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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská unie (EU) podepsala řadu dohod o partnerství v odvětví rybolovu a příslušných 
protokolů se třetími zeměmi. Prostřednictvím těchto dohod o partnerství v odvětví rybolovu 
poskytuje EU finanční a technickou podporu výměnou za rybolovná práva na nadbytečné 
populace ve výlučné ekonomické zóně dané země, a to v právně regulovaném prostředí. Tyto 
dohody se rovněž zaměřují na zachovávání zdrojů a environmentální udržitelnost s cílem 
zajistit, aby veškerá unijní plavidla podléhala identickým pravidlům týkajícím se inspekcí 
a transparentnosti, a podporovat udržitelnou rybářskou politiku samotné partnerské země. Do 
všech protokolů k dohodám o rybolovu byla rovněž začleněna doložka o dodržování lidských 
práv.

Dohoda mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským 
společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu vstoupila v platnost dne 29. srpna 20111 a od 
té doby se automaticky obnovuje. Poslední protokol k této dohodě vstoupil v platnost 
dne 23. května 2014 a jeho platnost skončila dne 22. května 2018.

Komise vedla jednání s vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále 
jen „Svatý Tomáš a Princův ostrov“) o uzavření nového protokolu ke stávající dohodě 
o rybolovu. Po těchto jednáních byl dne 17. dubna 2019 parafován nový protokol. Ten se 
vztahuje na období pěti let od data jeho prozatímního provádění, tj. od data jeho podpisu.

Rybolovná práva
Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích: 28 mrazírenských plavidel lovících 
tuňáky vlečnou sítí (16 španělských a 12 francouzských), 6 plavidel pro povrchový rybolov 
na dlouhou lovnou šňůru (5 španělských a jedna licence pro Portugalsko).

Finanční příspěvek

Roční finanční příspěvek Evropské unie činí 840 000 EUR na základě:

– referenčního množství 8 000 tun za rok, k němuž byla stanovena částka spojená s přístupem 
ve výši 400 000 EUR ročně po celou dobu platnosti protokolu, a

– podpory na rozvoj odvětvové politiky rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova ve výši 
440 000 EUR ročně po celou dobu platnosti protokolu.

Rybolov na Svatém Tomáši a Princově ostrově
Rybolovné odvětví je jedním z motorů růstu na Svatém Tomáši a Princově ostrově. V této 
zemi se provádí výlučně drobný rybolov, který využívá pobřežní a vysoce migrační druhy. 
Domácí úlovky v poslední době přesahují 12 000 tun, včetně 3 000 tun tuňáka. Všechny 
úlovky zásobují domácí trh a nedochází k vývozu. Loďstvo pro drobný (tradiční) rybolov se 
v posledních letech rozvinulo, vykládky se zvýšily a došlo k posunu od rybolovu určeného 
k vlastní spotřebě směrem ke komerčnějšímu přístupu.

Svatý Tomáš a Princův ostrov umožňuje kromě plavidel z EU přístup také jiným zahraničním 
plavidlům určeným k lovu tuňáka. V nedávných letech uzavřely úřady Svatého Tomáše 
a Princova ostrova protokoly se subjekty zastupujícími rybáře lovící tuňáka košelkovými 
nevody, které se vztahují na přibližně 15 plavidel. Tyto protokoly, které úřady poskytly 

1 Nařízení Rady (ES) č. 894/2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův 
ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 35).
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hodnotitelům, zahrnují platební podmínky, které se liší od podmínek pro plavidla z EU, 
ustanovení o monitorování, která odpovídají ustanovením uplatňovaným pro plavidla z EU, 
a ustanovení na podporu zaměstnávání občanů Svatého Tomáše a Princova ostrova na těchto 
plavidlech.

Vzhledem k důležitosti ekonomických, sociálních a environmentálních problémů, jimž musí 
Svatý Tomáš a Princův ostrov čelit, se zpravodaj domnívá, že tento protokol a celé finanční 
protiplnění ze strany Unie by měly podporovat následující priority: 

– podporovat: udržitelné hospodářství se zvláštní pozorností věnovanou drobnému místnímu 
rybolovu; modernizaci přístavní infrastruktury, především s ohledem na nakládání s vysoce 
znečišťujícími látkami, jako je např. motorový olej, a jejich neškodné odstranění; rovné 
zacházení se všemi pracovníky v rámci řetězce rybolovu se zvláštním zřetelem na zranitelné 
skupiny;

– zdokonalit znalosti a vědeckou spolupráci v tomto oceánském regionu díky tomu, že bude 
umožněn místním vědeckým pracovníkům a vědeckým pracovníkům z EU přístup na plavidla 
působící v této oblasti; to znamená mít rovněž přesné znalosti o kumulovaných dopadech 
různých dohod v odvětví rybolovu, jež Svatý Tomáš a Princův ostrov uzavřel se třetími 
zeměmi, na stav rybích populací v této oceánské oblasti, aby se odvětví rybolovu mohlo 
rozvíjet udržitelným způsobem a mořští živočichové nebyli ohroženi nadměrným odlovem;

– posílit monitorování, kontrolu a prosazování platných právních předpisů za 
účelem vymýcení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu; v tomto ohledu by 
měla být usnadněna úzká spolupráce se všemi ostatními podpůrnými programy v tomto 
odvětví;

– transparentnost při využívání finančních příspěvků EU musí být docílena využitím všech 
platných předpisů EU a Kodexu dobré praxe fiskální transparentnosti zpracovaným MMF, 
aby bylo možno maximalizovat užitek jak pro obyvatele Svatého Tomáše a Princova ostrova, 
tak pro ekosystém a mořské živočichy v daném regionu. 

Zpravodaj věří, že tento nový protokol bude mít potenciál podpořit odpovědné a udržitelné 
legální využívání rybolovných zdrojů a zajistí maximální užitek a vysokou mírou daňové 
transparentnosti, pokud jde o využití financí poskytnutých EU.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil udělit 
souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi 
Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov 
o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie. 
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