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OPINIA

Komisji Rozwoju

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji 
Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie 
w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości 
Słoniowej (lata 2018–2024)
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Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eleni Theocharous
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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

Komisja Europejska powinna należycie uwzględnić poniższe punkty w trakcie wdrażania 
umowy:

1. Dostęp dla statków UE powinien być ograniczony do zasobów rybnych, na których 
pozyskanie Republice Wybrzeża Kości Słoniowej nie pozwalają jej zdolności 
połowowe (nadwyżka połowowa) i nigdy nie powinien wiązać się z połowami ponad 
maksymalny podtrzymywalny połów; potrzeby żywieniowe ludności lokalnej powinny 
mieć pierwszeństwo, aby przyczynić się do jej bezpieczeństwa żywnościowego, i 
powinny być odzwierciedlone w lokalnych zobowiązaniach do wyładunku;

2. Komisja powinna wezwać Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej do wykorzystania 
rekompensaty finansowej przewidzianej w protokole dotyczącym wsparcia sektorowego 
w celu zrównoważonego wzmocnienia krajowego sektora rybołówstwa, w tym 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, w celu wspierania popytu na 
lokalne inwestycje i projekty przemysłowe w zakresie niebieskiej gospodarki oraz w 
celu tworzenia lokalnych miejsc pracy;

3. Komisja powinna dążyć do włączenia do wieloletniego programu sektorowego, 
przewidzianego w art. 4 protokołu, celów obejmujących:

– promowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego, a w szczególności tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i sektora przetwórstwa rybnego, a także 
innych działań lokalnych i partnerstw powiązanych z tym sektorem;

– promowanie roli kobiet i ludzi młodych w tradycyjnym łodziowym rybołówstwie 
przybrzeżnym, w szczególności poprzez regulowanie sprzedaży przyłowów i 
połowów tuńczyka niższej jakości, tzw. „fałszywych ryb”, tak aby sprawiedliwa część 
była sprzedawana bezpośrednio lokalnym podmiotom działającym na rynku; 

– wzmocnienie monitorowania, kontroli i nadzoru wód Wybrzeża Kości Słoniowej 
poprzez ustanowienie spójnej strategii ochrony wyłącznej strefy ekonomicznej 
(WSE), a tym samym dalsze zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom oraz ich niekorzystnym skutkom gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym;

– zagwarantowanie przejrzystości wykorzystania finansowania sektorowego zgodnie z 
protokołem, w celu monitorowania i poprawy wskaźników wykorzystania środków 
oraz zapewnienia, że porozumienie przynosi wymierne rezultaty w zakresie 
wspierania lokalnego rybołówstwa i ogólnie miejscowej ludności;

4. Komisja powinna zapewnić Republice Wybrzeża Kości Słoniowej wsparcie w 
zarządzaniu zdolnością absorpcyjną otrzymanych środków w celu zapewnienia ich 
optymalnego wykorzystania oraz zapewnienia, że porozumienie przyniesie wymierne 
korzyści dla rybołówstwa lokalnego i ogółu lokalnej ludności;
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5. Należy w pełni korzystać z przewidzianych w protokole możliwości zatrudniania na 
statkach UE marynarzy pochodzących z państw AKP, priorytetowo traktując przy tym 
marynarzy pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej;

6. Komisja powinna dołożyć starań, aby zapewnić monitorowanie i ocenę działań 
określonych w protokole i w wynikającym z niego wieloletnim programie sektorowym 
w celu zapewnienia poszanowania zrównoważonych praktyk, prawa pracy i godziwych 
warunków pracy, a także ochrony praw człowieka określonej w umowie; Parlamentowi 
i Radzie powinno zostać przedłożone sprawozdanie roczne w celu promowania 
przejrzystości i zapewnienia, że budżet przeznaczony na wspieranie polityki 
rybołówstwa w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej jest rzeczywiście 
wykorzystywany do tego celu; przy sporządzaniu sprawozdania należy również 
uwzględnić wymiar regionalny, aby wskazać na wpływ umów w sprawie połowów 
zawartych przez UE w regionie oraz ich wpływ na umowę w sprawie połowów zawartą 
z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
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PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką 
Wybrzeża Kości Słoniowej a Wspólnotą Europejską (lata 2018–2024)

Odsyłacze 2018/0267M(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa PECH

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE
25.10.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji 
opiniodawczej
       Data powołania

Eleni Theocharous
19.9.2018

Rozpatrzenie w komisji 20.11.2018

Data przyjęcia 13.12.2018

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

14
0
2

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 
Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, 
Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, 
Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Frank Engel

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego

Miguel Urbán Crespo



PE629.615v02-00 6/6 AD\1170752PL.docx

PL
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