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Umowa w sprawie połowów między UE a
Wybrzeżem Kości Słoniowej
Zawarcie nowego protokołu związanego z umową w sprawie połowów między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej
wymaga uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Protokół określa uprawnienia do połowów przyznane
flocie UE w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych oraz
wnoszony w zamian wkład finansowy UE, w tym zwiększone wsparcie dla lokalnego sektora rybołówstwa i
„niebieskiej gospodarki”. Głosowanie w sprawie zgody i towarzyszący projekt rezolucji znajdą się w porządku
obrad posiedzenia plenarnego w lutym.

Kontekst
W umowach w sprawie połowów z państwami trzecimi zezwala się statkom UE na dokonywanie połowów
nadwyżek zasobów w wodach tych państw w zamian za wkład finansowy. Pierwszą umowę w sprawie
połowów między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej (podpisaną w 1990 r.) zastąpiono w 2007 r. obecną
umową, której towarzyszy okresowo odnawiany protokół określający szczegóły wdrażania umowy. Stanowi
ona część sieci „umów w sprawie połowów tuńczyka” umożliwiających statkom UE prowadzenie połowów
gatunków daleko migrujących w wyłącznych strefach ekonomicznych krajów partnerskich. Umowa między
UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej ma istotne znaczenie dla regionu i dla unijnej floty poławiającej tuńczyka
ze względu na wagę portu w Abidżanie jako jednego z głównych portów wyładunku i miejsc przetwarzania
w Afryce Zachodniej.

Wniosek Komisji Europejskiej
W perspektywie wygaśnięcia poprzedniego protokołu z Mapa – wyłączna strefa ekonomiczna
dniem 30 czerwca 2018 r. Komisja i Wybrzeże Kości Słoniowej Wybrzeża Kości Słoniowej
wynegocjowały nowy protokół do obecnej umowy, który
wszedł tymczasowo w życie 1 sierpnia 2018 r. Nowy protokół
będzie obowiązywał przez sześć lat (do 2024 r.) i określa
uprawnienia do połowów dla statków UE w wyłącznej strefie
ekonomicznej Wybrzeża Kości Słoniowej, a mianowicie dla 28
sejnerów-zamrażalni tuńczykowych i 8 taklowców
powierzchniowych (uprawnienia przydzielone Hiszpanii,
Francji i Portugalii). Roczny wkład finansowy wypłacany przez
UE wynosi 682 000 EUR. Obejmuje on nie tylko rekompensatę
finansową za dostęp do wód Wybrzeża Kości Słoniowej, lecz
również większe wsparcie dla rozwoju lokalnego Źródło: MarineRegions.org.
rybołówstwa i sektora „niebieskiej gospodarki” (co stanowi
57 % ogólnego sześcioletniego budżetu w porównaniu z 38 % w poprzednim protokole).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
23 stycznia 2018 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) zaleciła, aby Parlament wyraził zgodę na przyjęcie decyzji
Rady w sprawie zawarcia protokołu; zarówno Komisja Budżetowa, jak i Komisja Rozwoju wydały pozytywną
opinię w tej sprawie. Komisja PECH przyjęła także towarzyszący protokołowi projekt rezolucji
nieustawodawczej, zwracając się do Komisji, aby przy wdrażaniu uwzględniła obecny protokół i przyszłe
negocjacje. W szczególności w projekcie zawarto zalecenia mające na celu propagowanie rzeczywistego
zrównoważonego rozwoju lokalnego rybołówstwa oraz zwiększenie wartości dodanej pozostającej w kraju
w wyniku eksploatacji jego zasobów naturalnych; zwrócono się także o wyczerpujące informowanie
Parlamentu o procedurach związanych z protokołem. Zarówno zalecenie dotyczące zgody, jak i projekt
rezolucji mają zostać rozpatrzone podczas posiedzenia plenarnego w lutym.
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