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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρώτη και ισχύουσα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ (στο εξής: συμφωνία σύμπραξης) υπεγράφη στις 14 
Οκτωβρίου 20161 για περίοδο οκτώ ετών.  

Το τελευταίο πρωτόκολλο2 για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της 
χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης υπεγράφη επίσης στις 
14 Οκτωβρίου 2016 και έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020. 

Στόχος του πρωτοκόλλου είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα των Νήσων Κουκ, σύμφωνα με τις επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού 
(WCPFC), εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Στόχος είναι επίσης να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ, 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύμπραξης για την ανάπτυξη βιώσιμης αλιευτικής 
πολιτικής και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των 
Νήσων Κουκ, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της συμφωνίας 
σύμπραξης και του πρωτοκόλλου της, η Επιτροπή, βάσει εντολής που έλαβε από το Συμβούλιο, 
διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής 
επιστολών με την κυβέρνηση των Νήσων Κουκ σχετικά με την παράταση του ισχύοντος 
πρωτοκόλλου για μέγιστη περίοδο ενός έτους. Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών 
μονογραφήθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.

Στόχος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών είναι να δοθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στην κυβέρνηση των Νήσων Κουκ η δυνατότητα να εξακολουθήσουν να 
συνεργάζονται για την προώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και της υπεύθυνης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα των Νήσων Κουκ, καθώς και να δοθεί η 
δυνατότητα στα ενωσιακά σκάφη να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα 
συγκεκριμένα ύδατα.

Η Ένωση είναι σταθερά προσηλωμένη στην εξασφάλιση επαρκών οικονομικών ευκαιριών για 
τους αλιείς της παγκοσμίως και, επομένως, παρατείνει τη συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης 
αλιείας με τις Νήσους Κουκ.

Το καθεστώς που ισχύει κατά το τελευταίο έτος του πρωτοκόλλου ανανεώνεται υπό τους ίδιους 
όρους για μέγιστη περίοδο ενός έτους. 

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 700 000 EUR, με 
βάση:

α) ένα ετήσιο ποσό για την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους, για τις κατηγορίες που 
ορίζονται στο πρωτόκολλο, ύψους 350 000 EUR, για τη διάρκεια της παράτασης του 
πρωτοκόλλου·

1 ΕΕ L 131 της 20.5.2016, σ. 3. 
2 ΕΕ L 131 της 20.5.2016, σ. 8.
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β) στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Κουκ, 
ύψους 350 000 EUR, για τη διάρκεια της παράτασης του πρωτοκόλλου. Η στήριξη αυτή 
προορίζεται για την επίτευξη των στόχων της εθνικής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων 
Κουκ στο πλαίσιο προγραμμάτων για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων 
αλιευτικών πόρων τους, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας, και της στήριξης του τομέα της παραδοσιακής αλιείας, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. 

Το ετήσιο ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών καθορίζεται κατά 
την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής του 
αποθεματικού για πρωτόκολλα που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ στις αρχές του έτους.

Η ανταλλαγή επιστολών για την παράταση προβλέπει επίσης μια ρήτρα αναλογικής μείωσης 
για την περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του πρωτοκόλλου 
ολοκληρωθούν με την υπογραφή η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή αμφοτέρων 
πριν από τη λήξη της ετήσιας παράτασης που αποτελεί το αντικείμενο της ανταλλαγής 
επιστολών. 

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να συστήσει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της 
συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή 
της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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