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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Platnosť protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybného hospodárstva medzi Európskym 
spoločenstvom a Mozambickou republikou uplynula 31. decembra 2011. Nový protokol 
pokryje obdobie troch rokov počnúc prijatím rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom 
uplatňovaní protokolu.

V súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 písm. a) ZFEÚ môže Európsky parlament 
udeliť alebo neudeliť svoj súhlas s uzavretím tohto protokolu.

Mozambik je jednou z najmenej rozvinutých krajín, a to i napriek neustálemu rastu HDP za 
uplynulé desaťročie. V posledných rokoch sa ukazovatele rozvoja zlepšili, ale väčšina 
miléniových rozvojových cieľov nebude splnená, pokiaľ vláda a darcovia v najbližších piatich 
rokoch svoje snahy neposilnia. Podľa vládnych údajov úhrady pomoci predstavovali v roku 
2010 10,7 % HDP. Darcovia v roku 2010 financovali 47,8 % vládneho rozpočtu. 

Približne 80 %  jeho obyvateľov pracuje v poľnohospodárstve alebo v rybnom hospodárstve. 
Sektor rybného hospodárstva prispieva asi 4 % do HDP a predstavuje 13 % príjmov z 
vývozov. Asi 85 %  celkovej produkcie rybného hospodárstva Mozambiku pochádza z 
drobného rybolovu. Maloobjemový rybolov poskytuje živobytie – priamo či nepriamo –
približne 300 000 ľuďom.

Novým protokolom sa obmedzujú rybolovné príležitosti (75 rybárskych plavidiel v porovnaní 
s 89 v predošlom protokole) a rybolovné úsilie (8 000 ton v porovnaní s 10 000 tonami v 
predošlom protokole). Komisia na základe zistení hodnotenia ex-post súčasného protokolu, 
ktoré uskutočnil externý dodávateľ, tvrdí, že dôvodom je potreba dosiahnuť lepšiu rovnováhu 
medzi platbami EÚ a skutočnou rybolovnou činnosťou EÚ v tejto oblasti.

Finančný príspevok predstavuje 2 940 000 EUR počas troch rokov platnosti tohto protokolu.
Táto suma zahŕňa:

 520 000 EUR ročne, čo zodpovedá ročnej referenčnej tonáži 8 000 ton ročne pre 75 
plavidiel, 

 460 000 EUR ročne, čo zodpovedá dodatočnej sume, ktorú hradí EÚ na podporu 
politiky Mozambiku v oblasti rybného hospodárstva.

Mozambická republika teda dostáva 65 EUR za tonu uloveného tuniaka plus dodatočné 
dotácie pre rozvíjajúci sa sektor rybného hospodárstva, ako aj zálohové platby a poplatky 
splatné majiteľmi lodí. 

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že suma vyčlenená v rámci nového protokolu na podporu 
rybného hospodárstva a námornej politiky Mozambiku je vyššia (460 000 EUR v porovnaní s 
250 000 EUR) než v predošlom protokole.

Mozambik bude zodpovedný za riadenie balíka finančných prostriedkov určených na podporu 
mozambického rybného hospodárstva a námornej politiky a bude vychádzať z cieľov, ktoré 
určili obe zmluvné strany  a ktoré treba dosiahnuť, a z ročných a viacročných programov na 



PE480.587v01-00 4/5 PA\889466SK.doc

SK

ich dosiahnutie, predovšetkým pokiaľ ide o správne hospodárenie s rybolovných zdrojmi, 
posilnenie vedeckého výskumu a monitorovacej kapacity príslušných mozambických 
orgánov, ako aj zlepšenie podmienok produkcie produktov rybolovu, s cieľom zvýšiť 
zapojenie Mozambiku do využívania vlastných rybolovných možností v svojej výhradnej 
hospodárskej zóny.

Zároveň s týmto protokolom má mozambická vláda schváliť zákon o rybnom hospodárstve 
zameraný na prechod na udržateľnejší rybolov a na zaručenie väčšieho rešpektu k zdrojom 
rybolovu. Zámerom návrhu zákona je generálna revízia zákona o rybnom hospodárstve z roku 
1990  a povzbudenie činností, ktoré dopĺňajú rybolov, ako je napr. spracovanie produktov. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že protokol môže prispieť k lepšiemu riadeniu a zachovaniu 
rybolovných zdrojov prostredníctvom finančnej podpory realizácie programov, ktoré 
Mozambik prijme na vnútroštátnej úrovni.

