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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi 
megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv 2011. december 31-én hatályát vesztette. Az új 
jegyzőkönyv az aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat elfogadásától 
számított hároméves időszakra vonatkozik majd.

Az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése és 218. cikke (6) bekezdésének a) pontja alapján az 
Európai Parlament megadhatja vagy megtagadhatja egyetértését a jegyzőkönyv aláírásával 
kapcsolatban.

Mozambik – az ország GDP-jének az utóbbi évtizedben tapasztalható folyamatos növekedése 
ellenére – a legkevésbé fejlett országok közé tartozik. A fejlődést mérő mutatók az utóbbi 
években javultak ugyan, de a millenniumi fejlesztési célok zöme nem lesz elérhető, ha a 
kormány és a finanszírozók nem erősítik meg a következő öt évre vonatkozó 
kötelezettségvállalásaikat.  Kormányadatok szerint 2010-ben a támogatásként kifizetett 
összegek a GDP 10,7%-át képviselték. Az adományozók 2010-ben is nagy mértékben, 47,8%-
os arányban finanszírozták a kormány költségvetését.

Az ország lakosságának 80%-a mezőgazdasági vagy halászati munkát végez. A halászati 
ágazat a GDP mintegy 4%-át adja, és az exportbevételek 13%-át képviseli. Mozambik összes 
halászati termelésének mintegy 85%-át kisiparos halászok adják. A kisipari halászat 
közvetlenül vagy közvetve mintegy 300 000 ember létfenntartását biztosítja.

Az új jegyzőkönyv csökkenti a halászati lehetőségeket (a megelőző jegyzőkönyv 89 hajót 
engedélyezett, az új ezzel szemben csak 75-öt), valamint a halászati teljesítményt is (a 
megelőző jegyzőkönyv 10 000 tonnát, az új 8 000 tonnát tesz lehetővé). A Bizottság a 
jelenlegi jegyzőkönyv – egy külső szerződő féltől megrendelt – utólagos értékelésének 
következtetései alapján azt állítja, hogy e csökkentésekre az uniós kifizetések és az övezetben 
folytatott tényleges uniós halászat közötti jobb egyensúly megteremtése érdekében van 
szükség.

A pénzügyi hozzájárulás a jegyzőkönyv által lefedett hároméves időszakra 2 940 000 eurót 
tesz ki. Ez az összeg a következő elemekből áll:

 évi 520 000 euró, amely 75 hajó esetén 8 000 tonna éves referenciamennyiségnek felel 
meg; 

 évi 460 000 euró, amely Mozambik halászati és tengerpolitikájának támogatása 
céljából az EU által fizetendő kiegészítő csomagnak felel meg.

A Mozambiki Köztársaság így 65 eurót kap a kifogott tonhal minden tonnája után, emellett a 
nemzeti halászati ágazat fejlesztése érdekében folyósított kiegészítő finanszírozásban is 
részesül, valamint a hajótulajdonosok által fizetendő előlegek és díjak is megilletik. 

Az előadó üdvözli, hogy az új jegyzőkönyv keretében Mozambik halászati és 
tengerpolitikájának támogatására folyósítandó összeg (460 000 euró) magasabb a megelőző 
jegyzőkönyv keretében rendelkezésre álló összegnél (250 000 euró). 
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A mozambiki halászati és tengerpolitika támogatására szolgáló csomag igazgatásának 
feladatát Mozambik látja el a két fél által azonosított célkitűzések, valamint az azok 
megvalósítását célzó éves és többéves programok alapján, különös tekintettel a halászati 
erőforrások egészséges kezelésére, a tudományos kutatás megerősítésére, az illetékes 
mozambiki hatóságok ellenőrző képességének biztosítására, valamint a halászati termékek 
előállítási feltételeinek javítására annak érdekében, hogy növeljék Mozambik részvételét saját 
halászati lehetőségeinek kihasználásában a fennhatósága alá tartozó kizárólagos gazdasági 
övezetben.

Az új jegyzőkönyv aláírása egybeesik azzal, hogy a halászat terén a mozambiki kormány 
olyan törvényjavaslatot fogad el, amelynek célja a halászat fenntarthatóbbá tétele és a 
halászati erőforrások felelősségteljesebb kezelésének biztosítása. Az 1990-es halászati 
törvény javítását célzó törvényjavaslat bátorítani kívánja a halászatot kiegészítő 
tevékenységeket, közöttük a feldolgozást. 

Az előadó úgy véli, hogy a jegyzőkönyv a Mozambikban nemzeti szinten elfogadott 
programok bevezetésének anyagi támogatásával hozzájárulhat a halászati erőforrások jobb 
kezeléséhez és megőrzéséhez.

