în decembrie 2010. Noul protocol este valabil din 2011 până în 2013 și ar trebui aplicat 
în mod provizoriu în așteptarea procedurii de aprobare a Parlamentului European. 

În conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European poate să aprobe sau să 
refuze aprobarea. 

În ceea ce privește conținutul, caracteristicile acordului sunt următoarele:

Natura 
cheltuielilor

2011 2012 2013 TOTAL

Echivalent tonaj 
4 850 tone/an la 
65 EUR/t

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

Aplicarea 
politicii 
sectoriale în 
domeniul 
pescuitului în 
Uniunea 
Comorelor

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

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

În urma unei evaluări comune a stocurilor, se poate acorda, în anumite condiții, permisiunea 
de a reajusta cotele de pescuit. 

Contribuția financiară a UE va consta în următoarele elemente:

 o contribuție anuală de 315 250 EUR pentru drepturile de pescuit aferente unei 
cantități de 4 850 de tone pe an (65 EUR pe tonă);

 o sumă de 300 000 EUR pe an, pentru sprijinirea și aplicarea politicii sectoriale în 
domeniul pescuitului în Uniunea Comorelor.

Aceasta înseamnă un total de 615 250 EUR anual.
Aceasta înseamnă un total de 1 845 750 EUR pentru perioada de trei ani acoperită de acord.

Nu există un plafon pentru capturile suplimentare de ton realizate de navele comunitare. 
Fiecare tonă suplimentară va costa 65 EUR. Atunci când cantitățile capturate de navele 
comunitare depășesc cantitățile echivalente cu dublul sumei totale anuale, suma datorată 
pentru cantitatea care depășește această limită se va plăti abia în anul următor. 

Uniunea Comorelor se află pe locul 154 din 178 în Indicele de percepție a corupției întocmit 
de organizația Tranparency International în anul 2010. Comisia trebuie să verifice în ce 
măsură fondurile sunt și vor fi cheltuite conform acordului la care s-a ajuns cu Uniunea 
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Comorelor.

Prin urmare, Comisia BUDG consideră că, în timpul punerii în aplicare a acordului, trebuie 
luate în considerare următoarele aspecte:

 evaluarea anuală a îndeplinirii cerințelor de raportare a capturilor de către statele 
membre ale căror nave operează în temeiul protocolului anexat la acord; atunci când 
cerințele respective nu sunt îndeplinite, Comisia ar trebui să refuze cererile de licențe 
de pescuit depuse de statele respective pentru anul următor; 

 transmiterea anuală, către Parlamentul European și Consiliu, a unui raport privind 
rezultatele programului sectorial multianual descris la articolul 7 din protocol, precum 
și privind respectarea cerințelor de raportare a capturilor de către statele membre;

 transmiterea, către Parlamentul European și Consiliu, înainte de expirarea protocolului 
sau de începerea negocierilor pentru o posibilă reînnoire a acestuia, a unei evaluări ex-
post a protocolului, inclusiv a unei analize a raportului costuri-beneficii.

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună 
Parlamentului să aprobe încheierea acordului și își exprimă dorința ca următoarele aspecte să 
fie luate în considerare în mod adecvat de Comisia Europeană și de Uniunea Comorelor la 
punerea în aplicare a acordului:

(a) evaluarea anuală a îndeplinirii cerințelor de raportare a capturilor de către statele 
membre ale căror nave operează în temeiul protocolului anexat la acord; atunci când cerințele 
respective nu sunt îndeplinite, Comisia ar trebui să refuze cererile de licențe de pescuit depuse 
de statele respective pentru anul următor; 

(b) transmiterea anuală, către Parlamentul European și Consiliu, a unui raport privind 
rezultatele programului sectorial multianual descris la articolul 7 din protocol, precum și 
privind respectarea cerințelor de raportare a capturilor de către statele membre;

(c) transmiterea, către Parlamentul European și Consiliu, înainte de expirarea protocolului sau 
de începerea negocierilor pentru o posibilă reînnoire a acestuia, a unei evaluări ex-post a
protocolului, inclusiv a unei analize a raportului costuri-beneficii.


