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KORT BEGRUNDELSE

Denne protokol mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten skal være i 
overensstemmelse med den nye forordning om den fælles fiskeripolitik, hvori der især lægges 
vægt på bæredygtigt fiskeri og god regeringsførelse, samtidig med at vigtigheden af at sikre 
sammenhæng mellem den fælles fiskeripolitik og EU's mål for udviklingssamarbejde 
anerkendes.

Protokollen dækker en periode på seks år, hvilket giver en vis stabilitet.

De fiskerimuligheder, som EU-fartøjer har fået tildelt, er ifølge Kommissionen i 
overensstemmelse med den bedste videnskabelige rådgivning og henstillingerne fra Den 
Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet og med 
princippet om "det disponible overskud". 

I den nye protokol fastsættes der en referencemængde på 5 500 tons pr. år, hvilket er lavere 
end i den tidligere protokol (6 500 tons pr. år). Fangstmængden er således kontrolleret, men 
giver ikke desto mindre EU-fartøjer et godt netværk af fiskeområder takket være de 
fiskeriaftaler, som EU har indgået med mange andre vestafrikanske lande, hvilket gør denne 
aftale til en del af et "regionalt netværk af aktive fiskeripartnerskabsaftaler".

Den finansielle modydelse, der er fastsat i denne protokol, beløber sig til 682 000 EUR pr. år 
– en mindre stigning i forhold til den tidligere protokol. I de første to år vil dette samlede 
beløb blive opdelt i årlige beløb på 330 000 EUR for adgangen til Elfenbenskystens 
fiskerizone og 352 000 EUR til det specifikke formål at støtte gennemførelsen af 
fiskeripolitikken i Elfenbenskysten. I den resterende periode vil opdelingen lyde på 
henholdsvis 275 000 EUR og 407 000 EUR. Dette er en betydelig og velkommen forhøjelse 
af sektorbudgettet, der fremmer ansvarligt fiskeri og bæredygtig udnyttelse af fiskeriet, og 
som navnlig tager sigte på at forbedre tilsyn, overvågning og kontrol, støtte småfiskeri, 
forbedre den videnskabelige viden om fiskebestande, støtte den blå økonomi og udvikle 
akvakultur.

Ordføreren mener, at protokollen vil fremme en ansvarlig og bæredygtig udnyttelse af 
fiskeressourcerne i Elfenbenskysten i begge parters interesse, og at den derfor er i 
overensstemmelse med målene for bæredygtige fiskeriaftaler og udviklingssamarbejde. 
Ordføreren foreslår derfor, at protokollen godkendes.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten, 
godkendes.
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