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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionen (EU) har undertecknat flera partnerskapsavtal om fiske och fiskeprotokoll 
med tredjeländer. Genom partnerskapsavtalen om fiske ger EU ekonomiskt och tekniskt stöd i 
utbyte mot fiskerättigheter för överskottsbestånd i ländernas exklusiva ekonomiska zoner, i en 
rättsligt reglerad miljö. Dessa avtal är också inriktade på resursbevarande och miljömässig 
hållbarhet, och säkerställer att alla EU-fartyg omfattas av samma regler för kontroll och insyn 
och stöder partnerlandets egen politik för hållbart fiske. Samtidigt har en klausul gällande 
mänskliga rättigheter inkluderats i alla protokoll till fiskeavtal.

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe (nedan 
São Tomé och Príncipe) och Europeiska gemenskapen trädde i kraft den 29 augusti 20111 och 
har därefter förlängts automatiskt. Det senaste protokollet till fiskeavtalet mellan de två 
parterna trädde i kraft den 23 maj 2014 och löpte ut den 22 maj 2018.

Kommissionen har fört förhandlingar med São Tomé och Príncipes regering i syfte att sluta 
ett nytt protokoll till det befintliga partnerskapsavtalet om fiske. Förhandlingarna ledde till att 
ett nytt protokoll paraferades den 17 april 2019. Protokollet gäller för en period på fem år från 
dagen då det börjar tillämpas provisoriskt, dvs. från och med den dag då det undertecknas.

Fiskemöjligheter
Protokollet fastställer fiskemöjligheter inom följande kategorier: 28 notfartyg för tonfisk med 
frysanläggning (16 för Spanien och 12 för Frankrike) och 6 ytlångrevsfartyg (5 för Spanien 
och en licens för Portugal).

Ekonomisk ersättning

EU:s årliga ekonomiska ersättning uppgår till 840 000 euro och bygger på följande:

– En referensfångstmängd på 8 000 ton per år, för vilken det har fastställts ett belopp på 
400 000 euro per år som är kopplat till tillträdet under protokollets giltighetstid.

– Ett stöd till utvecklingen av den sektoriella fiskeripolitiken i São Tomé och Príncipe till ett 
belopp på 440 000 euro per år under protokollets giltighetstid.

Fisket i São Tomé och Príncipe
Fiskerisektorn är en av de sektorer som står för tillväxt i São Tomé och Príncipe. Landets 
fiskerisektor bygger uteslutande på småskaligt fiske och utnyttjar kustnära bestånd och 
bestånd av långvandrande arter. De inhemska fångsterna har nyligen uppskattats till över 
12 000 ton, däribland 3 300 ton tonfiskarter. I avsaknad av export går alla fångster till den 
inhemska marknaden. Det småskaliga fisket har under de senaste åren utvecklats, med ökade 
landningar och en övergång från självhushållning till mer kommersiellt fiske.

São Tomé och Príncipe garanterar inte bara tillträde för EU-fartyg utan även för tonfiskfartyg 
från andra länder. Under de senaste åren har myndigheterna i São Tomé och Príncipe ingått 
protokoll med enheter som företräder notfartyg för tonfisk för cirka 15 fartyg. Dessa 
protokoll, som myndigheterna har översänt till utvärderarna, inbegriper betalningsvillkor som 
skiljer sig från dem som gäller för EU-fartyg, metoder för övervakning som är anpassade till 
dem som gäller för EU-fartyg och klausuler som stöder anställning av saotomeanska 

1 Rådets förordning (EG) nr 894/2007 av den 23 juli 2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan 
Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen (EUT L 205, 7.8.2007, s. 35).
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medborgare på fartygen.

Med tanke på de stora ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar som São Tomé och 
Príncipe står inför anser föredraganden att detta protokoll och hela den ekonomiska 
ersättningen från EU bör stödja följande prioriteringar: 

– Främjande av en hållbar ekonomi, med särskild tonvikt på det småskaliga lokala fisket; en 
modernisering av hamninfrastrukturen, särskilt vad gäller hantering och säkert bortskaffande 
av kraftigt förorenande ämnen, exempelvis, men inte uteslutande, motorolja samt 
likabehandling av alla personer som arbetar inom fiskerinäringen, med särskilt fokus på 
utsatta grupper.

– Stärkande av kunskaperna om denna havsregion och det vetenskapliga samarbetet, särskilt 
genom att låta lokala forskare och EU-forskare gå ombord på fartyg som är verksamma i detta 
område. Detta innebär också att man måste ha exakt kunskap om de sammanlagda effekterna 
av de olika fiskeavtal som São Tomé och Príncipe har ingått med tredjeländer för tillståndet 
för fiskeresurserna i denna havsregion, för att man på så sätt ska kunna säkerställa att 
fiskerinäringen kan fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt och att de arter som lever i havet 
inte skadas till följd av överexploatering.

– Stärkande av övervakningen, kontrollen och genomförandet av tillämplig lagstiftning för att 
få bukt med IUU-fisket. I detta avseende bör man stödja samordningen med alla andra 
stödprogram på detta område.

– Insyn i användningen av EU:s ekonomiska ersättning ska uppnås genom att man tillämpar 
samtliga gällande EU-bestämmelser liksom Internationella valutafondens kodex för 
penningpolitisk transparens, i syfte att säkerställa största möjliga fördelar för befolkningen i 
São Tomé och Príncipe liksom för ekosystemet och det marina livet i området. 

Föredraganden hoppas att det nya protokollet har potential att främja ett ansvarsfullt och 
hållbart lagligt nyttjande av fiskeresurserna, ge största möjliga fördelar och säkra en hög grad 
av penningpolitisk transparens beträffande användningen av EU-medel.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
parlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar 
av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska 
republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen.


