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RÖVID INDOKOLÁS 

E megállapodásnak és jegyzőkönyvének meg kell felelnie az új közös halászati politikára 

vonatkozó rendeletnek, amely a fenntartható halászatra és a jó kormányzásra helyezi a 

hangsúlyt; valamint elismeri a közös halászati politika és az uniós fejlesztési együttműködési 

célkitűzések közötti szakpolitikai koherencia fontosságát. 

Az e megállapodás értelmében folytatott partnerségnek elő kell mozdítania a halászati 

erőforrások felelősségteljes kiaknázását a madagaszkári halászati övezetekben. Lehetőséget 

nyújt továbbá a gazdasági növekedés fellendítésére, az emberi jogok helyzetének és a 

munkavállalók, különösen a nők munkakörülményeinek javítására, valamint az illegális 

gyermekmunka felszámolására ezen a területen.  

Az EU-nak arra kell ösztönöznie a hajóit, hogy helyi halászokat alkalmazzanak és fogásaikat 

feldolgozás céljából Madagaszkáron rakodják ki. Az uniós hajóknak a jó kormányzás és az 

átláthatóság szabályai alapján tiszteletben kell tartaniuk az éves nyilatkozattétel 

kötelezettségét. Az EU–Madagaszkár halászati vegyesbizottság megvizsgálja e partnerség 

hatásait.  

Az előadó örömmel nyugtázza a halászati erőforrásokra és a halászatra irányuló ágazati 

politikának szánt évi 700 000 EUR elkülönítését. Ezt az összeget a tudományos kutatásokat 

szolgáló projektek megvalósítására, az illegális halászat elleni fellépés ellenőrzésére, a 

halállományokkal való fenntartható gazdálkodásra, valamint az élelmiszer-biztonság 

szempontjából elengedhetetlen kisüzemi halászatra kell fordítani. Madagaszkárnak több 

erőfeszítést kell tennie, hogy bizonyítsa a pénzügyi hozzájárulás kezelésében az 

átláthatóságot.   

Az előadó szerint ez a megállapodás jó lehetőség az EU számára, hogy ösztönözze 

Madagaszkárt erőfeszítések meghozatalára annak érdekében, hogy megfeleljen a Cotonoui 

Megállapodásnak, különösen annak az emberi jogokról, a demokratikus alapelvekről, a 

jogállamiságról és a felelősségteljes kormányzásról szóló 9. cikkének.  

****** 

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését a Madagaszkári Köztársaság és az Európai 

Közösség között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati 

lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai 

Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslathoz. 
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