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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos bendrijos ir Mozambiko Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo Protokolo 
galiojimo laikas baigėsi 2011 m. gruodžio 31 d. Naujasis protokolas apims trejų metų 
laikotarpį nuo dienos, kai Taryba priims sprendimą dėl protokolo pasirašymo ir laikino 
taikymo.

Vadovaudamasis SESV 43 straipsnio 2 dalimi ir 218 straipsnio 6 dalies a punktu, Europos 
Parlamentas gali arba pritarti, arba nepritarti šio protokolo sudarymui.

Mozambikas priskiriamas mažiausiai išsivysčiusioms šalims, nepaisant tvaraus jo BVP 
augimo per pastarąjį dešimtmetį. Vystymosi rodikliai pagerėjo per pastaruosius metus, tačiau 
daugumos Tūkstantmečio vystymosi tikslų nebus pasiekta, jei vyriausybė ir paramos teikėjai 
nepadidins savo įsipareigojimų ateinantiems penkeriems metams. Vyriausybės duomenimis, 
2010 m. paramos išmokos sudarė 10 proc. BVP. 2010 m. paramos teikėjų lėšos dar siekė 
47,8 proc. valstybės biudžeto.

Apie 80 proc. Mozambiko gyventojų dirba žemės ūkyje arba žuvininkystėje. Žuvininkystės 
sektoriaus dalis BVP siekia apie 4 proc. ir jam tenka 13 proc. eksporto pajamų. Maždaug 85 proc. 
Mozambiko bendros žuvininkystės gamybos tenka tradicine žvejyba užsiimantiems žvejams.
Smulkioji žuvininkystė tiesiogiai ar netiesiogiai yra maždaug 300 000 žmonių pragyvenimo 
šaltinis.

Pagal naująjį protokolą sumažinamos žvejybos galimybės (75 žvejybos laivai, palyginti su 89 
laivais, įrašytais ankstesniame protokole) ir žvejybos pastangos (8 000 tonų palyginti su 
10 000 tonų ankstesniame protokole). Komisija, remdamasi dabar galiojančio protokolo ex-
post vertinimu, kurį pagal užsakymą atliko išorės rangovas, patvirtina, kad šiuos planus lėmė 
poreikis geriau suderinti ES išmokas ir tikrąją ES žvejybos veiklą, vykdomą šioje zonoje.

Finansinio įnašo suma per trejus protokolo galiojimo metus siekia 2 940 000 eurų. Ši suma 
paskirstoma taip:

 520 000 EUR per metus suma, kuri atitinka metinį orientacinį 8 000 tonų kiekį 75 
laivams;

 460 000 EUR per metus suma, kuri skiriama kaip papildoma Sąjungos parama 
Mozambiko žuvininkystės ir jūrų politikai.

Taigi Mozambiko Respublika gauna 65 EUR už kiekvieną sužvejotų tunų toną ir papildomų 
lėšų nacionaliniam žuvininkystės sektoriui vystyti, taip pat laivų savininkų mokėtinus avansus 
ir mokesčius.

Pranešėja džiaugiasi tuo, kad suma skiriama pagal naująjį protokolą Mozambiko 
žuvininkystės ir jūrų politikai remti, yra didesnė (460 000 EUR, palyginti su 250 000 EUR) 
nei pagal anksčiau taikytą protokolą.

Už šių lėšų, skirtų Mozambiko žuvininkystės ir jūrų politikai remti, valdymą atsako 
Mozambikas, atsižvelgdamas į abiejų sutarties šalių nustatytus įgyvendintinus tikslus ir 
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atitinkamas metines ir daugiametes programas, kuriais siekiama tinkamai valdyti 
žuvininkystės išteklius, stiprinti mokslinius tyrimus, didinti Mozambiko kompetentingų 
institucijų kontrolės pajėgumus ir gerinti žuvininkystės produktų gamybos sąlygas siekiant 
padidinti Mozambiko dalyvavimą naudojantis savo žūklės rajonais IEZ.

Naujasis protokolas sutaps su Mozambiko vyriausybės žuvininkystės įstatymo projekto, 
kuriuo siekiama tausesnės žvejybos ir užtikrinti didesnį atsižvelgimą į žuvininkystės išteklius, 
patvirtinimu. Šiuo įstatymo projektu, pagal kurį turėtų būti persvarstytas 1990 m. 
žuvininkystės įstatymas, siekiama skatinti veiklą, kuri papildo žvejybą, pavyzdžiui, 
perdirbimą.

Jūsų pranešėja mano, kad protokolu gali būti prisidedama prie geresnio žuvininkystės išteklių 
valdymo ir išsaugojimo, teikiant finansinę paramą nacionaliniu lygmeniu Mozambiko priimtų 
programų įgyvendinimui.

