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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за 
прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност
(12199/2019 – C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (12199/2019),

– като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и 
Европейската общност (12202/2019),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с 
член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-
0001/2020),

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по развитие и на комисията по 
бюджети,

– като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0001/2020),

1. дава своето одобрение за сключване на Протокола;

2. 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 Принсипи.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение 
Европейският съюз (ЕС) е подписал редица споразумения за партньорство в областта 
на рибарството (СПОР) и протоколи с държави, които не са членки на ЕС. Чрез СПОР 
ЕС предоставя финансова и техническа подкрепа в замяна на права на осъществяване 
на риболов на излишъка от запаси в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на 
страната, в регулирана от правна гледна точка среда. Тези споразумения също така 
поставят акцент върху опазването на ресурсите и устойчивостта на околната среда, като 
гарантират, че всички кораби на ЕС подлежат на едни и същи правила за контрол и 
прозрачност, и подкрепят политиката на страната партньор в областта на устойчивото 
рибарство. Същевременно във всички протоколи към споразумения в областта на 
рибарството е включена клауза относно спазването на правата на човека.

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична 
република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност влезе в сила на 29 август 
2011 г. и оттогава се подновява с мълчаливо съгласие. Срокът на действие на последния 
протокол към споразумението в областта на рибарството между двете страни, който 
влезе в сила на 23 май 2014 г., изтече на 22 май 2018 г.

Комисията проведе преговори с правителството на Демократична република Сао Томе 
и Принсипи (наричана по-долу „Сао Томе и Принсипи“) с цел сключване на нов 
протокол към споразумението. След приключването на тези преговори, на 17 април 
2019 г. беше парафиран нов протокол. Протоколът обхваща период от пет години, 
считано от датата на временното прилагане, т.е. от датата на подписването му.

Съдържание на протокола 
В съответствие с приоритетите на реформата на политиката в областта на рибарството 
новият протокол предоставя възможности за риболов на корабите на Европейския съюз 
във водите на Сао Томе и Принсипи въз основа на най-добрите налични научни 
становища и при спазване на препоръките на Международната комисия за опазване на 
рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). С новия протокол се вземат предвид 
резултатите от оценката на последния протокол (2014–2018 г.) и на прогнозната оценка 
на възможността да се сключи нов протокол1.Освен това протоколът ще позволи на 
Европейския съюз и на Сао Томе и Принсипи да работят в по-тясно сътрудничество, за 
да насърчават отговорното използване на рибните ресурси във водите на Сао Томе и 
Принсипи и да подкрепят усилията на тази държава да развива своя риболовен отрасъл 
в интерес и на двете страни.

Възможности за риболов

Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории: 28 кораба с 
мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване (16 за Испания 
и 12 за Франция) и 6 повърхностни парагади (5 за Испания и един лиценз за 

1 Ретроспективна и предварителна оценка на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство 
в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи 
(автори: Benoit Caillart, Philippe Tous и Christelle Le Grand, 22 септември 2017 г.) 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
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Португалия).

Финансово участие

Годишното финансово участие на ЕС възлиза на 840 000 EUR въз основа на:

 – референтен тонаж от 8 000 тона годишно, за който е определена свързана с достъпа 
сума в размер на 400 000 EUR годишно за целия срок на действие на протокола и

 – подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Сао 
Томе и Принсипи в размер на 440 000 EUR годишно за целия срок на действие на 
протокола.

Сектор на рибарството в Сао Томе и Принсипи
Секторът на рибарството е една от движещите сили на растежа в Сао Томе и Принсипи. 
Риболовният сектор в Сао Томе и Принсипи е изключително непромишлен и 
експлоатира крайбрежни и далекомигриращи ресурси. Наскоро беше направена оценка, 
че уловът в страната надхвърля 12 000 тона, от които 3 300 тона риба тон. Целият улов 
е предназначен за вътрешния пазар при липса на износ. Дребномащабният риболовен 
флот се разви през последните няколко години, като броят на разтоварванията се 
увеличи и се осъществи преминаване от подход на осигуряване на прехрана към по-
търговски подход.

