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KORT BEGRUNDELSE 

På grundlag af de relevante forhandlingsdirektiver har Europa-Kommissionen ført 

forhandlinger med Cookøernes regering med henblik på at indgå en ny partnerskabsaftale om 

bæredygtigt fiskeri med tilhørende gennemførelsesprotokol mellem Den Europæiske Union 

og Cookøerne. 

Disse forhandlinger mundede ud i, at der den 21. oktober 2015 blev paraferet en ny aftale og 

en protokol dertil. De gælder i en periode på henholdsvis otte år og fire år fra datoen for 

deres midlertidige anvendelse, dvs. fra undertegnelsesdatoen. 

Den nye aftale skal danne grundlag for et strategisk partnerskab om fiskeri mellem Den 

Europæiske Union og Cookøerne, som tager hensyn til prioriteterne i den fælles fiskeripolitik 

efter reformen og dennes eksterne dimension. 

Hovedformålet med den nye protokol er at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjerne i 

Cookøernes fiskeriområde i overensstemmelse med den bedste tilgængelige videnskabelige 

rådgivning og under hensyntagen til de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er 

vedtaget af Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC) og, hvor 

det er relevant, inden for grænserne af det disponible overskud. 

Formålet er ligeledes at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Cookøerne 

med henblik på at udvikle en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af 

fiskeressourcerne i Cookøernes fiskeriområde i begge parters interesse. 

 

Den samlede finansielle modydelse beløber sig til 2 870 000 EUR i denne protokols 

løbetid. Den samlede finansielle modydelse omfatter to uafhængige elementer: 

 et årligt beløb for adgang til Cookøernes fiskeriområde på 385 000 EUR for det første 

og det andet år og på 350 000 EUR for det tredje og det fjerde år, hvilket modsvarer en 

referencemængde på 7 000 tons pr. år, og 

 et særligt årligt beløb på 350 000 EUR til støtte for og gennemførelse af Cookøernes 

sektorpolitikker for fiskeri. 

 

****** 

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at 

forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri 

mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende 

gennemførelsesprotokol godkendes. 

Budgetudvalget foreslår Fiskeriudvalget at vedtage en ledsagende ikke-lovgivningsmæssig 

beslutning, der bør omfatte følgende punkt: 

 Opfordrer Kommissionen til, inden protokollen udløber, eller inden der påbegyndes 

forhandlinger om en eventuel ny aftale, at forelægge Parlamentet og Rådet en 

opfølgende evaluering af protokollen, herunder en cost-benefit-analyse. 
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