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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on neuvotellut Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Gambian tasavallan 
välisen uuden kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja 
kumppanuussopimuksen uuden täytäntöönpanopöytäkirjan. Kumppanuussopimus ja 
pöytäkirja parafoitiin neuvottelujen päätteeksi 19. lokakuuta 2018. Kumppanuussopimuksella 
kumotaan Gambian tasavallan hallituksen ja Euroopan talousyhteisön välinen Gambian 
rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskeva aiempi sopimus, joka tuli voimaan 
2. kesäkuuta 1987.

Uuden sopimuksen tavoitteena on luoda ajantasaistettu kehys, jossa otetaan huomioon 
uudistetun kalastuspolitiikan painopisteet ja kyseisen politiikan ulkoinen ulottuvuus ja jolla 
pyritään luomaan Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen strateginen kumppanuus 
kalastusalalla. 

Pöytäkirjan tavoitteena on antaa Euroopan unionille ja Gambian tasavallalle mahdollisuus 
tehdä tiiviimpää yhteistyötä kestävän kalastuspolitiikan ja kalavarojen vastuullisen 
hyödyntämisen edistämiseksi Gambian vesillä. Lisäksi pöytäkirjan tavoitteena on tarjota 
Euroopan unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Gambian vesillä ottaen huomioon 
käytettävissä olevat tieteelliset arvioinnit, erityisesti Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean 
(CECAF) laatimat tieteelliset arvioinnit, ja noudattaen parhaita saatavilla olevia tieteellisiä 
lausuntoja ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia 
käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista 
seuraavissa luokissa: nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: 28 alusta, vapapyydysalukset: 
10 alusta, troolarit: 3 alusta (jotka pyytävät senegalinkummelia, joka on syvänmeren 
pohjalaji). 

Vuosittainen taloudellinen korvaus 550 000 euroa jakautuu seuraavasti:

– Gambian kalastusalueen kalavaroihin pääsystä suoritettava 275 000 euron vuosittainen 
määrä, joka vastaa laajasti vaeltavien lajien 3 300 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää 

– 275 000 euron vuotuinen tuki Gambian alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen. Tämä 
tuki on Gambian sisävesi- ja merikalavarojen kestävää hoitoa koskevan kansallisen politiikan 
tavoitteiden mukaista. 

Gambian kanssa tehtävän uuden kalastuskumppanuussopimuksen neuvotteleminen tapahtuu 
AKT-maita koskevan unionin ulkoisen toiminnan yhteydessä, ja siinä otetaan huomioon 
erityisesti unionin tavoitteet demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. 
Uusi sopimus ja uusi pöytäkirja ovat voimassa kuusi vuotta niiden väliaikaisen soveltamisen 
alkamispäivästä.

Komissio voi hyväksyä unionin puolesta muutokset pöytäkirjaan, jotka 
kumppanuussopimuksella perustetun sekakomitean on hyväksyttävä.

******

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan 
parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan 
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unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen 
ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä.


