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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub 
forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook 
privind prelungirea Protocolului de punere în aplicare a acordului de parteneriat în 
domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook
(11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11262/20),

– având în vedere proiectul de Acord sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea 
Europeană și guvernul Insulelor Cook privind prelungirea Protocolului de punere în 
aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea 
Europeană și guvernul Insulelor Cook (11271/20),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și 
articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-
0368/2020),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru bugete,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A9-0243/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Insulelor Cook.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Insulele Cook sunt un arhipelag în Oceanul Pacific, format din 15 insule împărțite în două 
grupuri, cu o populație de aproximativ 15 000 de persoane (potrivit datelor din 2011). Trebuie 
remarcată relația privilegiată pe care Insulele Cook o au cu Noua Zeelandă; ambele au aceeași 
monedă și toți cetățenii Insulelor Cook au dreptul la cetățenia neozeelandeză. Pescuitul 
reprezintă mai puțin de 3 % din PIB-ul țării. Cota sa valorică a rămas stabilă în contextul unei 
creșteri a PIB-ului de ordinul a 34 %, ceea ce înseamnă o diminuare a ponderii sale relative în 
economia locală.

Cea mai mare parte a capturilor interne de ton sunt debarcate în afara Insulelor Cook. 
Anumite cantități sunt debarcate în portul Avatiu de pe insula Rarotonga, asigurând consumul 
intern și exporturile către Noua Zeelandă și Japonia.

Zona economică exclusivă a Insulelor Cook, aflată la granița cu Kiribati, Tokelau, Polinezia 
Franceză, Samoa Americană, Niue și zonele din larg, ocupă o suprafață de 1,98 milioane km2; 
această întindere, deși sporește potențialul economic al pescuitului, creează dificultăți de 
supraveghere și control, motiv pentru care pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat devine 
o problemă greu de rezolvat din cauza dispersării resurselor pe o suprafață atât de mare.

În mod tradițional, Insulele Cook au permis accesul navelor de pescuit din alte țări în zona sa 
economică exclusivă. Totuși, aceste acorduri se înscriu într-un context pur comercial și cu 
caracter privat, ceea ce face dificilă stabilirea de relații bazate pe criterii de durabilitate a 
resurselor. Acest lucru a avut consecințe grave asupra condițiilor de viață ale comunităților 
costiere și a afectat anumite specii de ton. 

Majoritatea navelor de pescuit cu plasă-pungă care pescuiesc în zona economică exclusivă a 
Insulelor Cook navighează sub pavilionul SUA, iar redeschiderea unei fabrici de conserve în 
Samoa Americană a creat noi oportunități economice în regiune. Autorizațiile de pescuit cu 
paragate sunt deținute în principal de nave din China și Vanuatu. 

Flota europeană din regiune este formată din nave de pescuit cu plasă-pungă. Având în vedere 
faptul că, în mod tradițional, navele cu paragate din UE pescuiesc în apele mai temperate de la 
sudul Insulelor Cook, și având în vedere cerințele Regulamentului privind conservarea 
rechinilor din Insulele Cook, navele cu paragate ale UE au un interes redus să pescuiască în 
viitor în zona economică exclusivă a Insulelor Cook.

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și guvernul 
Insulelor Cook a intrat în vigoare la 10 mai 2017. Protocolul de punere în aplicare a acordului 
s-a aplicat de la 14 octombrie 2016 pentru o perioadă de patru ani și expiră la 
13 octombrie 2020.

La 7 iulie 2020, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocierile cu guvernul Insulelor 
Cook în vederea încheierii unui nou protocol de punere în aplicare a acordului. Deoarece criza 
cauzată de pandemia de COVID-19 a întârziat desfășurarea negocierilor, Comisia a negociat 
în numele Uniunii, în baza mandatului său, un acord sub forma unui schimb de scrisori dintre 
Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook privind prelungirea Protocolului de punere în 
aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea 
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Europeană și guvernul Insulelor Cook pe o durată de maximum un an. Negocierile s-au 
încheiat cu succes și schimbul de scrisori a fost parafat la 29 iulie 2020.

