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KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av den befogenhet som den har getts av rådet har Europeiska kommissionen 
förhandlat med Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe för att med en period av fyra 
år förlänga det protokoll till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och 
Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe som löpte ut den 12 maj 2014.

Detta nya protokoll har undertecknats i enlighet med ett rådsbeslut och ska tillämpas 
provisoriskt från och med dagen för undertecknandet.

Protokollets främsta syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för Europeiska unionens fartyg i São 
Tomé och Príncipes vatten inom ramen för tillgängliga resurser, med beaktande av bästa 
tillgängliga vetenskapliga yttranden och rekommendationer utfärdade av Internationella 
kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Kommissionen utgår bland annat 
från resultaten av en efterhandsbedömning av det tidigare protokollet som gjorts av externa 
experter.

Det allmänna målet är att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och São Tomé och 
Príncipe för att i båda parters intresse utveckla en hållbar fiskeripolitik och ett ansvarsfullt 
utnyttjande av fiskeresurserna i São Tomé och Príncipes fiskezon.

Den sammanlagda ekonomiska ersättningen inom ramen för protokollet uppgår till 2 805 000 
euro under fyra år.

Ersättningen fördelas enligt följande:

• ett årligt belopp för tillträdet till São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon på 
385 000 euro för de första tre åren och på 350 000 euro för de fjärde året, motsvarande en 
referensfångstmängd på 7 000 ton per år, och

• ett specifikt belopp på 325 000 euro per år under fyra år till stöd för genomförandet av 
São Tomé och Príncipes sektoriella fiskeripolitik (småskaligt fiske, övervakning, kontroll och 
bekämpande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU).

Typ av anslag (EUR) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Bevarande och förvaltning 

av naturresurser

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Totalt 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Om Europeiska unionens fartygs totala årliga fångst i São Tomé och Príncipes vatten 
överstiger den årliga referensfångstmängden, ska den årliga ekonomiska ersättningen höjas 
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med 55 euro för de första tre åren och med 50 euro för det fjärde året för varje överskjutande 
ton som fångats.

Det totala årliga belopp som EU betalar får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som 
det belopp som anges i protokollet. Om den kvantitet som fångas av EU-fartyg överstiger den 
kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den 
överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

Detta stöd motsvarar målen för den nationella politiken på fiskeriområdet och särskilt São 
Tomé och Príncipes behov vad gäller stöd till småskaligt fiske och kampen mot olagligt fiske.

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens 
vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning 
som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska 
Republiken São Tomé och Príncipe.


