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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast 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 og Den 
Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08585/2014),

– der henviser til udkast til protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den 
finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den 
Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe 
(08554/2014),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 
og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C8-0018/2014),

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2012 om EU-rapporten 2011 om 
sammenhæng i udviklingspolitikken1,

– der henviser til Rådets afgørelse 2014/334/EU af 19. maj 2014 om undertegnelse på 
Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af protokollen om 
fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og São Tomé og Príncipe2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og 
artikel 108, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A8-0000/2014),

1. godkender indgåelsen af protokollen;

2. opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet referaterne og konklusionerne fra 
møderne i Den Blandede Komité som omhandlet i fiskeriaftalens artikel 9, det flerårige 
sektorprogram som omhandlet i den nye protokols artikel 3 og resultaterne af de 
respektive årlige evalueringer samt referaterne og konklusionerne fra de møder, der er 
omhandlet i den nye protokols artikel 4, til at befordre, at Parlamentets repræsentanter 
kan deltage som observatører i møderne i Den Blandede Komité, og til i løbet af 
protokollens sidste gyldighedsår og før der indledes forhandlinger om fornyelse af 

                                               
1 EUT C 72 E af 11.3.2014, s. 21.
2 EUT L 168 af 7.6.2014, s. 1.
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protokollen at forelægge Parlamentet og Rådet en fuldstændig rapport om anvendelsen 
af denne uden unødvendige begrænsninger i forbindelse med adgangen til dette 
dokument;

3. anmoder Kommissionen og Rådet om inden for rammerne af deres respektive beføjelser 
straks at underrette Europa-Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende 
den nye protokol og dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Demokratiske Republik São 
Tomé og Príncipes regering og parlament.
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KORT BEGRUNDELSE

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik 
São Tomé og Príncipe indgår i nettet af aftaler om tunfiskeri i Vestafrika og skaber mulighed 
for, at EU-fartøjer kan fiske i dette lands farvande.

Den foregående protokol, som var i kraft fra den 13. maj 2011 til den 12. maj 2014, gav 
mulighed for, at 40 tunfiskerfartøjer fra EU (28 notfartøjer og 12 langlinefartøjer med 
flydeline) kunne fiske i området. Den finansielle modydelse beløb sig til 682 500 EUR pr. år, 
hvoraf omkring 35 % var afsat til at støtte São Tomé og Príncipes fiskeripolitik.

Efter forhandlingerne om fornyelse af gennemførelsesprotokollen blev der den 19. december 
2013 paraferet en ny protokol, som vil være gyldig i fire år fra den 23. maj 2014, og som vil 
muliggøre fiskeriaktiviteter for 34 EU-fartøjer (28 notfartøjer til tunfiskeri og 6  
langlinefartøjer med flydeline).  Den årlige finansielle modydelse blev fastsat til 
710 000 EUR de første tre år og 675 000 EUR det fjerde år, hvoraf 325 000 EUR skulle 
afsættes til støtte til São Tomé og Príncipes fiskeripolitik, og de afgifter, som rederne skal 
betale, steg fra 35 EUR pr. ton til 55 EUR pr. ton de første to år, 60 EUR pr. ton  det tredje år 
og 70 EUR pr. ton det fjerde år.

På mødet i Den Blandede Komité den 18.-20. august 2014 gav repræsentanterne for EU og 
São Tomé og Príncipe udtryk for deres tilfredshed med indgåelsen af den nye protokol, der vil 
være gyldig i fire år. 

Ordføreren henstiller, at Europa-Parlamentet godkender indgåelsen af nærværende protokol. 
Han mener, at det fortsat er nødvendigt at fremsætte nogle supplerende bemærkninger om 
denne aftale, dens forhistorie, resultater og fremtidsperspektiver.

Den første fiskeriaftale, som blev indgået mellem EØF og São Tomé og Príncipe, stammer fra 
1984. Siden da er der blevet gennemført otte protokoller, hvoraf de to vedrørte 
fiskeripartnerskabsaftalen. De hidtidige resultater på fiskerisamarbejdsområdet er imidlertid 
meget begrænsede. Det haster med at få ændret denne situation. Denne aftale, som samordnes 
med andre instrumenter til udviklingsstøtte, såsom Den Europæiske Udviklingsfond, bør 
fremme en effektiv bæredygtig udvikling af fiskerisektoren i São Tomé og Príncipe, såvel 
som af de tilknyttede industrier og aktiviteter, og derved øge den merværdi, der bliver i landet 
som følge af udnyttelsen af dets naturressourcer.

Ordføreren mener, at Europa-Kommissionen bør træffe de nødvendige foranstaltninger –
herunder en eventuel revision og udbygning af den del af aftalen, der omhandler sektorstøtten 
– for at sikre en effektiv ændring af den kurs, der er blevet fulgt de sidste tyve år.

Blandt de elementer, som hastigt bør ændres, skal navnlig nævnes:

- forbedring af mængden og pålideligheden af de oplysninger om fangster og mere overordnet 
om fiskeressourcernes bevaringstilstand, som myndighederne i São Tomé og Príncipe får 
stillet til rådighed, samt støtten til udviklingen af deres egen kapacitet til at skaffe disse 
oplysninger. Det skal bemærkes, at der er en markant mangel på oplysninger, hvilket 
begrænser São Tomé og Príncipes myndigheder især under forhandlingerne om en aftale på 
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betingelser, der kunne være mere gunstige for landet, samt med henblik på at sikre en 
bæredygtig udnyttelse af dets ressourcer.

- intensivering af støtten til uddannelse af observatører og til udvikling af São Tomé og 
Príncipes kontrolkapacitet. Svaghederne på dette område er alarmerende og kan ikke 
ignoreres af Europa-Kommissionen. Fiskefartøjerne sejler ofte ind og ud af São Tomé og 
Príncipes eksklusive økonomiske zone uden myndighedernes vidende derom. Det er derfor 
nødvendigt at styrke kapaciteten til at overvåge den eksklusive økonomiske zone og 
kapaciteten til at kontrollere fangsterne.

- støtte til udvikling af sektorens infrastruktur, navnlig udvikling af et referencelaboratorium, 
som kan gøre det muligt at få indstillet embargoen mod eksport af fiskevarer til Den 
Europæiske Union. Det drejer sig om infrastruktur, der er afgørende for udviklingen af 
fiskerisektoren i São Tomé og Príncipe og for kanaliseringen af investeringer til landet.

Der er generelt behov for, at Kommissionen engagerer sig mere i kontrollen af, at de 
nødvendige principper for en korrekt absorbering af støtten for så vidt angår São Tomé og 
Príncipes suverænitet og legitime valgmuligheder og prioriteringer overholdes.

Ordføreren vil afslutningsvis understrege, at der bør tages hensyn til hele punkt 2 og 3 i 
forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, hvorfor Parlamentet straks bør underrettes fuldt ud 
i alle faser af procedurerne vedrørende protokollen og dens fornyelse. Det foreslås, at 
Parlamentet og Rådet årligt forelægges en rapport om resultaterne af det flerårige 
sektorprogram, der er omhandlet i protokollens artikel 3, og om opfyldelsen af kravet om en 
fangstopgørelse.


