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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unioni (EU) on allekirjoittanut useita kalastuskumppanuussopimuksia ja 
pöytäkirjoja unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Kalastuskumppanuussopimusten kautta 
unioni antaa taloudellista ja teknistä tukea vastineeksi maan talousvyöhykkeen 
ylijäämäkantojen kalastusoikeuksista oikeudellisesti säännellyssä ympäristössä. Sopimuksissa 
keskitytään myös kalavarojen säilyttämiseen ja ympäristön kestävyyteen, varmistetaan, että 
kaikkiin EU:n aluksiin sovelletaan samoja valvonta- ja avoimuussääntöjä, ja tuetaan 
kumppanimaan omaa kestävää kalastuspolitiikkaa. Lisäksi kaikkiin kalastussopimuksia 
koskeviin pöytäkirjoihin on sisällytetty ihmisoikeuslauseke.

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen 
kalastuskumppanuussopimus tuli voimaan 29. elokuuta 20111, ja se on sen jälkeen uusittu 
ilman eri toimenpiteitä. Sopimuspuolten välisen kalastussopimuksen viimeisimmän, 
23. toukokuuta 2014 voimaan tulleen pöytäkirjan voimassaolo päättyi 22. toukokuuta 2018.

Komissio on neuvotellut São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen kanssa 
nykyiseen kalastussopimukseen liittyvän uuden pöytäkirjan tekemisestä. Neuvottelujen 
päätteeksi uusi pöytäkirja parafoitiin 17. huhtikuuta 2019. Uusi pöytäkirja on voimassa 
viisi vuotta sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli pöytäkirjan 
allekirjoittamispäivästä.

Kalastusmahdollisuudet
Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa: 28 nuottaa käyttävää 
tonnikalan pakastusalusta (16 Espanjalle ja 12 Ranskalle) ja 6 pintasiima-alusta (5 Espanjalle 
ja yksi Portugalille).

Taloudellinen tuki

Unionin vuosittainen taloudellinen korvaus on 840 000 euroa, ja se jakautuu seuraavasti:

– 8 000 tonnin vuotuista viitesaalismäärää vastaavaksi kalastusalueelle pääsyyn liittyväksi 
määräksi on vahvistettu 400 000 euroa vuodessa pöytäkirjan koko voimassaoloajalta, ja

– São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen myönnettävän tuen 
määrä on 440 000 euroa vuodessa pöytäkirjan koko voimassaoloajalta.

São Tomé ja Príncipen kalastusala
Kalastusala on yksi São Tomé ja Príncipen kasvun vetureista. São Tomé ja Príncipen 
kalastusala on yksinomaan pienimuotoista kalastusta, jossa hyödynnetään rannikolla olevia ja 
laajasti vaeltavia luonnonvaroja. Kotimaisten saaliiden osuus ylittää 12 000 tonnia, joka 
sisältää 3 300 tonnia tonnikalalajeja. Vientitoiminnan puuttuessa kaikki saaliit päätyvät 
kotimaan markkinoille. Pienimuotoista kalastusta harjoittava laivasto on kehittynyt viime 
vuosina, kun saalismäärät ovat kasvaneet ja kotitarvekalastuksesta on siirrytty 
kaupallisempaan kalastukseen.

São Tomé ja Príncipe myöntää pääsyn aluevesilleen unionin alusten lisäksi myös unionin 
ulkopuolisten maiden tonnikalanpyyntialuksille. São Tomé ja Príncipen viranomaiset ovat 

1 Neuvoston asetus (EY) N:o 894/2007, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2007 , São Tomé ja Príncipen 
demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 
205, 7.8.2007, s. 35).
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viime vuosina tehneet pöytäkirjoja nuottaa käyttäviä tonnikala-aluksia edustavien yhteisöjen 
kanssa noin 15 aluksesta. Viranomaiset ovat esittäneet nämä pöytäkirjat arvioijille, ja niiden 
maksuehdot poikkeavat unionin aluksiin sovellettavista maksuehdoista, niiden 
valvontamenettelyt vastaavat unionin aluksiin sovellettavia menettelyjä, ja niissä on 
lausekkeita, joilla tuetaan São Tomé ja Príncipen kansalaisten työllistämistä aluksilla.

São Tomé ja Príncipellä on edessään merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä haasteita, minkä vuoksi valmistelija katsoo, että tällä pöytäkirjalla ja koko unionin 
rahoitusosuudella olisi tuettava seuraavia ensisijaisia tavoitteita: 

– kestävän talouden edistäminen kiinnittämällä erityistä huomiota pienimuotoiseen 
paikalliseen kalastukseen; satamainfrastruktuurin nykyaikaistaminen, erityisesti erittäin 
saastuttavien aineiden, kuten moottoriöljyn, käsittelyn ja turvallisen hävittämisen osalta; sekä 
kaikkien kalastusketjussa työskentelevien yhdenvertainen kohtelu kiinnittäen erityistä 
huomiota muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin; 

– tätä valtamerialuetta koskevan tietämyksen ja tieteellisen yhteistyön vahvistaminen 
antamalla paikallisille tutkijoille mahdollisuus nousta tällä alueella toimiviin aluksiin; tämä 
tarkoittaa myös sitä, että on tunnettava tarkasti São Tomé ja Príncipen unionin ulkopuolisten 
maiden kanssa tekemien kalastussopimusten kumulatiiviset vaikutukset tämän 
valtamerialueen kalavarojen tilaan, jotta voidaan varmistua siitä, että kalastusala voi edelleen 
kehittyä kestävällä tavalla ja että merten eliöstöä ei vahingoiteta liiallisella hyväksikäytöllä;

– sovellettavan lainsäädännön seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon tehostaminen LIS-
kalastuksen lopettamiseksi; tässä yhteydessä olisi helpotettava tiivistä koordinointia kaikkien 
muiden tämän alan tukiohjelmien kanssa;

– EU:n rahoitusosuuden käytön avoimuus noudattamalla kaikkia sovellettavia EU:n sääntöjä 
ja IMF:n finanssipoliittista avoimuutta koskevaa säännöstöä, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman suuret hyödyt São Tomé ja Príncipen väestölle sekä alueen ekosysteemille ja 
merten eliöstölle. 

Valmistelija toivoo, että uudella pöytäkirjalla voidaan edistää kalavarojen vastuullista ja 
kestävää laillista käyttöä, maksimoida hyödyt ja lisätä julkisen talouden avoimuutta EU:n 
varojen käytön osalta.

******

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan 
parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi Euroopan 
yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen 
kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä 
Euroopan unionin puolesta.


