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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Protocolul Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi 
Republica Mozambic a expirat la 31 decembrie 2011. Noul protocol va acoperi o perioadă de 
trei ani care începe odată cu adoptarea deciziei Consiliului privind semnarea şi aplicarea cu 
titlu provizoriu a protocolului.

În conformitate cu articolul 43 alineatul (2) şi cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din 
TFUE, Parlamentul European poate să aprobe sau să refuze să aprobe încheierea acestui 
protocol.

Mozambic este o ţară foarte slab dezvoltată, în ciuda creşterii susţinute a PIB-ului de-a lungul 
ultimului deceniu. Indicii de dezvoltare s-au îmbunătăţit în ultimii ani, dar cele mai multe 
dintre Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului nu vor putea fi atinse dacă guvernul şi 
donatorii nu îşi intensifică eforturile în următorii cinci ani. Potrivit datelor furnizate de 
guvern, ajutoarele acordate reprezentau 10,7% din PIB în 2010. Donatorii au finanţat 47,8% 
din bugetul guvernului în 2010. 

Aproape 80% din populaţie lucrează în agricultură sau pescuit. Sectorul pescuitului are o 
contribuţie de circa 4% în PIB şi reprezintă 13% din veniturile din export. Aproape 85% din 
totalul producţiei de peşte din Mozambic provine de la pescarii artizanali. Pescuitul la scară 
mică asigură traiul, direct sau indirect, pentru circa 300 000 de oameni.

Noul protocol reduce posibilităţile de pescuit (75 de vase de pescuit faţă de 89 în protocolul 
precedent) şi efortul de pescuit (8 000 de tone faţă de 10 000 de tone în protocolul precedent). 
Comisia, pe baza concluziilor evaluării ex post a protocolului actual realizate de un 
contractant extern, afirmă că această reducere se datorează necesităţii de a asigura un 
echilibru mai bun între plăţile UE şi activitatea de pescuit efectivă din zonă.

Contribuţia financiară se ridică la 2 940 000 EUR pentru cei trei ani de valabilitate a acestui 
protocol. Această sumă reprezintă: 

 520 000 EUR pe an, echivalentul unui tonaj de referinţă de 8 000 de tone pentru 75 de 
nave; 

 460 000 EUR pe an, echivalentul unui pachet suplimentar furnizat de UE pentru a 
sprijini activităţile de pescuit şi politica maritimă a Mozambicului.

Republica Mozambic primeşte astfel 65 EUR pe tona de ton capturat plus fonduri 
suplimentare pentru dezvoltarea sectorului de pescuit naţional, precum şi avansuri şi speze 
plătite de armatori. 

Raportoarea salută faptul că suma alocată în temeiul noului protocol pentru a susţine 
activităţile de pescuit şi politica maritimă ale Mozambicului este mai mare (460 000 EUR, 
faţă de 250 000) decât în protocolul precedent.

Mozambic este responsabil de administrarea pachetului bugetar menit să susţină activităţile de 
pescuit şi politica maritimă ale Mozambicului, pornind de la identificarea de către cele două 
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părţi a obiectivelor ce trebuie atinse şi a programelor anuale şi multianuale în vederea 
atingerii lor, îndeosebi în ceea ce priveşte gestionarea corespunzătoare a resurselor piscicole, 
consolidarea cercetării ştiinţifice şi a capacităţii de monitorizare a autorităţilor competente din 
Mozambic, şi îmbunătăţirea condiţiilor de producţie pentru produsele obţinut din pescuit 
pentru a mări implicarea Mozambicului în exploatarea zonelor sale de pescuit din cadrul 
propriei ZEE.

Acest nou protocol va coincide cu aprobarea de către cabinetul mozambican a unei legi a 
pescuitului ce urmăreşte creşterea sustenabilităţii pescuitului şi respectarea cu mai multă 
seriozitate a resurselor piscicole. Legea, care îşi propune revizuirea din temelii a legii 
pescuitului din 1990, urmăreşte încurajarea activităţilor complementare pescuitului, precum 
procesarea. 

Raportoarea consideră că protocolul poate contribui la mai buna gestionare şi conservare a 
resurselor halieutice, prin sprijinul financiar în favoarea implementării programelor adoptate 
la nivel naţional de către Mozambic.

Raportoarea salută noile dispoziţii din acest protocol care prevăd posibilitatea de a suspenda 
contribuţia financiară în caz de încălcare a drepturilor omului şi a principiilor democratice şi 
dacă Mozambicul nu face eforturi în direcţia unui pescuit responsabil şi sustenabil.