Сао Томе и Принсипи предоставя достъп на чуждестранни кораби за улов на риба тон 
от държави извън ЕС, в допълнение към корабите от ЕС. През последните няколко 
години органите на Сао Томе и Принсипи са сключили протоколи с организации, 
представляващи кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон, за около 15 кораба. Тези 
протоколи, споделени от органите с оценителите, включват условия за плащане, 
различни от тези за корабите от ЕС, процедури за мониторинг в съответствие с 
правилата, приложими за корабите от ЕС, и клаузи в подкрепа на наемането на работа 
на граждани на Сао Томе и Принсипи на борда на корабите.

Администрацията, отговаряща за рибарството в Сао Томе и Принсипи, разполага само с 
национални финансови средства и зависи силно от външна помощ, за да развива своето 
управление на рибарството и да спазва международните стандарти. За страната е от 
значение партньорство с ЕС с цел подобряване на управлението на рибарството и 
борбата с незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов.

Заключения и препоръки
През 2017 г. Комисията извърши последваща оценка на сега действащия протокол към 
споразумението за партньорство със Сао Томе и Принсипи в областта на рибарството, 
както и предварителна оценка на евентуалното подновяване на протокола2. 

В заключенията от оценката се посочва, че секторът на Съюза за улов на риба тон 
проявява силен интерес към извършването на риболов в Сао Томе и Принсипи и че 
подновяването на протокола ще допринесе за засилване на наблюдението, контрола и 
надзора, както и за по-доброто управление на рибарството в региона. Значението на 
ИИЗ в Гвинейския залив допринася за значението на предвидения нов протокол както 

2 Ретроспективна и предварителна оценка на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство 
в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи 
(автори: Benoit Caillart, Philippe Tous и Christelle Le Grand, 22 септември 2017 г.)
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за сектора на Съюза за улов на риба тон, така и за страната партньор.

Това е важно споразумение, което предоставя възможност на ЕС да засили 
управлението на океана в региона, като допълва действията в рамките на ICCAT, тъй 
като няма други споразумения за партньорство в областта на рибарството в южната 
част на Гвинейския залив – много важна риболовна зона (Екваториална Гвинея, Габон 
и Ангола).

Борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов е приоритет за ЕС 
(вж. Регламент (ЕС) № 1005/20083). В това отношение Съюзът следва значително да 
засили действията си срещу ННН риболова и да подобри спазването на правилата на 
общата политика в областта на рибарството, като гарантира подходящ контрол на 
риболовните дейности на корабите на ЕС и другите флотове, извършващи дейност във 
водите на Сао Томе и Принсипи. В това отношение би могло да се засили присъствието 
на наблюдатели на борда от националните органи на Сао Томе и Принсипи. (Принос 
към икономическото и социалното развитие).

Органите на Сао Томе и Принсипи следва да насърчават прилагането на правилата на 
ЕС относно премахването на перките на акулите от страна на чуждестранните 
флотове4.

Необходимо е да се получи стабилна рамка за достъп до рибните ресурси в зоната за 
корабите на ЕС, за да се инвестира в регионални стратегии в областта на рибарството в 
дългосрочен план. Освен това корабите на ЕС се нуждаят от права на достъп, 
придружени от солиден правен инструмент, който да предоставя правна яснота относно 
правата и задълженията на участващите страни (кораби и крайбрежни държави).

След анализа на Сметната палата относно СПОР5, докладчикът би искал да изтъкне 
забележките на Сметната палата и да подчертае значението на надеждната информация 
относно рибните запаси и данните за улова, за да се спазват принципите и целите на 
ОПОР и СПОР и да се правят надеждни заключения относно оценката на СПОР.

На последно място докладчикът подчертава, че Парламентът трябва да получава 
незабавно изчерпателна информация на всички етапи относно съответните процедури, 
свързани с протокола. На Европейския парламент и на Съвета следва да се представя 
годишен доклад относно резултатите от многогодишната секторна програма, посочена 
в член 4 от протокола, както и относно спазването на изискването за деклариране на 
улова.

