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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Cookeilanden zijn een eilandengroep in de Zuidelijke Stille Oceaan. De archipel telt 

9 eilanden en heeft een bevolking van ca. 18 000 inwoners. Met een bbp van ongeveer 

12 000 EUR in 2014 is het land ingedeeld bij de hogeremiddeninkomenslanden. Toch is de 

economie van de Cookeilanden kwetsbaar voor externe schokken en fragiel, met name door 

de grote afstand tot de buitenlandse markten, de geringe bevolkingsomvang, de beperkte 

natuurlijke hulpbronnen en de beperkte infrastructuur. De toeristische sector 

vertegenwoordigt er 60 % van het bbp, tegenover 2 % voor de visserij. 

 

De visserijovereenkomst, die op 21 oktober 2015 werd geparafeerd, is de eerste overeenkomst 

van die aard in de betrekkingen tussen de Cookeilanden en de EU. De overeenkomst is gericht 

op een duurzaam visserijbeleid, gebaseerd op een verantwoorde exploitatie van de 

visbestanden. 

 

De overeenkomst wordt gesloten voor een duur van acht jaar, en het protocol voor de 

tenuitvoerlegging ervan voorziet in een verlengbare termijn van vier jaar. De overeenkomst 

biedt vangstmogelijkheden voor vier vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen. De 

referentiehoeveelheid is 7 000 ton/jaar voor sterk migrerende soorten. 

 

De financiële tegenprestatie van de EU omvat een bijdrage van 735 000 EUR tijdens de eerste 

jaren en 700 000 EUR tijdens de twee volgende jaren, alsook een jaarlijks bedrag van 

350 000 EUR ter ondersteuning van de ontwikkeling van het visserijbeleid op de 

Cookeilanden. Naast de jaarlijkse bijdrage van de EU worden er ook toegangsrechten betaald 

door de Europese reders. 

 

De rapporteur onderstreept dat deze overeenkomst, gezien de toegekende bedragen, van groot 

belang is voor de Cookeilanden. De jaarlijkse toewijzing voor de sector ligt immers hoger dan 

die van het 11e EOF (200 000 EUR over zeven jaar). Bovendien maakt de overeenkomst het 

voor de EU mogelijk om de beginselen van duurzame en verantwoorde visserij in het gebied 

van de Stille Oceaan te promoten. 

 

De rapporteur is van mening dat de overeenkomst en het bijbehorende protocol voldoen aan 

alle in het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid gestelde voorwaarden, met name wat 

betreft de instandhouding van de visbestanden, verantwoorde en duurzame visserij, 

bestrijding van IIO-visserij, eerbiediging van de mensenrechten, de democratische beginselen 

en de rechtsstaat, alsook transparantie. De rapporteur stelt derhalve voor de overeenkomst en 

het bijbehorende protocol goed te keuren. 

****** 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking 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. 
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