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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το συνημμένο πρωτόκολλο στην αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Το νέο πρωτόκολλο 
θα καλύψει περίοδο τριών ετών με αφετηρία την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για 
την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, και το άρθρο 218, παράγραφος 6(α) της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί είτε να 
εγκρίνει τη σύναψη του εν λόγω πρωτοκόλλου είτε όχι.

Η Μοζαμβίκη παραμένει μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες παρά την σταθερή άνοδο 
του ΑΕγχΠ κατά την διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας. Οι δείκτες ανάπτυξης έχουν 
βελτιωθεί τα προηγούμενα χρόνια αλλά οι περισσότεροι από τους αναπτυξιακούς στόχους της 
χιλιετίας δεν πρόκειται να υλοποιηθούν εκτός και αν η κυβέρνηση και οι δωρητές εντείνουν 
τις προσπάθειες υλοποίησης των δεσμεύσεών τους κατά την προσεχή πενταετία. Σύμφωνα με 
τα κυβερνητικά στοιχεία, οι εκταμιεύσεις ενισχύσεων αντιστοιχούσαν στο 10,7% του ΑΕγχΠ 
το 2010. Οι δωρητές βεβαίως συνέχισαν να χρηματοδοτούν τον κυβερνητικό προϋπολογισμό 
και η συνεισφορά τους ανήλθε στο 47,8% αυτού για το 2010. 

Το 80% περίπου του πληθυσμού της χώρας απασχολείται στους τομείς της γεωργίας και της 
αλιείας. Ο τομέας της αλιείας συνεισφέρει 4% περίπου του ΑΕγχΠ και αντιστοιχεί στο 13% 
των εξαγωγικών εσόδων. Το 85% περίπου του συνόλου της αλιευτικής παραγωγής της 
Μοζαμβίκης προέρχεται από αλιείς μικρής κλίμακας. Η αλιεία μικρής κλίμακας αποτελεί 
μέσο βιοπορισμού, άμεσα ή έμμεσα, για περίπου 300.000 άτομα.

Το νέο Πρωτόκολλο περιορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες (75 αλιευτικά σκάφη σε σύγκριση 
με 89 του προηγουμένου πρωτοκόλλου) και την αλιευτική προσπάθεια (8.000 τόνοι σε 
σύγκριση με τους 10.000 τόνους του προηγουμένου πρωτοκόλλου). Η Επιτροπή, βασιζόμενη 
στα συμπεράσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ισχύοντος πρωτοκόλλου, η οποία 
ανατέθηκε σε εξωτερικό εργολήπτη, δηλώνει ότι αυτό οφείλεται στην ανάγκη να εξευρεθεί 
μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ πληρωμών της ΕΕ και πραγματικής αλιευτικής 
δραστηριότητας στην περιοχή. 

Η χρηματική αντιπαροχή ανέρχεται σε 2.940.000 € για τα τρία έτη ισχύος του 
πρωτοκόλλου.

 Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε: 

 520.000 ευρώ ετησίως, που αντιστοιχούν σε ετήσια ποσότητα αναφοράς 8.000 τόνων 
για 75 σκάφη. 

 460.000 ευρώ ετησίως, ποσόν το οποίο αντιστοιχεί στο πρόσθετο ποσό που 
καταβάλλει η ΕΕ για τη στήριξη της αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής της 
Μοζαμβίκης.

Η Δημοκρατία της Μοζαμβίκης λαμβάνει έτσι 65 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων τόνου αλλά και 
συμπληρωματικά κονδύλια για την ανάπτυξη του εθνικού αλιευτικού τομέα, καθώς επίσης 
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και προκαταβολές και τέλη που καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες. 

Η εισηγήτρια της παρούσης εκφράζει την ικανοποίησή της διότι το ποσό που διατίθεται βάσει 
του νέου πρωτοκόλλου για την στήριξη της αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής της 
Μοζαμβίκης είναι υψηλότερο (460.000 ευρώ αντί 250 000 ευρώ) από εκείνο του 
προηγουμένου Πρωτοκόλλου.

Η Μοζαμβίκη θα αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης των χρηματικών πόρων που προορίζονται 
για την στήριξη της αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής της, με γνώμονα τους προς επίτευξη 
στόχους που θα προσδιορίσουν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και τα ετήσια και πολυετή 
προγράμματα υλοποίησής τους, ιδίως όσον αφορά την χρηστή διαχείριση των αλιευτικών 
πόρων, την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και την ικανότητα παρατήρησης των 
αρμοδίων αρχών της Μοζαμβίκης και όσον αφορά την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής 
αλιευτικών προϊόντων με απώτερο σκοπό την περαιτέρω δραστηριοποίηση της Μοζαμβίκης 
για την αξιοποίηση των δικών της αλιευτικών πόρων εντός της ΑΟΖ.

Αυτό το νέο Πρωτόκολλο θα συμπέσει με την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο της 
Μοζαμβίκης ενός αλιευτικού νομοσχεδίου το οποίο επιδιώκει να αυξήσει την βιωσιμότητα 
της αλιείας και να αυξήσει την μέριμνα για τους αλιευτικούς πόρους.  Το νομοσχέδιο, 
επιδίωξη του οποίου είναι η αναθεώρηση του νόμου του 1990 περί αλιείας, αποσκοπεί να 
στηρίξει δραστηριότητες παραπληρωματικές της αλιείας, όπως η μεταποίηση. 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι το πρωτόκολλο μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση και 
διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων μέσω της οικονομικής στήριξης για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο από τη Μοζαμβίκη.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τις νέες διατάξεις που περιέχει το παρόν 
Πρωτόκολλο, βάσει των οποίων η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής θα μπορεί να 
αναστέλλεται σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δημοκρατικών αρχών καθώς και στην περίπτωση που η Μοζαμβίκη αποτύχει στην πορεία 
προς μια υπεύθυνη και βιώσιμη αλιεία. 