Az előadó üdvözli a jegyzőkönyv új rendelkezéseit, amelyek szerint a pénzügyi hozzájárulás 
felfüggeszthető az emberi jogok és a demokratikus elvek megsértése esetében, vagy ha 
Mozambik nem munkálkodik a felelősségteljes és fenntartható halászat biztosításán.

Az előadó üdvözli a helyi tengerészek felvételére, valamint a bérezésükre, 
munkakörülményeikre és a rájuk alkalmazandó jogokra vonatkozó rendelkezéseket, de úgy 
véli, hogy az e jegyzőkönyv által az uniós hajókon munkavégzésre feljogosított tengerészek 
száma nem elegendő ahhoz, hogy jelentősen javítsa a mozambiki tengerészek foglalkoztatási
helyzetét. Az előadó felkéri a vegyes bizottságot, hogy tegyen gyakorlati lépéseket a 
mozambiki kikötőkben tartózkodó hajók által tett álláshirdetések és ezáltal a helyi munkaerő 
alkalmazásának növelésére, az ILO-szabályoknak és az üzleti lehetőségeknek megfelelően.

Az előadó úgy véli, hogy a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottságnak arra kell 
törekednie, hogy a Mozambik halászati és tengerpolitikájának támogatására szánt csomag 
méltányos részét a halászatból élő partvidéki lakosság életkörülményeinek fejlesztésére, 
valamint a helyi szinten működő kisvállalkozások létrehozására fordítsák.

Az előadó aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy csaknem két éve nem vették tekintetbe a politikát 
támogató intézkedéseket a halászati partnerségi megállapodás keretében, és nem illesztették 
az állami költségvetésből vagy más nemzetközi finanszírozók által támogatott halászati 
politikai intézkedések szélesebb összefüggésrendszerébe sem. Az előadó egyúttal úgy 
gondolja, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a vegyes bizottság ülésein elfogadott 
következtetések, valamint a jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves ágazati program 
eredményei tekintetében. 

Az előadó aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy az utólagos értékelés feltárta, a fogási 
jelentések nem kerültek a jegyzőkönyv előírásainak megfelelően benyújtásra. Az előadó 
végezetül felkérést kíván intézni a mozambiki hatóságokhoz, hogy a nem uniós hajók 
hozzáféréséről szóló megállapodások tekintetében is ugyanolyan szinten biztosítsák az 
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átláthatóságot, mint az uniós hajóknak a jelenlegi halászati partnerségi megállapodás keretben 
történő hozzáférése tekintetében. 

Összegzésképpen az előadó úgy véli, hogy az új jegyzőkönyv aláírása mindkét fél érdeke, és 
meghosszabbítaná az Európai Unió és Mozambik közötti partnerséget.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Bizottságot, hogy a megállapodás végrehajtása során 
kellőképpen vegye figyelembe az alábbi megállapításokat:

a) javítani kell az összes fogást meghatározó eljárások átláthatóságát, valamint a jogellenes, 
a nem bejelentett és a szabályozatlan halászat elleni küzdelmet célzó intézkedéseket, 
különösen a Mozambiki Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászati 
tevékenységekre vonatkozó felügyeleti és ellenőrzési infrastruktúrák javítása révén, 
biztosítva a felelősségteljes és fenntartható halászatot;

b) az uniós hajóknak a halászati erőforrásokból származó többlethez való hozzáférését a 
legnagyobb fenntartható hozammal összhangban kell meghatározni, miután a helyi 
lakosság táplálkozási szükségleteit kielégítették;

c) a korrupció problémája tekintetében a megállapodás teljes mechanizmusának 
feddhetetlenségéhez nem férhet kétség;

d) a helyi kormányzat elszámoltathatóságát meg kell erősíteni, és a helyi kormánynak 
garantálnia kell a helyi halászok életkörülményeinek javulását, a fenntartható helyi 
kisüzemi halászat és halfeldolgozó ipar fejlődését, valamint a környezetvédelmi normák 
betartását;

e) az átláthatóság elősegítése érdekében a Parlamentet és a Tanácsot éves jelentések 
formájában tájékoztatni kell a megállapodás – és különösen a jegyzőkönyv 3. cikkében 
említett többéves ágazati program – végrehajtásáról, és meg kell győződni arról, hogy a 
halászati ágazati politika támogatására szolgáló költségvetést ténylegesen erre a célra 
fordítják;

f) be kell tartani a kizárólagossági záradék szellemét és betűjét;

g) gyakorlati lépéseket kell tenni a mozambiki kikötőkben tartózkodó hajók által tett 
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álláshirdetések növelése érdekében a mozambiki kikötőkben, mert ez növeli a helyi 
foglalkoztatást és az üzleti lehetőségeket is.


