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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos 
Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus 
partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, 
projekto sudarymo
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM08585/2014),

– atsižvelgdamas į protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir 
Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime 
numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, projektą (08554/2014),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 
7 dalį (C8-0018/2014),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. preliminarią rezoliuciją dėl ES 2011 m. politikos 
suderinamumo vystymosi labui ataskaitos1,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimą dėl protokolo, kuriuo 
nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos 
žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir 
finansinė kompensacija, pasirašymą Europos Sąjungos vardu ir jo laikiną taikymą2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas 
ir 2 dalį taip pat 108 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A8-0000/2014),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. ragina Komisiją perduoti Parlamentui susitarimo 9 straipsnyje numatyto jungtinio 
komiteto posėdžiuose priimtas išvadas ir posėdžių protokolus, protokolo 3 straipsnyje 
numatytą daugiametę sektoriaus programą ir atitinkamus metinius vertinimus, taip pat 
protokolo 4 straipsnyje numatytuose posėdžiuose priimtas išvadas ir posėdžių 
protokolus; ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas Parlamento atstovams stebėtojų 
teisėmis dalyvauti jungtinio komiteto posėdžiuose; taip pat prašo Komisijos pateikti 
Parlamentui ir Tarybai susitarimo taikymo ataskaitą paskutiniais protokolo taikymo 
metais ir prieš pradedant derybas dėl susitarimo atnaujinimo ir netaikyti nereikalingų 
apribojimų, susijusių su prieiga prie šio dokumento;

                                               
1 OL C 72 E, 2014 3 11, p. 21.
2 OL L 168, 2014 6 7, p. 1.
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3. ragina Komisiją ir Tarybą, atsižvelgiant į jų atitinkamus įgaliojimus, nedelsiant ir 
visapusiškai informuoti Parlamentą visais procedūrų, susijusių su Protokolu ir jo 
atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių 
narių ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos parlamentams ir 
vyriausybėms.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės 
sektoriaus partnerystės susitarimas yra tunų žvejybos susitarimų tinklo Vakarų Afrikoje dalis 
ir juo ES laivams suteikiamos galimybės žvejoti šalies vandenyse.

Pagal ankstesnį protokolą, galiojusį nuo 2011 m. gegužės 13 d. iki 2014 m. gegužės 12 d., 
žvejybos veikla buvo leidžiama 40 Europos Sąjungos tunų žvejybos laivų: 28 tunų žvejybos 
seineriams ir 12 paviršinėmis ūdomis žvejojančių laivų. Finansinė kompensacija sudarė 
682 500 EUR per metus; daugiau kaip 35 proc. šios sumos buvo skirti San Tomė ir Prinsipės 
Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriui remti.

2013 m. gruodžio 19 d., pasibaigus deryboms dėl protokolo taikymo atnaujinimo, buvo 
parafuotas naujas protokolas. Jis įsigaliojo 2014 m. gegužės 23 d. ir numatytas ketverių metų 
laikotarpiui; pagal šį protokolą žvejybos veiklą turės teisę vykdyti 34 Europos Sąjungos laivai 
(28 tunų žvejybos seineriai ir 6 paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai). Buvo nustatyta 
pirmais trejais metais teikiama 710 000 EUR metinė finansinė kompensacija ir ketvirtais 
metais teikiama 675 000 EUR finansinė kompensacija, kurios 325 000 EUR skirti San Tomė 
ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus politikai remti. Laivų 
savininkams skirti mokesčiai išsaugo nuo 35 EUR iki 55 EUR už toną per pirmuosius dvejus 
metus, 60 EUR už toną trečiais metais ir 70 EUR ketvirtais metais.

2014 m. rugpjūčio 18–20 d. per jungtinio komiteto posėdžius Sąjungos ir San Tomė ir 
Prinsipės Demokratinės Respublikos atstovai pritarė naujo ketverių metų protokolo 
sudarymui. 

