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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przedmiotowy protokół zawarty między UE i Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej musi być 
zgodny z nowym rozporządzeniem w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, w którym 
kładzie się szczególny nacisk na zrównoważone rybołówstwo i dobre zarządzanie, 
podkreślając też znaczenie spójności polityki w odniesieniu do wspólnej polityki rybołówstwa 
i celów UE w zakresie współpracy na rzecz rozwoju.

Protokół obejmuje okres sześciu lat, gwarantując w ten sposób pewną stabilność.

Uprawnienia połowowe przyznane statkom UE są, zdaniem Komisji, zgodne z najlepszymi 
dostępnymi opiniami naukowymi i zaleceniami Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony 
Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz pozostają w zgodzie z zasadą „dostępnej nadwyżki”. 

W nowym protokole ustanowiono tonaż referencyjny wynoszący 5 500 ton rocznie, który jest 
niższy niż w ramach poprzedniego protokołu (6 500 ton rocznie). Poziom połowu jest zatem 
kontrolowany, ale zapewnia statkom europejskim dobre połączenie łowisk dzięki 
porozumieniom w sprawie połowów, zawartym przez UE z kilkoma innymi krajami Afryki 
Zachodniej, co pozwala na wpisanie tego porozumienia do „regionalnej sieci aktywnych 
umów o partnerstwie w sprawie połowów”.

Rekompensata finansowa przewidziana w niniejszym protokole wynosi 682 000 EUR 
rocznie, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do poprzedniego protokołu. Przez pierwsze 
dwa lata kwota ta zostanie podzielona na kwoty roczne w wysokości 330 000 EUR na dostęp 
do obszaru połowowego Wybrzeża Kości Słoniowej i 352 000 EUR na konkretny cel 
wspierania wdrażania polityki rybołówstwa w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. W 
pozostałym okresie podział będzie wynosił odpowiednio 275 000 EUR i 407 000 EUR. 
Stanowi to znaczne i pożądane zwiększenie budżetu sektorowego, pozwalające na 
promowanie odpowiedzialnego rybołówstwa i zrównoważonej eksploatacji łowisk oraz 
mające w szczególności na celu poprawę sytuacji w zakresie monitorowania, kontroli i 
nadzoru, wspieranie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, poprawę stanu 
wiedzy na temat zasobów rybnych, wspieranie niebieskiej gospodarki i rozwój akwakultury.

Sprawozdawczyni jest zdania, że protokół będzie promował odpowiedzialną i zrównoważoną 
eksploatację zasobów rybnych w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej w interesie obu stron, a 
zatem jest spójny z celami porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem i współpracy na rzecz rozwoju. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje 
przyjęcie protokołu.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w 
sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej 
(lata 2018–2024).
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