Η εισηγήτρια της παρούσης εκφράζει την ικανοποίησή της σχετικά με τις διατάξεις περί 
ναυτολόγησης ντόπιων ναυτικών και σχετικά με τις αποδοχές, τις συνθήκες εργασίας και τα 
δικαιώματα τους αλλά αμφιβάλλει ότι ο αριθμός ντόπιων ναυτικών που επιτρέπει ανά σκάφος 
της ΕΕ το παρόν Πρωτόκολλο επαρκεί για μια ουσιαστική συνεισφορά στην βελτίωση των 
επιπέδων απασχόλησης των ναυτικών της Μοζαμβίκης·  Η εισηγήτρια καλεί την μεικτή 
επιτροπή να λάβει ουσιαστικά μέτρα προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ελλιμενισμών 
σκαφών της ΕΕ σε λιμένες της Μοζαμβίκης, με στόχο την αύξηση των θέσεων εργασίας για 
τους ντόπιους, σε συμφωνία με τα πρότυπα της ΔΟΕ, καθώς και προκειμένου να αυξηθούν οι 
επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 της Συμφωνίας μεικτή επιτροπή πρέπει 
να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να διοχετευθεί ένα ικανοποιητικό ποσοστό 
των κονδυλίων στήριξης της αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής της Μοζαμβίκης για την 
ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων που ζουν από την αλιεία και για την δημιουργία μικρών 
τοπικών επιχειρήσεων.
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Η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της διότι τα μέτρα στήριξης της τομεακής πολιτικής στο 
πλαίσιο των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) έτυχαν μελέτης μόνο αφού είχαν 
περάσει δύο σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας και, κατά τα φαινόμενα, 
δεν ενσωματώθηκαν ποτέ εντός ευρύτερου συνόλου μέτρων αλιευτικής πολιτικής με την 
υποστήριξη του κρατικού προϋπολογισμού και άλλων διεθνών δωρητών. Απαιτείται επίσης 
περαιτέρω διαφάνεια όσον αφορά τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μεικτής 
επιτροπής αλλά και τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που 
περιγράφεται στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου. 

Η εισηγήτρια θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν υποβάλλονται αναφορές αλιευμάτων 
βάσει του Πρωτοκόλλου, όπως αποκάλυψε η εκ των υστέρων αξιολόγηση. Τέλος, πρέπει να 
ζητηθεί από τις αρχές της Μοζαμβίκης το ίδιο επίπεδο διαφάνειας σχετικά με τις διευθετήσεις 
πρόσβασης σκαφών από χώρες εκτός ΕΕ με εκείνο που η τρέχουσα ΣΑΣ επιβάλλει για τα 
σκάφη της ΕΕ.

Συμπερασματικά, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι είναι προς όφελος αμφοτέρων των μερών η 
σύναψη νέου πρωτοκόλλου που παρατείνει τη συνεργασία μεταξύ Μοζαμβίκης και ΕΕ.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει 
στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το πρωτόκολλο.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τα ακόλουθα 
σημεία κατά την εφαρμογή της συμφωνίας:

(α) η διαφάνεια των διαδικασιών εντοπισμού και επαναφοράς των συνολικών αλιεύσεων 
πρέπει να βελτιωθεί με τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της παράνομης, λαθραίας και 
άναρχης αλιείας, ιδίως με τη βελτίωση της υποδομής για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της 
Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης, διασφαλίζοντας έτσι την υπευθυνότητα και βιωσιμότητα 
της αλιείας·

(β) η πρόσβαση των σκαφών της ΕΕ στους πλεονάζοντες αλιευτικούς πόρους πρέπει να 
περιοριστεί σύμφωνα με την μέγιστη διαρκή απόδοση αφού καλυφθούν οι διατροφικές 
ανάγκες των τοπικών πληθυσμών·

(γ) η ακεραιότητα του συνολικού μηχανισμού της Συμφωνίας ως προς τον έλεγχο της 
διαφθοράς πρέπει να είναι υπεράνω πάσης υποψίας·

(δ) πρέπει να ενισχυθεί η λογοδοσία της τοπικής κυβέρνησης, η οποία πρέπει να 
εξασφαλίσει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των τοπικών αλιέων, την ανάπτυξη 
βιώσιμης τοπικής αλιείας μικρής κλίμακας καθώς και των σχετικών μεταποιητικών 
βιομηχανιών και την τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων·
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(ε) πρέπει να συντάσσονται και να διαβιβάζονται σε ετήσια βάση στο Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας -και ιδιαίτερα του 
πολυετούς τομεακού προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου-
προκειμένου να ευνοείται η διαφάνεια και προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα 
κονδύλια που προορίζονται για τη στήριξη της τομεακής πολιτικής αλιείας 
χρησιμοποιούνται πράγματι για το σκοπό αυτό·

(στ) πρέπει να τηρείται όχι μόνο το γράμμα αλλά και το πνεύμα της ρήτρας 
αποκλειστικότητας.

(ζ) πρέπει να ληφθούν απτά μέτρα προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ελλιμενισμών 
σκαφών της ΕΕ σε λιμένες της Μοζαμβίκης, με στόχο την αύξηση των θέσεων εργασίας 
για τους ντόπιους και των επιχειρηματικών ευκαιριών.