Spravodajkyňa tiež víta nové ustanovenia v tomto protokole, na základe ktorých platbu 
finančných prostriedkov možno pozastaviť v prípade porušovania ľudských práv a 
demokratických zásad a v prípade, že Mozambik nebude prispievať k zodpovednému a 
udržateľnému rybnému hospodárstvu.

Spravodajkyňa víta ustanovenia o nábore miestnych námorníkov a o mzdách, o pracovných 
podmienkach a právach, ktoré sa na ne vzťahujú, ale nazdáva sa, že počet miestnych 
námorníkov na palube plavidiel EÚ povolený v zmysle tohto protokolu je nedostatočný na to, 
aby sa skutočne prispelo k zlepšenie zamestnanosti mozambických námorníkov. 
Spravodajkyňa vyzýva spoločný výbor, aby prijal praktické opatrenia na zvýšenie počtu 
zastávok plavidiel EÚ v mozambických prístavoch, čím sa zvýši miestna zamestnanosť, čo by 
malo byť v súlade s normami MOP, a podnikateľské príležitosti.

Spravodajkyňa sa tiež nazdáva, že spoločný výbor vytvorený v zmysle článku 9 dohody by sa 
mal snažiť o vyčlenenie spravodlivejšieho podielu finančných prostriedkov na podporu 
mozambického rybného hospodárstva a námornej politiky v záujme rozvoja pobrežného 
obyvateľstva, ktoré sa živí rybolovom, a vytvorenia malých podnikov na miestnej úrovni.

Spravodajkyňa je znepokojená skutočnosťou, že opatrenia na podporu politiky v rámci 
dohody o partnerstve v oblasti rybolovu sú v dohode sú zohľadňované iba necelé dva roky a 
zjavne neboli začlenené do širšej siete opatrení politík v oblasti rybného hospodárstva 
podporovaných zo štátneho rozpočtu a inými medzinárodnými darcami. Spravodajkyňa sa tiež 
nazdáva, že je potrebná vyššia transparentnosť, pokiaľ ide o závery zasadnutí spoločného 
výboru a o výsledky viacročného odvetvového programu opísaného v článku 3 protokolu. 

Spravodajkyňu znepokojuje, že nie sú predkladané správy o úlovkoch v súlade s protokolom. 
ako sa zistilo pri hodnotení ex-post. A napokon by spravodajkyňa požiadala mozambické 
orgány o rovnakú mieru transparentnosti, pokiaľ ide o podmienky prístupu pre plavidlá 
nepatriace EÚ, aká je stanovená pre plavidlá EÚ v zmysle súčasnej dohody o partnerstve v 
oblasti rybolovu.

Na záver je spravodajkyňa toho názoru, že je v záujme oboch strán, aby bol nový protokol, 
ktorý predĺži partnerstvo medzi Mozambikom a EÚ, uzavretý.
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******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor navrhol, 
aby Európsky parlament udelil súhlas.

Výbor pre rozvoj sa domnieva, že Komisia by mala pri vykonávaní dohody náležite zohľadniť 
tieto body:

(a) mala by sa zlepšiť transparentnosť postupov pri stanovovaní celkových úlovkov a ich 
ohlasovaní, ako aj opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému 
rybolovu, najmä zlepšením infraštruktúry dohľadu a kontroly činností rybolovu 
vykonávaných vo výhradnej hospodárskej zóne Mozambickej republiky, a tak zabezpečiť, 
aby rybolov bol zodpovedný a udržateľný;

(b) treba obmedziť prístup plavidiel EÚ k prebytku zdrojov rybného hospodárstva v súlade 
s maximálnym udržateľným výnosom po uspokojení výživových potrieb miestneho 
obyvateľstva;

(c) nemali by existovať žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o integritu celého mechanizmu 
z hľadiska problému korupcie;

(d) mala by sa zvýšiť zodpovednosť miestnej vlády, ktorá musí súčasne zaručiť zlepšenie 
životných podmienok miestnych rybárov, rozvoj udržateľného, miestneho, drobného 
rybolovu a priemyslu spracovania rýb a súlad s environmentálnymi normami;

(e) v záujme presadzovania transparentnosti a na zabezpečenie toho, aby sa finančné 
prostriedky určené na podporu sektorovej politiky rybolovu skutočne používali na tento 
účel, je potrebné vypracúvať ročné správy o vykonávaní dohody a najmä viacročného 
sektorového programu podľa článku 3 protokolu a predkladať ich Parlamentu a Rade.

(f) treba dodržiavať zmysel aj obsah doložky o výhradnom práve;

(g) mali by sa prijať praktické opatrenia na zvýšenie počtu zastávok plavidiel EÚ v 
mozambických prístavoch, čím sa zvýši miestna zamestnanosť a podnikateľské 
príležitosti.


