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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió (EU) több halászati partnerségi megállapodást és jegyzőkönyvet is aláírt 
Unión kívüli országokkal. E partnerségi megállapodások keretében az EU pénzügyi és 
technikai támogatást nyújt a partnerországoknak az ezek kizárólagos gazdasági övezetében 
található többletállományokra vonatkozó halászati jogokért cserébe, jogilag szabályozott 
keretek között. E megállapodások kiemelten törekednek az erőforrások megőrzésére és a 
környezeti fenntarthatóságra is, biztosítva, hogy valamennyi uniós hajóra ugyanazon 
ellenőrzési és átláthatósági szabályok vonatkozzanak, valamint támogatva a partnerország 
saját fenntartható halászati politikáját. Ugyanakkor a halászati megállapodások valamennyi 
jegyzőkönyvébe belefoglaltak egy, az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló záradékot.

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati 
partnerségi megállapodás 2011. augusztus 29-én lépett hatályba1, és azóta automatikusan 
meghosszabbításra került. A felek közötti halászati megállapodás legutóbbi jegyzőkönyve 
2014. május 23-án lépett hatályba és 2018. május 22-én járt le.

A Bizottság tárgyalásokat folytatott a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság (a 
továbbiakban: São Tomé és Príncipe) kormányával a meglévő halászati partnerségi 
megállapodás új jegyzőkönyvének megkötéséről. Az említett tárgyalásokat követően a felek 
2019. április 17-én új jegyzőkönyvet parafáltak. A jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazás 
kezdetétől, vagyis az aláírásának napjától számított ötéves időszakra szól.

Halászati lehetőségek
A jegyzőkönyv a következő kategóriákban nyújt halászati lehetőségeket: 28 fagyasztóval 
felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajó (16 engedély Spanyolország és 12 Franciaország 
számára) és 6 felszíni horogsoros hajó (5 engedély Spanyolország és egy Portugália számára).

Pénzügyi hozzájárulás

Az EU éves pénzügyi hozzájárulása 840 000 EUR, amely a következőkön alapul:

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

– São Tomé és Príncipe halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén évente 
440 000 EUR a jegyzőkönyv teljes időtartamára.

Halászat São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaságban
A halászati ágazat São Tomé és Príncipe növekedésének egyik meghatározó oszlopa. São 
Tomé és Príncipe halászati ágazata kizárólag a part menti és a nagy távolságra vándorló 
állományok kisüzemi halászatára épül. A belföldi fogások mennyisége a közelmúltban 
meghaladta a 12 000 tonnát, melyből 3300 tonnát különböző tonhalfajok adnak. Export 
hiányában minden fogás a belföldi piacra kerül. A kisüzemi flotta az elmúlt néhány évben 
fejlődésnek indult, a kirakodott mennyiségek növekedtek, és a hangsúly a létfenntartásról 
eltolódott egy kereskedelmibb megközelítés felé.

São Tomé és Príncipe az uniós hajókon kívül hozzáférést biztosít vizeihez nem uniós külföldi 
tonhalhalászhajók számára is. Az elmúlt néhány évben São Tomé és Príncipe hatóságai 

1 A Tanács 894/2007/EK rendelete (2007. július 23.) a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az 
Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (HL L 205., 2007.8.7., 35. o.).
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mintegy 15 hajó tekintetében kötöttek jegyzőkönyveket erszényes kerítőhálós tonhalhalászó 
hajókat használó szervezetekkel. E jegyzőkönyvek, amelyeket a hatóságok megosztottak az 
értékelőkkel, az uniós hajókra vonatkozóktól eltérő fizetési feltételeket, az uniós hajókra 
vonatkozókkal összehangolt nyomon követési módszereket, valamint a São Tomé és Príncipe 
állampolgárainak a hajók fedélzetén történő foglalkoztatását támogató rendelkezéseket 
tartalmaznak.

Tekintettel a jelentős gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokra, amelyekkel a São 
Tomé és Príncipének szembe kell néznie, az előadó úgy véli, hogy ezzel a jegyzőkönyvvel és 
az uniós pénzügyi hozzájárulás teljes összegével a következő prioritásokat kell támogatni: 

– a fenntartható gazdaság támogatása, különös tekintettel a helyi kisüzemi halászatra; a 
kikötői infrastruktúra korszerűsítése, különös tekintettel a rendkívül szennyező anyagok, 
például – de nem kizárólag – a motorolaj kezelésére és biztonságos ártalmatlanítására; 
valamint a halászati láncban dolgozókkal szembeni egyenlő bánásmód, különös tekintettel a 
veszélyeztetett csoportokra.  

– az óceáni régióra vonatkozó ismeretek, valamint a tudományos együttműködés 
megerősítése, különösen azáltal, hogy lehetővé teszik a helyi és uniós tudósok felvételét az 
ezen a területen közlekedő hajók fedélzetére; ez azt is jelenti, hogy pontos ismeretekkel kell 
rendelkezni a São Tomé és Príncipe által harmadik országokkal kötött, különféle halászati 
megállapodásoknak az ebben az óceáni régióban található halászati erőforrások állapotára 
gyakorolt együttes hatásairól, annak biztosítása érdekében, hogy a helyi halászati ágazat 
fenntartható módon tovább fejlődhessen és hogy a tengeri élővilágot ne veszélyeztesse a 
túlzott kiaknázás;

– a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat felszámolására vonatkozó 
jogszabályok nyomon követésének, ellenőrzésének és végrehajtásának fokozása; e tekintetben 
elő kell segíteni az e területen működő összes többi támogatási programmal való szoros 
koordinációt;

– valamennyi alkalmazandó uniós szabály, valamint az IMF költségvetési átláthatósági 
kódexének alkalmazásával el kell érni az uniós pénzügyi hozzájárulás felhasználásának 
átláthatóságát annak érdekében, hogy São Tomé és Príncipe lakossága, valamint a régió 
ökoszisztémája és tengeri élővilága számára a lehető legnagyobb előnyöket lehessen 
biztosítani. 

Az előadó reméli, hogy az új jegyzőkönyv ösztönzően fog hatni a halászati erőforrások 
felelősségteljes és fenntartható jogszerű felhasználására, és a lehető legnagyobb előnyöket, és 
magas fokú költségvetési átláthatóságot fog biztosítani az uniós források felhasználása 
tekintetében.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti 
halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió 
nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyását.


