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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Unia Europejska (UE) podpisała szereg umów o partnerstwie w sprawie połowów oraz 
protokołów z państwami trzecimi. Na podstawie umów o partnerstwie w sprawie połowów 
UE udziela finansowego i technicznego wsparcia w zamian za uprawnienia do połowów 
nadwyżek zasobów ryb w wyłącznej strefie ekonomicznej (w.s.e.) danego kraju w prawnie 
uregulowanym środowisku. Umowy te obejmują również ochronę zasobów i zrównoważenie 
środowiskowe, zapewniając jednolite zasady kontroli i przejrzystości w odniesieniu do 
wszystkich statków unijnych oraz wspierając zrównoważoną politykę rybołówstwa państwa 
partnerskiego. Jednocześnie we wszystkich protokołach do umów o partnerstwie zawarto 
klauzulę dotyczącą poszanowania praw człowieka.

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp 
Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską weszła w życie w dniu 29 sierpnia 
2011 r.1 i od tego czasu jest automatycznie odnawiana. Ostatni protokół do zawartej przez te 
strony umowy w sprawie połowów, który wszedł w życie dnia 23 maja 2014 r., wygasł 
w dniu 22 maja 2018 r.

Komisja prowadziła negocjacje z rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego 
Tomasza i Książęcej w celu zawarcia nowego protokołu do obowiązującej umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów. W wyniku tych negocjacji nowy protokół parafowano w 
dniu 17 kwietnia 2019 r. Protokół obejmuje okres pięciu lat, począwszy od daty rozpoczęcia 
jego tymczasowego stosowania, tj. od daty jego podpisania.

Uprawnienia do połowów
Protokół przewiduje w szczególności uprawnienia do połowów w następujących kategoriach: 
28 sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka (16 pozwoleń dla Hiszpanii i 12 dla Francji) 
oraz 6 taklowców powierzchniowych (5 pozwoleń dla Hiszpanii i jedno dla Portugalii).

Rekompensata finansowa

Roczną rekompensatę finansową Unii Europejskiej w wysokości 840 000 EUR wyliczono na 
podstawie:

– pojemności referencyjnej wynoszącej 8000 ton rocznie, w odniesieniu do której kwotę za 
dostęp ustalono na 400 000 EUR rocznie przez okres obowiązywania protokołu, oraz

– wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej 
w wysokości 440 000 EUR rocznie przez okres obowiązywania protokołu.

Rybołówstwo w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
Sektor gospodarki rybnej jest jednym z czynników pobudzających wzrost gospodarczy w 
Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Sektor rybołówstwa na 
Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej opiera się wyłącznie na tradycyjnym łodziowym 
rybołówstwie przybrzeżnym i obejmuje eksploatację zasobów przybrzeżnych i gatunków 
daleko migrujących. W ostatnim czasie oceniono, że połowy krajowe przekraczają 12 000 
ton, w tym 3300 ton gatunków tuńczyka. W związku z brakiem eksportu całość połowów 
trafia na rynek krajowy. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił rozwój tradycyjnej floty 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/2007 w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (Dz.U. L 
205 z 7.8.2007, s. 35).



PE644.723v02-00 4/6 AD\1194280PL.docx

PL

łodziowej, któremu towarzyszy wzrost liczby wyładunków i przejście od połowów na własne 
potrzeby w kierunku bardziej komercyjnego podejścia.

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przyznaje dostęp do łowisk 
nie tylko statkom UE, ale również statkom do połowów tuńczyka należącym do krajów spoza 
UE. W ostatnich latach władze tego kraju zawarły dla około 15 statków protokoły z 
podmiotami reprezentującymi sejnery do połowu tuńczyka. Protokoły te, przekazywane przez 
władze podmiotom oceniającym, przewidują warunki płatności inne niż w przypadku statków 
UE, zasady monitorowania dostosowane do warunków mających zastosowanie do statków 
UE oraz klauzule wspierające zatrudnienie obywateli Demokratycznej Republiki Wysp 
Świętego Tomasza i Książęcej na pokładzie statku.

Z uwagi na poważne wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe, przed którymi stoi 
Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, sprawozdawca uważa, że 
omawiany protokół i łączny wkład finansowy UE powinny wspierać następujące priorytety: 

– promowanie: zrównoważonej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, modernizacji infrastruktury portowej, zwłaszcza w 
odniesieniu do unieszkodliwiania i bezpiecznego usuwania wysoce szkodliwych substancji, 
takich jak olej silnikowy, oraz równego traktowania wszystkich osób zatrudnionych w 
łańcuchu sektora rybołówstwa, ze szczególnym uwzględnieniem słabszych grup społecznych;  

– szerzenie wiedzy na temat tego regionu oceanicznego i zacieśnienie współpracy naukowej, 
w szczególności dzięki umożliwieniu lokalnym i unijnym naukowcom zaokrętowania się na 
statkach prowadzących działalność w tej strefie; oznacza to również dokładne określenie 
łącznych skutków różnych umów w sprawie połowów zawartych przez Demokratyczną 
Republikę Wysp Świętego Tomasza i Książęcej z państwami trzecimi, dotyczących stanu 
zasobów rybnych w tym regionie oceanicznym, aby zapewnić dalszy zrównoważony rozwój 
sektora gospodarki rybnej i ochronę życia morskiego przed nadmierną eksploatacją;

– zwiększenie monitorowania, kontroli i egzekwowania obowiązujących przepisów w celu 
wyeliminowania połowów NNN; w tym względzie należy umożliwić ścisłą koordynację ze 
wszystkimi innymi programami wsparcia w tej dziedzinie;

– przejrzyste wykorzystanie wkładu finansowego UE przez zastosowanie wszystkich 
obowiązujących przepisów UE, a także Kodeksu przejrzystości polityki fiskalnej MFW, aby 
zapewnić jak największe korzyści dla ludności Demokratycznej Republiki Wysp Świętego 
Tomasza i Książęcej, a także dla ekosystemu i życia morskiego regionu. 

Sprawozdawca ma nadzieję, że nowy protokół będzie stanowił zachętę do odpowiedzialnego i 
zrównoważonego i zgodnego z prawem wykorzystania zasobów rybnych, zapewni 
maksymalne korzyści i umożliwi osiągnięcie wysokiego poziomu przejrzystości fiskalnej w 
odniesieniu do wykorzystywania funduszy unijnych.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w 
sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego 
Tomasza i Książęcą a Wspólnotą Europejską.
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