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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen 
liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2011. Uusi pöytäkirja kattaa 
kolmen vuoden ajanjakson alkaen siitä, kun neuvosto antaa päätöksen kyseisen pöytäkirjan 
allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta. 

Euroopan parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä pöytäkirjan tekemisen SEUT:n 43 artiklan 
2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla.

Mosambik kuuluu vähiten kehittyneiden maiden ryhmään, vaikka sen BKT onkin noussut 
jatkuvasti viimeisimmän vuosikymmenen aikana. Kehitysindikaattorit ovat parantuneet viime 
vuosien aikana, mutta useimmat vuosituhannen tavoitteet jäävät saavuttamatta, elleivät 
Mosambikin hallitus ja avunantajat vahvista sitoumuksiaan viiden seuraavan vuoden aikana. 
Hallituksen antamien tietojen mukaan kehitysavun osuus maan kansantulosta oli 
10,7 prosenttia vuonna 2010. Avunantajien osuus valtion vuoden 2010 talousarvion 
rahoituksesta oli edelleen 47,8 prosenttia. 

Noin 80 prosenttia väestöstä saa edelleen elantonsa maataloudesta ja kalastuksesta. 
Kalastusalan osuus BKT:sta on noin 4 prosenttia ja kalastusalan osuus Mosambikin vientituloista on 
13 prosenttia. Pienimuotoisen kalastuksen osuus Mosambikin kalastuksen kokonaistuotannosta 
on edelleen noin 85 prosenttia. Pienimuotoinen kalastus tarjoaa elannon suoraan tai välillisesti 
noin 300 000 henkilölle.

Tämä uusi pöytäkirja vähentää sekä kalastusmahdollisuuksia (75 kalastusalusta, kun edellisen 
pöytäkirjan soveltamisaikana kalastusaluksia oli 89) että kalastuksen kokonaismäärää 
(8 000 tonnia, kun edellisen pöytäkirjan soveltamisaikana kokonaismäärä oli 10 000 tonnia). 
Komissio vahvistaa ulkoisen sopimuspuolen suorittaman nykyisen pöytäkirjan jälkiarvioinnin 
mukaisesti, että edellä mainittu johtuu tarpeesta varmistaa nykyistä parempi tasapaino EU:n 
suorittamien maksujen ja EU:n todellisen kalastusmäärän välillä asianomaisella 
kalastusvyöhykkeellä.

Taloudellinen korvaus on 2 940 000 euroa pöytäkirjan kolmen voimassaolovuoden aikana. Se 
jakautuu seuraavasti:

 520 000 euron vuosittainen määrä, joka vastaa 8 000 tonnin vuotuista 
viitesaalismäärää 75 alukselle, 

 460 000 euron vuosittainen määrä, joka vastaa EU:n Mosambikin kalastus- ja 
merenkulkupolitiikan tukemiseksi myöntämää lisärahoitusta.

Näin ollen Mosambikin tasavallalle maksetaan 65 euroa tonnikalojen yhden tonnin 
saalimäärästä sekä lisärahoitusosuus, joka on tarkoitettu kansallisen kalastusalan 
kehittämiseen sekä alusten omistajille maksettaviin ennakkomaksuihin ja maksuihin. 

Valmistelija pitää myönteisenä sitä, että uuden pöytäkirjan mukaisesti Mosambikin 
kalastusalaa ja merenkulkualaa tuetaan enemmän kuin edellisen pöytäkirjan soveltamisaikana 
(250 000 euron sijasta 460 000 euroa).
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Mosambik on edelleen vastuussa Mosambikin kalastusalaa ja merenkulkua koskevan 
rahoitusosuuden hallinnoinnista ja edellä mainittu perustuu osapuolten määrittämiin 
tavoitteisiin sekä niiden saavuttamista koskeviin vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin, 
jotka koskevat erityisesti kalavarojen moitteetonta hoitamista, toimivaltaisten Mosambikin 
viranomaisten harjoittaman tieteellisen tutkimuksen ja valvontakyvyn vahvistamista sekä 
kalastustuotteiden tuotanto-olosuhteiden parantamista, jotta voidaan lisätä Mosambikin 
osuutta sen oman talousvyöhykkeen kalavarojen hyödyntämisessä,

Tämä uusi pöytäkirja hyväksytään samanaikaisesti, kun Mosambikin hallitus hyväksyy uuden 
kalastuslain, jolla pyritään parantamaan kalastuksen kestävyyttä ja takaamaan kalavarojen 
nykyistä parempi huomioon ottaminen. Mainitulla lailla, jolla muutetaan vuodelta 1990 
peräisin olevaa lakia, pyritään edistämään kalastusta täydentäviä toimia kuten kalojen 
käsittelyä. 

Valmistelija katsoo, että pöytäkirjalla voidaan parantaa kalavarojen hoitoa ja suojelua siten, 
että Mosambikin kansallisella tasolla laatimien ohjelmien täytäntöönpanoon myönnetään 
EU:n taloudellista tukea.

