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LYHYET PERUSTELUT 

Tämä uusi sopimus koskee vain tonnikalaa. Vastineena viiden vuoden aikana maksetusta 

3,25 miljoonasta eurosta EU:n alukset voivat pyytää 6 500 tonnia tonnikalaa vuodessa. 

Taloudellinen korvaus jaetaan tasan kalavarojen hyödyntämiseen tarkoitetun määrän ja 

Liberian alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen tarkoitetun määrän kesken. 

Kalastuspolitiikan uudistuksesta on sisällytetty myös muita tekijöitä, kuten yksioikeuslauseke, 

ihmisoikeuslauseke ja periaate, jonka mukaan mikään muu aavalla merellä kalastava valtio ei 

saa EU:ta parempia ehtoja. 

Avoimuus on keskeinen tekijä kestävän kalastuksen edistämisessä, joten viimeisimpään 

Mauritaniaan kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyvä määräys on kirjattu sopimukseen, vaikka 

ei yhtä yksityiskohtaisena. Siinä edellytetään kaikkien sellaisten (julkisten tai yksityisten) 

sopimusten julkaisemista, joissa sallitaan ulkomaan lipun alla purjehtivien alusten pääsy 

Liberian vesille. Liberia on usean vuoden ajan julkaissut luettelon kalastusluvan saaneista 

aluksista. On kiinnitettävä huomiota sen varmistamiseen, että nämä tiedot ovat täydellisiä ja 

luotettavia. Nämä avoimuusmääräykset ovat erittäin tervetulleita tilanteessa, jossa kalastuksen 

avoimuutta koskevaa aloitetta (Fisheries Transparency Initiative – FiTI) ollaan 

käynnistämässä. 

Liberiassa pienimuotoisen kalastuksen panos elintarviketurvalle on ratkaisevan tärkeä, mutta 

infrastruktuurien puute rajoittaa sitä. Liberia on kotimaan kulutukseen tarkoitetun kalan, 

varsinkin pienten pelagisten lajien, nettotuoja. EU:n alakohtaisessa tuessa tätä olisi pidettävä 

etusijalla samoin kuin tukea pieniä pelagisia lajeja koskevalle osallistavalle 

hoitosuunnitelmalle, jota Liberia parhaillaan kehittää. 

Liberialaisia sidosryhmiä ei kuultu ennen neuvotteluja tehdyn arvioinnin valmistelun aikana. 

Tämä on korjattava tulevaisuudessa. 

****** 

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan 

parlamentille, että se hyväksyy esityksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian 

tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen 

täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta. 
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