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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Βάσει των σχετικών διαπραγματευτικών οδηγιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε 

διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση των Νήσων Κουκ με σκοπό τη σύναψη νέας συμφωνίας 

σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Νήσων Κουκ. 

Μετά το πέρας των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 21 Οκτωβρίου 2015 μονογραφήθηκαν 

μια νέα συμφωνία και το συναφές πρωτόκολλο. Καλύπτουν περίοδο οκτώ και τεσσάρων 

ετών αντίστοιχα από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής τους, ήτοι από την ημερομηνία 

υπογραφής τους. 

Η νέα συμφωνία προβλέπει πλαίσιο βασιζόμενο στις προτεραιότητες της μεταρρυθμισμένης 

κοινής αλιευτικής πολιτικής και της εξωτερικής της διάστασης, με στόχο τη σύναψη 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Κουκ. 

Κύριος στόχος του νέου πρωτοκόλλου είναι η δημιουργία δυνατοτήτων αλιείας για τα 

ενωσιακά σκάφη στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Κουκ, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 

επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της Επιτροπής 

Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC), κατά περίπτωση εντός των ορίων του 

διαθέσιμου πλεονάσματος. 

Στόχος είναι επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Νήσων Κουκ για την προώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και υπεύθυνης 

εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Κουκ, προς το 

συμφέρον και των δύο μερών. 

 

Η συνολική χρηματική αντιπαροχή ανέρχεται σε 2 870 000 ευρώ για όλη τη διάρκεια του 

παρόντος πρωτοκόλλου. Η εν λόγω συνολική χρηματική αντιπαροχή περιλαμβάνει δύο μη 

συνδεόμενα μεταξύ τους στοιχεία: 

• ετήσιο ποσό για την πρόσβαση στις περιοχές αλιείας των Νήσων Κουκ, ύψους 385 

000 ευρώ για το πρώτο και δεύτερο έτος και 350 000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο 

έτος, ισοδύναμο με βάρος αναφοράς 7 000 τόνων ετησίως, και 

• ειδικό ετήσιο ποσό ύψους 350 000 ευρώ για τη στήριξη και την υλοποίηση της 

τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Κουκ. 

****** 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, αρμόδια επί της ουσίας, να 

συστήσει στο Κοινοβούλιο να δώσει την συγκατάθεσή του στην πρόταση απόφασης του 

Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου 

εφαρμογής της. 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών προτείνει στην Επιτροπή Αλιείας να εγκρίνει ένα συνοδευτικό 

μη νομοθετικό ψήφισμα το οποίο θα περιλαμβάνει την εξής παράγραφο: 

• καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πριν από τη 
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λήξη του πρωτοκόλλου ή προτού αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την πιθανή 

αντικατάστασή του, εκ των υστέρων αξιολόγηση  του πρωτοκόλλου, η οποία θα 

συμπεριλαμβάνει ανάλυση κόστους-οφέλους. 
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