Pranešėjas rekomenduoja Parlamentui pritarti šio protokolo pasirašymui. Tačiau jis mano, kad 
būtina parengti papildomas pastabas dėl šio susitarimo istorinių aplinkybių, rezultatų ir 
ateities perspektyvų.

Pirmasis EEB ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos partnerystės žuvininkystės 
sektoriaus susitarimas buvo pasirašytas 1984 metais. Nuo tuo laiko buvo įgyvendinti aštuoni 
protokolai, iš kurių du pagal partnerystės susitarimą žuvininkystės sektoriuje. Tačiau iki dabar 
sektorių bendradarbiavimo srities rezultatai yra labai menki. Tokią padėtį reikėtų skubiai 
keisti. Šis protokolas kartu su kitomis paramos plėtrai priemonėmis, pvz., Europos plėtros 
fondu, turėtų skatinti tikrąjį darnųjį San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos 
žuvininkystės sektoriaus ir kitų susijusių pramonės šakų ir veiklų vystymąsi, didinant 
papildomą naudą, kuri gaunama naudojant šalies gamtinius išteklius.

Pranešėjas mano, kad Komisija turi imtis būtinų veiksmų, įskaitant galimą su sektoriaus 
parama susijusios susitarimo dalies persvarstymą ir sustiprinimą, kad veiksmingai pakeistų 
kryptį, kuria buvo einama pastaruosius 20 metų.

Pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų pakeisti apima:

– San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos valdžios institucijoms teikiamų duomenų 
apie sugautą kiekį ir apskritai apie žuvininkystės išteklių išsaugojimo padėtį skaičiaus ir 
patikimumo didinimą, tuo pat metu siekiant padėti šaliai pačiai vystyti gebėjimus gauti minėtą 
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informaciją. Minėtų duomenų nebuvimas yra gerai žinoma problema, kuri aiškiai riboja San 
Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos valdžios institucijų galimybes derėtis dėl 
susitarimo sąlygų, kurios galėtų būti palankesnės jų šaliai ir padėtų užtikrinti tai, kad šalies 
ištekliai būtu tvariai naudojami;

– paramos stebėtojų mokymui stiprinimą ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos 
kontrolės pajėgumų vystymą. Šioje srityje esančias spragas būtina panaikinti ir Europos 
Komisija turi į tai atkreipti dėmesį. Dažnai žvejybos laivai įplaukia ir išplaukia iš San Tomė ir 
Prinsipės išskirtinės ekonominės zonos apie tai neinformuodami valdžios institucijų. Todėl 
būtina nedelsiant sustiprinti San Tomė ir Prinsipės išskirtinės ekonominės zonos stebėjimo ir 
sugautų kiekių kontrolės pajėgumus;

– paramą sektoriaus infrastruktūros plėtrai, ypač etaloninei laboratorijai, nes tai padėtų 
nutraukti embargo taikymą žuvininkystės produktų eksportui į Europos Sąjungą. Tai apima 
San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus esminės infrastruktūros plėtrą ir investicijas 
šioje šalyje.

Apskritai būtina, kad Europos Komisija labiau kontroliuotų, kaip laikomasi veiksmingo 
paramos įsisavinimo principų, tuo pat metu paisant San Tomė ir Prinsipės suvereniteto, 
pasirinkimų ir teisėtų prioritetų.

Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad reikia visiškai atsižvelgti į šio teisėkūros rezoliucijos 
projekto 2 ir 3 punktus, kuriuose numatoma, kad Parlamentas būtų nedelsiant ir visapusiškai 
informuojamas apie visus su protokolu ir jo atnaujinimu susijusių procedūrų etapus. Siūloma, 
kad protokolo 3 straipsnyje nurodyta daugiametė sektoriaus programos rezultatų ataskaita 
būtų kasmet teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai ir jiems taip pat pranešama, kaip 
valstybės narės laikosi reikalavimų teikti sužvejoto kiekio deklaracijas.


