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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o izvajanju 
Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé 
in Príncipe in Evropsko skupnostjo
(12198/2019 – C9-0000/20199 – 2019/0173(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12198/2019),

– ob upoštevanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med 
Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo,

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 43(2) in točko 
(a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C9-0000/20199),

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za razvoj in Odbora za proračun,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0000/2019),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Demokratične republike São Tomé in Príncipe.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod 
Evropska unija (EU) je podpisala številne sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju in 
protokole z državami nečlanicami EU. EU prek sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju 
zagotavlja finančno in tehnično podporo v zameno za ribolovne pravice za presežne zaloge v 
izključni ekonomski coni države in v pravno reguliranem okolju. S sporazumi se želijo tudi 
ohraniti viri in okoljska trajnost, pri čemer je treba zagotoviti, da za vsa plovila EU veljajo 
enaka pravila glede nadzora in preglednosti ter da se podpira lastna trajnostna ribiška politika 
partnerske države. Prav tako je bila v vse protokole k sporazumom o ribištvu vključena 
določba o spoštovanju človekovih pravic.

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in 
Príncipe in Evropsko skupnostjo je začel veljati 29. avgusta 2011 in se od takrat samodejno 
podaljšuje. Zadnji protokol k sporazumu o ribištvu med obema stranema, ki je začel veljati 
23. maja 2014, se je iztekel 22. maja 2018.

Komisija se je pogajala z vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem 
besedilu: São Tomé in Príncipe) za sklenitev novega protokola k sporazumu. Po koncu 
pogajanj je bil 17. aprila 2019 parafiran nov protokol, ki velja za obdobje petih let od datuma 
začetka začasne uporabe, tj. od datuma njegovega podpisa.

Vsebina Protokola 
V skladu s prednostnimi nalogami prenovljene ribiške politike novi protokol plovilom Unije 
zagotavlja ribolovne možnosti v vodah São Toméja in Príncipa na podlagi najboljšega 
razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za 
ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Z novim protokolom se upoštevajo rezultati ocene 
zadnjega protokola (2014–2018) in ocene o nadaljnji potrebi po sklenitvi novega protokola1. 
Protokol bo Evropski uniji in São Toméju in Príncipu omogočil tudi tesnejše sodelovanje pri 
spodbujanju odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah São Toméja in Príncipa ter 
podprl prizadevanja te države za razvoj njenega ribiškega sektorja, kar je v interesu obeh 
pogodbenic.

Ribolovne možnosti

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije: 28 zamrzovalnih plovil za 
ribolov tuna s potegalko (16 za Španijo in 12 za Francijo) in 6 površinskih parangalov (5 za 
Španijo in eno dovoljenje za Portugalsko).

Finančni prispevek

Letni finančni prispevek EU znaša 840 000 EUR in temelji na:

 – referenčni tonaži 8000 ton na leto, za katero je bil določen znesek, povezan z dostopom, v 
višini 400 000 EUR na leto za celotno obdobje veljavnosti protokola, in

1 Retrospektivna in predhodna ocena protokola k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko 
unijo in São Toméjem in Príncipom (Avtorji: Benoit Caillart, Philippe Tous in Christelle Le Grand, 22. september 
2017).
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
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 – podpori razvoju sektorske ribiške politike São Toméja in Príncipa v višini 440 000 EUR na 
leto za celotno obdobje veljavnosti protokola.

Ribištvo v São Toméju in Príncipu
Ribiški sektor je eden od dejavnikov rasti v São Toméju in Principu. Ribiški sektor v državi je 
izključno obrtni in izkorišča obalne in izrazito selivske vire. Za domači ulov je bilo pred 
kratkim ocenjeno, da presega 12 000 ton, vključno s 3300 tonami tuna. Ker ni izvoza, se ves 
ulov proda na domačem trgu. V zadnjih nekaj letih se je razvila flota za obrtni ribolov, 
povečalo se je število iztovorov, ribolov pa ni namenjen več le za preživetje, temveč tudi za 
komercialno rabo.

São Tomé in Príncipe zagotavlja dostop plovilom za ribolov tuna držav članic EU in tudi 
plovilom držav nečlanic. V zadnjih nekaj letih so oblasti São Toméja in Príncipa sklenile 
protokole s subjekti s plovili za ribolov tuna z zapornimi plavaricami za približno 15 plovil. 
Ti protokoli, ki jih oblasti delijo z ocenjevalci, vključujejo plačilne pogoje, ki niso enaki 
tistim za plovila EU, načine spremljanja, usklajene s tistimi, ki veljajo za plovila EU, in 
klavzule za zaposlovanje državljanov São Toméja in Príncipa na plovilih.

