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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé 
și Principe și Comunitatea Europeană1 a intrat în vigoare la 29 august 20112 și a fost reînnoit 
tacit de atunci. Precedentul protocol la acord, care a intrat în vigoare la 23 mai 2014, a expirat 
la 22 mai 2018. 

Pe baza directivelor de negociere pertinente, Comisia a purtat negocieri cu guvernul Republicii 
Democratice São Tomé și Principe în vederea încheierii unui nou protocol la acord. În urma 
acestor negocieri, la 17 aprilie 2019 a fost parafat un nou protocol. Protocolul acoperă o 
perioadă de cinci ani. Noul protocol oferă posibilități de pescuit navelor Uniunii în apele São 
Tomé și Principe, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând 
recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic 
(ICCAT). Acest nou protocol ține cont de rezultatele unei evaluări a protocolului anterior 
(2014-2018) și ale unei evaluări prospective privind necesitatea încheierii unui nou protocol. 
Ambele evaluări au fost realizate de experți externi. Protocolul va permite, totodată, Uniunii 
Europene și São Tomé și Principe să colaboreze mai strâns pentru a promova o exploatare 
responsabilă a resurselor piscicole din apele São Tomé și Principe și pentru a sprijini eforturile 
São Tomé și Principe de a-și dezvolta sectorul pescuitului, în interesul ambelor părți. 

Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:

- 28 de nave de pescuit ton frigorifice cu plasă-pungă;

- 6 nave de pescuit cu paragate plutitoare.

Negocierea unui nou protocol la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat cu São 
Tomé și Principe face parte din acțiunea externă a Uniunii față de țările din Africa, zona 
Caraibilor și Pacific (ACP) și ține seama în special de obiectivele Uniunii în ceea ce privește 
respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului.

Contribuția financiară anuală a Uniunii Europene este de 840 000 EUR și se bazează pe:

a) un tonaj de referință de 8 000 de tone pe an, pentru care s-a stabilit suma de 400 000 EUR 
pe an aferentă accesului pe întreaga durată a protocolului; 

b) un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului în São Tomé și 
Principe, în valoare de 440 000 EUR pe an pe întreaga durată a protocolului. Acest sprijin 
răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de gestionare sustenabilă a resurselor 
piscicole continentale și maritime ale São Tomé și Principe pe toată durata protocolului.

Suma anuală pentru creditele de angajament și de plată este stabilită în cursul procedurii 
bugetare anuale, inclusiv în ceea ce privește linia de rezervă pentru protocoalele care nu se află 
încă în vigoare la începutul anului3.

Comisia va fi autorizată să aprobe, în numele Uniunii, modificările aduse protocolului ce 
urmează a fi adoptate de comitetul mixt instituit în temeiul acordului de parteneriat.

******

1 JO L 205, 7.8.2007, p. 36.
2 JO L 31, 31.1.2013, p. 1.
3 În conformitate cu Acordul interinstituțional privind cooperarea în chestiuni bugetare (2013/C 373/01).
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Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului 
privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica 
Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană.


