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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Protokol k Sporazumu o ribištvu med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik je 
prenehal veljati 31. decembra 2011. Novi protokol bo zajemal triletno obdobje od sprejetja 
sklepa Sveta o podpisu protokola in začasni uporabi.

Evropski parlament lahko v skladu s členom 43(2) in členom 218(6)(a) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije odobri ali zavrne sklenitev protokola.

Mozambik kljub nepretrgani rasti BDP v zadnjem desetletju sodi med najmanj razvite države. 
V zadnjih letih so se izboljšali razvojni kazalniki, vendar večine razvojnih ciljev tisočletja ne 
bo mogoče doseči brez večjih zavez vlade in donatorjev v naslednjih petih letih. Po vladnih 
podatkih so v letu 2010 zneski pomoči predstavljali 10,7 % BDP.  Donatorji so v letu 2010 še 
vedno financirali 47,8 % vladnega proračuna. 

Okrog 80 % prebivalstva dela v kmetijstvu ali ribištvu. Ribiški sektor prispeva približno 4 % 
BDP in predstavlja 13 % dohodka od izvoza. Približno 85 % celotne ribiške proizvodnje 
Mozambika prihaja od malih ribičev. Mali ribolov posredno ali neposredno zagotavlja 
preživetje približno 300 000 ljudem.

Novi protokol zmanjšuje ribolovne možnosti (75 ribiških plovil v primerjavi z 89 plovili v 
predhodnem protokolu) in ribolovni napor (8000 ton v primerjavi z 10 000 tonami v 
prejšnjem protokolu). Komisija na podlagi ugotovitev naknadne ocene sedanjega protokola, 
naročene pri zunanjem izvajalcu, potrjuje, da je do tega prišlo zaradi vzpostavljanja boljšega 
ravnovesja med plačili EU in njeno dejansko ribolovno dejavnostjo na tem območju.

Finančni prispevek v času triletne veljavnosti tega protokola znaša 2 940 000 EUR. Ta 
znesek obsega:

 520 000 EUR letno, kar ustreza letni referenčni tonaži 8000 ton za 75 plovil, 
 460 000 EUR letno, kar ustreza dodatnemu znesku, ki ga EU plača za podporo ribiški 

in pomorski politiki Mozambika.

Republika Mozambik tako prejme 65 EUR na tono ulovljenega tuna in dodatna sredstva za 
razvoj nacionalnega ribiškega sektorja, pa tudi predplačila in pristojbine, ki jih plačajo lastniki 
ladij. 

Pripravljavka mnenja pozdravlja višji znesek, ki ga novi protokol določa za podporo ribiške in 
pomorske politike Mozambika v primerjavi s prejšnjim protokolom (460 000 EUR v 
primerjavi z 250 000 EUR).

Mozambik je odgovoren za upravljanje sredstev za podporo svoje ribiške in pomorske 
politike, kar temelji na zastavljenih ciljih, ki sta jih opredelili pogodbenici, ter letnem in 
večletnem načrtovanju za njihovo uresničitev, zlasti glede smotrnega upravljanja ribolovnih 
virov, krepitve znanstvenih raziskav in nadzornih zmogljivosti pristojnih organov Mozambika 
ter izboljšanja proizvodnih pogojev za ribiške proizvode, s čimer bi bil Mozambik bolj 
vključen v izkoriščanje lastnih ribištev v izključni ekonomski coni.
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Novi protokol bo sovpadal s sprejetjem zakona o ribištvu s strani mozambiške vlade, katerega 
namen je vzpostaviti bolj trajnostno ribištvo in zagotoviti odgovornejše ravnanje z 
ribolovnimi viri. Zakon, ki spreminja zakon o ribištvu iz leta 1990, spodbuja dopolnilne 
dejavnosti ribištva, kot je predelava. 

Po mnenju pripravljavke lahko protokol prispeva k boljšemu upravljanju in ohranjanju 
ribolovnih virov prek finančne podpore za izvajanje programov, ki jih je Mozambik sprejel na 
nacionalni ravni.

