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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Na základě příslušných směrnic pro jednání vedla Evropská komise jednání s vládou 

Cookových ostrovů za účelem uzavření nové dohody mezi Evropskou unií a Cookovými 

ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě. 

Po ukončení těchto jednání byly nová dohoda a nový protokol dne 21. října 2015 

parafovány. Dohoda bude platit po dobu osmi a protokol po dobu čtyř let od prvního dne 

jejich prozatímního provádění, tzn. od data jejich podpisu. 

Nová dohoda tvoří rámec, který zohledňuje priority reformované společné rybářské politiky 

a její vnější rozměr, a usiluje o navázání strategického partnerství mezi Evropskou unií 

a Cookovými ostrovy. 

Hlavním cílem nového protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Unie v rybolovné 

oblasti Cookových ostrovů na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a 

v příslušných případech při respektování opatření na zachování a řízení zdrojů přijatých 

Komisí pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) v mezích dostupného 

přebytku. 

Cílem je také prohloubit spolupráci mezi Evropskou unií a Cookovými ostrovy, aby byla 

v zájmu obou stran podporována politika udržitelného rybolovu a odpovědné využívání 

rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Cookových ostrovů. 

 

Celkový finanční příspěvek na celou dobu trvání tohoto protokolu bude činit 

2 870 000 EUR. Tento celkový finanční příspěvek sestává ze dvou vzájemně oddělených 

složek, kterými jsou: 

• roční částka za přístup do lovišť Cookových ostrovů ve výši 385 000 EUR pro první 

a druhý rok a ve výši 350 000 EUR pro třetí a čtvrtý rok, jež odpovídá referenčnímu 

množství 7000 tun ročně, a 

• specifická roční částka ve výši 350 000 EUR na podporu a provádění politiky 

Cookových ostrovů v odvětví rybolovu. 

****** 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu 

udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a vládou 

Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu 

k této dohodě. 

Výbor pro rozpočet navrhuje Výboru pro rybolov, aby přijal doprovodné nelegislativní 

usnesení, které bude obsahovat následující body: 

• vyzývá Komisi, aby před skončením platnosti protokolu nebo před zahájením jednání 

o jeho případném nahrazení předložila Parlamentu a Radě hodnocení protokolu ex 

post, včetně analýzy nákladů a přínosů. 
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