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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság a Tanács által ráruházott hatásköre alapján tárgyalásokat folytatott a 
São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársasággal az Európai Unió és a São Tomé és 
Príncipe Demokratikus Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodáshoz 
csatolt, 2014. május 12-én hatályát vesztett jegyzőkönyv négyéves időszakra szóló 
megújításáról.

A tanácsi határozatnak megfelelően sor került a szóban forgó új jegyzőkönyv aláírására, és a 
jegyzőkönyv az aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazandó.

A megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az uniós hajóknak – a 
rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények tiszteletben tartása és az 
Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásainak 
figyelembevétele mellett – a rendelkezésre álló többlet korlátain belül halászati lehetőségeket 
biztosítson a São Tomé és Príncipe-i vizeken. A Bizottság többek között a korábbi 
jegyzőkönyv külső szakértők által készített utólagos értékelésének eredményeit is figyelembe 
vette.

A jegyzőkönyv egyúttal az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus 
Köztársaság közötti együttműködés szorosabbra fűzésére is irányul annak érdekében, hogy a 
São Tomé és Príncipe-i halászati övezetben fenntartható halászati politika valósuljon meg és 
lehetővé váljon a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázása, ami mindkét fél érdekét 
szolgálja.

A jegyzőkönyv szerinti, teljes hozzájárulás 4 év folyamán 2 805 000 euró.

Ez az alábbiakat tartalmazza:

• 7 000 tonnás éves referenciamennyiségnek megfelelő évi 385 000 EUR az első három 
évben, majd 350 000 EUR a negyedik évben a São Tomé és Príncipe kizárólagos gazdasági 
övezetéhez való hozzáférésért, és

• évi 325 000 eurós, négy éven keresztül fizetendő külön összeg a São Tomé és Príncipe 
halászati ágazati politikájának végrehajtásához nyújtott támogatásként ( kisüzemi halászat, 
valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat nyomon követése, 
ellenőrzése és az ellene való fellépés).

Kiadás típusa (EUR) 2014 2015 2016 2017 Összesen

A természeti erőforrások 

megőrzése és kezelése

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Összesen 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000
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Ha az európai uniós hajók által São Tomé és Príncipe vizein halászott évi összmennyiség 
meghaladja az éves referenciamennyiséget, az éves pénzügyi hozzájárulás teljes összege 
minden egyes további kifogott tonna után 55 euróval emelkedik az első három évre, illetve 50 
euróval a negyedik évre vonatkozóan.

Az Európai Unió által kifizetett teljes éves összeg azonban nem haladhatja meg a 
jegyzőkönyvben említett összeg kétszeresét. Ha az európai uniós hajók által kifogott 
mennyiségek meghaladják a teljes éves összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, az e 
határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget a következő évben kell kifizetni.

Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek és különösen a São 
Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaságnak a kisüzemi halászat támogatása és a 
jogellenes halászat elleni küzdelem tekintetében fennálló igényeinek.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését az Európai Unió és São Tomé és 
Príncipe Demokratikus Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi 
megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló 
jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi 
határozattervezethez.


