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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har med bemyndigelse fra Rådet ført forhandlinger med Den Demokratiske 
Republik São Tomé og Príncipe med henblik på en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen 
mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe, der 
udløb den 12. maj 2014, for en periode på fire år.

Den nye protokol blev undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse og finder 
midlertidig anvendelse fra datoen for undertegnelsen.

Aftaleprotokollens vigtigste mål er at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjerne i São Tomé 
og Príncipes farvande i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning og henstillinger fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af 
Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (i det følgende benævnt "ICCAT") inden for grænserne af 
det disponible overskud. Kommissionen har bl.a. baseret sin forhandlingsposition på 
resultaterne af en efterfølgende evaluering af den foregående protokol foretaget af eksterne 
eksperter.

Det er også målet at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske 
Republik São Tomé og Príncipe med henblik på at fremme en politik for bæredygtigt fiskeri 
og fornuftig udnyttelse af fiskeressourcerne i São Tomé og Príncipes fiskerizoner i begge 
parters interesse.

Protokollens samlede finansielle modydelse er på 2 805 000 EUR over en periode på fire år.

Den omfatter:

• et årligt beløb for adgangen til São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone på 
385 000 EUR for de første tre år og på 350 000 EUR for det fjerde år, svarende til en 
referencemængde på 7 000 tons pr. år, og

• et specifikt beløb på 325 000 EUR pr. år i fire år til støtte for gennemførelsen af São 
Tomé og Príncipes fiskeripolitik (ikke-industrielt fiskeri og overvågning, kontrol og 
bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri).

Udgifternes art (EUR) 2014 2015 2016 2017 I alt

Beskyttelse og forvaltning 

af naturressourcer

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

I alt 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Hvis EU-fartøjernes samlede årlige fangster i São Tomé og Príncipes farvande overstiger den 
årlige referencemængde, forhøjes den samlede årlige finansielle modydelse for hvert ton 
yderligere fangst med 55 EUR de tre første år og 50 EUR det fjerde år.
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Det samlede årlige beløb, som Den Europæiske Union skal betale, kan dog ikke overstige det 
dobbelte af beløbet i protokollen. Hvis EU-fartøjernes fangster overstiger mængder, der svarer 
til det dobbelte af det samlede årlige beløb, betales det skyldige beløb for den yderligere 
mængde det følgende år.

En sådan støtte er i overensstemmelse med det nationale fiskeripolitiske mål og navnlig Den 
Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes behov for så vidt angår støtte til ikke-
industrielt fiskeri og bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at 
udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen 
om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Den 
Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe på den anden side, godkendes.


