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ĪSS PAMATOJUMS 

Kuka salu arhipelāgs atrodas Klusā okeāna dienvidu daļā un šajā arhipelāgā ir deviņas salas 

un aptuveni 18 000 iedzīvotāju. Kuka salas ir klasificētas kā "valsts ar vidēji augstiem 

ienākumiem", kuru IKP 2014. gadā bija aptuveni EUR 12 000 un kuru ekonomika tomēr ir 

neaizsargāta pret ārējiem šokiem un nestabila ārējo tirgu attālinātības, zema iedzīvotāju skaita, 

ierobežotu dabas resursu un zema līmeņa infrastruktūras dēļ. Tūrisma nozare aptver 60 % no 

IKP, savukārt zivsaimniecības nozare —tikai 2 %.  

 

Šis zivsaimniecības nolīgums, kuru parafēja 2015. gada 21. oktobrī, ir pirmais nolīgums 

attiecībām starp Kuka salām un ES. Tā mērķis ir veicināt ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku, 

kuras pamatā ir jūras resursu ilgtspējīga izmantošana. 

 

Nolīgums ir noslēgts uz astoņu gadu termiņu, savukārt tā īstenošanas protokols — uz četru 

gadu termiņu, kuru var pagarināt.  Tas paredz piekļuvi četriem Eiropas kuģiem, kuri zvejo 

tunzivis ar riņķvadu. Atsauces daudzums ir 7000 tonnu gadā attiecībā uz tālu migrējošām 

sugām. 

 

Ikgadējā ES finansiālā ieguldījuma sadalījums ir šāds: EUR 735 000 pirmajos divos protokola 

piemērošanas gados un EUR 700 000 turpmākajos divos gados. Ir piešķirts ikgadējs 

finansējums EUR 350 000 apmērā, lai atbalstītu Kuka salu zivsaimniecības nozares politikas 

attīstību. ES ikgadējo iemaksu papildina Eiropas kuģu īpašnieku maksājumi par piekļuves 

tiesībām.  

  

Referents vēlas uzsvērt to, cik nozīmīgs ir šis nolīgums Kuka salām piešķirto summu ziņā. 

Nozares gada budžets pārsniedz 11. EAF paredzētos EUR 200 000 septiņu gadu laikā. Turklāt 

šis nolīgums ļaus Eiropas Savienībai Klusā okeāna reģionā veicināt atbildīgas un ilgtspējīgas 

zvejas principus.  

 

Referents uzskata, ka nolīgums un tā protokols atbilst visiem kritērijiem, kas noteikti jaunajā 

KZP, jo īpaši attiecībā uz resursu saglabāšanu, atbildīgu un ilgtspējīgu zveju, cīņu pret NNN 

zveju, kā arī cilvēktiesību, demokrātijas principu, tiesiskuma un pārredzamības ievērošanu. Šo 

iemeslu dēļ referents ierosina apstiprināt šo nolīgumu un tā protokolu. 

****** 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt 

piekrišanu piekrišanu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības 

partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas 

protokolu. 
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