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ĪSS PAMATOJUMS

Protokolam, kas pievienots Eiropas Kopienas un Mozambikas Republikas nolīgumam 
zivsaimniecības nozarē, darbības termiņš beidzās 2011. gada 31. decembrī. Jaunais protokols 
aptvers trīs gadu posmu, sākot no dienas, kad pieņemts Padomes lēmums par protokola 
parakstīšanu un pagaidu piemērošanu.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu un 218. panta 
6. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlaments var vai nu piekrist, vai nepiekrist šā protokola 
noslēgšanai.

Mozambika ir mazattīstīta valsts, neskatoties uz noturīgo IKP pieaugumu pēdējo desmit gadu 
laikā. Attīstības rādītāji pēdējos gados ir uzlabojušies, bet lielākā daļa no Tūkstošgades 
attīstības mērķiem netiks sasniegti, ja vien valdība un līdzekļu devēji nepastiprinās savas 
saistības nākamajos piecos gados. Saskaņā ar valdības datiem atbalsta izmaksas 2010. gadā 
veidoja 10,7 % no IKP. 2010. gadā līdzekļu devēji joprojām finansēja 47,8 % no valdības 
budžeta.

Apmēram 80 % no Mozambikas iedzīvotājiem strādā lauksaimniecībā vai zivsaimniecībā. 
Zivsaimniecības nozare nodrošina apmēram 4 % no IKP un veido 13 % no eksporta 
ienākumiem. Apmēram 85 % no Mozambikas kopējās zivsaimniecības produkcijas nāk no 
amatieriem zvejniekiem. Maza mēroga zveja tieši vai netieši nodrošina iztiku apmēram 
300 000 cilvēku.

Ar jauno protokolu tiek samazinātas zvejas iespējas (75 zvejas kuģi salīdzinājumā ar 
89 kuģiem iepriekšējā protokolā) un zvejas intensitāte (8000 tonnas salīdzinājumā ar 
10 000 tonnu iepriekšējā protokolā). Komisija, pamatojoties uz konstatējumiem pašreizējā 
protokola ex-post novērtējumā, ko veica neatkarīgs darbuzņēmējs, apstiprina, ka minētais ir 
saistīts ar nepieciešamību panākt labāku līdzsvaru starp ES maksājumiem un reālu ES zvejas 
darbību attiecīgajā teritorijā.

Šā protokola vairāk nekā trīs gadu darbības laikā finansiālais ieguldījums veido 
EUR 2 940 000. Šo summu veido: 

 EUR 520 000 gadā, kas atbilst ikgadējam nozvejas atsauces apjomam — 8000 tonnas 
75 kuģiem,

 EUR 460 000 gadā, kas atbilst papildu finansējumam, kuru Savienība maksā, lai 
atbalstītu Mozambikas zivsaimniecības un jūrlietu politiku.

Tādējādi Mozambikas Republika saņem EUR 65 par tonnu nozvejotu tunzivju plus papildu 
līdzekļus valsts zivsaimniecības nozares attīstībai, kā arī avansa maksājumus un nodevas, ko 
maksā kuģu īpašnieki.

Jūsu referente atzinīgi vērtē to, ka summa, kas piešķirta saskaņā ar jauno protokolu, lai 
atbalstītu Mozambikas zivsaimniecības un jūrlietu politiku, ir lielāka nekā saskaņā ar 
iepriekšējo protokolu (EUR 460 000 salīdzinājumā ar EUR 250 000).
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Mozambika ir atbildīga par finansējuma pārvaldību, kas paredzēts, lai atbalstītu Mozambikas 
zivsaimniecības un jūrlietu politiku, pamatojoties uz abu pušu noteiktajiem mērķiem, kuri 
jāsasniedz, un daudzgadu plānošanu to sasniegšanai, īpaši attiecībā uz pareizu zvejas resursu 
pārvaldību, stiprinot zinātnisko pētniecību un pārraugot kompetento Mozambikas varas 
iestāžu spēju, un uzlabojot nosacījumus zivsaimniecības produktu ražošanā, lai palielinātu 
Mozambikas iesaistīšanos savas zvejas izmantošanā savā EEZ.

Šā jaunā protokola parakstīšana notiks vienlaicīgi ar Mozambikas kabineta likumprojekta 
apstiprināšanu, kas paredzēts, lai padarītu zveju ilgtspējīgāku un garantētu zvejas resursu 
labāku ievērošanu. Ar likumprojektu, kura mērķis ir pārskatīt 1990. gada Zvejniecības 
likumu, tiek mēģināts veicināt zveju papildinošās darbības, piemēram, pārstrādi. 

Jūsu referente uzskata, ka protokols var veicināt zvejas resursu labāku pārvaldību un 
saglabāšanu ar finanšu atbalsta palīdzību, kas paredzēts Mozambikas valsts līmenī pieņemto 
programmu īstenošanai.

