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KORT BEGRUNDELSE 

Denne nye aftale vedrører kun tunfisk. For et samlet beløb på 3,25 mio. EUR over fem år kan 

EU-fiskerfartøjer fange 6 500 ton tunfisk pr. år. Den finansielle modydelse deles ligeligt 

mellem et beløb for adgang til fiskeressourcer og et beløb til støtte til Liberias sektorpolitik på 

fiskeriområdet. Der er også medtaget andre elementer fra reformen, som f.eks. en 

eneretsklausul, en menneskerettighedsklausul og princippet om, at ingen anden 

fjernfiskerination bør opnå gunstigere betingelser end EU. 

Åbenhed er et centralt element i bestræbelserne på at fremme bæredygtigt fiskeri, og der er 

derfor medtaget en bestemmelse svarende til, men ikke helt så detaljeret som, bestemmelsen i 

den seneste aftale med Mauretanien, hvori det er fastslået, at enhver (offentlig eller privat) 

aftale, som giver fartøjer under fremmed flag adgang til liberisk farvand, skal offentliggøres. I 

adskillige år har Liberia offentliggjort lister over fartøjer med licenser. Det er vigtigt at sikre, 

at disse oplysninger er udtømmende og troværdige. På et tidspunkt, hvor initiativet om 

åbenhed i fiskerisektoren netop er ved at blive iværksat, er disse bestemmelser om åbenhed 

meget velkomne. 

I Liberia yder det kystnære småfiskeri et vitalt bidrag til fødevaresikkerheden, selv om dette 

bidrag er af begrænset rækkevidde på grund af de manglende infrastrukturer: Liberia er 

nettoimportør af fisk til indenlandsk forbrug, navnlig små pelagiske fiskearter. I forbindelse 

med EU's sektorstøtte bør dette område prioriteres, bl.a. ved at yde støtte til den 

participatoriske forvaltningsplan for små pelagiske fiskearter, som Liberia er i færd med at 

udarbejde. 

Liberiske interesseparter blev ikke hørt som led i udarbejdelsen af evalueringen forud for 

forhandlingerne, og dette bør der rettes op på i fremtiden. 

****** 

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 

partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken 

Liberia med tilhørende gennemførelsesprotokol, godkendes. 
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