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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas Komisija, pamatodamās uz attiecīgajām sarunu norādēm, risināja sarunas ar Kuka 

Salu valdību par to, lai Eiropas Savienība un Kuka Salas noslēgtu jaunu ilgtspējīgas 

zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu un tā īstenošanas protokolu. 

Šo sarunu rezultātā 2015. gada 21. oktobrī ir ticis parafēts jauns nolīgums un protokols. Tie 

aptver attiecīgi astoņu un četru gadu periodu, kas sākas no to provizoriskās piemērošanas 

dienas, t. i., no parakstīšanas dienas. 

Jaunais nolīgums nodrošinās satvaru, kurā ņemtas vērā reformētās kopējās zivsaimniecības 

politikas prioritātes un tās ārējā dimensija, ar mērķi izveidot stratēģisku partnerību starp 

Eiropas Savienību un Kuka Salām. 

Jaunā protokola galvenais mērķis ir, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 

ieteikumiem un ievērojot Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas zvejniecības komisijas 

(WCPFC) pieņemtos saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, nodrošināt Savienības kuģiem 

zvejas iespējas Kuka Salu zvejas zonā, attiecīgā gadījumā nepārsniedzot pieejamo 

pārpalikumu. 

Mērķis ir arī veidot Eiropas Savienības un Kuka Salu sadarbību tā, lai atbilstoši abu pušu 

interesēm veicinātu zivsaimniecības politikas ilgtspējību un zvejas resursu atbildīgu 

izmantošanu Kuka Salu zvejas zonā. 

 

Finansiālā ieguldījuma kopsumma ir EUR 2 870 000 visā šā protokola darbības laikā. Šo 

finansiālā ieguldījuma kopsummu veido divi atsevišķi elementi: 

• ikgadēja summa par piekļuvi Kuka Salu zvejas apgabaliem EUR 385 000 apmērā 

pirmajā un otrajā gadā un EUR 350 000 apmērā trešajā un ceturtajā gadā — par 

atsauces daudzumu 7000 tonnu gadā, un 

• īpaša ikgadēja summa EUR 350 000 apmērā, kas paredzēta Kuka Salu zivsaimniecības 

nozares politikas atbalstam un īstenošanai. 

****** 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteja ieteikt sniegt 

piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības 

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

protokolu. 

Budžeta komiteja ierosina Zivsaimniecības komitejai pieņemt pavadošu nenormatīvu 

rezolūciju, kurā būtu šādi panti: 

• aicina Komisiju pirms protokola termiņa beigām vai pirms sarunu sākšanas par tā 

iespējamu aizstāšanu iesniegt Parlamentam un Padomei protokola ex post novērtējumu, 

tostarp izmaksu un ieguvumu analīzi. 
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