Obiectivul acordului sub forma unui schimb de scrisori este de a permite Uniunii Europene și 
guvernului Insulelor Cook să colaboreze în continuare pentru a promova o politică sustenabilă 
în domeniul pescuitului și exploatarea responsabilă a resurselor piscicole în apele Insulelor 
Cook și pentru a permite navelor Uniunii să își desfășoare activitățile de pescuit în apele 
respective.

Pentru a asigura continuitatea activităților de pescuit ale navelor Uniunii Europene în apele 
Insulelor Cook, acordul sub forma unui schimb de scrisori ar trebui să se aplice cu titlu 
provizoriu până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil este o alegere strategică a Uniunii 
Europene și a Insulelor Cook, care oferă posibilități de pescuit navelor care arborează 
pavilionul unui stat membru al Uniunii pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, 
respectând totodată măsurile de conservare și gestionare ale Comisiei pentru pescuitul în 
Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC) și în limitele surplusului disponibil. Decizia de a 
opta pentru un acord în acest context este susținută de evaluarea ex ante menționată anterior, 
realizată în iunie 2013 de către experți externi, care concluzionează că încheierea unui 
protocol este o soluție mai bună pe termen lung pentru sustenabilitatea resurselor piscicole, 
respectarea drepturilor lucrătorilor și dezvoltarea sectorului pescuitului pentru ambele părți 
decât negocierile directe între nave și autoritățile din Insulele Cook.

Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru patru nave de pescuit ton cu plasă-pungă. 
Având în vedere cerințele stabilite în acordurile aplicabile Oceanului Pacific de Vest și 
Central (Kiribati și Insulele Solomon), protocolul va permite flotelor statelor membre ale 
Uniunii Europene să rămână în zona de activitate curentă și va ajuta la crearea unor 
posibilități de pescuit, care poate avea efecte pozitive pe termen lung.

Contribuția financiară anuală prevăzută de acord este de 735 000 EUR în primul și al doilea 
an și de 700 000 EUR în cel de al treilea și al patrulea an, având ca bază:

a) un tonaj de referință de 7 000 de tone, pentru o sumă aferentă accesului la ape de 
385 000 EUR, pentru primul și al doilea an, și de 350 000 EUR pentru al treilea și al patrulea 
an; și

b) un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Insulelor 
Cook, în valoare de 350 000 EUR pentru primul, al doilea, al treilea și al patrulea an. Aceste 
prevederi corespund obiectivelor politicii naționale în domeniul pescuitului și răspund, în 
primul rând, nevoilor Insulelor Cook în domeniul cercetării științifice, al pescuitului artizanal 
și al activităților de monitorizare, control și supraveghere al pescuitului, precum și de 
combatere a pescuitului ilegal.

În acest sens, raportorul ar dori să sublinieze că contribuțiile care vizează sprijinirea 
dezvoltării politicii sectoriale a pescuitului în Insulele Cook variază între 47,6 % și 50 % din 
totalul care urmează să fie transferat, reprezentând, astfel, o contribuție semnificativă în 
termeni procentuali. 

Raportorul recomandă Parlamentului să aprobe prelungirea acestui protocol, având în vedere 
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importanța acestuia atât pentru Insulele Cook, cât și pentru flotele Uniunii Europene care 
operează în apele acestei țări.

În final, raportorul subliniază că Parlamentul trebuie să fie informat imediat și pe deplin, în 
toate etapele, cu privire la procedurile referitoare la protocol sau la reînnoirea acestuia. 
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17.11.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui 
schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook privind prelungirea 
Protocolului de punere în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului 
sustenabil dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook
(COM(2020)0589 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

Raportoare pentru aviz: Valérie Hayer

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Primul și actualul Acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și 
guvernul Insulelor Cook (denumit în continuare „acordul de parteneriat”) a fost semnat la 14 
octombrie 20161 pentru o perioadă de opt ani. 

