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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Táto nová dohoda sa týka len tuniaka. Lode EÚ môžu za celkovú sumu 3,25 milióna EUR 

na päť rokov vyloviť 6 500 ton tuniaka za rok. Finančný príspevok sa rovnomerne rozdelí 

na sumu za prístup k rybolovným zdrojom a sumu na podporu sektorovej politiky rybolovu 

Libérie. Uvedené sú aj iné prvky úpravy ako doložka o výhradnom práve, doložka o ľudských 

právach a zásada, podľa ktorej by nijakému inému národu, ktorý sa venuje rybolovu 

vo vzdialených vodách, nemali byť poskytnuté výhodnejšie podmienky ako EÚ. 

Pokiaľ ide o transparentnosť, súčasťou dohody je kľúčový prvok na podporu udržateľného 

rybárstva – ustanovenie podobné ustanoveniu v najnovšej dohode s Mauritániou, nie však 

rovnako podrobné –, podľa ktorého sa vyžaduje zverejnenie akejkoľvek dohody (verejnej 

alebo súkromnej), ktorá umožňuje lodiam plaviacim sa pod vlajkou zahraničného štátu 

vstúpiť do libérijských vôd. Libéria niekoľko rokov zverejňuje zoznamy lodí, ktorým udelila 

licencie. Je potrebné upriamiť pozornosť na zaručenie úplnosti a spoľahlivosti týchto 

informácií. V čase, keď sa iniciatíva za transparentnosť rybárstva len rozbieha, tieto 

ustanovenia o transparentnosti sú veľmi vítané. 

V Libérii je podiel maloobjemového tradičného rybolovu na potravinovej bezpečnosti 

výrazný, obmedzuje ho však nedostatočná infraštruktúra: Libéria je čistý dovozca rýb pre 

domácu spotrebu, najmä malých pelagických druhov. Odvetvová podpora EÚ by sa mala 

touto skutočnosťou prioritne zaoberať vrátane podpory plánu participatívneho riadenia 

pre malé pelagické druhy, ktorý vyvíja Libéria. 

Počas prípravy hodnotenia pred začatím rokovaní sa neuskutočnila konzultácia s libérijskými 

zainteresovanými stranami a to treba v budúcnosti napraviť. 

****** 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil 

Parlamentu, aby súhlasil s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve 

v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou 

a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie. 
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