Pripravljavka mnenja pozdravlja nove določbe tega protokola, po katerih je mogoče izplačilo 
finančnega prispevka preklicati v primerih kršitev človekovih pravic in demokratičnih načel 
ter če si Mozambik ne bo prizadeval za odgovorno in trajnostno ribištvo.

Pripravljavka pozdravlja določbe o zaposlovanju lokalnih mornarjev ter o plačah, delovnih 
pogojih in pravicah, ki jih imajo, vendar meni, da je število lokalnih mornarjev na plovilih 
EU, dovoljenih s tem protokolom, premajhno, da bi se dejansko povečala zaposlenost med 
mozambiškimi mornarji. Pripravljavka mnenja poziva skupni odbor, naj uvede praktične 
ukrepe za povečanje števila obiskov plovil EU v mozambiških pristaniščih, s čimer bi 
povečali lokalno zaposlenost, skladno s standardi Mednarodne organizacije dela, ter poslovne 
priložnosti.

Po mnenju pripravljavke bi si moral skupni odbor iz člena 9 Sporazuma prizadevati, da se 
pravičen delež sredstev za podporo ribiški in pomorski politiki Mozambika nameni za razvoj 
obalnega prebivalstva, ki se preživlja z ribištvom, in ustanavljanju malih podjetij na lokalni 
ravni.

Pripravljavka je zaskrbljena, ker se v skoraj dveh letih veljavnosti sporazuma o partnerstvu v 
ribiškem sektorju v njegovem okviru ni obravnavalo političnih podpornih ukrepov, ki očitno 
tudi niso bili vključeni v širši okvir ukrepov ribiške politike, ki jih podpirajo državni proračun 
in drugi mednarodni donatorji. Po mnenju pripravljavke je potrebne tudi več preglednosti pri 
sklepih sej skupnega odbora ter pri rezultatih večletnega sektorskega programa iz člena 3 
protokola. 

Pripravljavka je zaskrbljena zaradi ugotovitve v naknadni oceni, da niso bila predložena 
poročila o ulovu, kot določa protokol. Končno bi pripravljavka pozvala mozambiške oblasti k 
enaki ravni preglednosti pri ureditvi dostopa za plovila nečlanic EU, kot jo sedanji sporazum 
o partnerstvu določa za plovila EU.

Za zaključek pripravljavka meni, da je sklenitev novega protokola, s katerim se bo podaljšalo 
partnerstvo med Mozambikom in EU, v interesu obeh pogodbenic.
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******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da Parlamentu priporoči, naj da 
svojo odobritev.

Odbor za razvoj meni, da bi morala Komisija pri izvajanju sporazuma ustrezno upoštevati 
naslednje točke:

(a) izboljšati bi bilo treba preglednost postopkov za ugotavljanje skupnega ulova in poročanje 
o njem ter ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, 
zlasti z izboljšanjem infrastrukture za spremljanje in nadzor ribolovnih dejavnosti v 
izključni ekonomski coni Republike Mozambik, s čimer bi zagotovili odgovoren in 
trajnosten ribolov;

(b) za plovila EU je treba omejiti dostop do presežka ribolovnih virov glede na največji 
trajnostni donos, pri čemer morajo biti najprej zadovoljene prehrambne potrebe lokalnega 
prebivalstva;

(c) poštenost celotnega sistema sporazuma glede korupcije mora biti neoporečna;

(d) okrepiti je treba odgovornost lokalne vlade, ki mora tudi zagotavljati izboljšanje 
življenjskih razmer za lokalne ribiče, razvoj trajnostnega lokalnega priobalnega ribištva in 
ribiške predelovalne industrije ter spoštovanje okoljskih standardov;

(e) pripraviti je treba letna poročila o izvajanju sporazuma, zlasti večletnega sektorskega 
programa iz člena 3 protokola, ter jih predložiti Parlamentu in Svetu, da se poveča 
preglednost in zagotovi, da bodo sredstva za podporo sektorski ribiški politiki dejansko 
uporabljena v ta namen;

(f) treba je spoštovati duh in črko klavzule o ekskluzivnosti;

(g) potrebni so praktični ukrepi za povečanje obiskov plovil EU v mozambiških pristaniščih, 
s čimer bi povečali lokalno zaposlenost in poslovne priložnosti.

******


