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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Európai Bizottság a vonatkozó tárgyalási irányelvek alapján tárgyalásokat folytatott a 

Cook-szigetek kormányával az Európai Unió és a Cook-szigetek közötti új fenntartható 

halászati partnerségi megállapodásnak és végrehajtási jegyzőkönyvének megkötéséről. 

E tárgyalások nyomán a felek 2015. október 21-én egy új megállapodást és jegyzőkönyvet 

parafáltak. Az új megállapodás és jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazásuk kezdőnapjától, 

vagyis az aláírásuk napjától számított nyolc-, illetve négyéves időszakra szól. 

Az új megállapodás naprakész – azaz a megreformált közös halászati politikának és külső 

dimenziójának prioritásait figyelembe vevő – keretet fog biztosítani azzal a céllal, hogy 

stratégiai partnerség alakuljon ki az Európai Unió és a Cook-szigetek között. 

Az új jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az uniós hajóknak – a rendelkezésre álló 

legmérvadóbb tudományos szakvélemények alapján és a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni 

Halászati Bizottság (WCPFC) állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseit figyelembe 

véve – halászati lehetőségeket biztosítson a Cook-szigeteki halászati övezetben, adott esetben 

a rendelkezésre álló többlet korlátain belül. 

Egyúttal az Európai Unió és a Cook-szigetek közötti együttműködésnek is új lendületet kíván 

adni annak érdekében, hogy a Cook-szigeteki halászati övezetben lehetővé váljon a 

fenntartható halászati politika fejlesztése és a halászati erőforrások felelősségteljes 

kiaknázása, ami mindkét fél érdekét szolgálja. 

 

A teljes pénzügyi hozzájárulás a jegyzőkönyv által lefedett időszakra 2 870 000 eurót tesz 

ki. Ez a teljes pénzügyi hozzájárulás két különböző elemből áll: 

• 7 000 tonnás éves referenciamennyiségnek megfelelő évi 385 000 euró az első és 

második évben, majd 350 000 euró a harmadik és negyedik évben a Cook-szigetek 

halászati területeihez való hozzáférésért, és 

• egy 350 000 eurót kitevő külön összeg a Cook-szigeteki halászati ágazati politika 

támogatására és végrehajtására. 

****** 

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

javasolja a Parlamentnek az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható 

halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről 

szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyását. 

A Költségvetési Bizottság javasolja a Halászati Bizottságnak, hogy fogadjon el egy olyan 

kapcsolódó, nem jogalkotási állásfoglalást, amely tartalmazza az alábbi bekezdést: 

• felhívja a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv lejárta vagy az annak felváltására irányuló 

tárgyalások megkezdése előtt nyújtsa be a Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 

költség-haszonelemzést is tartalmazó utólagos értékelését. 
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