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RÖVID INDOKOLÁS

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati 
partnerségi megállapodás1 2011. augusztus 29-én lépett hatályba2, és azóta automatikusan 
meghosszabbításra került. A megállapodás legutóbbi jegyzőkönyve, amely 2014. május 23-án 
lépett hatályba, 2018. május 22-én járt le. 

A Bizottság a vonatkozó tárgyalási irányelvek alapján tárgyalásokat folytatott a São Tomé és 
Príncipe Demokratikus Köztársaság kormányával a megállapodás új jegyzőkönyvének 
megkötéséről. Az említett tárgyalásokat követően a felek 2019. április 17-én új jegyzőkönyvet 
parafáltak. A jegyzőkönyv ötéves időszakra szól. A jegyzőkönyv a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos szakvélemények alapján és az Atlanti Tonhalfélék Védelmére Létrehozott 
Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásait figyelembe véve halászati lehetőségeket biztosít az 
uniós hajók számára São Tomé és Príncipe vizein. Az új jegyzőkönyv figyelembe veszi a 
legutóbbi (2014 és 2018 közötti időszakra vonatkozó) jegyzőkönyv értékelésének, valamint 
egy, az új jegyzőkönyv megkötésének lehetőségét vizsgáló előretekintő értékelésnek az 
eredményeit. Mindkét értékelést külső szakértők végezték. A jegyzőkönyv azt is lehetővé teszi 
az Európai Unió és São Tomé és Príncipe számára, hogy szorosabban együttműködjenek São 
Tomé és Príncipe vizein a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázásának előmozdítása 
érdekében, és mindkét fél érdekében támogassák São Tomé és Príncipe azon erőfeszítéseit, 
amelyek az ország halászati ágazatának fejlesztésére irányulnak. 

A jegyzőkönyv az alábbi halászati kategóriákban ír elő halászati lehetőségeket:

- 28 fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajó;

- 6 felszíni horogsoros halászhajó.

A São Tomé és Príncipével kötött halászati partnerségi megállapodás új jegyzőkönyvére 
irányuló tárgyalások az Európai Unió által az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-
országok) vonatkozásában folytatott külső tevékenység részét képezik, és figyelembe veszik 
különösen a demokratikus alapelvek és az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló uniós 
célkitűzéseket.

Az Európai Unió éves pénzügyi hozzájárulása 840 000 EUR-t tesz ki, mely összeg a 
következőkből adódik össze:

a) a halászati övezethez való hozzáférés címén évente 400 000 EUR a jegyzőkönyv teljes 
időtartamára, évi 8000 tonna referenciamennyiség ellentételezésére; 

b) São Tomé és Príncipe ágazati halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén 
évente 440 000 EUR a jegyzőkönyv teljes időtartamára. Ez a támogatás megfelel a São Tomé 
és Príncipe belvízi és tengeri halászati erőforrásaival való fenntartható gazdálkodás területén a 
jegyzőkönyv teljes időtartamára meghatározott nemzeti politikai célkitűzéseknek.

A kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves összegeket az éves költségvetési 
eljárás során határozzák meg, beleértve az év elején még nem hatályos jegyzőkönyvekre 
vonatkozó tartalékalapot3.

1 HL L 205., 2007.8.7., 36. o.
2 HL L 31., 2007.8.7., 1. o.
3 A költségvetési ügyekben való együttműködésről szóló intézményközi megállapodásnak megfelelően (2013/C 

373/01).
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A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében jóváhagyja a jegyzőkönyvnek a 
partnerségi megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság által elfogadandó módosításait.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, tegyen 
ajánlást a Parlamentnek az Európai Közösség és a São Tomé és Príncipe Demokratikus 
Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv 
megkötéséről szóló tanácsi határozattervezet jóváhagyására.


