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КРАТКА ОБОСНОВКА

Протоколът към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Република Мозамбик изтече на 31 декември 2011 г. Новият 
протокол ще обхване период от три години, считано от приемането на решение на 
Съвета относно подписването и временното прилагане на протокола.

В съответствие с член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от ДФЕС 
Европейският парламент може да даде или да откаже да даде одобрение за сключването 
на протокола.

Мозамбик се нарежда сред най-слабо развитите държави въпреки устойчивия растеж на 
БВП през последното десетилетие. Показателите за развитие се подобриха през 
последните години, но повечето Цели на хилядолетието за развитие няма да бъдат 
постигнати, ако правителството и донорите не засилят своя ангажимент през 
следващите пет години. Според данните на правителството изплащането на помощи 
представлява 10,7 % от БВП през 2010 г. През същата година донорите финансират 
също и 47,8 % от държавния бюджет. 

Около 80 % от населението на страната работи в областта на селското стопанство или 
рибарството. Риболовният сектор осигурява близо 4 % от БВП и представлява 13 % от 
приходите от износ. Около 85 % от общото производство на Мозамбик в областта на 
рибарството се дължи на рибари, занимаващи се с непромишлен риболов. 
Непромишленият риболов осигурява, пряко или косвено, препитание за около 300 000 
души.

Новият протокол намалява възможностите за риболов (75 риболовни кораба в 
сравнение с 89 в предишния протокол) и риболовното усилие (8 000 тона в сравнение с 
10 000 тона в предишния протокол). Въз основа на констатациите от последващата 
оценка на действащия в момента протокол, която беше възложена на външен 
подизпълнител, Комисията твърди, че това се дължи на необходимостта от постигане 
на по-добър баланс между плащанията на ЕС и действителните риболовни дейности на 
ЕС в зоната.

Финансовото участие възлиза на 2 940 000 EUR за тригодишния срок на действие на 
настоящия протокол. Тази сума съответства на:

 520 000 EUR годишно, съответстващи на годишен референтен тонаж от 
8 000 тона за 75 кораба, 

 460 000 EUR годишно, съответстващи на допълнителни средства от страна на 
ЕС за подпомагане на политиката на Мозамбик в областта на рибарството и 
морското дело.

Така Република Мозамбик получава 65 EUR за тон уловена риба тон, плюс 
допълнителни средства за развитието на националния сектор на рибарството, както и 
авансови плащания и такси, които се заплащат от собствениците на кораби. 
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Докладчикът приветства факта, че отделената съгласно новия протокол сума за 
подпомагане на политиката на Мозамбик в областта на рибарството и морското дело е 
по-висока (460 000 EUR в сравнение с 250 000 EUR) от сумата съгласно предишния 
протокол.

Мозамбик ще отговаря за управлението на средствата, предназначени за подпомагане 
на политиката му в областта на рибарството и морското дело, въз основа на 
определянето от двете страни на целите, които трябва да бъдат постигнати, и 
годишното и многогодишно програмиране за тяхното постигане, по-конкретно по 
отношение на доброто управление на рибните ресурси, укрепването на 
научноизследователската дейност и капацитета за наблюдение на компетентните 
органи на страната и подобряването на условията за производство на рибни продукти, 
за да се засили участието на Мозамбик в експлоатацията на собствените му рибни 
ресурси в ИИЗ.

Настоящият нов протокол ще съвпадне с одобрението от правителството на Мозамбик 
на закон за рибарството, който цели да повиши устойчивостта на риболова и да 
гарантира по-добро опазване на рибните ресурси. Законът, който се стреми да 
преразгледа цялостно закона за рибарството от 1990 г., цели да насърчи дейностите, 
които допълват риболова, като например преработката. 

Докладчикът счита, че протоколът може да допринесе за подобряване на управлението 
и опазването на рибните ресурси чрез финансова подкрепа за изпълнението на приетите 
на национално равнище от Мозамбик програми.

Докладчикът приветства новите разпоредби в настоящия протокол, съгласно които 
плащането на финансовото участие може да бъде преустановено в случай на нарушение 
на правата на човека и демократичните принципи и ако Мозамбик не допринася за 
постигането на отговорен и устойчив риболов.

