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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta protokol med EU in Republiko Slonokoščeno obalo mora biti skladen z novo uredbo o 
skupni ribiški politiki, ki zlasti poudarja trajnostno ribištvo in dobro upravljanje, hkrati pa 
priznava, da je pomembno uskladiti skupno ribiško politiko in cilje EU na področju 
razvojnega sodelovanja.

Protokol velja šest let in s tem omogoča določeno stabilnost.

Po podatkih Komisije ribolovne možnosti, dodeljene plovilom EU, upoštevajo najboljša 
razpoložljiva znanstvena mnenja ter priporočila Mednarodne komisije za ohranitev tunov v 
Atlantiku (ICCAT) in spoštujejo načelo „razpoložljivega presežka“. 

Novi protokol določa referenčno tonažo 5500 ton na leto, ki je nižja kot v prejšnjem protokolu 
(6500 ton na leto). Raven ulova se torej nadzoruje, vendar vseeno omogoča dobro povezanost 
ribolovnih območij za evropska plovila, zahvaljujoč se ribolovnim sporazumom, ki jih je EU 
podpisala z drugimi zahodnoafriškimi državami, s tem pa ga uvršča v „regionalno mrežo 
aktivnih sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju“.

Finančni prispevek, predviden v protokolu, znaša 682 000 EUR na leto, kar je nekoliko več
kot v prejšnjem protokolu. Za prvi dve leti bo skupni znesek razdeljen na letna zneska v višini 
330 000 EUR za dostop do ribolovnega območja Slonokoščene obale in 352 000 EUR za 
posebni namen podpore izvajanju ribiške politike v Slonokoščeni obali. Za preostalo obdobje 
bo razdeljen na 275 000 EUR in 407 000 EUR. To pomeni znatno in dobrodošlo povečanje 
sektorskega proračuna za spodbujanje odgovornega ribolova in trajnostnega izkoriščanja 
ribištva, zlasti pa je namenjeno izboljšanju spremljanja, nadzora in opazovanja, podpori 
malemu ribolovu, izboljšanju znanstvenega poznavanja ribjih staležev, podpori modremu 
gospodarstvu in razvoju akvakulture.

Pripravljavka mnenja meni, da bo protokol v interesu obeh pogodbenic spodbujal odgovorno 
in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Slonokoščeni obali in je zato v skladu s cilji 
sporazumov o trajnostnem ribolovu in razvojnem sodelovanju. Pripravljavka mnenja zato 
predlaga, naj se protokol odobri.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev predloga 
sklepa Sveta sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med 
Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)
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