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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Platnost protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Mosambickou 
republikou v odvětví rybolovu skončila dne 31. prosince 2011. Nový protokol bude platit tři 
roky od přijetí rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním používání protokolu.

V souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 písm. a) SFEU může Evropský parlament buď 
udělit souhlas s uzavřením tohoto protokolu, nebo udělení souhlasu odmítnout.

Mosambik patří mezi nejméně rozvinuté země, přestože v posledním desetiletí jeho HDP 
trvale narůstá. Ukazatele rozvoje v posledních letech vykazují lepší hodnoty, ale většina 
rozvojových cílů tisíciletí nebude dosažena, pokud vláda a dárci v průběhu příštích pěti let své 
snahy neposílí. Podle vládních údajů představovala v roce 2010 vyplacená finanční pomoc 
10,7 % HDP. Dárci v roce 2010 nadále financovali 47,8 % vládního rozpočtu.

Přibližně 80 % mosambické populace pracuje v odvětví zemědělství nebo rybolovu. Odvětví
rybolovu přispívá k HDP přibližně 4 % a představuje 13 % příjmů z vývozu. Asi 85 % 
celkové produkce rybolovu v Mosambiku pochází od rybářů, kteří se zabývají drobným 
rybolovem. Drobný rybolov zajišťuje – přímo či nepřímo – živobytí přibližně 300 000 lidí.

Nový protokol omezuje rybolovná práva (75 rybářských pravidel oproti 89 plavidlům 
v předchozím protokolu) a intenzitu rybolovu (8 000 tun ve srovnání s 10 000 tunami 
v předchozím protokolu). Na základě zjištění z hodnocení ex-post současného protokolu, 
jehož provedení bylo zadáno externímu smluvnímu partnerovi, Komise potvrzuje, že je 
to z důvodu potřeby dosáhnout lepší rovnováhy mezi platbami EU a skutečnou rybolovnou 
činností EU v této oblasti.

Finanční příspěvek za celé tříleté období platnosti protokolu činí 2 940 000 EUR. Tato 
částka odpovídá:

 520 000 EUR ročně, což je roční referenční množství 8 000 tun na 75 plavidel,
 460 000 EUR ročně, což představuje dodatečný příspěvek Unie na podporu rybářské a 

námořní politiky Mosambiku.

Mosambická republika tedy získává 65 EUR za tunu uloveného tuňáka a k tomu dodatečné 
finanční prostředky na rozvoj vnitrostátního odvětví rybolovu a zálohy a poplatky, které platí 
majitelé plavidel.

Navrhovatelka vítá skutečnost, že částka vyčleněná v rámci nového protokolu na podporu 
mosambické rybářské a námořní politiky je vyšší (460 000 EUR oproti 250 000 EUR) než 
v rámci předchozího protokolu.

Mosambik ponese odpovědnost za správu vyčleněných finančních prostředků určených na 
podporu mosambické rybářské a námořní politiky, bude přitom vycházet ze zamýšlených cílů 
a ročních a víceletých programů na jejich dosažení, které určí obě strany, zejména s ohledem 
na řádné řízení rybolovných zdrojů, posilování vědeckého výzkumu a monitorovací 
schopnosti příslušných mosambických orgánů a zlepšování produkčních podmínek pro 
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produkty rybolovu s cílem zvýšit účast Mosambiku na využívání vlastních lovišť v jeho 
výlučné hospodářské oblasti.

Tento nový protokol bude v souladu s tím, že mosambická vláda má schválit návrh zákona o 
rybolovu, jehož cílem je zajistit větší udržitelnost rybolovu a zaručit větší respektování 
rybolovných zdrojů. Návrh zákona, který má revidovat zákon o rybolovu z roku 1990, usiluje 
o podporu činností, které doplňují rybolov, např. jde o zpracovávání.

Navrhovatelka se domnívá, že protokol může přispět k lepšímu řízení a zachování 
rybolovných zdrojů prostřednictvím finanční podpory na provádění programů, které 
Mosambik přijímá na vnitrostátní úrovni.

Navrhovatelka vítá nová ustanovení tohoto protokolu, podle nichž může být výplata 
finančního příspěvku pozastavena v případech porušování lidských práv a demokratických 
zásad, a pokud Mosambik nebude přispívat k odpovědnému a udržitelnému rybolovu.