Докладчикът приветства разпоредбите относно наемането на местни моряци и относно 
техните възнаграждения, условия на труд и права, но счита, че броят на местните 
моряци на борда на корабите на ЕС с разрешение за риболов съгласно настоящия 
протокол е недостатъчен, за да има реален принос за подобряването на състоянието на 
заетостта на моряците в Мозамбик. Докладчикът приканва съвместния комитет да 
предприеме практически мерки за увеличаване на акостирането на кораби на ЕС в 
пристанищата на Мозамбик, в резултат на което ще се повиши местната заетост, което 
е в съответствие със стандартите на МОТ, както и възможностите за бизнес.

Докладчикът счита, че съвместният комитет, предвиден в член 9 от споразумението, 
следва да положи всички усилия да разпредели справедлив дял от средствата за 
подпомагане на политиката на Мозамбик в областта на рибарството и морското дело за 
развитието на населението в крайбрежните райони, които се изхранват от рибарството, 
и за създаването на малки предприятия на местно равнище.

Докладчикът изразява загриженост поради факта, че мерките за подкрепа на 
политиката съгласно СПОР не бяха взети предвид в споразумението допреди почти две 
години от негово влизането в сила и очевидно не бяха интегрирани в рамките на една 
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по-широка матрица от мерки за политиката в областта на рибарството, подпомагани от 
държавния бюджет и други международни донори. Докладчикът счита също, че е 
необходима по-голяма прозрачност по отношение на заключенията от заседанията на 
съвместния комитет и резултатите от многогодишната секторна програма, описана в 
член 3 от протокола. 

Докладчикът изразява загриженост, тъй като докладите за улова не бяха предадени в 
съответствие с протокола, както беше установено при последващата оценка. Накрая, 
докладчикът би искал от органите на Мозамбик същото равнище на прозрачност за 
договореностите за достъп на корабите на държави извън ЕС, каквото е предвидено за 
корабите на ЕС съгласно действащото СПОР.

В заключение докладчикът изразява мнение, че сключването на новия протокол е от 
интерес на двете страни и ще продължи партньорството между Мозамбик и ЕС.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи 
на Парламента да даде своето одобрение.

Комисията по развитие счита, че при прилагането на споразумението Комисията следва 
да отчита надлежно следните аспекти:

а) следва да се увеличи прозрачността на процедурите за определяне и деклариране на 
общия улов, както и мерките за борба срещу незаконната, нерегламентирана и 
недекларирана риболовна дейност, по-конкретно чрез подобряване на 
инфраструктурата за наблюдение и контрол на риболовните дейности, извършвани 
в изключителната икономическа зона на Република Мозамбик, за да се гарантира, 
че извършваната риболовна дейност е отговорна и устойчива;

б) достъпът на кораби на ЕС до излишъка на рибни ресурси следва да бъде ограничен 
в съответствие с максималния устойчив улов след задоволяване на 
продоволствените потребности на местното население;

в) не трябва да съществуват никакви съмнения относно почтеността на целия 
механизъм на споразумението по отношение на свързаните с корупцията проблеми;

г) следва да бъде повишена отчетността на местното правителство и то също така 
трябва да гарантира подобряването на условията за живот на местните рибари и 
развитието на местни, устойчиви, малки риболовни стопанства и 
рибопреработвателна промишленост, както и спазването на екологичните 
стандарти;

д) годишните доклади относно прилагането на споразумението, и по-специално на 
многогодишната секторна програма, предвидена в член 3 от протокола, следва да 
бъдат изготвяни и изпращани на Парламента и на Съвета с цел насърчаване на 
прозрачността и гарантиране, че бюджетната подкрепа, предназначена за 
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подпомагане на секторната политика в областта на рибарството, действително се 
използва за тази цел;

е) следва да бъдат спазвани както духът, така и съдържанието на клаузата за 
изключителни права;

ж) следва да бъдат предприети практически мерки за увеличаване на акостирането на 
кораби на ЕС в пристанищата на Мозамбик, в резултат на което ще се повиши 
местната заетост и възможностите за бизнес.