Ultimul protocol2 , care stabilește posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în 
Acordul de parteneriat, a intrat în vigoare la 14 octombrie 2016 și a expirat la 13 octombrie 
2020. 

Obiectivul protocolului este de a oferi posibilități de pescuit pentru navele Uniunii Europene în 
apele Insulelor Cook în conformitate cu avizele științifice și cu recomandările Comisiei pentru 
pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC), în limitele surplusului disponibil. De 
asemenea, protocolul are drept obiectiv întărirea cooperării dintre Uniunea Europeană și 
guvernul Insulelor Cook, în vederea instituirii unui cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei 
politici sustenabile în domeniul pescuitului și exploatarea responsabilă a resurselor piscicole 
din zona de pescuit a Insulelor Cook, în interesul ambelor părți.

Până la finalizarea negocierilor pentru reînnoirea Acordului de parteneriat și a protocolului la 
acesta, Comisia, pe baza unei autorizații din partea Consiliului, a negociat cu Guvernul Insulelor 
Cook, în numele Uniunii Europene, un Acord sub formă de schimb de scrisori, care prelungește 
cu maximum un an protocolul actual. Acordul sub forma unui schimb de scrisori a fost parafat 
la 29 iulie 2020.

Obiectivul acordului sub forma unui schimb de scrisori este de a permite Uniunii Europene și 
guvernului Insulelor Cook să colaboreze în continuare pentru a promova o politică sustenabilă 

1 JO L 131, 20.5.2016, p. 3. 
2 JO L 131, 20.5.2016, p. 8.
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în domeniul pescuitului și exploatarea responsabilă a resurselor piscicole în apele Insulelor 
Cook și pentru a permite navelor Uniunii să își desfășoare activitățile de pescuit în apele 
respective.

Uniunea se angajează ferm să asigure suficiente oportunități economice pentru pescarii săi la 
nivel mondial, extinzând prin prezenta Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului 
sustenabil cu Insulele Cook.

Regimul aplicabil în ultimul an al protocolului este prelungit, în aceleași condiții, pentru o 
perioadă de maximum un an. 

Contribuția financiară anuală a Uniunii Europene este de 700 000 EUR și se bazează pe:

(a) o sumă anuală pentru accesul la resursele piscicole, pentru categoriile prevăzute în 
protocol, stabilită la 350 000 EUR pe durata prelungirii protocolului;

(b) un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Insulele 
Cook, în valoare de 350 000 EUR, pe durata prelungirii protocolului. Acest sprijin este 
destinat să îndeplinească obiectivele politicii naționale în domeniul pescuitului a 
Insulelor Cook în cadrul programelor de gestionare durabilă a resurselor lor piscicole, 
inclusiv lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat și sprijinirea 
sectorului pescuitului artizanal, pe întreaga durată a protocolului. 

Cuantumul anual pentru creditele de angajament și de plată este stabilit în cursul procedurii 
bugetare anuale, inclusiv în ceea ce privește linia aferentă rezervei pentru protocoalele care nu 
au intrat încă în vigoare la începutul anului.

Schimbul de scrisori privind prelungirea stabilește, de asemenea, o clauză privind o reducere 
proporțională în cazul în care negocierile de reînnoire a protocolului duc la semnarea acestor 
documente și la intrarea lor în vigoare înainte de expirarea prelungirii anuale care face obiectul 
schimbului de scrisori. 

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, în calitate de comisie competentă, să 
recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub 
forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook privind 
prelungirea Protocolului de punere în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului 
sustenabil dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook.
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PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea 
Europeană și guvernul Insulelor Cook privind prelungirea Protocolului 
de punere în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului 
sustenabil dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook

Referințe 11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)
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