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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският съюз (ЕС) е подписал редица споразумения за партньорство в областта 
на рибарството (СПОР) и протоколи с държави, които не са членки на ЕС. Чрез СПОР 
ЕС предоставя финансова и техническа подкрепа в замяна на права на осъществяване 
на риболов на излишъка от запаси в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на 
страната, в регулирана от правна гледна точка среда. Тези споразумения също така 
поставят акцент върху опазването на ресурсите и устойчивостта на околната среда, като 
гарантират, че всички кораби на ЕС подлежат на едни и същи правила за контрол и 
прозрачност, и подкрепят политиката на страната партньор в областта на устойчивото 
рибарство. Същевременно във всички протоколи към споразумения в областта на 
рибарството е включена клауза относно спазването на правата на човека.

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична 
република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност влезе в сила на 29 август 
2011 г.1 и оттогава се подновява с мълчаливо съгласие. Срокът на действие на 
последния протокол към споразумението в областта на рибарството между двете 
страни, който влезе в сила на 23 май 2014 г., изтече на 22 май 2018 г.

Комисията проведе преговори с правителството на Демократична република Сао Томе 
и Принсипи (наричана по-нататък „Сао Томе и Принсипи“) с оглед на сключването на 
нов протокол към съществуващото Споразумение за риболов. След приключването на 
тези преговори, на 17 април 2019 г. беше парафиран нов протокол. Протоколът 
обхваща период от пет години, считано от датата на започване на временното му 
прилагане, т.е. датата на подписването му.

Възможности за риболов
Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории: 28 кораба с 
мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване (16 за Испания 
и 12 за Франция) и 6 повърхностни парагади (5 за Испания и един лиценз за 
Португалия).

Финансово участие

Годишното финансово участие на ЕС възлиза на 840 000 EUR въз основа на:

– референтен тонаж от 8 000 тона годишно, за който е определена свързана с достъпа 
сума в размер на 400 000 EUR годишно за целия срок на действие на протокола и

– подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Сао 
Томе и Принсипи в размер на 440 000 EUR годишно за целия срок на действие на 
протокола.

Сектор на рибарството в Сао Томе и Принсипи
Секторът на рибарството е една от движещите сили на растежа в Сао Томе и Принсипи.  
Риболовният сектор в Сао Томе и Принсипи е изключително непромишлен и 
експлоатира крайбрежни и далекомигриращи ресурси. Наскоро беше направена оценка, 
че уловът в страната надхвърля 12 000 тона, от които 3 300 тона риба тон.  Целият улов 

1 Регламент (ЕО) № 894/2007 на Съвета от 23 юли 2007 година за сключване на Споразумение за 
партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и 
Европейската общност (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 35).
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е предназначен за вътрешния пазар при липса на износ. Дребномащабният риболовен 
флот се разви през последните няколко години, като броят на разтоварванията се 
увеличи и се осъществи преминаване от подход на осигуряване на прехрана към по-
търговски подход.

Сао Томе и Принсипи предоставя достъп на чуждестранни кораби за улов на риба тон 
от държави извън ЕС, в допълнение към корабите от ЕС.  През последните няколко 
години органите на Сао Томе и Принсипи са сключили протоколи с организации, 
представляващи кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон, за около 15 кораба.  Тези 
протоколи, споделени от органите с оценителите, включват условия за плащане, 
различни от тези за корабите от ЕС, процедури за мониторинг в съответствие с 
правилата, приложими за корабите от ЕС, и клаузи в подкрепа на наемането на работа 
на граждани на Сао Томе и Принсипи на борда на корабите. 

С оглед на значението на икономическите, социалните и екологичните 
предизвикателства, пред които е изправена Сао Томе и Принсипи, докладчикът счита, 
че настоящият протокол и цялото финансово участие на ЕС следва да подкрепят 
следните приоритети: 

– насърчаване на: устойчива икономика, като се обърне специално внимание на 
дребномащабния местен риболов;  модернизацията на пристанищната инфраструктура, 
особено по отношение на третирането и безопасното унищожаване на силно 
замърсяващи вещества, като например, но не само, двигателно масло; и равно 
третиране на всички работещи в сектора на рибарството, като се обръща специално 
внимание на уязвимите групи.   

– засилване на научните знания за този океански регион и на научното сътрудничество, 
като се даде възможност по-специално на местни учени и учени от ЕС да се качват на 
борда на корабите, които извършват дейност в региона; това означава също така 
наличието на точни познания за кумулативните ефекти от различните споразумения в 
областта на рибарството, сключени от Сао Томе и Принсипи с трети държави, относно 
състоянието на рибните ресурси в този океански регион, за да се гарантира, че 
риболовната промишленост може да продължи да се развива по устойчив начин и че 
морските организми не са засегнати от свръхексплоатация;

– засилване на мониторинга, контрола и изпълнението на приложимите закони за 
премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов; в това 
отношение следва да се улесни тясното сътрудничество с всички други програми за 
подпомагане в тази област; 

– прозрачността при използването на финансовото участие на ЕС следва да се постига 
чрез прилагането на практика на всички приложими правила на ЕС, както и на Кодекса 
за фискална прозрачност на МВФ, за да се гарантират максимални ползи за 
населението на Сао Томе и Принсипи, както и за екосистемата и морските организми в 
района. 

Докладчикът се надява, че новият протокол може да има потенциала да насърчава 
отговорното и устойчиво законно използване на рибните ресурси, да осигурява 
максимални ползи и да води до висока степен на фискална прозрачност по отношение 
на използването на средствата на ЕС.
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Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
одобрение на предложението за решение на Съвета за сключване, от името на 
Европейския съюз, на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и 
Европейската общност.


