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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija se je v skladu s pooblastili, ki jih je nanjo prenesel Svet, pogajala z 
Demokratično republiko São Tomé in Príncipe, da bi za obdobje štirih let sklenili nov 
protokol k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično 
republiko São Tomé in Príncipe, ki je 12. maja 2014 prenehal veljati.

Novi protokol je bil podpisan v skladu s sklepom Sveta in se od datuma podpisa uporablja 
začasno.

Njegov glavni cilj je plovilom Evropske unije zagotoviti ribolovne možnosti v vodah 
Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: sãotomejske vode) ob 
upoštevanju najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj in priporočil Mednarodne komisije 
za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ter v mejah razpoložljivega presežka. Pogajalsko 
stališče Komisije je temeljilo na rezultatih naknadne ocene prejšnjega protokola, ki so jo 
izvedli zunanji strokovnjaki.

Cilj je tudi poglobiti sodelovanje med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé 
in Príncipe, da bi uveljavili trajnostno ribiško politiko in odgovorno izkoriščanje ribolovnih 
virov na ribolovnem območju Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem 
besedilu: sãotomejsko ribolovno območje).

Skupni finančni prispevek v protokolu znaša 2.805.000 EUR za štiri leta in

zajema:

• letni znesek za dostop do IEC Demokratične republike São Tomé in Príncipe v višini 
385.000 EUR za prva tri leta in v višini 350.000 EUR za četrto leto, kar ustreza referenčni 
tonaži 7000 ton letno, in 

• posebni znesek v višini 325.000 EUR letno za štiri leta za podporo izvajanju sektorske 
ribiške politike Demokratične republike São Tomé in Príncipe (mali ribolov ter spremljanje, 
nadzor in preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova).

Vrsta odhodkov (EUR) 2014 2015 2016 2017 Skupaj

Ohranjanje in upravljanje 

naravnih virov

710.000 710.000 710.000 675.000 2.805.000

Skupaj 710.000 710.000 710.000 675.000 2.805.000
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Če skupna letna količina ulova plovil Evropske unije v sãotomejskih vodah preseže letno 
referenčno tonažo, se skupni znesek letnega finančnega prispevka za vsako dodatno tono prva 
tri leta poveča za 55 EUR, četrto leto pa za 50 EUR.

Skupni letni znesek, ki ga izplača Evropska unija, pa ne sme presegati dvakratnega zneska iz 
protokola. Če količine ulova plovil Evropske unije presegajo količine, ki ustrezajo 
dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za preseženo količino plača naslednje leto.

Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne ribiške politike, zlasti s potrebami Demokratične 
republike São Tomé in Príncipe glede podpore malemu ribolovu ter boja proti nezakonitemu 
ribolovu.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da priporoči odobritev 
osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega 
prispevka, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in 
Demokratično republiko São Tomé in Príncipe, v imenu Evropske unije.