Pranešėja džiaugiasi naujomis nuostatomis protokole, pagal kurį finansinio įnašo mokėjimas 
gali būti sustabdytas, jei pažeidžiamos žmogaus teisės ir demokratijos principai ir jei 
Mozambikas nededa pastangų, kad žvejyba taptų atsakinga ir tausi.

Pranešėja džiaugiasi nuostatomis dėl vietos jūreivių priėmimo į laivus ir dėl atlyginimų, darbo 
sąlygų ir jiems taikomų teisių, tačiau mano, kad vietos žvejų skaičius ES laivuose, leistinas 
pagal šį protokolą, nepakankamas, kad būtų iš tiesų prisidedama prie Mozambiko jūreivių 
užimtumo skatinimo. Pranešėja taip pat ragina jungtinį komitetą imtis praktinių veiksmų 
siekiant padidinti ES laivų, užsukančių į Mozambiko uostus, skaičių ir taip padidinti vietos 
užimtumą, kuris turėtų atitikti TDO standartus, ir verslo galimybes.

Pranešėja taip pat mano, kad jungtinis komitetas, kaip numatyta pagal Susitarimo 9 straipsnį, 
turėtų stengtis skirti tinkamą lėšų dalį Mozambiko žuvininkystės ir jūrų politikai remti, 
siekiant pakrantėse gyvenančių ir nuo žvejybos priklausančių bendruomenių vystymosi ir 
smulkiųjų vietos lygmens įmonių kūrimo.

Pranešėja yra susirūpinusi dėl to, kad į politikos paramos priemones, numatytas pagal 
Susitarimą, atsižvelgta tik praėjus dvejiems metams nuo ŽPS įsigaliojimo, ir akivaizdu, kad 
jos neįtrauktos į platesnio masto žuvininkystės politikos priemones, kurios remiamos 
valstybės biudžeto ir kitų paramos teikėjų lėšomis. Be to, pranešėja mano, kad būtinas 
didesnis skaidrumas, susijęs su jungtinio komiteto susitikimų išvadomis ir daugiametės 
sektoriaus programos, nurodytos protokolo 3 straipsnyje, rezultatais.

Pranešėja yra susirūpinusi dėl sužvejoto žuvų kiekio ataskaitų, kurių reikalaujama pagal 
protokolą, nepateikimo, kaip nustatyta atlikus ex-post vertinimą. Pagaliau pranešėja prašytų 
Mozambiko valdžios institucijų laikytis tokio pat skaidrumo lygio dėl prieigos ne ES laivams 
nuostatų, koks numatytas ES laivų atžvilgiu pagal dabartinį ŽPS.

Apibendrindama Jūsų pranešėja mano, kad abiems šalims svarbu sudaryti naująjį protokolą, 
kuriuo būtų pratęsiama Mozambiko ir ES partnerystė.
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******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą siūlyti Parlamentui pareikšti 
pritarimą protokolo sudarymui.

Vystymosi komitetas mano, kad Komisija, įgyvendindama šį susitarimą, turėtų tinkamai 
atsižvelgti į šiuos punktus:

a) turėtų būti užtikrintas didesnis bendro sužvejoto kiekio nustatymo ir deklaravimo 
procedūrų skaidrumas ir patobulintos priemonės, skirtos užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereguliuojamai žvejybai, ypač pagerinant Mozambiko Respublikos 
išskirtinėje ekonominėje zonoje vykdomos žuvininkystės stebėjimo ir kontrolės 
infrastruktūrą, tokiu būdu užtikrinant, kad žvejyba būtų vykdoma atsakingai ir tausiai;

b) ES laivams suteikiama prieiga prie perteklinių žuvininkystės išteklių turėtų būti ribojama 
vadovaujantis didžiausio ilgalaikio sugaunamo kiekio principo nauda, patenkinus vietos 
gyventojų maitinimosi poreikius;

c) neturėtų kelti abejonių viso susitarimo mechanizmo patikimumas atsižvelgiant į 
korupcijos problemą;

d) reikėtų stiprinti vietos vyriausybės atskaitomybę ir vietos vyriausybė taip pat turi užtikrinti 
vietos žvejų gyvenimo sąlygų gerinimą, vietos, tausios ir tradicinės žvejybos ir žuvies 
perdirbimo pramonės plėtrą ir aplinkosaugos standartų laikymąsi;

e) kasmet turi būti rengiamos ir Parlamentui bei Tarybai nusiunčiamos ataskaitos dėl 
susitarimo, ir ypač daugiametės sektoriaus programos, nurodytos protokolo 3 straipsnyje, 
įgyvendinimo, siekiant skatinti skaidrumą ir užtikrinti, kad biudžetas, skirtas 
žuvininkystės sektoriaus politikai remti, iš tiesų būtų naudojamas šiuo tikslu;

f) būtina laikytis išimties nuostatos turinio ir principų;

g) būtina imtis praktinių veiksmų siekiant padidinti ES laivų, užsukančių į Mozambiko 
uostus, skaičių ir taip padidinti vietos užimtumo ir verslo galimybes.


