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KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union (EU) har undertegnet en række fiskeripartnerskabsaftaler og 
fiskeriprotokoller med tredjelande. Gennem fiskeripartnerskabsaftalerne giver EU finansiel og 
teknisk støtte til gengæld for fiskerirettigheder til overskudsbestande i det pågældende lands 
eksklusive økonomiske zone i et retligt reguleret miljø. Disse aftaler fokuserer også på 
ressourcebevarelse og miljømæssig bæredygtighed og sikrer, at alle EU-fartøjer er underlagt 
de samme regler om kontrol og gennemsigtighed, og støtter partnerlandets egen bæredygtige 
fiskeripolitik. Desuden indgår der en bestemmelse om overholdelse af menneskerettighederne 
i alle protokoller til fiskeriaftaler.

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe (i det 
følgende benævnt "São Tomé og Príncipe") og Det Europæiske Fællesskab trådte i kraft den 
29. august 20111 og er siden blevet stiltiende fornyet. Den seneste protokol til fiskeriaftalen 
mellem de to parter, som trådte i kraft den 23. maj 2014, udløb den 22. maj 2018.

Kommissionen har ført forhandlinger med São Tomé og Príncipes regering med henblik på at 
indgå en ny protokol til den eksisterende fiskeriaftale. Efter afslutningen af disse 
forhandlinger blev der den 17. april 2019 paraferet en ny protokol. Protokollen dækker en 
periode på fem år fra datoen for dens midlertidige anvendelse, dvs. fra dens 
undertegnelsesdato.

Fiskerimuligheder
I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for følgende kategorier: 28 notfartøjer med 
fryseanlæg til tunfiskeri (16 for Spanien og 12 for Frankrig) og seks langlinefartøjer med 
flydeline (fem for Spanien og én for Portugal).

Finansiel modydelse

EU's årlige finansielle modydelse beløber sig til 840 000 EUR baseret på:

- en referencemængde på 8 000 ton pr. år, for hvilken der er fastsat et årligt beløb for adgang 
på 400 000 EUR i hele protokollens gyldighedsperiode, og

- støtte til udviklingen af São Tomé og Príncipes fiskeripolitik i form af et årligt beløb på 
440 000 EUR i hele protokollens gyldighedsperiode.

Fiskeri i São Tomé og Príncipe
Fiskerisektoren er en af drivkræfterne for vækst i São Tomé og Príncipe. Fiskerisektoren i São 
Tomé og Príncipe er udelukkende ikkeindustriel og fisker efter kystnære bestande og stærkt 
vandrende arter. De indenlandske fangster er for nylig blevet vurderet til mere end 12 000 
tons, herunder 3 300 tons tunarter. Alle fangster afsættes på hjemmemarkedet, idet der ikke er 
nogen eksport. Den ikkeindustrielle flåde er i de seneste år blevet udviklet med øgede 
landinger og en overgang fra eksistensgrundlag til en mere kommerciel tilgang.

São Tomé og Príncipe giver adgang ikke blot til EU-fartøjer, men også til andre udenlandske 
tunfartøjer. I de seneste år har São Tomé og Príncipes myndigheder undertegnet protokoller 
med enheder, der repræsenterer notfartøjer til tunfiskeri, for omkring 15 fartøjer. Disse 
protokoller, som myndighederne har sendt til evaluatorerne, indeholder betalingsbetingelser, 

1 Rådets forordning (EF) nr. 894/2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske 
Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 35).
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der er forskellige fra dem, der gælder for EU-fartøjer, overvågningsbestemmelser, der er 
tilpasset dem, der gælder for EU-fartøjer, og bestemmelser, der støtter påmønstring af 
statsborgere fra São Tomé og Príncipe om bord på fartøjerne.

I betragtning af størrelsen af de økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som São 
Tomé og Príncipe står overfor, mener ordføreren, at denne protokol og EU's samlede 
finansielle modydelse bør støtte følgende prioriteter: 

– at fremme en bæredygtig økonomi med særlig vægt på ikkeindustrielt lokalt fiskeri, 
modernisering af havneinfrastrukturen, navnlig hvad angår håndtering og sikker bortskaffelse 
af stærkt forurenende stoffer såsom, men ikke begrænset til, motorolie, og ligebehandling af 
alle, der er beskæftiget i fiskerikæden under særlig hensyntagen til sårbare grupper 

– at styrke kendskabet til dette havområde og det videnskabelige samarbejde, navnlig ved at 
give lokale videnskabsfolk og videnskabsfolk fra EU mulighed for at gå om bord på fartøjer, 
der opererer i dette område. Dette indebærer også, at man har et præcist kendskab til den 
samlede indvirkning af de forskellige fiskeriaftaler, som São Tomé og Príncipe har indgået 
med tredjelande, på fiskeressourcernes tilstand i dette havområde for at sikre, at 
fiskerierhvervet fortsat kan udvikle sig på en bæredygtig måde, og at havets flora og fauna 
ikke lider skade på grund af overfiskeri

– at øge overvågningen, kontrollen og håndhævelsen af den gældende lovgivning med henblik 
på at udrydde IUU-fiskeri. I den henseende bør tæt koordinering med alle andre 
støtteprogrammer på dette område fremmes

– gennemsigtighed i anvendelsen af EU's finansielle modydelse skal opnås gennem 
anvendelse af alle gældende EU-regler samt Den Internationale Valutafonds kodeks for 
finanspolitisk gennemsigtighed for at sikre de bedst mulige fordele for São Tomé og Príncipes 
befolkning samt for økosystemet og livet i havet i regionen. 

Ordføreren håber, at den nye protokol har potentiale til at fremme en ansvarlig og bæredygtig 
lovmæssig udnyttelse af fiskeressourcerne, at tilvejebringe de bedst mulige fordele og at sikre 
en høj grad af finanspolitisk gennemsigtighed for så vidt angår anvendelsen af EU-midler.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 
protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske 
Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab godkendes.
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