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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento protokol medzi EÚ a Republikou Pobrežia Slonoviny musí byť v súlade s novým 
nariadením o spoločnej rybárskej politike (SRP), ktorá kladie dôraz najmä na udržateľnosť 
rybolovu a dobrú správu a zároveň uznáva dôležitosť politickej súdržnosti medzi cieľmi SRP 
a cieľmi EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce.

Protokol sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov, čím zaručuje určitú stabilitu.

Podľa Komisie sú rybolovné možnosti priznané námorným plavidlám EÚ v súlade s 
najlepšími dostupnými vedeckými stanoviskami, ako aj s odporúčaniami Medzinárodnej 
komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), pričom zároveň rešpektujú zásadu 
„dostupného nadbytku“. 

V novom protokole sa stanovuje referenčná tonáž vo výške 5 500 ton ročne, čo je menej ako v 
predchádzajúcom protokole (6 500 ton ročne). Úroveň úlovku sa teda kontroluje, i tak to však 
umožňuje dobré prepojenie rybolovných oblastí pre európske plavidlá vďaka rybárskym 
dohodám, ktoré EÚ uzatvorila s niekoľkými ďalšími krajinami západnej Afriky, čím sa táto 
dohoda stáva súčasťou tzv. regionálnej siete aktívnych dohôd o partnerstve v sektore 
rybolovu.

Finančný príspevok stanovený v tomto protokole predstavuje 682 000 EUR ročne, čo je 
mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim protokolom. V prvých dvoch rokoch sa táto 
celková suma rozdelí na dve ročné sumy vo výške 330 000 EUR na prístup do rybolovnej 
oblasti Pobrežia Slonoviny a 352 000 EUR na špeciálny účel, ktorým je podpora vykonávania 
rybárskej politiky na Pobreží Slonoviny. Na zostávajúce obdobie sa prostriedky rozdelia na 
sumu 275 000 EUR a 407 000 EUR. Tieto prostriedky predstavujú výrazné a vítané zvýšenie 
v rámci sektorového rozpočtu, ktorým sa podporí zodpovedný rybolov a udržateľné 
využívania rybolovných zdrojov a ktoré sa bude zameriavať najmä na zlepšenie 
monitorovania, kontroly a dohľadu, podporu drobného rybolovu, zlepšenie vedeckých 
poznatky o populáciách rýb, podporu modrého hospodárstva a rozvoj akvakultúry.

Spravodajkyňa sa domnieva, že protokol podporí zodpovedné a udržateľné využívanie 
rybolovných zdrojov na Pobreží Slonoviny v záujme oboch strán, a preto je v súlade s cieľmi 
dohôd o udržateľnom rybárstve a rozvojovej spolupráci. Z týchto dôvodov spravodajkyňa 
navrhuje, aby bol protokol schválený.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie 
návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v 
sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežie Slonoviny (2018 – 2024).
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