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BEKNOPTE MOTIVERING 

Op basis van de desbetreffende onderhandelingsrichtsnoeren heeft de Europese Commissie 

onderhandelingen gevoerd met de regering van de Cookeilanden met het oog op het sluiten 

van een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese 

Unie en de Cookeilanden en van een protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan. 

Na afloop van deze onderhandelingen zijn op 21 oktober 2015 een nieuwe overeenkomst en 

een nieuw protocol geparafeerd. Zij bestrijken een periode van acht respectievelijk vier 

jaar vanaf de datum van voorlopige toepassing, d.w.z. vanaf de datum van de ondertekening 

ervan. 

De nieuwe overeenkomst is bedoeld om een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie 

en de Cookeilanden tot stand te brengen binnen een kader waarin rekening wordt gehouden 

met de prioriteiten van het hervormd gemeenschappelijk visserijbeleid en de externe dimensie 

van dat beleid. 

Het nieuwe protocol is er in de eerste plaats op gericht om de Unievaartuigen 

vangstmogelijkheden in de visserijzone van de Cookeilanden te bieden op basis van het beste 

beschikbare wetenschappelijke advies, met inachtneming van de instandhoudings- en 

beheersmaatregelen van de Commissie voor de visserij in de westelijke en centrale Stille 

Oceaan (WCPFC) en, indien van toepassing, binnen de grenzen van het beschikbare 

overschot. 

Voorts wordt beoogd om in het belang van beide partijen de samenwerking tussen de 

Europese Unie en de Cookeilanden te versterken met het oog op de bevordering van een 

duurzaam visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de 

visserijzone van de Cookeilanden. 

 

De totale financiële tegenprestatie bedraagt 2 870 000 EUR voor de looptijd van dit 

protocol. Deze totale financiële tegenprestatie omvat twee van elkaar losstaande onderdelen: 

• een jaarlijks bedrag voor toegang tot de visserijzone van de Cookeilanden ten belope 

van 385 000 EUR voor het eerste en tweede jaar en 350 000 EUR voor het derde en 

vierde jaar , hetgeen overeenkomt met een referentietonnage van 7 000 ton per jaar, 

alsmede 

• een specifiek jaarlijks bedrag van 350 000 EUR voor de ondersteuning en 

tenuitvoerlegging van het sectorale visserijbeleid van de Cookeilanden. 

****** 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij het 

Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de 

Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij 

tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden en van het protocol voor de 

tenuitvoerlegging daarvan. 

De Begrotingscommissie beveelt de Commissie visserij aan een begeleidende niet-

wetgevingsresolutie aan te nemen die de volgende paragraaf bevat: 
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• verzoekt de Commissie om vóór het verstrijken van het protocol of vóór het begin van 

de onderhandelingen over een eventuele vervanging ervan aan het Parlement en de Raad 

een ex-postevaluatie van het protocol voor te leggen, die ook een kosten-batenanalyse 

omvat. 
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