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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento protokol mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny musí být v souladu s 
novým nařízením o společné rybářské politice, jež klade mimo jiné důraz na udržitelný 
rybolov a řádnou správu a současně uznává význam politické soudržnosti mezi cíli společné 
rybářské politiky a cíli EU v oblasti rozvojové pomoci. 

Tento protokol pokrývá období šesti let a poskytuje tedy určitou stabilitu. 

Podle Komise jsou rybolovná práva udělená plavidlům EU v souladu s nejlepšími dostupnými 
vědeckými stanovisky a s doporučeními Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku 
i se zásadou „disponibilního přebytku“.

Tento nový protokol stanoví referenční množství 5 500 tun ročně, což je ve srovnání s 
předchozím protokolem (6 500 tun ročně) menší množství. Kontroluje tedy úroveň úlovků, 
ale zároveň umožňuje dobré propojení rybolovných oblastí dostupných pro evropská plavidla 
díky dohodám v oblasti rybolovu, které EU uzavřela dalšími zeměmi západní Afriky, a proto 
je možné tuto dohodu začlenit do „regionální sítě aktivních dohod o partnerství v odvětví 
rybolovu“.

Finanční příspěvek stanovený v tomto protokolu činí 682 000 EUR ročně, což je ve srovnání s 
předchozím protokolem mírné navýšení. V prvních dvou letech bude tato celková částka 
rozdělena do dvou ročních částek, tj. 330 000 EUR za přístup do rybolovné zóny Pobřeží 
slonoviny a 352 000 EUR pro zvláštní účel, kterým je podpora provádění rybářské politiky v 
Republice Pobřeží slonoviny. Ve zbývajících letech budou prostředky rozděleny na částku 
275 000 EUR a 407 000 EUR. Tyto prostředky představují výrazné a vítané navýšení 
odvětvového rozpočtu a podpoří odpovědný rybolov a udržitelné využívání rybolovných 
zdrojů, přičemž bude pozornost věnována zlepšení monitoringu, kontroly a dohledu, podpoře 
drobného rybolovu, zlepšení vědeckých poznatků o populacích ryb, podpoře modré 
ekonomiky a rozvoji akvakultury. 

Zpravodajka se domnívá, že tento protokol bude podporovat odpovědné a udržitelné 
využívání rybolovných zdrojů Pobřeží slonoviny v zájmu obou smluvních stran, a je proto v 
souladu s cíli dohod o udržitelném rybolovu a rozvojové spolupráci. Z těchto důvodů 
zpravodajka navrhuje, aby byl tento protokol schválen. 

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu 
udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, jímž se provádí Dohoda mezi 
Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–
2024).
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