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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia podpísala s krajinami mimo EÚ viacero dohôd o partnerstve v odvetví 
rybárstva a protokolov k nim. Prostredníctvom takýchto dohôd EÚ poskytuje finančnú 
a technickú podporu výmenou za rybolovné práva na nadbytočné zásoby vo výhradnej 
hospodárskej zóne (VHZ) danej krajiny v právne regulovanom prostredí. Tieto dohody sa 
zameriavajú aj na ochranu zdrojov a environmentálnu udržateľnosť, zabezpečujú, aby všetky 
plavidlá EÚ podliehali rovnakým pravidlám kontroly a transparentnosti, a podporujú 
udržateľnú politiku partnerských krajín v odvetví rybárstva. Zároveň bola do všetkých 
protokolov k dohodám v odvetví rybárstva začlenená doložka o dodržiavaní ľudských práv.

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša 
a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom nadobudla platnosť 29. augusta 20111 
a odvtedy sa automaticky predlžuje. Posledný protokol k dohode v odvetví rybárstva medzi 
oboma stranami nadobudol platnosť 23. mája 2014 a jeho platnosť uplynula 22. mája 2018.

Komisia viedla rokovania s vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho 
ostrova s cieľom uzavrieť nový protokol k existujúcej dohode o rybolove. Na záver týchto 
rokovaní bol 17. apríla 2019 parafovaný nový protokol. Protokol sa vzťahuje na obdobie 
piatich rokov odo dňa predbežného vykonávania, t. j. odo dňa jeho podpisu.

Rybolovné možnosti
V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách: 28 mraziarenských 
plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou (16 pre Španielsko a 12 pre Francúzsko) a 6 
unášaných lovných šnúr (5 pre Španielsko a jedna licencia pre Portugalsko).

Finančný príspevok

Ročný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 840 000 EUR a pozostáva z týchto 
položiek:

– referenčná tonáž 8 000 ton ročne, pri ktorej bola stanovená suma za prístup na 400 000 EUR 
ročne na celé obdobie platnosti protokolu

– a podpora rozvoja odvetvovej politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova 
vo výške 440 000 EUR ročne na obdobie platnosti protokolu.

Rybárstvo Svätého Tomáša a Princovho ostrova
Odvetvie rybárstva patrí na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove medzi hnacie sily rastu. 
Rybolov na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove je výlučne tradičný a využíva pobrežné 
druhy a druhy migrujúce na veľké vzdialenosti. Domáce úlovky podľa nedávnych odhadov 
presahujú 12 000 ton vrátane 3 300 ton tuniaka. Všetky úlovky zásobujú domáci trh 
a nevyvážajú sa. Loďstvo pre tradičný rybolov sa v posledných rokoch rozvíjalo, pričom sa 
zvýšili vykládky a dochádza k posunu od rybolovu určeného na vlastnú spotrebu smerom 
ku komerčnejšiemu prístupu.

Svätý Tomáš a Princov ostrov umožňuje prístup okrem plavidiel EÚ aj zahraničným 
plavidlám na lov tuniakov z krajín mimo EÚ. V posledných rokoch úrady Svätého Tomáša 

1 Nariadenie Rady (ES) č. 894/2007 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi 
Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 205, 
7.8.2007, s. 35).
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a Princovho ostrova uzavreli protokoly so subjektmi, ktoré zastupujú plavidlá na lov tuniakov 
vakovou sieťou, na približne 15 plavidiel. Tieto protokoly, ktoré spoločne využívajú orgány aj 
hodnotitelia, zahŕňajú platobné podmienky, ktoré sa líšia od podmienok pre plavidlá EÚ, 
spôsoby monitorovania, ktoré sú zosúladené s postupmi uplatniteľnými na plavidlá EÚ, 
a ustanovenia podporujúce zamestnávanie štátnych príslušníkov Svätého Tomáša a Princovho 
ostrova na palube plavidiel.

Vzhľadom na závažné hospodárske, sociálne a environmentálne problémy, ktorým Svätý 
Tomáš a Princov ostrov čelí, sa spravodajca domnieva, že tento protokol a celý finančný 
príspevok EÚ by mali podporovať tieto priority: 

– podporovať udržateľné hospodárstvo s osobitným dôrazom na miestny maloobjemový 
rybolov; modernizovať prístavnú infraštruktúru, najmä pokiaľ ide o spracovanie a bezpečnú 
likvidáciu vysoko znečisťujúcich látok, ako je okrem iného motorový olej; zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými pracovníkmi v reťazci rybolovu s osobitným zreteľom 
na zraniteľné skupiny;  

– zlepšiť poznatky o tomto oceánskom regióne a vedeckú spoluprácu, a to najmä tým, že sa 
umožní prítomnosť miestnych vedcov a vedcov z EÚ na palube plavidiel pôsobiacich v tejto 
oblasti; znamená to aj presné poznanie kumulatívnych účinkov jednotlivých rybárskych 
dohôd, ktoré Svätý Tomáš a Princov ostrov uzavrel s tretími krajinami, na stav rybolovných 
zdrojov v tomto oceánskom regióne s cieľom zabezpečiť, aby sa odvetvie rybárstva mohlo 
ďalej rozvíjať udržateľným spôsobom a aby nedochádzalo k poškodzovaniu morských 
zdrojov v dôsledku ich nadmerného využívania;

– posilniť monitorovanie, kontrolu a presadzovanie platných právnych predpisov s cieľom 
odstrániť NNN rybolov; v tejto súvislosti by sa mala uľahčiť úzka koordinácia so všetkými 
ostatnými programami podpory v tejto oblasti;

– dosiahnuť transparentnosť používania finančného príspevku EÚ využívaním všetkých 
platných pravidiel EÚ, ako aj kódexu pre fiškálnu transparentnosť MMF s cieľom zabezpečiť 
maximálne výhody pre obyvateľstvo Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ako aj pre 
ekosystém a morské prostredie tohto regiónu. 

Spravodajca dúfa, že nový protokol bude mať potenciál podnietiť zodpovedné a udržateľné 
legálne využívanie rybolovných zdrojov, prinesie maximálny úžitok a zabezpečí vysoký 
stupeň fiškálnej transparentnosti pri využívaní finančných prostriedkov EÚ.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu 
udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu, 
ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou 
republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom.


