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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În ultimii ani, Uniunea Europeană (UE) a semnat o serie de acorduri de parteneriat în 
domeniul pescuitului (APP) și protocoale cu țări terțe, adică țări care nu sunt membre ale 
Uniunii. UE acordă sprijin financiar și tehnic prin intermediul APP în schimbul drepturilor de 
pescuit pentru stocurile excedentare din zona economică exclusivă (ZEE) a țării, într-un 
mediu reglementat din punct de vedere juridic. Aceste acorduri se concentrează, de asemenea, 
asupra conservării resurselor și asupra sustenabilității ecologice, asigurând că toate navele UE 
fac obiectul acelorași norme de control și transparență și sprijinind politica de pescuit 
sustenabil a țării partenere. În paralel, în toate protocoalele la acordurile privind pescuitul a 
fost inclusă o clauză privind respectarea drepturilor omului.

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé 
și Principe (RD-STP) și Comunitatea Europeană a intrat în vigoare la 29 august 20111 și de 
atunci a fost reînnoit tacit. Ultimul protocol la acordul de pescuit dintre cele două părți, care a 
intrat în vigoare la 23 mai 2014, a expirat la 22 mai 2018.

Comisia a purtat negocieri cu guvernul RD-STP în vederea încheierii unui nou protocol la 
acordul existent în domeniul pescuitului. În urma acestor negocieri, la 17 aprilie 2019 a fost 
parafat un nou protocol. Acesta acoperă o perioadă de cinci ani de la data aplicării provizorii, 
și anume de la data semnării sale.

Posibilitățile de pescuit
Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii: 28 de nave de pescuit 
ton frigorifice cu plasă-pungă (16 pentru Spania și 12 pentru Franța) și 6 paragate de suprafață 
(5 pentru Spania și o licență pentru Portugalia).

Contribuția financiară

Contribuția financiară anuală a UE se ridică la 840 000 EUR, pe baza:

- unui 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 și

- unui sprijin acordat pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului în RD-
STP, în valoare de 440 000 EUR pe an pe întreaga durată a protocolului.

Activitățile de pescuit în RD-STP
Sectorul pescuitului este unul dintre vectorii de creștere în RD-STP. Sectorul pescuitului din 
São Tomé și Principe este exclusiv artizanal și exploatează resursele de coastă și resursele de 
mari migratori. Ultimele capturi interne totale au fost evaluate recent ca depășind 12 000 de 
tone, inclusiv 3 300 de tone de specii de ton. Toate capturile aprovizionează piața internă în 
absența exporturilor. Flota artizanală s-a dezvoltat în ultimii ani, cu debarcări crescute și o 
trecere de la pescuitul de subzistență la o abordare mai comercială.

RD-STP acordă acces și navelor de pescuit de ton străine din afara UE, pe lângă navele UE. 
În ultimii ani, autoritățile din RD-STP au încheiat protocoale cu entități reprezentând 
aproximativ 15 nave de pescuit ton cu plasă-pungă. Aceste protocoale, transmise evaluatorilor 
de către autorități, includ condiții de plată diferite de cele pentru navele UE, modalități de 

1 Regulamentul (CE) nr. 894/2007 privind încheierea unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între 
Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană (JO L 205, 7.8.2007, p. 35).
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monitorizare aliniate la cele aplicabile navelor UE, precum și clauze de sprijinire a ocupării 
forței de muncă a cetățenilor RD-STP la bordul navelor.

Având în vedere importanța provocărilor economice, sociale și de mediu cu care se confruntă 
RD-STP, raportorul consideră că prezentul protocol și întreaga contribuție financiară a 
Uniunii ar trebui să sprijine următoarele priorități: 

- promovarea unei economii durabile, acordându-se o atenție deosebită pescuitului local la 
scară mică; promovarea modernizării infrastructurii portuare, în special în ceea ce privește 
tratarea și eliminarea în condiții de siguranță a agenților foarte poluanți, cum ar fi uleiul de 
motor, fără a se limita însă la acesta; și promovarea egalității de tratament a tuturor 
lucrătorilor din lanțul de pescuit, acordând o atenție specială grupurilor vulnerabile. 

- îmbunătățirea cunoștințelor privind această regiune oceanică și a cooperării științifice, 
permițând în special oamenilor de știință locali și din UE să se îmbarce pe navele care 
operează în zona respectivă; aceasta înseamnă, de asemenea, cunoașterea exactă a efectelor 
cumulative ale diferitelor acorduri de pescuit încheiate de RD-STP cu țări terțe cu privire la 
situația resurselor piscicole din această regiune oceanică, pentru a se asigura că industria 
pescuitului poate continua să se dezvolte sustenabil și că viețuitoarele marine nu sunt afectate 
negativ de supraexploatare;

- intensificarea monitorizării, a controlului și a controlului aplicării legislației din domeniu 
pentru a eradica pescuitul INN; în acest sens, ar trebui facilitată coordonarea strânsă cu toate 
celelalte programe de sprijin din domeniu;

- transparența folosirii contribuției financiare a UE se asigură prin utilizarea tuturor normelor 
UE aplicabile, precum și a Codului de transparență fiscală al FMI (FTC), pentru a asigura 
beneficii maxime pentru populația din RD-STP, precum și pentru ecosistemul și viața marină 
din regiune. 

Raportorul speră că noul protocol poate avea potențialul de a încuraja utilizarea legală 
responsabilă și sustenabilă a resurselor piscicole, să ofere beneficii maxime și să asigure un 
grad ridicat de transparență fiscală în ceea ce privește utilizarea fondurilor UE.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele 
Uniunii Europene, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în 
sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Principe și 
Comunitatea Europeană.


