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LYHYET PERUSTELUT

Neuvoston antaman valtuutuksen mukaisesti komissio on aloittanut neuvottelut São Tomé ja 
Príncipen demokraattisen tasavallan kanssa uusiakseen Euroopan unionin ja São Tomé ja 
Príncipen demokraattisen tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen liitetyn 
pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyi 12. toukokuuta 2014.

Uusi pöytäkirja allekirjoitettiin neuvoston päätöksen mukaisesti, ja sitä sovelletaan 
väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä.

Sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota Euroopan unionin aluksille 
kalastusmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen vesillä parhaiden saatavilla olevien 
tieteellisten lausuntojen ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) 
suositusten mukaisesti ja käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Komissio on tukeutunut 
muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän, edellistä pöytäkirjaa koskevan 
jälkiarvioinnin tuloksiin.

Tavoitteena on myös vahvistaa Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen 
tasavallan välistä yhteistyötä kestävän kalastuksen politiikan kehittämiseksi ja São Tomé ja 
Príncipen kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiseksi hyödyntämiseksi kummankin 
sopimuspuolen edun mukaisesti.

Pöytäkirjan mukainen taloudellinen korvaus on yhteensä 2 805 000 euroa neljän vuoden 
aikana.

Se koostuu seuraavista osatekijöistä:

• vastineeksi São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeelle pääsystä vuosittainen määrä, joka 
on ensimmäisten kolmen vuoden ajan 385 000 euroa ja neljäntenä vuonna 350 000 euroa 
ja joka vastaa 7 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää, ja

• neljän vuoden aikana 325 000 euron vuosittainen erityismäärä, joka osoitetaan São Tomé 
ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon tukemiseen (pienimuotoinen 
kalastus, seuranta ja valvonta sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän eli 
LIS-kalastuksen torjunta).

Menolaji (euroa) 2014 2015 2016 2017 Yhteensä

Luonnonvarojen suojelu ja 

hoito

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Yhteensä 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000
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Jos Euroopan unionin alusten São Tomé ja Príncipen vesillä pyytämien saaliiden 
kokonaismäärä ylittää vahvistetun vuotuisen viitesaalismäärän, vuosittaisen taloudellisen 
korvauksen kokonaismäärää korotetaan ensimmäisten kolmen vuoden ajan 55 eurolla ja 
neljäntenä vuonna 50 eurolla kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden.

Euroopan unionin maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli 
kaksinkertainen pöytäkirjassa ilmoitettuun määrään verrattuna. Jos Euroopan unionin alusten 
pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien 
määrien suuruisia, kyseisen rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan 
seuraavana vuonna.

Tämä tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukainen ja vastaa erityisesti 
pienimuotoisen kalastuksen tukemista sekä laittoman kalastuksen torjuntaa koskevia São 
Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan tarpeita.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan 
parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan 
unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä 
kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen 
korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemistä Euroopan unionin puolesta.


