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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O protocolo celebrado entre a UE e a República da Costa do Marfim tem de cumprir o 
disposto no novo regulamento relativo à política comum das pescas (PCP), que coloca a 
tónica, em especial, na pesca sustentável e na boa governação, reconhecendo, 
simultaneamente, a importância da coerência das políticas entre a PCP e os objetivos da UE 
em matéria de cooperação para o desenvolvimento.

O protocolo abrange um período de seis anos, proporcionando, assim, um certo grau de 
estabilidade.

As possibilidades de pesca atribuídas aos navios da UE estão, segundo a Comissão, em 
conformidade com os melhores pareceres científicos disponíveis e com as recomendações da 
Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico e em consonância com 
o princípio do «excedente disponível». 

O novo protocolo prevê uma tonelagem de referência de 5500 toneladas por ano, a qual é 
inferior à do protocolo anterior (6500 toneladas por ano). Por conseguinte, o nível de capturas 
é controlado, permitindo, não obstante, uma rede de zonas de pesca para os navios da União 
devido aos acordos de pesca celebrados pela UE com vários outros países da África 
Ocidental, o que permite a inclusão deste acordo numa «rede regional de APP ativos».

A contrapartida financeira prevista no presente protocolo ascende a 682 000 EUR por ano –
um ligeiro aumento em relação ao protocolo anterior. Para os dois primeiros anos, este 
montante total será dividido em montantes anuais de 330 000 EUR para o acesso à zona de 
pesca da Costa do Marfim e de 352 000 EUR para o objetivo específico de apoio à execução 
da política das pescas na Costa do Marfim. Para o período restante, a divisão será de 
275 000 EUR e 407 000 EUR, respetivamente. Isto representa um aumento significativo e 
positivo do orçamento setorial, ao promover a pesca responsável e a exploração sustentável da 
pesca, e visando, nomeadamente, melhorar o acompanhamento, o controlo e a vigilância, 
apoiar a pesca de pequena escala, melhorar o conhecimento científico das unidades 
populacionais de peixes, apoiar a economia azul e desenvolver a aquicultura.

A relatora de parecer considera que o protocolo promoverá a exploração responsável e 
sustentável dos recursos haliêuticos na Costa do Marfim no interesse de ambas as Partes e é, 
por conseguinte, coerente com os objetivos dos acordos de pesca sustentável e da cooperação 
para o desenvolvimento. Por estas razões, a relatora propõe a aprovação do protocolo.

******

A  Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a recomendar a aprovação da proposta de decisão do Conselho relativa à celebração 
do Protocolo de Execução do Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a União Europeia 
e a República da Costa do Marfim (2018-2024).
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