Valmistelija pitää myönteisinä tämän uuden pöytäkirjan määräyksiä, joiden perusteella 
taloudellisen korvauksen maksaminen voidaan keskeyttää ihmisoikeuksien ja demokraattisten 
periaatteiden rikkomisen tapauksissa ja siinä tapauksessa, että Mosambik laiminlyö 
velvoitettaan edistää vastuullista ja kestävää kalastusta.

Valmistelija pitää myönteisenä paikallisten merimiesten työhönottoa ja palkkoja koskevia 
määräyksiä sekä merimiesten työolosuhteita ja oikeuksia koskevia määräyksiä, mutta katsoo, 
että tämän pöytäkirjan mukainen paikallisten merimiesten osuus EU:n kalastusalusten 
miehistöistä ei riitä takaamaan mosambikilaisten merimiesten työllisyystilanteen 
parantamista. Valmistelija pyytää sekakomiteaa ryhtymään käytännön toimiin Mosambikin 
satamiin saapuvien EU:n alusten lukumäärän lisäämiseksi paikallisen työllisyyden 
parantamiseksi ILOn normeja noudattaen ja liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

Valmistelija katsoo, että sopimuksen 9 artiklan mukaisen sekakomitean avulla olisi pyrittävä 
osoittamaan merkittävä osuus rahoituksesta Mosambikin kalastusalan ja merenkulun 
kehittämiseen, jotta voidaan kehittää kalastuksesta riippuvaisen rannikkoväestön 
elinolosuhteita ja edistää paikallisten pienyritysten perustamista.

Valmistelija on huolissaan siitä, että kalastuskumppanuussopimusten mukaisia tukitoimia 
alettiin kehittää vasta kahden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta ja siitä, että 
tukitoimia ei ilmeisesti sisällytetty valtion talousarviosta rahoitettaviin ja muiden 
kansainvälisten avunantajien rahoittamiin kalastuksen tukitoimiin. Valmistelija katsoo myös, 
että avoimuutta on lisättävä sekakomitean johtopäätösten yhteydessä sekä pöytäkirjan 
3 artiklan mukaisten monivuotisten alakohtaisten ohjelmien tulosten yhteydessä. 

Valmistelija on huolissaan jälkiarvioinnissa havaituista tapauksista, joissa saalisilmoituksia ei 
ole toimitettu valvontaviranomaisille pöytäkirjan vaatimusten mukaisesti. Lopuksi 
valmistelija pyytäisi Mosambikin viranomaisia noudattamaan muiden kuin EU:n alusten 
osalta samaa avoimuuden tasoa, jota nykyinen kalastuskumppanuussopimus edellyttää EU:n 
aluksilta.
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Lopuksi valmistelija katsoo, että uuden pöytäkirjan tekeminen on kummankin osapuolen edun 
mukaista, koska sillä jatkettaisiin Mosambikin ja EU:n välistä kumppanuutta.

******

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa esittämään 
parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.

Kehitysyhteistyövaliokunta katsoo, että komission olisi otettava sopimuksen soveltamisen 
aikana asianmukaisesti huomioon seuraavat seikat:

a) kokonaissaaliiden määrittämisessä ja ilmoittamisessa käytettävien menettelyiden 
avoimuutta ja toimenpiteitä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 
estämiseksi on parannettava erityisesti tehostamalla Mosambikin tasavallan 
yksinomaisella talousvyöhykkeellä harjoitettavan kalastustoiminnan seuranta- ja 
valvontarakennetta, jotta voidaan varmistaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen 
harjoittaminen;

b) EU:n alusten oikeutta hyödyntää kalavarojen ylijäämää on rajoitettava kestävän 
enimmäistuoton mukaisesti sen jälkeen, kun paikallisväestön ravitsemustarpeet on 
tyydytetty;

c) sopimuksen koko järjestelmässä ei saa olla sijaa korruptioepäilyille;

d) paikallisviranomaisten vastuuvelvollisuutta on vahvistettava ja paikallisviranomaisten on 
myös varmistettava paikallisten kalastajien elinolojen parantaminen, paikallisen, kestävän 
ja pienimuotoisen kalastuksen ja kalanjalostusteollisuuden kehittäminen sekä 
ympäristönormien noudattaminen;

e) sopimuksen – ja erityisesti 3 artiklassa vahvistetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman –
täytäntöönpanoa koskevat vuosittaiset raportit on laadittava ja toimitettava parlamentille ja 
neuvostolle avoimuuden edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että alakohtaisen 
kalastuspolitiikan tukemiseen tarkoitettu rahoitus todella käytetään tähän tarkoitukseen;

f) yksinoikeuslausekkeen henkeä ja sanamuotoa on noudatettava;

g) olisi ryhdyttävä käytännön toimiin Mosambikin satamiin saapuvien EU:n alusten 
lukumäärän lisäämiseksi, mikä parantaa paikallista työllisyyttä sekä 
liiketoimintamahdollisuuksia.


