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Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża 
Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) 
Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w 
sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy 
o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża 
Kości Słoniowej (lata 2018–2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (10858/2018),

– uwzględniając protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024) 
(10856/2018),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (C8-0387/2018),

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 
projektu decyzji1,

– uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Rozwoju (A8-
0034/2019),

A. mając na uwadze, że Komisja Europejska wynegocjowała z rządem Republiki 
Wybrzeża Kości Słoniowej nową umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów wraz z protokołem wykonawczym do umowy na okres sześciu lat;

B. mając na uwadze, że ogólnym celem umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej jest zacieśnienie 
współpracy między Unią Europejską a Wybrzeżem Kości Słoniowej w dziedzinie 
rybołówstwa, w interesie obu stron, w drodze propagowania zrównoważonej polityki 
rybołówstwa i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w wyłącznej strefie 

1 Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2019)0063.



ekonomicznej (w.s.e.) Wybrzeża Kości Słoniowej;

C. mając na uwadze, że wykorzystywanie uprawnień do połowów na mocy poprzedniej 
umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wybrzeżem 
Kości Słoniowej plasowało się średnio na poziomie 79 %, co uznawane jest za ogólnie 
dobry wynik; mając jednak na uwadze, że w tym okresie taklowce nie wykorzystywały 
dostępnych uprawnień do połowów;

D. mając na uwadze, że zawieranie kolejnych umów o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej miało korzystny 
wpływ na gospodarkę Wybrzeża Kości Słoniowej dzięki wykorzystywaniu lokalnych 
marynarzy, portu i fabryki konserw w Abidżanie, wykorzystywaniu przyłowów 
unijnych sejnerów tuńczykowych i wzmocnieniu lokalnych zdolności do 
monitorowania (chociaż ogólnie są one uznawane za niedostateczne);

E. mając na uwadze, że umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 
między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej powinna wspierać skuteczniejszy i bardziej 
zrównoważony rozwój społeczności rybackich w tym kraju, a także powiązanych gałęzi 
przemysłu i działalności; mając na uwadze, że wsparcie gwarantowane w ramach 
przedmiotowego protokołu powinno być zgodne z krajowymi planami rozwoju – w 
szczególności z planem strategicznym na rzecz rozwoju hodowli, rybołówstwa i 
akwakultury – oraz z planem działania na rzecz niebieskiej gospodarki opracowanym 
we współpracy z ONZ, z myślą o zwiększeniu produkcji i profesjonalizacji sektora, aby 
zaspokoić potrzeby społeczeństwa w zakresie żywności i zatrudnienia; mając na 
uwadze, że zgodnie ze wspomnianym planem strategicznym do spełnienia tych celów 
potrzebny jest budżet w wysokości ponad 140 mln EUR;

F. mając na uwadze, że za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju UE 
przeznacza na rzecz Wybrzeża Kości Słoniowej wieloletni budżet w wysokości 
273 mln EUR, skupiając się między innymi na obszarach infrastruktury, ochrony 
zdrowia i pomocy humanitarnej;

1. uważa, że umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a 
Wybrzeżem Kości Słoniowej powinna sprzyjać realizacji dwóch jednakowo ważnych 
celów: 1) zapewnienia uprawnień do połowów statkom UE na wodach w.s.e. Wybrzeża 
Kości Słoniowej w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe i z poszanowaniem 
środków ochrony i zarządzania podejmowanych przez organizacje regionalne, do 
których należy Wybrzeże Kości Słoniowej, zwłaszcza ICCAT, oraz w granicach 
dostępnej nadwyżki; oraz 2) wspierania współpracy między UE a Wybrzeżem Kości 
Słoniowej z myślą o zrównoważonej polityce rybołówstwa i odpowiedzialnej 
eksploatacji zasobów rybnych w obszarze połowowym Wybrzeża, a także 
przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa Wybrzeża Kości 
Słoniowej dzięki współpracy gospodarczej, finansowej, technicznej i naukowej z 
poszanowaniem suwerennych wyborów dokonywanych przez ten kraj w odniesieniu do 
rozwoju sektora;

2. zwraca uwagę na wnioski przeprowadzonej we wrześniu 2017 r. oceny retrospektywnej 
i perspektywicznej protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej, w której wskazano między 
innymi, że protokół do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 
między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej na lata 2013–2018 w ujęciu ogólnym okazał 



się skuteczny, wydajny, odpowiadający poszczególnym interesom, spójny z polityką 
sektorową Wybrzeża Kości Słoniowej i został dobrze przyjęty przez zainteresowane 
podmioty oraz że zalecane jest podpisanie nowego protokołu;

3. podkreśla, że przy wdrażaniu i ewentualnych przeglądach lub przedłużeniu umowy o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wybrzeżem Kości 
Słoniowej i protokołu do umowy należy wziąć pod uwagę plan strategiczny na rzecz 
rozwoju hodowli, rybołówstwa i akwakultury oraz plan działania na rzecz niebieskiej 
gospodarki z myślą o rozwoju sektora rybołówstwa Wybrzeża Kości Słoniowej i 
przestrzegać ich ze szczególnym uwzględnieniem:

– poprawy struktury zarządzania: przygotowania i przyjęcia ustawodawstwa oraz 
dalszego rozwoju planów zarządzania;