Navrhovatelka vítá ustanovení o najímání místních námořníků a o platech, pracovních 
podmínkách a právech, které se na ně vztahují, je však toho názoru, že počet místních 
námořníků na palubě plavidel EU povolený na základě tohoto protokolu není dostatečný, aby 
mohl skutečně přispět ke zlepšení zaměstnanosti mosambických námořníků. Navrhovatelka 
vyzývá smíšený výbor, aby se konkrétními opatřeními zasadil o zvýšení počtu zastávek 
plavidel EU v mosambických přístavech, aby se zvýšila místní zaměstnanost, což je v souladu 
s normami Mezinárodní organizace práce, a obchodní příležitosti.

Navrhovatelka je toho názoru, že smíšený výbor má podle článku 9 dohody usilovat o to, aby 
byl spravedlivý podíl finančních prostředků vyčleněných na podporu mosambické rybářské a 
námořní politiky přidělen na účely rozvoje obyvatel při pobřeží, kteří se živí rybolovem, a 
vytváření malých podniků na místní úrovni.

Navrhovatelku znepokojuje skutečnost, že opatření na podporu této politiky v rámci dohody o 
partnerství v odvětví rybolovu jsou v dohodě zohledňována teprve necelé dva roky a zjevně 
nebyla začleněna do širšího souboru opatření rybářské politiky podporovaných ze státního 
rozpočtu a ze strany jiných mezinárodních dárců. Navrhovatelka je rovněž toho názoru, že je 
potřebná větší transparentnost, pokud jde o závěry ze zasedání smíšeného výboru a výsledky 
víceletého odvětvového programu popsaného v článku 3 protokolu.

Navrhovatelku znepokojuje zjištění při hodnocení ex post, že nejsou předkládána hlášení o 
úlovcích v souladu s protokolem. Navrhovatelka žádá mosambické orgány, aby zajistily 
stejnou úroveň transparentnosti při jednání o přístupu pro plavidla ze zemí mimo EU, jaká je 
stanovena pro plavidla EU v rámci současné dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

Na závěr by navrhovatelka chtěla vyjádřit názor, že je v zájmu obou stran, aby byl uzavřen 
nový protokol, který prodlouží partnerství mezi Mosambikem a EU.



PA\889466CS.doc 5/5 PE480.587v01-00

CS

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu 
navrhl udělit svůj souhlas.

Výbor pro rozvoj se domnívá, že Komise by měla při uplatňování dohody náležitě zohlednit 
tyto připomínky:

a) je třeba zlepšit transparentnost postupů pro stanovování a oznamování celkových úlovků a 
opatření pro potírání nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, a to 
především zlepšením infrastruktury pro sledování a kontrolu rybolovné činnosti 
podnikané ve výlučné hospodářské oblasti Mosambické republiky, a dosáhnout tak 
odpovědného a udržitelného rybolovu;

b) je třeba omezit přístup plavidel EU k přebytku rybolovných zdrojů v souladu 
s maximálním udržitelným výnosem po uspokojení potřeb na výživu místního 
obyvatelstva;

c) neměly by existovat pochybnosti o tom, že v rámci mechanismu stanoveného dohodou 
nebude docházet ke korupčnímu jednání;

d) je třeba zvýšit odpovědnost místní vlády, která musí současně zaručit zlepšení životních 
podmínek místních rybářů, rozvoj udržitelného místního drobného rybolovu a odvětví 
zpracování ryb a dodržování ekologických norem;

e) v zájmu zajištění transparentnosti a pro ověření toho, že jsou finanční prostředky přidělené 
na podporu odvětvové politiky rybolovu skutečně vynakládány k tomuto účelu, je třeba 
vypracovávat výroční zprávy o provádění dohody, a zejména víceletého odvětvového 
programu podle článku 3 protokolu, a předkládat je Parlamentu a Radě;

f) je třeba dodržovat smysl i obsah doložky o výlučnosti;

g) je třeba přijmout praktická opatření na zvýšení počtu zastávek plavidel EU 
v mosambických přístavech, a posilovat tak místní zaměstnanost a obchodní příležitosti.


