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KORTFATTAD MOTIVERING

Protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Moçambique löpte ut den 31 december 2011. Det nya protokollet kommer att 
gälla under en period på tre år från och med antagandet av rådets beslut om undertecknande 
och provisorisk tillämpning av protokollet.

Enligt artiklarna 43.2 och 218.6 a i EUF-fördraget kan Europaparlamentet välja mellan att 
godkänna eller att neka att ge sitt godkännande till ingående av protokollet.

Moçambique är ett minst utvecklat land, även om landets BNP ständigt ökat under det senaste 
årtiondet. Utvecklingsindikatorerna har förbättrats de senaste åren, men de flesta av 
millenniemålen kommer inte att nås om inte regeringen och givarna ökar sina åtaganden 
under de närmaste fem åren. Enligt regeringsuppgifter stod stödutbetalningarna för 
10,7 procent av BNP 2010. Givarna finansierade 47,8 procent av regeringens budget 2010. 

Omkring 80 procent av befolkningen arbetar inom jordbruk eller fiske. Fiskesektorn står för 
cirka 4 procent av BNP och 13 procent av exportinkomsterna. Fiskare som bedriver 
småskaligt fiske står för ungefär 85 procent av Moçambiques totala fiskeproduktion. 
Småskaligt fiske försörjer, direkt eller indirekt, runt 300 000 människor.

Det nya protokollet minskar fiskemöjligheterna (75 fiskefartyg jämfört med 89 i det 
föregående protokollet) och fiskeansträngningen (8 000 ton jämfört med 10 000 ton i det 
föregående protokollet). Kommissionen bekräftar, i enlighet med resultaten från den 
efterhandsutvärdering av det nuvarande protokollet som en extern konsult fått i uppgift att 
göra att detta beror på behovet att få till stånd en bättre balans mellan EU-stöd och verkligt 
EU-fiske i området.

Den ekonomiska ersättningen uppgår till 2 940 000 euro under de tre år som detta protokoll är 
giltigt. Denna siffra motsvarar

 ett årligt belopp på 520 000 euro, vilket motsvarar en årlig referensfångstmängd på 
8 000 ton för 75 fartyg, och 

 ett årligt belopp på 460 000 euro, vilket motsvarar extra stöd från EU till 
Moçambiques fiske- och havspolitik.

Moçambique får alltså 65 euro per ton fångad tonfisk, tilläggsstöd för att utveckla den 
nationella fiskerisektorn samt förskott och avgifter från fartygsägare. 

Föredraganden välkomnar att det belopp som fördelats enligt det nya protokollet för att stödja 
Moçambiques fiske- och havspolitik är högre (460 000 euro jämfört med 250 000 euro) än 
enligt det tidigare protokollet. 

Moçambique ska ansvara för förvaltningen av anslaget som öronmärkts för stöd till landets 
fiske- och havspolitik. Utgångspunkten ska vara att båda parter fastställer mål som ska nås 
samt de årliga och fleråriga programmen för att nå dessa mål, särskilt vad gäller en sund 
förvaltning av fiskeresurserna, ökad vetenskaplig forskning och ökad övervakningskapacitet 
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från de berörda moçambikiska myndigheternas sida och förbättrade produktionsvillkor för 
fiskeprodukter i syfte att öka landets involvering i utnyttjandet av sitt eget fiske inom den 
exklusiva ekonomiska zonen.

Det nya protokollet sammanfaller med det moçambikiska kabinettets godkännande av en 
fiskelag som ska göra fisket mer hållbart och säkra en större respekt för fiskeresurserna. 
Lagen, i vilken man försöker se över 1990 års fiskelag, försöker att uppmuntra verksamhet 
som kompletterar fiske, såsom förädling. 

Föredraganden anser att protokollet kan bidra till bättre förvaltning och bevarande av 
fiskeresurserna genom det ekonomiska stöd som beviljas till genomförandet av de program 
som Moçambique antagit på nationell nivå.

Föredraganden välkomnar de nya bestämmelserna i protokollet som innebär att utbetalningen 
av den ekonomiska ersättningen kan skjutas upp vid eventuella kränkningar av mänskliga 
rättigheter och demokratiska principer och om Moçambique inte verkar för ett ansvarsfullt 
och hållbart fiske.

