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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over 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
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08585/2014),

– gezien het ontwerpprotocol 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 
(08554/2014),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en 
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 7, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C8-0018/2014),

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2012 over het verslag 2011 van de EU over de 
coherentie van het ontwikkelingsbeleid1,

– gezien Besluit 2014/334/EU van de Raad van 19 mei 2014 betreffende de ondertekening 
namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing 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 Principe2,

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 99, lid 2, en artikel 108, lid 7, van 
zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A8-0000/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2. verzoekt de Commissie het Parlement de notulen en de conclusies van de vergaderingen 
van de in artikel 9 van de overeenkomst bedoelde gemengde commissie te doen 
toekomen, het in artikel 3 van het nieuwe protocol bedoelde meerjarige sectorale 
programma en de resultaten van de desbetreffende jaarlijkse beoordelingen alsook de 
notulen en conclusies van de vergaderingen als bedoeld in artikel 4 van het nieuwe 

                                               
1 PB C 72 E van 11.3.2014, blz. 21.
2 PB L 168 van 7.6.2014, blz. 1.
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protocol; om de deelneming van vertegenwoordigers van het Parlement als waarnemer 
op de bijeenkomsten van de gemengde commissie te vergemakkelijken; en om in het 
laatste jaar waarin het protocol geldt en voordat er onderhandelingen over de verlenging 
ervan worden geopend, het Parlement en de Raad een volledig verslag over de 
uitvoering ervan voor te leggen, zonder onnodige beperkingen op de toegang tot dit 
document;

3. verzoekt de Commissie en de Raad om het Parlement binnen de grenzen van hun 
bevoegdheden onmiddellijk en volledig te informeren over alle fasen van de procedures 
betreffende het protocol en de verlenging ervan, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 218, lid 10, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de 
Democratische Republiek Sao Tomé en Principe.



PR\1034075NL.doc 7/8 PE537.394v01-00

NL

KORTE TOELICHTING

De Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische 
Republiek Sao Tomé en Principe maakt deel uit van het netwerk van 
tonijnvisserijovereenkomsten in West-Afrika en stelt EU-vaartuigen in staat in de wateren van 
dit land te vissen.

Het vorige protocol, dat gold van 13 mei 2011 tot en met 12 mei 2014, voorzag erin dat 
40 EU-vaartuigen er op tonijn mochten vissen: 28 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de 
zegen en 12 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug. De financiële tegenprestatie 
bedroeg 682 500 EUR per jaar, waarvan ongeveer 35 % bestemd was voor de ondersteuning 
van het sectorale beleid van Sao Tomé en Principe.

Na afloop van onderhandelingen over de verlenging van het vigerende protocol is op 
19 december 2013 een nieuw protocol geparafeerd dat vanaf 23 mei 2014 vier jaar zal gelden 
en vangstmogelijkheden biedt aan 34 EU-vaartuigen (28 vaartuigen voor de tonijnvisserij met 
de zegen en 6 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug). De jaarlijkse financiële 
tegenprestatie is vastgesteld op 710 000 EUR voor de eerste drie jaar en 675 000 EUR voor 
het vierde jaar, waarvan 325 000 EUR bestemd is voor de ondersteuning van het sectorale 
beleid van Sao Tomé en Principe, en de door de reders te betalen visrechten zijn opgetrokken 
van 35 EUR per ton tot 55 EUR in de eerste twee jaar, 60 EUR in het derde jaar en 70 EUR in 
het vierde.

In de gemengde commissie van 18-20 augustus 2014 uitten de vertegenwoordigingen van de 
EU en Sao Tomé en Principe hun tevredenheid over de sluiting van het nieuwe vierjarige 
protocol. 

De rapporteur beveelt aan dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de sluiting van dit 
protocol. Wel acht hij het nodig enkele kanttekeningen te maken bij deze overeenkomst, de 
achtergrond en de resultaten en toekomstperspectieven ervan.

De eerste visserijovereenkomst tussen de EEG en Sao Tomé en Principe dateert uit 1984. 
Sindsdien zijn acht protocollen ten uitvoer gelegd, waaronder twee ingevolge de 
partnerschapsovereenkomst inzake visserij. Tot dusver zijn echter maar weinig resultaten 
bereikt inzake sectorale samenwerking. Dit moet dringend veranderen. Deze overeenkomst –
in combinatie met andere ontwikkelingshulpinstrumenten, zoals het Europees 
Ontwikkelingsfonds – moet een daadwerkelijke duurzame ontwikkeling van de visserij en 
aanverwante bedrijfstakken en activiteiten in Sao Tomé en Principe bevorderen en ervoor 
zorgen dat de exploitatie van zijn natuurlijke rijkdommen het land meer toegevoegde waarde 
oplevert.

Volgens de rapporteur moet de Europese Commissie de nodige maatregelen treffen – met 
inbegrip van de mogelijke herziening en verhoging van het onderdeel sectorale steun van de 
overeenkomst – om te garanderen dat daadwerkelijk een andere weg wordt ingeslagen dan de 
afgelopen twintig jaar.

Onder meer op de volgende punten is dringend verandering nodig:
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- aan de autoriteiten van Sao Tomé en Principe meer en betrouwbaarder rapporteren over 
vangsten in het bijzonder en over de situatie op het vlak van de instandhouding van de 
visbestanden in het algemeen, en de ontwikkeling van het eigen potentieel voor het verwerven 
van die informatie ondersteunen. Het ontbreekt duidelijk aan informatie, waardoor de 
autoriteiten van Sao Tomé en Principe uiteraard zwakker staan om een potentieel gunstiger 
overeenkomst uit de brand te slepen en de duurzame exploitatie van 's lands natuurlijke 
rijkdommen te waarborgen;

- de opleiding van waarnemers en de ontwikkeling van de controlecapaciteit van Sao Tomé en 
Principe meer ondersteunen. Op dit vlak bestaat er een schrijnend tekort waar de Europese 
Commissie niet aan voorbij kan gaan. Vissersvaartuigen varen de exclusieve economische 
zone (EEZ) van Sao Tomé en Principe vaak zonder medeweten van de autoriteiten binnen en 
buiten. Het vermogen van het land om toezicht uit te oefenen op zijn EEZ en de vangsten te 
controleren moet dus worden verbeterd.

- de ontwikkeling van infrastructuur in de sector, en dan met name een referentielaboratorium, 
ondersteunen zodat het embargo op de uitvoer van visserijproducten naar de Europese Unie 
kan worden opgeheven. Het betreft hier infrastructuur van essentieel belang voor de
ontwikkeling van de visserijsector van Sao Tomé en Principe en voor het kanaliseren van 
investeringen naar het land.

Algemeen gesproken moet de Europese Commissie meer werk maken van het toezicht op de 
beginselen die noodzakelijk zijn voor een goede benutting van de steun, met inachtneming 
van de soevereiniteit en de legitieme opties en prioriteiten van Sao Tomé en Principe.

Tot slot benadrukt de rapporteur dat ten volle rekening moet worden gehouden met de 
paragrafen 2 en 3 van de wetgevingsresolutie en dat het Parlement dus in elke fase 
onmiddellijk en volledig op de hoogte moet worden gehouden over de procedures in verband 
met het protocol en de verlenging ervan. Hij stelt voor dat jaarlijks bij het Parlement en de 
Raad een verslag wordt ingediend over de resultaten van het in artikel 3 van het protocol 
beschreven meerjarige sectorale programma en over de wijze waarop de lidstaten voldaan 
hebben aan de vereisten inzake het melden van vangsten.


