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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe baza mandatului conferit de Consiliu, Comisia Europeană a realizat negocieri cu Republica 
Democratică São Tomé și Principe în vederea reînnoirii, pe o perioadă de patru ani, a 
Protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și 
Republica Democratică São Tomé și Principe, care a expirat la 12 mai 2014.

Acest nou protocol a fost semnat în conformitate cu Decizia Consiliului și se aplică cu titlu 
provizoriu începând cu data semnării sale.

Obiectivul principal al Protocolului la Acord este să ofere posibilități de pescuit pentru navele 
Uniunii Europene în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe, ținând cont de cele 
mai bune avize științifice disponibile și de recomandările Comisiei Internaționale pentru 
Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), în limitele surplusului disponibil. 
Comisia s-a bazat, printre altele, pe rezultatele unei evaluări ex-post a Protocolului precedent, 
realizată de experți externi.

În egală măsură, se urmărește obiectivul de a intensifica cooperarea dintre Uniunea Europeană 
și Republica Democratică São Tomé și Principe pentru a stabili o politică sustenabilă în 
domeniul pescuitului și o exploatare responsabilă a resurselor halieutice din zona de pescuit a 
São Tomé și Principe, în interesul ambelor părți.

Contribuția financiară globală în temeiul Protocolului, este în valoare de 2 805 000 EUR, pe o 
perioadă de patru ani:

Ea cuprinde:

• o sumă anuală aferentă accesului în zona economică exclusivă (ZEE) a São Tomé și 
Principe de 385 000 EUR în primii trei ani și în valoare de 350 000 EUR în al patrulea an 
pentru un tonaj de referință de 7 000 de tone pe an și

• o sumă specifică de 325 000 EUR pe an pentru susținerea implementării politicii 
sectoriale în domeniul pescuitului a São Tomé și Principe [pescuitul artizanal și 
monitorizarea, controlul și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)].

Tipul cheltuielilor (EUR) 2014 2015 2016 2017 Total

Conservarea și gestionarea 

resurselor naturale

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Total 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

În cazul în care cantitatea totală anuală a capturilor efectuate de către navele din Uniunea 
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Europeană în apele Republicii Democratice Săo Tomé și Principe depășește tonajul de 
referință anual, suma totală a contribuției financiare anuale va fi majorată cu 55 EUR în primii 
trei ani și cu 50 EUR în al patrulea an, pentru fiecare tonă capturată în plus.

Cu toate acestea, suma anuală totală plătită de către Uniunea Europeană nu poate depăși 
dublul sumei prevăzute în Protocol. Atunci când cantitățile capturate de navele Uniunii 
Europene depășesc cantitățile corespunzătoare dublului sumei anuale totale, suma datorată 
pentru cantitatea care depășește această limită se plătește în cursul anului următor.

Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în domeniul pescuitului și mai ales 
nevoilor Republicii Democratice São Tomé și Principe în ceea ce privește susținerea 
pescuitului artizanal și combaterea pescuitului ilegal.

******

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună 
Parlamentului să își dea aprobarea pentru proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, 
în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a 
contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre 
Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe.


