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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Островите Кук са архипелаг, който е разположен в южната част на Тихия океан, състои 

се от 9 острова и има население от около 18 000 граждани. Въпреки че островите Кук са 

класифицирани като „държава с по-висок среден доход“ с БВП от около 12 000 EUR 

през 2014 г., икономиката на страната е уязвима към външни сътресения и е крехка, по-

специално поради отдалечеността от външни пазари, малобройното население, 

ограничените природни ресурси, както и слаборазвитата инфраструктура. 

Туристическият сектор представлява 60% от БВП, а секторът на рибарството – само 

2%.  

 

Споразумението в областта на рибарството, договорено и парафирано на 21 октомври 

2015 г., е първата стъпка в отношенията между островите Кук и ЕС. Неговата цел е да 

се насърчат устойчиви политики в областта на рибарството, основани на отговорно 

използване на морските ресурси. 

 

Споразумението се сключва за срок от 8 години, а срокът на действие на протокола за 

прилагането му е 4 години, като може да бъде подновен.  В него се предвижда достъп 

на четири европейски кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон. Референтният тонаж 

се определя на 7 000 тона годишно за далекомигриращите видове. 

 

Разбивката на годишното финансово участие на ЕС е следната: 735 000 EUR за първите 

две години и 700 000 EUR за следващите две години. Отпуска се годишен пакет от 

350 000 EUR за подкрепа на развитието на политиката в областта на рибарството на 

островите Кук. Към тази годишна вноска от страна на ЕС се добавят и правата за 

достъп, заплащани от европейските корабособственици.  

  

Докладчикът по становище желае да подчертае значението, което това споразумение 

има за островите Кук предвид отпуснатите суми. Всъщност годишният секторен 

бюджет надвишава бюджета, предоставян за ЕФР 11 – 200 000 евро за 7 години. Нещо 

повече, това споразумение ще позволи на ЕС да насърчава принципите на устойчивия и 

отговорен риболов в региона на Тихия океан.  

 

Докладчикът по становище счита, че споразумението и протоколът към него отговарят 

на всички критерии, изисквани от новата обща политика в областта на рибарството 

(ОПОР), по-специално по отношение на опазването на ресурсите, отговорния и 

устойчив риболов, борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, 

спазването на правата на човека, на демократичните принципи и на принципите на 

правовата държава, както и на прозрачността. Поради тези причини докладчикът по 

становище предлага споразумението и протоколът към него да бъдат одобрени. 

****** 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 

да се даде одобрение за предложението за решение на Съвета за сключване на 

споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 

Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към 

него. 
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