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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európska komisia na základe príslušných smerníc na rokovania viedla rokovania s vládou 

Cookových ostrovov s cieľom uzavrieť medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi novú 

dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol. 

Na záver týchto rokovaní bola 21. októbra 2015 parafovaná nová dohoda a protokol. 

Dohoda sa vzťahuje na obdobie ôsmich rokov a protokol na obdobie štyroch rokov odo dňa 

ich predbežného uplatňovania, t. j. odo dňa ich podpísania. 

Novou dohodou sa ustanoví rámec, ktorým sa na účely strategického partnerstva medzi 

Európskou úniou a Cookovými ostrovmi zohľadnia priority zreformovanej spoločnej 

rybárskej politiky a jej vonkajší rozmer. 

Hlavným cieľom nového protokolu je poskytnúť plavidlám Únie rybolovné možnosti 

v rybolovnej zóne Cookových ostrovov na základe najlepších dostupných vedeckých 

odporúčaní a pri dodržiavaní ochranných a riadiacich opatrení Komisie pre rybolov 

v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC) v závislosti od dostupného nadbytku. 

Ďalším zámerom je posilniť v záujme oboch strán spoluprácu medzi Európskou úniou 

a Cookovými ostrovmi s cieľom podporiť udržateľnú rybársku politiku a zodpovedné 

využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne Cookových ostrovov. 

 

Celkový finančný príspevok predstavuje 2 870 000 EUR na celé obdobie platnosti tohto 

protokolu. Tento celkový finančný príspevok pozostáva z dvoch samostatných položiek, 

ktorými sú: 

• ročná suma na prístup do rybolovných oblastí Cookových ostrovov vo výške 

385 000 EUR za prvý a druhý rok a vo výške 350 000 EUR za tretí a štvrtý rok, 

čo zodpovedá referenčnej tonáži 7 000 ton ročne, a 

• osobitná ročná suma vo výške 350 000 EUR na podporu a vykonávanie odvetvovej 

rybárskej politiky Cookových ostrovov. 

****** 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil udeliť 

súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v odvetví udržateľného 

rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a jej vykonávacieho 

protokolu. 

Výbor pre rozpočet navrhuje Výboru pre rybárstvo, aby prijal sprievodné nelegislatívne 

uznesenie, ktoré bude obsahovať aj tento bod: 

• vyzýva Komisiu, aby pred skončením platnosti protokolu alebo pred začatím rokovaní 

o jeho prípadnom nahradení predložila Parlamentu a Rade ex post hodnotenie protokolu 

vrátane analýzy nákladov a prínosov. 
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