Raportoarea salută propunerile legate de îmbarcarea marinarilor locali şi de salariile, 
condiţiile de lucru şi drepturile aferente dar consideră că numărul marinarilor locali la bordul 
navelor UE autorizat de prezentul protocol este insuficient pentru a aduce o contribuţie
efectivă la ameliorarea situaţiei locurilor de muncă pentru marinarii mozambicani. 
Raportoarea invită comitetul mixt să facă paşi concreţi pentru a mări numărul de apeluri de 
îmbarcare din porturile din Mozambic, mărind, astfel, numărul de locuri de muncă la nivel 
local, ceea ce ar trebui să fie în acord cu standardele OIM şi cu oportunităţile de afaceri.

Raportoarea este de opinie că comitetul mixt prevăzut la articolul 9 din Acord ar trebui să se 
străduiască să aloce o cotă rezonabilă din pachetul bugetar pentru a sprijini activităţile de 
pescuit şi politica maritimă ale Mozambicului pentru dezvoltarea populaţiilor de coastă care 
trăiesc de pe urma pescuitului şi crearea de întreprinderi mici la nivel local.

Raportoarea este îngrijorată de faptul că măsurile de suport al politicilor sub egida APP nu au 
fost luate în considerare timp de aproape doi ani de la semnarea acordului şi se pare că nu au 
fost integrate într-o reţea mai amplă de măsuri în domeniul politicii pescuitului susţinute de la 
bugetul de stat şi de donatorii internaţionali. Raportoarea mai consideră că este nevoie de mai 
multă transparenţă în ceea ce priveşte concluziile reuniunilor comitetului mixt şi rezultatele 
programului sectorial multianual descris la articolul 3 din Protocol. 

Raportoarea este preocupată de netransmiterea rapoartelor de captură în conformitate cu 
Protocolul, după cum a reieşit din evaluarea ex post. În sfârşit, raportoarea ar dori să ceară 
autorităţilor mozambicane acelaşi nivel de transparenţă în legătură cu aranjamentele privind 
accesul navelor din afara UE ca şi cel asigurat pentru navele UE în cadrul actualului APP.

În concluzie, raportoarea pentru aviz consideră că este în interesul ambelor părţi să încheie un 
nou protocol care să prelungească parteneriatul dintre Mozambic şi UE.
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******

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să 
propună Parlamentului să îşi dea aprobarea.

Comisia pentru dezvoltare consideră că Comisia ar trebui să ţină în mod corespunzător seama 
de următoarele puncte în aplicarea acordului:

(a) ar trebui îmbunătăţită transparenţa procedurilor de identificare şi declarare a capturilor 
totale, precum şi măsurile de prevenire a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat 
(INN), în special prin îmbunătăţirea infrastructurii de monitorizare şi control al 
activităţilor de pescuit din zona economică exclusivă a Republicii Mozambic, pentru a se 
asigura că activităţile de pescuit se desfăşoară într-o manieră responsabilă şi durabilă;

(b) accesul navelor UE la surplusul de resurse halieutice ar trebui limitat în virtutea 
principiului randamentului maxim durabil şi după satisfacerea nevoilor populaţiei locale;

(c) integritatea întregului mecanism al acordului, în ceea ce priveşte problemele de corupţie, 
ar trebui să fie indiscutabilă;

(d) răspunderea autorităţilor locale ar trebui întărită, iar acestea trebuie să garanteze inclusiv 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale pescarilor locali, dezvoltarea durabilă a pescuitului 
artizanal la nivel local şi a industriei locale de prelucrare a peştelui, precum şi respectarea 
standardelor de mediu;

(e) pentru promovarea transparenţei şi pentru a se asigura faptul că bugetul de susţinere a 
politicii sectoriale în domeniul pescuitului este folosit într-adevăr în acest scop, ar trebui 
elaborate şi prezentate Parlamentului European şi Consiliului rapoarte anuale privind 
punerea în aplicare a acordului, în special a programului sectorial multianual prevăzut la 
articolul 3 din protocol;

(f) ar trebui asigurată respectarea spiritului şi literei clauzei de exclusivitate;

(g) ar trebui să se facă paşi concreţi pentru a mări numărul de apeluri de îmbarcare din 
porturile din Mozambic, mărind, astfel, numărul de locuri de muncă şi oportunităţile de 
afaceri la nivel local.