Uprava, pristojna za ribištvo v São Toméju in Príncipu, razpolaga le z nacionalnimi 
finančnimi sredstvi in je za to, da bi razvila svoje upravljanje ribištva in spoštovala 
mednarodne standarde, zelo odvisna od zunanje pomoči. Partnerstvo z EU je pomembno za 
izboljšanje upravljanja ribištva in boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko 
neurejenemu ribolovu.

Zaključek in priporočila
Komisija je leta 2017 opravila naknadno oceno sedanjega protokola k sporazumu o 
partnerstvu v ribiškem sektorju s São Toméjem in Príncipom ter predhodno oceno 
morebitnega podaljšanja protokola2. 

Z oceno je bilo ugotovljeno, da je sektor Unije za ribolov tuna zelo zainteresiran za ribolov v 
São Toméju in Príncipu ter da bi podaljšanje protokola pripomoglo k okrepitvi spremljanja in 
nadzora ter k boljšemu upravljanju ribištva v regiji. Zaradi pomena izključne ekonomske cone 
v Gvinejskem zalivu je za sektor Unije za ribolov tuna in za partnersko državo pomemben 
tudi predvideni novi protokol.

Gre za pomemben sporazum, ki EU daje priložnost, da okrepi upravljanje oceanov v regiji in 
dopolni ukrepe v okviru ICCAT, saj ni drugih sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju 
na območju južno od Gvinejskega zaliva, ki je zelo pomembno ribolovno območje 
(Ekvatorialna Gvineja, Gabon in Angola).

Boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu je prednostna naloga EU 
(glej Uredbo št. 1005/20083). V zvezi s tem bi morala Unija močno okrepiti svoje delovanje 
proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ter izboljšati 

2 Retrospektivna in predhodna ocena protokola k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko 
unijo in São Toméjem in Príncipom (Avtorji: Benoit Caillart, Philippe Tous in Christelle Le Grand, 22. september 
2017).

3 Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in 
o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) 
št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999.



PE643.145v01-00 8/8 PR\1192380SL.docx

SL

skladnost s pravili skupne ribiške politike tako, da bi zagotavljala ustrezni nadzor nad 
ribolovnimi dejavnostmi plovil EU in drugih flot, ki delujejo v vodah São Toméja in Príncipa. 
Da bi se to doseglo, bi lahko na krovu zagotovili večjo prisotnost opazovalcev nacionalnih 
organov iz São Toméja in Príncipa.

Organi São Toméja in Príncipa bi morali spodbujati tuje flote, da izvajajo pravila EU o 
odstranjevanju plavuti morskim psom4.

Vzpostaviti je treba stabilen okvir za dostop plovil EU do ribolovnih virov na tem območju, 
da bi se dolgoročno vlagalo v regionalne ribolovne strategije. Poleg tega plovila EU 
potrebujejo pravice do dostopa, ki jih spremlja trden pravni instrument, da je zagotavljena 
pravna jasnost glede pravic in obveznosti udeleženih strani (plovil in obalnih držav).

Računsko sodišče je analiziralo sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju5, zato želi 
poročevalec opozoriti na ugotovitve sodišča in poudariti pomen zanesljivih podatkov o 
staležu rib in o ulovu, da bi se spoštovala načela in cilji SRP in iz sporazumov o partnerstvu v 
ribiškem sektorju ter da bi se dokopali do trdnih ugotovitev glede ocenjevanja sporazumov o 
partnerstvu v ribiškem sektorju.

Nazadnje poročevalec poudarja, da se mora Parlament nemudoma in izčrpno seznaniti z 
vsemi fazami postopka v zvezi s protokolom. Parlamentu in Svetu bi bilo treba vsako leto 
predložiti poročilo o rezultatih večletnega sektorskega programa iz člena 4 protokola in o 
izpolnjevanju obveznosti poročanja o ulovu.

4 Uredba Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003.
5 Posebno poročilo Računskega sodišča EU: „Ali Komisija dobro upravlja sporazume o partnerstvu v ribiškem 
sektorju?“, Urad za publikacije EU, Luksemburg (oktober 2015).


