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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě pravomoci udělené Radou vedla Evropská komise jednání s Demokratickou 
republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov s cílem obnovit na dobu 4 let protokol k Dohodě 
o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý 
Tomáš a Princův ostrov, který vypršel 12. května 2014.

Tento nový protokol byl podepsán v souladu s rozhodnutím Rady a používá se prozatímně 
ode dne podpisu.

Hlavním cílem protokolu k dohodě je zajistit rybolovná práva pro plavidla Evropské unie ve 
vodách Svatého Tomáše v mezích dostupného přebytku a při dodržení nejlepších dostupných 
vědeckých stanovisek a doporučení vydaných Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků 
v Atlantiku (ICCAT). Komise při vyjednávání vycházela mimo jiné z výsledků hodnocení ex 
post provedeného externími odborníky u předchozího protokolu.

Cílem je také posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý 
Tomáš a Princův ostrov za účelem vytvoření politiky udržitelného rybolovu a odpovědného 
využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, a to 
v zájmu obou stran.

Celkový finanční příspěvek v rámci protokolu činí 2 805 000 EUR po následující 4 roky.

Zahrnuje:

• roční finanční příspěvek ve výši 385 000 EUR po dobu prvních tří let a 350 000 EUR 
čtvrtý rok za přístup do výlučné ekonomické zóny Demokratické republiky Svatý Tomáš 
a Princův ostrov odpovídající referenčnímu množství 7 000 tun za rok a

• zvláštní částku 325 000 EUR ročně během čtyř let na podporu provádění odvětvové 
politiky rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova (drobného rybolovu a dohledu, 
kontroly a boje proti nezákonnému, nehlášenému nebo neregulovanému rybolovu).

Druh výdaje (EUR) 2014 2015 2016 2017 Celkem

Ochrana přírodních zdrojů 

a hospodaření s nimi

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Celkem 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Pokud celkové roční množství úlovků plavidel Evropské unie ve vodách Svatého Tomáše 
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přesáhne roční referenční tonáž, zvýší se celková částka ročního finančního příspěvku 
o částku 55 EUR po dobu prvních tří let a 50 EUR čtvrtý rok za každou další tunu úlovků.

Celková roční částka vyplacená Evropskou unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky 
uvedené v protokolu. Pokud množství ulovená plavidly Evropské unie přesáhnou množství 
odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, je dlužná částka za množství, jež přesáhne 
uvedené omezení, vyplacena v následujícím roce.  

Tato podpora odpovídá cílům vnitrostátní politiky v oblasti rybolovu, a zejména potřebám 
Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov, pokud jde o podporu drobného 
rybolovu a boj proti nezákonnému rybolovu.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil 
Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se 
stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu 
mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem 
Unie.