Jūsu referente atzinīgi vērtē jaunos noteikumus šajā protokolā, saskaņā ar kuriem finansiālā 
ieguldījuma maksājumu var apturēt gadījumā, ja tiek pārkāptas cilvēktiesības un demokrātijas 
principi un ja Mozambika neīsteno atbildīgu un ilgtspējīgu zveju.

Jūsu referente atzinīgi vērtē noteikumus par vietējo jūrnieku nodarbināšanu un par darba 
algām, darba nosacījumiem un viņiem piemērojamajām tiesībām, bet uzskata, ka vietējo 
jūrnieku skaits uz ES kuģiem, kas atļauts saskaņā ar šo protokolu, ir nepietiekams, lai dotu 
reālu ieguldījumu Mozambikas jūrnieku nodarbinātības situācijas uzlabošanā. Jūsu referente 
aicina Apvienoto komiteju veikt praktiskus pasākumus, lai veicinātu ES kuģu piestāšanu 
Mozambikas ostās, tādējādi palielinot vietējo nodarbinātību atbilstoši SDO standartiem un 
uzņēmējdarbības iespējas.

Jūsu referente uzskata, ka Apvienotajai komitejai, kas paredzēta nolīguma 9. pantā, jācenšas 
piešķirt taisnīgu finansējuma daļu Mozambikas zivsaimniecības un jūrniecības politikas 
atbalstam, lai attīstītu to piekrastes iedzīvotāju daļu, kuri pārtiek no zivsaimniecības, un 
izveidotu mazos uzņēmumus vietējā līmenī.

Jūsu referente pauž bažas par to, ka politikas atbalsta pasākumi saskaņā ar ZPN gandrīz divus 
gadus nebija ietverti nolīgumā un acīmredzot nebija integrēti plašākā zivsaimniecības 
politikas pasākumu shēmā, ko finansēja valsts budžets un citi starptautiski finansētāji. Jūsu 
referente arī uzskata, ka ir nepieciešama lielāka pārredzamība attiecībā uz secinājumiem, ko 
pieņem Apvienotās komitejas sanāksmēs, un nozares daudzgadu programmas rezultātiem, kas 
aprakstīti protokola 3. pantā.

Jūsu referente pauž bažas par to, ka ziņojumi par nozveju netiek iesniegti saskaņā ar 
protokolu, kā tika konstatēts ex-post novērtējumā. Visbeidzot, jūsu referente vēlas lūgt 
Mozambikas varas iestādes nodrošināt tāda paša līmeņa pārredzamību attiecībā uz piekļuves 
pasākumiem trešo valstu kuģiem, kā noteikts attiecībā uz ES kuģiem saskaņā ar pašreizējo 
ZPN.

Noslēgumā jūsu referente secina, ka abu pušu interesēs ir noslēgt jaunu protokolu, kas 
turpinātu Mozambikas un ES partnerattiecības.
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******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ierosināt 
Parlamentam sniegt savu piekrišanu.

Attīstības komiteja uzskata, ka Komisijai nolīguma īstenošanā būtu pienācīgi jāņem vērā šādi 
punkti:

a) jāuzlabo procedūru pārredzamība kopējās nozvejas noteikšanā un ziņošanā par to, kā arī 
nelegālas, neregulētas un nereģistrētas (NNN) zvejas novēršanas pasākumi, jo īpaši 
uzlabojot infrastruktūru Mozambikas Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas zvejas 
darbību uzraudzībai un kontrolei, tādējādi nodrošinot atbildīgu un ilgtspējīgu zvejniecību;

b) jāierobežo ES kuģu piekļuve pārmērīgiem zvejas resursiem saskaņā ar maksimālo 
ilgtspējīgo produktivitāti pēc vietējo iedzīvotāju uztura vajadzību apmierināšanas;

c) visa nolīguma mehānisma integritātei attiecībā uz korupcijas problēmām jābūt 
neapšaubāmai;

d) jāstiprina vietējās valdības pārskatatbildība, un pašvaldībai arī jāgarantē vietējo zvejnieku 
dzīves apstākļu uzlabošana, vietējas, ilgtspējīgas, amatierzvejas un zivju apstrādes nozaru 
attīstība un vides standartu ievērošana;

e) katru gadu jāizstrādā ziņojumi par nolīguma — un īpaši par protokola 3. punktā 
paredzētās nozares daudzgadu programmas — īstenošanu un jānosūta Parlamentam un 
Padomei, lai veicinātu pārredzamību un lai apliecinātu, ka zvejniecības politikas atbalstam 
paredzētais budžets tiešām ir izmantots šim mērķim;

f) jārīkojas saskaņā ar ekskluzivitātes klauzulas burtu un garu;

g) jāveic praktiski pasākumi, lai veicinātu ES kuģu piestāšanu Mozambikas ostās, tādējādi 
palielinot vietējo nodarbinātību un uzņēmējdarbības iespējas.


