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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet, på Europeiska unionens 
vägnar, om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som 
föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och 
Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (08585/2014),

– med beaktande av utkastet till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den 
ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan 
Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe 
(08554/2014),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a, och 218.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C8-0018/2014),

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2012 om EU:s rapport om 
en konsekvent politik för utveckling 20111,

– med beaktande av rådets beslut 2014/334/EU av den 19 maj 2014 om undertecknande, 
på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av protokollet om 
fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs 
i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken 
São Tomé och Príncipe2,

– med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 
i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från 
budgetutskottet (A8-0061/2014).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet protokollen och 
slutsatserna från de möten som hållits i den gemensamma kommitté som avses 
i artikel 9 i avtalet, det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i det nya 
protokollet och resultaten av de tillhörande årliga utvärderingarna liksom protokollen 
och slutsatserna från de möten som avses i artikel 4 i det nya protokollet. 
Kommissionen uppmanas också att göra det lättare för parlamentets representanter att 

1 EUT C 72 E, 11.3.2014, s. 21.
2 EUT L 168, 7.6.2014, s. 1.
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delta som observatörer i den gemensamma kommitténs möten och att under protokollets 
sista giltighetsår och innan förhandlingar om att förnya avtalet inleds förelägga 
parlamentet och rådet en fullständig rapport om protokollets tillämpning, utan onödiga 
begränsningar när det gäller åtkomsten till detta dokument.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för deras 
respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden 
av de förfaranden som rör protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 
i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe.
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KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken 
São Tomé och Príncipe är ett av flera avtal om tonfiske i Västafrika och gör det möjligt för 
EU:s fartyg att fiska i detta lands vatten.

Det tidigare protokollet, som löpte från den 13 maj 2011 till den 12 maj 2014, gjorde det 
möjligt för 40 av EU:s tonfiskefartyg att bedriva fiske: 28 notfartyg och 20 ytlångrevsfartyg. 
Den ekonomiska ersättningen uppgick till 682 500 euro/år. Av detta belopp var ca 35 % avsett 
som stöd till den saotomeanska sektorspolitiken.

Efter förhandlingarna om en förnyelse av det gällande protokollet paraferades den 
19 december 2013 ett nytt protokoll med en giltighetstid på fyra år, räknat från den 
23 maj 2014. Detta kommer att göra det möjligt för 34 EU-fartyg (28 notfartyg för tonfiske 
och 6 ytlångrevsfartyg) att bedriva fiske. Den årliga ekonomiska ersättningen har fastställts 
till 710 000 euro under de tre första åren och till 675 000 euro under det fjärde året. 
325 000 euro är öronmärkta för stöd till den saotomeanska sektorspolitiken, och de avgifter 
som ska betalas av fartygsägarna kommer att öka från 35 euro/ton till 55 euro de 
två första åren, 60 euro det tredje året och 70 euro det fjärde året.

Vid den gemensamma kommitténs möte den 18–20 augusti 2014 uttryckte EU:s och 
São Tomé och Príncipes delegationer tillfredsställelse över ingåendet av det nya fyraåriga 
protokollet. 

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner ingåendet av detta protokoll. Han 
anser det dock vara på sin plats att närmare utreda några frågor som rör detta avtal, dess 
bakgrund, dess resultat och dess framtidsutsikter.

Det första fiskeavtalet mellan EEG och São Tomé och Príncipe ingicks 1984. Sedan dess har 
åtta protokoll genomförts, av vilka två omfattades av partnerskapsavtalet om fiske. Hittills har 
det dock uppnåtts mycket få resultat inom det sektoriella samarbetet. Det är en situation som 
snabbt måste ändras. Detta avtal bör tillsammans med andra instrument för utvecklingsstöd, 
såsom Europeiska utvecklingsfonden, främja en faktisk hållbar utveckling inom den 
saotomeanska fiskerinäringen liksom inom närliggande näringsverksamhet och öka det 
mervärde som stannar i landet som en följd av utnyttjandet av landets naturresurser.

Föredraganden anser att kommissionen bör vidta nödvändiga åtgärder – bl.a. en eventuell 
översyn och utvidgning av den del av avtalet som rör sektorsstödet – för att garantera att man 
inte fortsätter i samma hjulspår som under de senaste tjugo åren.

Nedanstående aspekter bör åtgärdas utan dröjsmål:

– Utökning av mängden information, och förbättring av dess tillförlitlighet, om fångster 
och, i allmänhet, om fiskeresursernas tillstånd och bevarande. Denna information ska 
tillhandahållas landets myndigheter. Även stödet till utveckling av kapaciteten att 
inhämta sådan information måste förbättras. Det råder notorisk brist på information, 
vilket utan tvekan begränsar möjligheterna för landets myndigheter att förhandla fram 
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ett avtal som är gynnsammare för landet och som säkrar att landets resurser utnyttjas på 
ett hållbart sätt.

