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KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och 
Europeiska gemenskapen1 trädde i kraft den 29 augusti 20112 och har därefter förlängts 
automatiskt. Det senaste protokollet till avtalet trädde i kraft den 23 maj 2014 och löpte ut den 
22 maj 2018. 

På grundval av relevanta förhandlingsdirektiv har kommissionen fört förhandlingar med 
Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes regering i syfte att ingå ett nytt protokoll 
till avtalet. Förhandlingarna ledde till att ett nytt protokoll paraferades den 17 april 2019. 
Protokollet gäller i fem år. Det erbjuder fiskemöjligheter för unionsfartyg i São Tomé och 
Príncipes vatten, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och med 
iakttagande av de rekommendationer som utfärdas av Internationella kommissionen för 
bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Det nya protokollet beaktar resultaten av en 
utvärdering av det senaste protokollet (2014–2018) och en utvärdering av möjligheterna att 
ingå ett nytt protokoll. Båda dessa utvärderingar har gjorts av externa experter. Genom 
protokollet kommer dessutom Europeiska unionen och São Tomé och Príncipe att kunna 
samarbeta närmare för att främja ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i São Tomé 
och Príncipes vatten och stödja São Tomé och Príncipes ansträngningar för att utveckla sin 
fiskerisektor, i båda parters intresse. 

Protokollet fastställer fiskemöjligheter inom följande kategorier:

– 28 notfartyg för tonfiske, med frysanläggning.

– 6 ytlångrevsfartyg.

Förhandlingarna om ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske med São Tomé och 
Príncipe är en del av unionens politik gentemot AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien 
och Stillahavsområdet) och särskild hänsyn har tagits till unionens mål vad gäller respekten 
för demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Europeiska unionens årliga ekonomiska ersättning uppgår till 840 000 EUR på grundval av 
följande:

a) En referensfångstmängd på 8 000 ton per år, för vilken det har fastställts ett belopp 
kopplat till tillträdet på 400 000 EUR per år för protokollets hela giltighetstid. 

b) Ett stöd till utvecklingen av den sektoriella fiskeripolitiken i São Tomé och Príncipe till 
ett belopp på 440 000 EUR per år för protokollets hela giltighetstid. Stödet bidrar till 
uppnåendet av de mål som fastställts inom den nationella politiken när det gäller hållbar 
förvaltning av inlands- och havsfiskets resurser i São Tomé och Príncipe, för 
protokollets hela giltighetstid.

1 EUT L 205, 7.8.2007, s. 36.
2 EUT L 31, 31.1.2013, s. 1.
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Det årliga beloppet för åtagande- och betalningsbemyndiganden fastställs inom ramen för det 
årliga budgetförfarandet, inklusive för reservposten för protokoll som inte hade trätt i kraft vid 
årets början3.

Kommissionen bemyndigas att på unionens vägnar godkänna de ändringar av protokollet som 
ska antas av den gemensamma kommitté som inrättas genom partnerskapsavtalet.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om 
genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken 
São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen.

3 I överensstämmelse med det interinstitutionella avtalet om samarbete i budgetfrågor (2013/C 373/01).


