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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Unie (EU) heeft een aantal partnerschapsovereenkomsten inzake visserij 
(POV’s) en protocollen gesloten met derde landen. Via de POV’s verleent zij financiële en 
technische steun in ruil voor visserijrechten voor overschotten van visbestanden in de 
exclusieve economische zone (EEZ) van het land, in een wettelijk gereguleerde omgeving. 
Deze overeenkomsten zijn ook gericht op bescherming van de hulpbronnen en op 
duurzaamheid van het milieu, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle EU-vaartuigen 
onderworpen zijn aan dezelfde regels inzake controle en transparantie en waarbij het eigen 
duurzame visserijbeleid van het partnerland wordt ondersteund. Bovendien is in alle protocols 
bij visserijovereenkomsten een clausule opgenomen betreffende eerbiediging van de 
mensenrechten.

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé 
en Principe (DR-STP) en de Europese Gemeenschap is op 29 augustus 2011 in werking 
getreden1 en wordt sindsdien stilzwijgend verlengd. Het vorige protocol bij de 
visserijovereenkomst tussen beide partijen, dat op 23 mei 2014 in werking was getreden, is op 
22 mei 2018 afgelopen.

De Commissie heeft onderhandelingen gevoerd met de regering van de DR-STP met het oog 
op de sluiting van een nieuw protocol bij de bestaande visserijovereenkomst. Na afloop van 
deze onderhandelingen is op 17 april 2019 een nieuw protocol geparafeerd. Het protocol heeft 
een looptijd van vijf jaar en gaat in op de datum van voorlopige toepassing, i.e. op de datum 
van ondertekening van het protocol.

Vangstmogelijkheden
Het protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën: 28 vriesschepen 
voor de tonijnvisserij met de zegen (16 voor Spanje en 12 voor Frankrijk) en 6 vaartuigen 
voor de visserij met de drijvende beug (5 voor Spanje en 1 voor Portugal).

Financiële bijdrage

De jaarlijkse financiële bijdrage van de EU bedraagt 840 000 EUR, op basis van:

- een referentietonnage van 8 000 ton per jaar, waarvoor gedurende de hele looptijd van het 
protocol een bedrag voor de toegang tot de wateren wordt betaald van 400 000 EUR per jaar, 
en

- steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de DR-STP ten bedrage van 
440 000 EUR per jaar gedurende de looptijd van het protocol.

De visserijsector in de DR-STP
De visserijsector, die een van de aanjagers van groei in de DR-STP is, is louter ambachtelijk 
en exploiteert kustbestanden en bestanden die over grote afstanden migreren. De binnenlandse 
vangsten bedragen volgens een recente beoordeling meer dan 12 000 ton, waarvan 3 300 ton 
tonijnsoorten. Alle vangsten worden gebruikt voor de bevoorrading van de binnenlandse 
markt, zonder enige uitvoer. De ambachtelijke vloot heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld, 
met meer aanlandingen en een omschakeling van zelfvoorziening naar een meer commerciële 

1 Verordening (EG) nr. 894/2007 van de Raad betreffende de sluiting van een Partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap (PB L 205 van 
7.8.2007, blz. 35).
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aanpak.

De DR-STP verleent naast vaartuigen uit de EU ook toegang aan buitenlandse vaartuigen 
voor de tonijnvisserij van buiten de EU. De afgelopen paar jaar hebben de autoriteiten van de 
DR-STP protocollen gesloten met entiteiten die vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen 
vertegenwoordigen voor ongeveer 15 vaartuigen. Deze protocollen, die de autoriteiten hebben 
gedeeld met de beoordelaars, omvatten betalingsvoorwaarden die verschillen van die voor 
EU-vaartuigen, monitoringmethoden die afgestemd zijn op degene die gehanteerd worden 
voor EU-vaartuigen en bepalingen ter ondersteuning van de indienstneming van onderdanen 
van de DR-STP aan boord van de vaartuigen.

Gezien de grote economische, sociale en milieu-uitdagingen waar de DR-STP mee 
geconfronteerd wordt, is de rapporteur van mening dat dit protocol en de totale financiële 
tegenprestatie van de Unie de volgende prioriteiten moeten ondersteunen: 

- bevordering van: een duurzame economie, met bijzondere aandacht voor kleinschalige 
lokale visserij; de modernisering van de haveninfrastructuur, met name wat betreft de 
verwerking en veilige verwijdering van zeer verontreinigende stoffen zoals, maar niet beperkt 
tot, motorolie; de gelijke behandeling van iedereen die in de visserijketen werkt, met 
bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen; 

- bevordering van de kennis over deze oceaanregio en van wetenschappelijke samenwerking, 
met name door aan boord van schepen die in dit gebied actief zijn lokale en Europese 
wetenschappers toe te laten; dit houdt ook in dat de cumulatieve effecten van de verschillende 
visserijovereenkomsten tussen de DR-STP en derde landen op de visbestanden in dit 
oceaangebied nauwkeurig in kaart moeten worden gebracht, om ervoor te zorgen dat de lokale 
visserijsector zich op een duurzame manier kan blijven ontwikkelen en dat het mariene leven 
niet geschaad wordt door overexploitatie;

- intensivering van de monitoring, controle en handhaving van de toepasselijke wetgeving om 
de IOO-visserij uit te roeien; in dit verband moet een nauwe coördinatie met alle andere 
steunprogramma’s op dit gebied worden bevorderd;

- transparantie met betrekking tot het gebruik van de financiële bijdrage van de EU moet 
worden bereikt door de relevante EU-regels en de fiscaletransparantiecode (FTC) van het IMF 
toe te passen, om maximaal voordeel voor de bevolking van de DR-STP en voor het 
ecosysteem en het mariene leven in de regio te waarborgen. 

De rapporteur hoopt dat het nieuwe protocol het potentieel heeft om een verantwoord en 
duurzaam wettelijk gebruik van de visserijbronnen aan te moedigen, maximaal voordeel op te 
leveren en een hoog transparantieniveau met betrekking tot het gebruik van EU-middelen te 
waarborgen.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie visserij aan te 
bevelen goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de 
sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de 
partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en 
Principe en de Europese Gemeenschap. 
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