– wzmocnienia kontroli i nadzoru w.s.e. Wybrzeża Kości Słoniowej;

– lepszych środków zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów (połowów NNN), w tym na wodach śródlądowych;

– budowy lub dostosowania nabrzeży wyładunkowych i portów, w szczególności – 
choć nie tylko – w porcie w Abidżanie;

– poprawy warunków w wędzarniach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
kobiet, aby umożliwić osiągnięcie skuteczniejszego systemu konserwowania;
– wspierania poprawy warunków pracy kobiet, które są głównie odpowiedzialne za 

przetwarzanie przyłowów;

– stworzenia morskich obszarów chronionych;

– wzmocnienia partnerstw z państwami trzecimi w postaci umów dotyczących 
połowów, zapewniając przejrzystość dzięki publikacji treści tych umów, a także 
stworzenia regionalnego programu szkolenia oraz wykorzystywania obecności 
obserwatorów;
– budowy targowisk rybnych;

– umożliwienia umacniania organizacji reprezentujących mężczyzn i kobiety w 
sektorze rybołówstwa, zwłaszcza osoby zajmujące się tradycyjnym łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym, przyczyniając się do wzmocnienia potencjału 
technicznego i zdolności w zakresie zarządzania i negocjacji;
– budowy lub dostosowania ośrodków kształcenia podstawowego i szkolenia 

zawodowego, aby podnieść kwalifikacje rybaków i marynarzy;

– zwiększenia zdolności w zakresie badań naukowych i monitorowania zasobów 
rybnych;

– ogólnej poprawy zrównoważonego charakteru zasobów morskich;

4. uważa, że można by przyjąć ambitniejsze przepisy dotyczące zatrudniania marynarzy 
pochodzących z krajów AKP na statkach rybackich UE, którzy stanowią obecnie 20 % 
załogi; przypomina o konieczności przestrzegania zasad MOP, a w szczególności 
nawołuje do podpisania konwencji MOP nr 188, która przewiduje obowiązek 
poszanowania ogólnych zasad wolności stowarzyszania się i rokowań zbiorowych 



pracowników oraz zasady niedyskryminowania w zakresie zatrudnienia i pracy; wzywa 
ponadto do uwzględnienia żądań związków zawodowych lokalnych marynarzy 
apelujących o lepsze stosowanie zabezpieczeń społecznych, zdrowotnych i 
emerytalnych marynarzy pochodzących z krajów AKP;

5. uważa, że należy opracować informacje na temat korzyści, jakie niesie stosowanie 
protokołu dla lokalnej gospodarki (zatrudnienie, infrastruktura, poprawa warunków 
społecznych);

6. uważa za pożądane zwiększenie ilości i dokładności informacji na temat wszystkich 
połowów (docelowych i przyłowów) i stanu ochrony zasobów rybnych oraz lepsze 
wykorzystywanie środków przeznaczonych na wsparcie sektorowe, aby móc lepiej 
ocenić wpływ umowy na ekosystem morski i na społeczności rybackie; wzywa Komisję 
do wspierania sprawnego i przejrzystego funkcjonowania organów odpowiedzialnych 
za monitorowanie stosowania umowy, w tym ustanowienia w tym celu wspólnego 
komitetu naukowego z udziałem stowarzyszeń rybaków trudniących się tradycyjnym 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i stowarzyszeń kobiet trudniących się 
wędzeniem ryb, związków zawodowych, przedstawicieli społeczności przybrzeżnych i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego Wybrzeża Kości Słoniowej;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w ramach polityki współpracy i pomocy 
publicznej na rzecz rozwoju Wybrzeża Kości Słoniowej miały na uwadze pożądaną 
komplementarność między Europejskim Funduszem Rozwoju i wsparciem sektorowym 
ustanowionym w ramach umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, 
tak by szybciej i skuteczniej przyczynić się do wzmocnienia pozycji lokalnych 
społeczności rybackich i pełnego sprawowania przez ten kraj suwerennej kontroli nad 
własnymi zasobami;

8. wzywa Komisję, by zaapelowała do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej o 
wykorzystanie wkładu finansowego przewidzianego w protokole w celu 
zrównoważonego wzmocnienia krajowego sektora rybołówstwa, wspierania popytu na 
lokalne inwestycje i projekty przemysłowe oraz tworzenia lokalnych miejsc pracy;

9. wzywa Komisję Europejską, aby przedstawiła Parlamentowi i udostępniła publicznie 
protokoły i wnioski z posiedzeń wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy, 
wieloletni program sektorowy przewidziany w art. 4 protokołu oraz wnioski z 
odnośnych ocen rocznych; wzywa Komisję, aby umożliwiła przedstawicielom 
Parlamentu udział w posiedzeniach wspólnego komitetu w charakterze obserwatorów 
oraz by zachęcała do uczestnictwa społeczności rybackie Wybrzeża Kości Słoniowej;

10. wzywa Komisję i Radę, aby w ramach przysługujących im uprawnień bezzwłocznie 
i w pełni informowały Parlament na wszystkich etapach procedury związanych z 
protokołem i jego ewentualnym przedłużeniem zgodnie z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi i 
parlamentowi Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej.


