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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Въз основа на съответните указания за водене на преговори Европейската комисия 

проведе преговори с правителството на островите Кук с оглед на сключването на ново 

споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 

Европейския съюз и островите Кук и протокол за прилагането му. 

В резултат на тези преговори на 21 октомври 2015 г. бяха парафирани ново 

споразумение и протокол. Те обхващат период съответно от осем и четири години, 

считано от датата на временното им прилагане, т.е. от датата на тяхното подписване. 

Новото споразумение предоставя рамка, която взема предвид приоритетите на 

реформираната обща политика в областта на рибарството и на нейното външно 

измерение, с оглед на установяването на стратегическо партньорство между 

Европейския съюз и островите Кук. 

Основната цел на новия протокол е да се предоставят възможности за риболов на 

кораби на Съюза в риболовната зона на островите Кук въз основа на най-добрите 

налични научни становища и съблюдавайки мерките за опазване и управление на 

Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) и, когато това е 

целесъобразно, в рамките на наличните допълнителни рибни ресурси. 

Целта е също така да се даде нов тласък на сътрудничеството между Европейския съюз 

и островите Кук за насърчаването на политика на устойчиво рибарство и отговорно 

използване на рибните ресурси в риболовната зона на островите Кук, в интерес и на 

двете страни. 

 

Общото финансово участие възлиза на 2 870 000 EUR за целия срок на настоящия 

протокол. Това общо финансово участие включва два необвързани един с друг 

елемента: 

• годишна сума в размер на 385 000 EUR за достъп до риболовните зони на 

островите Кук за първата и втората година и в размер на 350 000 EUR за третата 

и четвъртата година, което съответства на референтен тонаж от 7 000 тона 

годишно, и 

• специфична годишна сума в размер на 350 000 EUR за подкрепата и прилагането 

на секторната политика на островите Кук в областта на рибарството. 

****** 

Комисията по бюджети 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. 

Комисията по бюджети предлага на комисията по рибно стопанство да приеме 

придружаваща незаконодателна резолюция, включваща следния параграф: 
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• призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, преди изтичането 

на срока на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално 

подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите 

и ползите. 
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