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BEKNOPTE MOTIVERING

Op grond van de haar door de Raad toegekende bevoegdheden heeft de Europese Commissie 
met de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe onderhandelingen gevoerd over de 
verlenging met vier jaar van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij 
tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe dat op 12 mei 
2014 is afgelopen.

Dit nieuwe protocol is overeenkomstig een besluit van de Raad ondertekend en wordt met 
ingang van de datum van ondertekening voorlopig toegepast.

Het protocol bij de overeenkomst is er in de eerste plaats op gericht om, binnen de grenzen 
van het beschikbare overschot, vangstmogelijkheden in de wateren van Sao Tomé en Principe 
toe te kennen aan de vaartuigen van de Europese Unie, met inachtneming van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies en de aanbevelingen van de Internationale Commissie 
voor de instandhouding van Atlantische tonijnsoorten (ICCAT – International Commission 
for the Conservation of Atlantic Tunas). De Commissie heeft zich onder meer gebaseerd op 
de resultaten van een door externe deskundigen uitgevoerde ex-postevaluatie van het vorige 
protocol.

Een verder doel is om in het belang van beide partijen de samenwerking tussen de Europese 
Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe te verstevigen met het oog op de 
bevordering van een duurzaam visserijbeleid en de verantwoorde exploitatie van de 
visbestanden in de visserijzones van Sao Tomé en Principe.

De in het protocol bedoelde financiële tegenprestatie van in totaal 2 805 000 EUR geldt voor 
vier jaar

en omvat:

• een jaarlijks bedrag voor toegang tot de EEZ van Sao Tomé en Principe ten belope van 
385 000 EUR voor de eerste drie jaar en 350 000 EUR voor het vierde jaar , hetgeen 
overeenkomt met een referentietonnage van 7 000 ton per jaar, alsmede

• een specifiek bedrag van 325 000 EUR per jaar gedurende vier jaar ter ondersteuning van 
de tenuitvoerlegging van het sectorale visserijbeleid van Sao Tomé en Principe (kleinschalige 
visserij en toezicht en controle op, alsmede bestrijding van illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-visserij).

Soort uitgaven (EUR) 2014 2015 2016 2017 Totaal

Bescherming en beheer 

van natuurlijke 

hulpbronnen

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Totaal 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000
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Indien de totale jaarlijkse vangsthoeveelheid van vaartuigen van de Europese Unie in de 
wateren van Sao Tomé en Principe boven het jaarlijkse referentietonnage ligt, wordt het totale 
bedrag van de jaarlijkse financiële tegenprestatie per bijkomende ton verhoogd met 55 EUR 
voor de eerste drie jaar en 50 EUR voor het vierde jaar.

De Europese Unie betaalt jaarlijks evenwel niet meer dan het dubbele van het in het protocol 
vermelde bedrag. Indien vaartuigen van de Europese Unie meer vangen dan de met het 
dubbele van het jaarlijkse totaalbedrag overeenstemmende hoeveelheid, wordt het voor de 
extra hoeveelheid verschuldigde bedrag het volgende jaar betaald.

Deze steun sluit aan bij de doelstellingen van het nationale visserijbeleid, en met name bij de 
behoeften van de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe op het gebied van steun 
voor de ambachtelijke visserij en bestrijding van illegale visserij.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij het 
Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad 
betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol tot vaststelling van de 
vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de 
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische 
Republiek Sao Tomé en Principe.