3 Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за 
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за 
изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999.
4 Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета от 26 юни 2003 г.
5 Специален доклад на Сметната палата на ЕС: „Добре ли управлява Комисията Споразуменията за 
партньорство в областта на рибарството?“, Служба за публикации, Люксембург (октомври 2015 г.)
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на 
Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и 
Европейската общност
(COM(2019)0377 – C9-0000/2019 – 2019/0173(NLE))

Докладчик по становище: Бернхарт Цимниок

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският съюз (ЕС) е подписал редица споразумения за партньорство в областта 
на рибарството (СПОР) и протоколи с държави, които не са членки на ЕС. Чрез СПОР 
ЕС предоставя финансова и техническа подкрепа в замяна на права на осъществяване 
на риболов на излишъка от запаси в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на 
страната, в регулирана от правна гледна точка среда. Тези споразумения също така 
поставят акцент върху опазването на ресурсите и устойчивостта на околната среда, като 
гарантират, че всички кораби на ЕС подлежат на едни и същи правила за контрол и 
прозрачност, и подкрепят политиката на страната партньор в областта на устойчивото 
рибарство. Същевременно във всички протоколи към споразумения в областта на 
рибарството е включена клауза относно спазването на правата на човека.

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична 
република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност влезе в сила на 29 август 
2011 г.1 и оттогава се подновява с мълчаливо съгласие. Срокът на действие на 
последния протокол към споразумението в областта на рибарството между двете 
страни, който влезе в сила на 23 май 2014 г., изтече на 22 май 2018 г.

Комисията проведе преговори с правителството на Демократична република Сао Томе 
и Принсипи (наричана по-нататък „Сао Томе и Принсипи“) с оглед на сключването на 
нов протокол към съществуващото Споразумение за риболов. След приключването на 
тези преговори, на 17 април 2019 г. беше парафиран нов протокол. Протоколът 
обхваща период от пет години, считано от датата на започване на временното му 
прилагане, т.е. датата на подписването му.

Възможности за риболов
Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории: 28 кораба с 

1 Регламент (ЕО) № 894/2007 на Съвета от 23 юли 2007 година за сключване на Споразумение за 
партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и 
Европейската общност (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 35).
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мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване (16 за Испания 
и 12 за Франция) и 6 повърхностни парагади (5 за Испания и един лиценз за 
Португалия).

Финансово участие

Годишното финансово участие на ЕС възлиза на 840 000 EUR въз основа на:

– референтен тонаж от 8 000 тона годишно, за който е определена свързана с достъпа 
сума в размер на 400 000 EUR годишно за целия срок на действие на протокола и

– подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Сао 
Томе и Принсипи в размер на 440 000 EUR годишно за целия срок на действие на 
протокола.

Сектор на рибарството в Сао Томе и Принсипи
Секторът на рибарството е една от движещите сили на растежа в Сао Томе и Принсипи. 
Риболовният сектор в Сао Томе и Принсипи е изключително непромишлен и 
експлоатира крайбрежни и далекомигриращи ресурси. Наскоро беше направена оценка, 
че уловът в страната надхвърля 12 000 тона, от които 3 300 тона риба тон. Целият улов 
е предназначен за вътрешния пазар при липса на износ. Дребномащабният риболовен 
флот се разви през последните няколко години, като броят на разтоварванията се 
увеличи и се осъществи преминаване от подход на осигуряване на прехрана към по-
търговски подход.

Сао Томе и Принсипи предоставя достъп на чуждестранни кораби за улов на риба тон 
от държави извън ЕС, в допълнение към корабите от ЕС. През последните няколко 
години органите на Сао Томе и Принсипи са сключили протоколи с организации, 
представляващи кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон, за около 15 кораба. Тези 
протоколи, споделени от органите с оценителите, включват условия за плащане, 
различни от тези за корабите от ЕС, процедури за мониторинг в съответствие с 
правилата, приложими за корабите от ЕС, и клаузи в подкрепа на наемането на работа 
на граждани на Сао Томе и Принсипи на борда на корабите. 

С оглед на значението на икономическите, социалните и екологичните 
предизвикателства, пред които е изправена Сао Томе и Принсипи, докладчикът счита, 
че настоящият протокол и цялото финансово участие на ЕС следва да подкрепят 
следните приоритети: 

– насърчаване на: устойчива икономика, като се обърне специално внимание на 
дребномащабния местен риболов; модернизацията на пристанищната инфраструктура, 
особено по отношение на третирането и безопасното унищожаване на силно 
замърсяващи вещества, като например, но не само, двигателно масло; и равно 
третиране на всички работещи в сектора на рибарството, като се обръща специално 
внимание на уязвимите групи. 

