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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за Решение на Съвета за сключване, от името на Европейския 
съюз, на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите 
средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и 
Принсипи
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта за решение на Съвета (08585/2014),

– като взе предвид проекта на протокол за определяне на възможностите за риболов 
и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао 
Томе и Принсипи (08554/2014),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 43, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) и параграф 7, от 
Договора за функционирането на ЕС (C8-0018/2014),

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2012 г. относно доклада на ЕС 
за 2011 г. относно съгласуваността на политиките за развитие1,

– като взе предвид Решение 2014/334/ЕС на Съвета от 19 май 2014 година за 
подписване от името на Европейския съюз и временно прилагане на Протокола за 
определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична 
република Сао Томе и Принсипи и Европейския съюз2,

– като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и 
член 108, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A8-0000/2014),

1. дава своето одобрение за сключването на протокола;

2. призовава Комисията да изпрати на Парламента протоколите и заключенията от 
заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, 
многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от новия протокол, 
резултатите от годишните оценки, както и протоколите и заключенията от 
заседанията, предвидени в член 4 от новия протокол; призовава Комисията да 

                                               
1 ОВ С 72 Е, 11.3.2014 г., стр. 21.
2 ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 1.
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улесни участието на представители на Парламента като наблюдатели в 
заседанията на съвместния комитет; призовава Комисията да представи на 
Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на 
протокола и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад 
относно прилагането му, без ненужни ограничения, свързани с достъпа до 
документа;

3. призовава Комисията и Съвета в рамките на съответните им правомощия да 
предоставят незабавно на Парламента изчерпателна информация на всички етапи 
на процедурата, свързани с Протокола и неговото подновяване, съгласно член 13, 
параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки и на Демократична република Сао Томе и Принсипе.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и 
Демократична република Сао Томе и Принсипи е част от поредица споразумения 
относно риболова на риба тон в Западна Африка и предоставя възможност корабите на 
Европейския съюз да извършват риболов във водите на тази страна.

Предишният протокол, който беше в сила от 13 май 2011 г. до 12 май 2014 г., 
предоставяше възможност 40 сейнера от ЕС да извършват дейност:  28 сейнера за улов 
на риба тон и 12 кораба с повърхностни парагади. Финансовото участие възлизаше на 
682 500 евро годишно, от които приблизително 35% бяха предназначени за подкрепа на 
секторната политика на Сао Томе и Принсипи.

След приключването на преговорите относно подновяването на протокола, на 19 
декември 2013 г. беше парафиран нов протокол, който ще бъде в сила 4 години, 
считано от 23 май 2014 г., и ще предоставя възможност 34 кораба от ЕС да извършват 
дейност (28 сейнера за улов на риба тон и 6 кораба с повърхностни парагади).  
Годишното финансово участие беше определено на 710 000 евро през първите три 
години и 675 000 евро през четвъртата година, като 325 000 евро са предназначени за 
подкрепа на секторната политика на Сао Томе и Принсипи, а таксите, които следва да 
се заплащат от корабособствениците, бяха повишени от 35 евро/тон на 55 евро през 
първите две години, 60 евро през третата и 70 евро през четвъртата година.

По време на съвместния комитет от 18 до 20 август 2014 г. представителите на ЕС и 
Сао Томе и Принсипи изразиха задоволство във връзка със сключването на новия 
протокол за период от 4 години. 

Докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за настоящия 
протокол. При все това изразява становището, че е необходимо да се направят някои 
допълнителни забележки по това споразумение, неговата хронология, резултатите от 
него и бъдещи перспективи.

Първото споразумение в областта на рибарството, подписано между ЕИО и Сао Томе и 
Принсипи, датира от 1984 г. Оттогава насам бяха прилагани осем протокола, два от 
които към Споразумението за партньорство в областта на рибарството. Независимо от 
това получените до момента резултати в областта на секторното сътрудничество са 
много оскъдни. Тази действителност трябва спешно да бъде променена. 
Споразумението, заедно с други инструменти за подкрепа за развитието като 
Европейския фонд за развитие, трябва да насърчава ефективно устойчиво развитие на 
сектора рибарство в Сао Томе и Принсипи, както и на свързаните с него дейности и 
отрасли, увеличавайки добавената стойност, оставаща в страната, в резултат на 
експлоатацията на нейните природни ресурси. 

Докладчикът счита, че Европейската комисия трябва да предприеме необходимите 
мерки, включително евентуално преразглеждане и укрепване на компонента от 
споразумението, свързан със секторната подкрепа, за да се гарантира ефективна 
промяна на курса, следван през последните двадесет години.
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Някои от аспектите, които трябва спешно да бъдат променени, са следните:

- подобряване на количеството и надеждността на данните относно улова и най-общо 
относно състоянието на опазване на рибните ресурси, предоставени на органите на 
Сао Томе и Принсипи, успоредно с подкрепата за разработване на собствен капацитет 
за получаване на тази информация. Следва да се отбележи, че съществува значителна 
липса на информация, което ограничава органите на Сао Томе и Принсипи в 
преговорите по споразумението, като не им позволява да получат потенциално по-
благоприятни условия за страната и да запазят устойчивото експлоатиране на своите 
ресурси;    

- увеличаване на подкрепата за обучение на наблюдатели и за разработване на 
капацитет за контрол в Сао Томе и Принсипи. Пропуските в тази област са фрапиращи 
и не могат да бъдат пренебрегнати от Европейската комисия. Често риболовни кораби 
влизат изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Сао Томе и Принсипи и излизат от 
нея без органите да успеят да разберат за това. Следователно се налага укрепване на 
капацитета за контрол на ИИЗ на Сао Томе и Принсипи, както и на капацитета за 
контрол на извършения улов.

- подкрепа за разработването на инфраструктура в сектора, по-специално на референтна 
лаборатория, с която да стане възможно премахването на ембаргото върху износа на 
рибни продукти за Европейския съюз. Става въпрос за инфраструктура от съществено 
значение за развитието на сектора на рибарство в Сао Томе и Принсипи и за насочване 
на инвестиции към страната. 

Най-общо, необходима е по-голяма ангажираност на Европейската комисия при 
установяването на принципите, необходими за правилното усвояване на помощта, при 
зачитане на суверенитета и избора на решенията и приоритетите на Сао Томе и 
Принсипи.

Накрая, докладчикът подчертава, че е необходимо да се вземат предвид в тяхната 
цялост точки 2 и 3 от настоящия проект на законодателна резолюция, в които се 
предвижда, че Парламентът бива незабавно и подробно информиран на всички етапи от 
процедурите, свързани с протокола или с неговото подновяване. Предлага се всяка 
година на Европейския парламент и на Съвета да бъде представян доклад за 
резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от протокола, 
както и за зачитането от страна на държавите членки на изискванията за докладване на 
улова.


