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Umowa w sprawie połowów między UE a
Demokratyczną Republiką Wysp Świętego

Tomasza i Książęcej
Statki rybackie UE od dawna prowadzą działalność na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego
Tomasza i Książęcej w ramach dwustronnej umowy UE w sprawie rybołówstwa. Oczekuje się, że zawarcie
nowego protokołu wykonawczego do tej umowy będzie przedmiotem głosowania w Parlamencie podczas
czerwcowej sesji plenarnej. Protokół przewiduje prawa dostępu floty UE do połowów tuńczyka na wodach
Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Ponadto ma on na celu jest promowanie
zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w regionie oraz wspieranie rozwoju lokalnego sektora
rybołówstwa.

Kontekst
Umowa z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą
wchodzi w skład pakietu umów dotyczących połowów
tuńczyka wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki. Strony
ustanowiły w niej ramy prawne dostępu UE do
gatunków masowo migrujących na wodach tych Wysp.
Umowę zawartą pierwotnie w 1984 r. zastąpiła w lipcu
2007 r. obecnie obowiązująca umowa o partnerstwie w
sprawie połowów, przedłużana automatycznie co
cztery lata. W kolejnych protokołach wykonawczych
zapewniono uprawnienia do połowów dla statków UE
w zamian za wkład finansowy. Poprzedni protokół,
obejmujący lata 2014-2018, wygasł 22 maja 2018 r. Po
przeprowadzeniu badania oceniającego zalecono
przedłużenie obowiązywania protokołu.

Wniosek Komisji Europejskiej
Nowy pięcioletni protokół został parafowany
17 kwietnia 2019 r. i jest tymczasowo stosowany od
jego podpisania 19 grudnia 2019 r. Protokół ten ma
szczególne znaczenie dla działalności połowowej UE w
południowej części Zatoki Gwinejskiej, a umowy z
sąsiadującym Gabonem i Gwineą Równikową są
nieaktywne (tj. nie obowiązują żadne protokoły). Nowy protokół przewiduje uprawnienia do połowów dla
maksymalnie 28 sejnerów (16 z Hiszpanii i 12 z Francji) oraz 6 taklowców powierzchniowych (5 z Hiszpanii i
1 z Portugalii) i dotyczy połowów tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych do tonażu referencyjnego
wynoszącego 8000 ton rocznie. Protokół określa roczny wkład UE w wysokości 840 000 EUR, z czego
400 000 EUR to kwota odpowiadająca prawom dostępu do wód Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Pozostałe 440 000 EUR przeznaczono na wspieranie zrównoważonego zarządzania zasobami i rozwoju
lokalnego rybołówstwa, w szczególności poprzez poprawę monitorowania i kontroli działalności
połowowej, badań naukowych w dziedzinie rybołówstwa oraz jakości produktów rybołówstwa, wspieranie
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i akwakultury oraz zacieśnianie współpracy międzynarodowej.

Wody Wyspy Świętego Tomasza i Książęcej

Strefa połowów określona w protokole wyklucza obszar
eksploatowany wspólnie przez Nigerię i Demokratyczną
Republikę Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (krzyżowo).
Źródło danych: Maritime Boundaries Geodatabase
(informacje pobrane 12 lutego 2020 r.); Natural Earth.
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego
21 stycznia 2020 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody na zawarcie tego
protokołu. Komisja Rozwoju (DEVE) i Komisja Budżetowa (BUDG) również wydały opinie pozytywne.
Zalecenie zostanie rozpatrzone na posiedzeniu plenarnym w czerwcu.

Zgoda: 2019/0173(NLE); Komisja przedmiotowo właściwa:
PECH; Sprawozdawca: Nuno Melo (PPE, Portugalia).
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