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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Protokół do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów zawartej między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Mozambiku wygasł w dniu 31 grudnia 2011 r. Nowy protokół będzie 
obowiązywał przez trzy lata, począwszy od przyjęcia decyzji Rady w sprawie podpisania 
i tymczasowego stosowania protokołu.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 i art. 218 ust. 6 lit. a) TFUE Parlament Europejski może wyrazić 
zgodę na zawarcie tego protokołu albo jej odmówić.

Mozambik należy do krajów najsłabiej rozwiniętych, pomimo stałego wzrostu PKB 
w minionym dziesięcioleciu. Wskaźniki rozwoju poprawiły się w ostatnich latach, jednak 
większości milenijnych celów rozwoju nie uda się osiągnąć, o ile rząd i darczyńcy nie 
zwiększą swoich zobowiązań w ciągu najbliższych pięciu lat. Według danych rządowych 
pomoc wypłacona w 2010 r. stanowiła 10,7% PKB. W 2010 r. od darczyńców nadal 
pochodziło 47,8% budżetu państwa. 

Około 80% ludności Mozambiku pracuje w rolnictwie lub rybołówstwie. Sektor rybołówstwa 
generuje około 4% PKB i przynosi 13% dochodów z wywozu. Około 85% całkowitej 
produkcji rybackiej w Mozambiku zapewniają rybacy łowiący metodami tradycyjnymi. 
Połowy na małą skalę są bezpośrednim lub pośrednim źródłem utrzymania dla około 
300 000 ludzi.

Nowy protokół ogranicza uprawnienia do połowów (75 statków rybackich, w stosunku do 
89 w poprzednim protokole) oraz dozwolony nakład połowowy (8000 ton, w stosunku do 
10 000 ton w poprzednim protokole). Komisja, opierając się na wynikach oceny ex post 
obecnego protokołu zleconej wykonawcy zewnętrznemu, twierdzi, że wynika to z potrzeby 
osiągnięcia lepszej równowagi między płatnościami UE a rzeczywistą działalnością rybacką 
UE w omawianej strefie.

Rekompensata finansowa wynosi 2 940 000 EUR na cały trzyletni okres obowiązywania 
protokołu. Na tę kwotę składa się: 

 520 000 EUR rocznie – równowartość pojemności referencyjnej 8 000 ton rocznie dla 
75 statków, 

 460 000 EUR rocznie – kwota dodatkowa wypłacana przez Unię na wsparcie polityki 
rybołówstwa i polityki morskiej Mozambiku.

Republika Mozambiku otrzymuje zatem 65 EUR za tonę złowionego tuńczyka oraz środki 
dodatkowe mające służyć rozwojowi krajowego sektora rybołówstwa, a także zaliczki i opłaty 
obowiązujące armatorów. 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kwota przeznaczona w ramach nowego 
protokołu na wsparcie polityki rybołówstwa i polityki morskiej Mozambiku jest wyższa 
(460 000 EUR) niż w ramach poprzedniego protokołu (250 000 EUR).

Mozambik odpowiada za zarządzanie pulą środków przeznaczonych na wsparcie jego polityki 
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rybołówstwa i polityki morskiej, w oparciu o określone przez obie strony cele do osiągnięcia 
oraz plany roczne i wieloletnie służące ich realizacji, w szczególności w sprawach takich jak 
należyte zarządzanie zasobami rybnymi, ulepszenia w zakresie badań naukowych i potencjału 
nadzorczego właściwych organów Mozambiku oraz poprawa warunków produkcji produktów 
rybołówstwa z myślą o zwiększeniu udziału Mozambiku w eksploatacji własnych łowisk 
w ramach wyłącznej strefy ekonomicznej.

Nowy protokół zbiegnie się z zatwierdzeniem przez rząd Mozambiku ustawy o rybołówstwie, 
mającej nadać rybołówstwu bardziej zrównoważony charakter oraz zagwarantować większe 
poszanowanie zasobów rybnych. Ustawa, której celem jest przegląd ustawy o rybołówstwie 
z 1990 r., zmierza do wsparcia działalności komplementarnej względem rybołówstwa, takiej 
jak przetwórstwo. 