– Intensifiering av stödet till utbildning av observatörer och till utveckling av 
São Tomé och Príncipes kontrollkapacitet. Svagheterna på detta område är skriande och 
får inte ignoreras av kommissionen. Det är vanligt att fiskefartygen åker in i och ut ur 
den saotomeanska exklusiva ekonomiska zonen (EEZ) utan att myndigheterna är 
medvetna om detta. Därför krävs det en förstärkning av kapaciteten att övervaka landets 
EEZ och av fångstkontrollkapaciteten.

– Stöd till utvecklingen av infrastruktur inom sektorn, särskilt ett referenslaboratorium, 
som gör att embargot på exporten av fiskeriprodukter till EU kan hävas. Det rör sig om 
en infrastruktur som är viktig för utvecklingen av den saotomeanska fiskerinäringen och 
för att leda investeringar till landet.

Rent allmänt krävs det ett större åtagande från kommissionens sida när det gäller att 
kontrollera de principer som måste ligga till grund för ett korrekt utnyttjande av stödet, med 
iakttagande av São Tomé och Príncipes suveränitet och legitima val och prioriteringar.

Slutligen understryker föredraganden att det är nödvändigt att i sin helhet beakta punkterna 2 
och 3 i detta förslag till lagstiftningsresolution, enligt vilka parlamentet omedelbart och 
fullständigt ska informeras i alla skeden av de förfaranden som avser protokollet eller dess 
förnyelse. Föredraganden föreslår att det årligen ska utarbetas en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som avses 
i artikel 3 i protokollet samt om i vilken utsträckning kravet på fångstrapportering har 
uppfyllts.
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20.11.2014

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om 
fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i 
partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São 
Tomé och Príncipe
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

Föredragande: José Manuel Fernandes

KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av den befogenhet som den har getts av rådet har Europeiska kommissionen 
förhandlat med Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe för att med en period av 
fyra år förlänga det protokoll till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och 
Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe som löpte ut den 12 maj 2014.

Detta nya protokoll har undertecknats i enlighet med ett rådsbeslut och ska tillämpas 
provisoriskt från och med dagen för undertecknandet.

Protokollets främsta syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för Europeiska unionens fartyg 
i São Tomé och Príncipes vatten inom ramen för tillgängliga resurser, med beaktande av bästa 
tillgängliga vetenskapliga yttranden och rekommendationer utfärdade av 
Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Kommissionen 
utgår bland annat från resultaten av en efterhandsbedömning av det tidigare protokollet som 
gjorts av externa experter.

Det allmänna målet är att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och São Tomé och 
Príncipe för att i båda parters intresse utveckla en hållbar fiskeripolitik och ett ansvarsfullt 
utnyttjande av fiskeresurserna i São Tomé och Príncipes fiskezon.

Den sammanlagda ekonomiska ersättningen inom ramen för protokollet uppgår till 
2 805 000 euro under fyra år.



PE537.394v02-00 10/12 RR\1043544SV.doc

SV

Ersättningen fördelas enligt följande:

• ett årligt belopp för tillträdet till São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon på 
385 000 euro för de första tre åren och på 350 000 euro för det fjärde året, motsvarande 
en referensfångstmängd på 7 000 ton per år, och

• ett specifikt belopp på 325 000 euro per år under fyra år till stöd för genomförandet av 
São Tomé och Príncipes sektoriella fiskeripolitik (småskaligt fiske, övervakning, kontroll 
och bekämpande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU).

Typ av anslag (EUR) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Bevarande och förvaltning 
av naturresurser

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Totalt 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Om Europeiska unionens fartygs totala årliga fångst i São Tomé och Príncipes vatten 
överstiger den årliga referensfångstmängden, ska den årliga ekonomiska ersättningen höjas 
med 55 euro för de första tre åren och med 50 euro för det fjärde året för varje överskjutande 
ton som fångats.

Det totala årliga belopp som EU betalar får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som 
det belopp som anges i protokollet. Om den kvantitet som fångas av EU-fartyg överstiger den 
kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den 
överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

Detta stöd motsvarar målen för den nationella politiken på fiskeriområdet och särskilt 
São Tomé och Príncipes behov vad gäller stöd till småskaligt fiske och kampen mot 
olagligt fiske.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens 
vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning 
som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och 
Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET
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