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КРАТКА ОБОСНОВКА

Въз основа на правомощията, предоставени ѝ от Съвета, Европейската комисия проведе 
преговори с Демократична република Сао Томе и Принсипи с оглед подновяване на 
изтеклия на 12 май 2014 г. протокол към Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и 
Принсипи за период от 4 години. 

Този нов протокол бе подписан в съответствие с решение на Съвета и ще се прилага 
временно, считано от датата на подписването му.

Основната цел на протокола към Споразумението е да се предоставят възможности за 
риболов на корабите на Европейския съюз във водите на Сао Томе и Принсипи, в 
границите на наличния остатък и в съответствие с най-добрите съществуващи научни 
становища и с препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в 
Атлантическия океан (ICCAT). Позицията на Комисията се основава, наред с другото, 
на резултатите от последваща оценка на предишния протокол, извършена от външни 
експерти.

Целта е също така да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и 
Демократична република Сао Томе и Принсипи за насърчаването на политика на 
устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на 
Сао Томе и Принсипи, в интерес и на двете страни.

Общото финансово участие по протокола възлиза на 2 805 000 евро за период от 4 
години.

То включва:

• годишна сума за достъп до изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Сао Томе 
и Принсипи в размер на 385 000 евро за първите три години и 350 000 евро за 
четвъртата година, която съответства на референтен тонаж от 7 000 тона годишно, 
както и

• специфична сума от 325 000 евро годишно за период от четири години, в подкрепа 
на прилагането на секторната политика в областта на рибарството на Сао Томе и 
Принсипи (дребномащабен риболов и надзор, контрол и борба срещу незаконния, 
недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов).

Вид на разхода (в евро) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо

Опазване и управление 

на природните ресурси

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Общо 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000
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Ако общото годишно количество на улова от корабите на Европейския съюз във водите 
на Сао Томе и Принсипи превиши годишния референтен тонаж, общият размер на 
годишното финансово участие се увеличава с 55 евро за първите три години и 50 евро 
за четвъртата година за всеки допълнителен тон улов.

Същевременно общата годишна сума, плащана от Европейския съюз, не може да 
надхвърли двукратния размер на сумата, посочена в протокола. Когато уловът от 
страна на кораби на Европейския съюз превиши количеството, съответстващо на 
удвоената обща годишна сума, дължимата сума за превишаващото това ограничение 
количество улов се плаща през следващата година.

Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на 
рибарството, в това число на нуждите на Демократична република Сао Томе и 
Принсипи по отношение на подкрепата на непромишления риболов и борбата с 
незаконния риболов.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
на Парламента да даде своето одобрение за проекторешението на Съвета относно 
сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за определяне на 
възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за 
партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична 
република Сао Томе и Принсипи.