Föredraganden välkomnar bestämmelserna om påmönstring av lokala sjömän och om löner, 
arbetsförhållanden och de rättigheter som tillämpas på dem, men anser att antalet lokala 
sjömän på EU-fartyg enligt detta protokoll inte är tillräckligt för att på ett effektivt sätt bidra 
till en förbättrad sysselsättning för moçambikiska sjömän. Föredraganden uppmanar den 
gemensamma kommittén att vidta praktiska åtgärder för att få EU-fartyg att i större 
utsträckning lägga till i moçambikiska hamnar och på så sätt öka affärsmöjligheterna och den 
lokala sysselsättningen, något som ska ske i enlighet med ILO:s normer.

Föredraganden anser att den gemensamma kommittén som avses i artikel 9 i avtalet ska sträva 
efter att använda en stor del av stödet till att stödja Moçambiques fiske- och havspolitik för 
utveckling av den kustbefolkning som lever av fiske och skapandet av småföretag på lokal 
nivå.

Föredraganden är oroad över att politiska stödinsatser enligt partnerskapsavtalet om fiske inte 
diskuterades förrän avtalet hade varit i kraft i nästan två år. Stödinsatserna ingick 
uppenbarligen inte i en större helhet av fiskepolitiska insatser som stöddes av statsbudgeten 
och andra internationella givare. Föredraganden anser också att mer insyn krävs i slutsatserna 
från mötena i den gemensamma kommittén och resultaten från det fleråriga 
sektorsprogrammet som beskrivs i artikel 3 i protokollet. 

Föredraganden är oroad över att fångstrapporter inte läggs fram i enlighet med protokollet, 
något som framgick av efterhandsutvärderingen. Slutligen skulle föredraganden vilja 
uppmana de moçambikiska myndigheterna att se till att samma insyn råder i bestämmelserna 
för icke-EU-fartygs tillträde som i bestämmelserna för EU-fartygs tillträde enligt det 
nuvarande partnerskapsavtalet om fiske.

Sammanfattningsvis anser föredraganden att det ligger i båda parters intresse att sluta ett nytt 
protokoll som skulle förlänga partnerskapet mellan Moçambique och EU.

******
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Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott föreslå att 
Europaparlamentet ger sitt godkännande.

Utskottet för utveckling anser att kommissionen på ett vederbörligt sätt bör beakta följande 
punkter vid genomförandet av avtalet:

a) Insynen i förfarandena för att fastställa och rapportera den totala fångsten bör förbättras, 
liksom åtgärderna för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, särskilt 
genom förbättrad infrastruktur för kontroll och övervakning av fisket i Moçambiques 
exklusiva ekonomiska zon, för att på så sätt trygga ett ansvarsfullt och hållbart fiske.

b) EU-fiskefartygens tillgång till överskottet av fiskeresurser bör begränsas och vara 
förenligt med måttet maximal hållbar avkastning, efter det att lokalbefolkningarnas 
näringsbehov mötts.

c) Det bör, vad gäller korruptionsproblemen, inte finnas några som helst tvivel om avtalets 
integritet.

d) Den lokala regeringens ansvar bör utökas, och den lokala regeringen måste också 
garantera förbättrade levnadsvillkor för lokala fiskare, utveckling av lokalt, hållbart, 
småskaligt fiske och lokala, bärkraftiga beredningsföretag samt efterlevnaden av 
miljöstandarder.

e) Årliga rapporter om genomförandet av avtalet – särskilt av det fleråriga sektorsprogram 
som beskrivs i artikel 3 i protokollet – bör utarbetas och sändas till parlamentet och rådet, 
i syfte att främja insynen och säkerställa att budgeten för att stödja den sektoriella 
fiskeripolitiken används för just detta ändamål.

f) Både andemeningen och ordalydelsen i exklusivitetsklausulen bör följas.

g) Praktiska åtgärder bör vidtas för att få EU-fartyg att lägga till i moçambikiska hamnar och 
på så sätt öka den lokala sysselsättningen och affärsmöjligheterna.