– засилване на научните знания за този океански регион и на научното сътрудничество, 
като се даде възможност по-специално на местни учени и учени от ЕС да се качват на 
борда на корабите, които извършват дейност в региона; това означава също така 
наличието на точни познания за кумулативните ефекти от различните споразумения в 
областта на рибарството, сключени от Сао Томе и Принсипи с трети държави, относно 
състоянието на рибните ресурси в този океански регион, за да се гарантира, че 
риболовната промишленост може да продължи да се развива по устойчив начин и че 
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морските организми не са засегнати от свръхексплоатация;

– засилване на мониторинга, контрола и изпълнението на приложимите закони за 
премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов; в това 
отношение следва да се улесни тясното сътрудничество с всички други програми за 
подпомагане в тази област; 

– прозрачността при използването на финансовото участие на ЕС следва да се постига 
чрез прилагането на практика на всички приложими правила на ЕС, както и на Кодекса 
за фискална прозрачност на МВФ, за да се гарантират максимални ползи за 
населението на Сао Томе и Принсипи, както и за екосистемата и морските организми в 
района. 

Докладчикът се надява, че новият протокол може да има потенциала да насърчава 
отговорното и устойчиво законно използване на рибните ресурси, да осигурява 
максимални ползи и да води до висока степен на фискална прозрачност по отношение 
на използването на средствата на ЕС.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
одобрение на предложението за решение на Съвета за сключване, от името на 
Европейския съюз, на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и 
Европейската общност.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на 
Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
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(COM(2019)0377 – C9-0000/2019 – 2019/0173(NLE))

Докладчик по становище: Жузе Мануел Фернандеш

КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична 
република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност1 влезе в сила на 29 август 
2011 г.2 и оттогава се подновява с мълчаливо съгласие. Срокът на действие на последния 
протокол към споразумението, който влезе в сила на 23 май 2014 г., изтече на 22 май 
2018 г. 

Въз основа на съответните указания за водене на преговори Комисията проведе 
преговори с правителството на Демократична република Сао Томе и Принсипи с цел 
сключване на нов протокол към споразумението. След приключването на тези 
преговори, на 17 април 2019 г. бе парафиран нов протокол. Протоколът обхваща период 
от пет години. Той предоставя възможности за риболов на корабите на Европейския съюз 
във водите на Сао Томе и Принсипи въз основа на най-добрите налични научни 
становища и при спазване на препоръките на Международната комисия за опазване на 
рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). С новия протокол се вземат предвид 
резултатите от оценката на последния протокол (2014—2018 г.) и на прогнозната оценка 
на възможността да се сключи нов протокол. И двете оценки са извършени от външни 
експерти. Освен това протоколът ще позволи на Европейския съюз и на Сао Томе и 
Принсипи да работят в по-тясно сътрудничество, за да насърчават отговорното 
използване на рибните ресурси във водите на Сао Томе и Принсипи и да подкрепят 
усилията на тази държава да развива своя риболовен отрасъл в интерес и на двете страни. 

Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории:

— 28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване,

— 6 кораба с парагади за улов на повърхността.

Преговорите за нов протокол към споразумението за партньорство в областта на 
рибарството със Сао Томе и Принсипи се вписват в рамките на външната дейност на 

1 OВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 36.
2 OВ L 31, 31.1.2013 г., стp. 1.
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Съюза по отношение на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн 
(АКТБ) и с тях се вземат предвид по-специално целите на Съюза в областта на спазването 
на демократичните принципи и правата на човека.

Годишното финансово участие на Европейския съюз възлиза на 840 000 EUR и е въз 
основа на:

а) референтен тонаж от 8 000 тона годишно, за който е определена сума за достъп в 
размер на 400 000 EUR годишно за целия срок на действие на протокола; 

б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Сао Томе 
и Принсипи в размер на 440 000 EUR годишно за целия срок на действие на протокола. 
Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на устойчивото 
управление на сладководните и морските рибни ресурси на Сао Томе и Принсипи за 
целия срок на действие на протокола.

Годишният размер на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се 
определя в рамките на годишната бюджетна процедура, включително за бюджетния ред 
„Резерви“ по отношение на протоколите, които още не са влезли в сила към началото на 
годината3.

Комисията ще бъде упълномощена да одобри от името на Съюза измененията към 
протокола, които да бъдат приети от Съвместния комитет, създаден съгласно 
Споразумението за партньорство.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване на 
Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството 
между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност.

3 В съответствие с Междуинституционалното споразумение относно сътрудничеството по 
бюджетни въпроси (2013/C 373/01).
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