Sprawozdawczyni uważa, że protokół może przyczynić się do lepszego zarządzania zasobami 
rybnymi i ich lepszej ochrony dzięki wsparciu finansowemu przeznaczonemu na wdrożenie 
programów przyjętych przez Mozambik na szczeblu krajowym.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje nowe postanowienia protokołu, zgodnie 
z którymi wypłacanie rekompensaty finansowej może zostać zawieszone w przypadku 
naruszania praw człowieka i zasad demokratycznych oraz jeżeli Mozambik nie będzie 
prowadził działań na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje postanowienia regulujące zatrudnianie 
miejscowych marynarzy oraz ich wynagrodzenie, warunki pracy i prawa, jednak uważa, że 
liczba miejscowych marynarzy na statkach UE dozwolona na mocy protokołu jest 
niewystarczająca, by wnieść rzeczywisty wkład w poprawę sytuacji w zakresie zatrudnienia 
mozambickich marynarzy. Sprawozdawczyni zwraca się do wspólnego komitetu o podjęcie 
konkretnych działań, aby zwiększyć liczbę statków zawijających do mozambickich portów, 
a tym samym zwiększyć lokalne zatrudnienie – co powinno odbywać się zgodnie ze 
standardami MOP – oraz możliwości dla przedsiębiorstw.

Sprawozdawczyni jest zdania, że wspólny komitet przewidziany w art. 9 umowy powinien 
postarać się o przeznaczenie słusznej części z puli środków, która ma służyć wspieraniu 
polityki rybołówstwa i polityki morskiej Mozambiku, na rozwój społeczności przybrzeżnych 
utrzymujących się z rybołówstwa oraz na tworzenie małych przedsiębiorstw na poziomie 
lokalnym.

Sprawozdawczyni wyraża zaniepokojenie faktem, że polityczne środki wsparcia przewidziane 
w ramach umowy o partnerstwie w sprawie połowów wzięto pod uwagę niemal dopiero 2 lata 
po wejściu umowy w życie i najwyraźniej nie zostały one włączone w całokształt środków 
polityki rybołówstwa wspieranych przez budżet państwowy i innych darczyńców 
międzynarodowych. Sprawozdawczyni uważa też, że potrzebna jest większa przejrzystość co 
do konkluzji z posiedzeń wspólnego komitetu i co do wyników wieloletniego programu 
sektorowego opisanego w art. 3 protokołu. 

Sprawozdawczyni jest zaniepokojona nieprzedstawianiem raportów połowowych 
wymaganych zgodnie z protokołem, co wykazała ocena ex post. Ponadto sprawozdawczyni 
pragnie zwrócić się do władz Mozambiku, aby w odniesieniu do zasad dostępu dla statków 
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spoza UE zapewniały taki sam poziom przejrzystości, jaki przewiduje się w przypadku 
statków z UE zgodnie z obecną umową o partnerstwie w sprawie połowów.

Podsumowując, sprawozdawczyni stoi na stanowisku, że w interesie obu stron leży zawarcie 
nowego protokołu, który przedłużyłby partnerstwo między Mozambikiem a UE.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zaproponowanie, by Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Komisja Rozwoju uważa, że w trakcie wdrażania umowy Komisja Europejska powinna 
odpowiednio uwzględnić następujące kwestie:

a) należy zwiększyć przejrzystość procedur regulujących określanie całkowitych połowów 
i sprawozdawczość w tym zakresie, czemu towarzyszyć powinny środki zapobiegające 
nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, w szczególności poprzez 
poprawę infrastruktury służącej monitorowaniu i kontroli działalności połowowej 
prowadzonej w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Mozambiku, a tym samym 
zapewnienie odpowiedzialnego i zrównoważonego charakteru rybołówstwa;

b) należy ograniczyć dostęp statków UE do nadwyżki zasobów rybnych zgodnie z zasadą 
maksymalnego podtrzymywalnego odłowu po uprzednim zaspokojeniu potrzeb 
żywnościowych miejscowej ludności;

c) rzetelność całego mechanizmu będącego przedmiotem umowy, w kontekście problemów 
związanych z korupcją, nie powinna budzić zastrzeżeń;

d) należy zwiększyć odpowiedzialność lokalnego rządu, przy czym powinien on również 
zagwarantować poprawę warunków życia lokalnych rybaków, rozwój lokalnego, 
zrównoważonego tradycyjnego rybołówstwa łodziowego i przemysłu przetwórstwa 
rybnego oraz zgodność z normami środowiskowymi;

e) należy sporządzać roczne sprawozdania z wdrażania umowy – w szczególności 
z realizacji wieloletniego programu sektorowego, o którym mowa w art. 3 protokołu –
oraz przekazywać je Parlamentowi i Radzie w celu sprzyjania przejrzystości 
i zagwarantowania, że środki budżetowe przeznaczone na wsparcie sektorowej polityki 
rybołówstwa zostaną rzeczywiście wykorzystane do tego celu;

f) należy przestrzegać zarówno ducha, jak i litery klauzuli wyłączności;

g) należy podjąć konkretne działania, aby zwiększyć liczbę statków z UE zawijających do 
mozambickich portów, a tym samym zwiększyć lokalne zatrudnienie i możliwości dla 
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przedsiębiorstw.


