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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti első és jelenlegi halászati partnerségi 
megállapodást (a továbbiakban: partnerségi megállapodás) 2016. október 14-én írták alá1 
nyolcéves időtartamra.  

A partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 
megállapításáról szóló legutóbbi jegyzőkönyvet2 szintén 2016. október 14-én írták alá és 2020. 
október 13-án hatályát vesztette. 

A jegyzőkönyv célja, hogy a tudományos szakvéleményekkel és a Nyugat- és Közép-csendes-
óceáni Halászati Bizottság (WCPFC) ajánlásaival összhangban a rendelkezésre álló többlet 
korlátain belül halászati lehetőségeket biztosítson az uniós hajók számára a Cook-szigeteki 
vizeken. A cél egyúttal az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti együttműködés 
szorosabbra fűzése is egy olyan, mindkét fél érdekét szolgáló partnerségi keret létrehozása 
érdekében, amely a Cook-szigetek halászati övezetében lehetővé teszi a fenntartható halászati 
politika fejlesztését és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását.

A partnerségi megállapodásnak és jegyzőkönyvének megújítására irányuló tárgyalások 
befejezéséig a Bizottság a Tanács felhatalmazása alapján az Európai Unió nevében 
tárgyalásokat folytatott a Cook-szigetek kormányával a jelenlegi jegyzőkönyv egy évvel 
történő meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásról. A 
levélváltás formájában létrejött megállapodást 2020. július 29-én parafálták.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás célja, hogy lehetővé tegye az Európai Unió és 
a Cook-szigetek kormánya számára a további együttműködést a Cook-szigeteki vizek halászati 
erőforrásainak felelősségteljes kiaknázása és egy fenntartható halászati politika előmozdítása 
érdekében, az uniós hajók számára pedig halászati tevékenységük folytatását a szóban forgó 
vizeken.

Az Unió mélyen elkötelezett aziránt, hogy világszerte elegendő gazdasági lehetőséget 
biztosítson halászai számára, a Cook-szigetekkel kötött fenntartható halászati partnerségi 
megállapodás meghosszabbítása révén is.

A jegyzőkönyv utolsó évében hatályos feltételrendszer azonos feltételek mellett legfeljebb egy 
évre meghosszabbításra kerül. 

Az Európai Unió éves pénzügyi hozzájárulása 700 000 EUR-t tesz ki, mely összeg a 
következőkből adódik össze:

a) a jegyzőkönyvben megállapított kategóriákba tartozó halászati erőforrásokhoz való 
hozzáférésért járó éves összeg címén 350 000 EUR a jegyzőkönyv 
meghosszabbításának időtartamára;

b) a Cook-szigetek halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén 
350 000 EUR a jegyzőkönyv meghosszabbításának időtartamára. E támogatás célja a 
Cook-szigetek nemzeti halászati politikája keretében meghatározott célkitűzések 

1 HL L 131., 2016.5.20., 3. o. 
2 HL L 131., 2016.5.20., 8. o.
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megvalósítása a tengeri halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásra 
irányuló programok keretében, beleértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászat elleni küzdelmet és a kisüzemi halászati ágazat támogatását a jegyzőkönyv 
teljes időtartama alatt. 

A kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves összegeket az éves költségvetési 
eljárás során határozzák meg, beleértve az év elején még nem hatályos jegyzőkönyvekre 
vonatkozó tartalékalapot.

A meghosszabbításról szóló levélváltás egy időarányos csökkentésre vonatkozó rendelkezést is 
tartalmaz arra az esetre, ha a jegyzőkönyv megújítására irányuló tárgyalások eredményeképpen 
az említett jegyzőkönyvek aláírására és ebből adódó alkalmazására már a levélváltás tárgyát 
képező egyéves hosszabbítási időszak lejárta előtt sor kerül. 

******

A Költségvetési Bizottság felszólítja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
ajánlja az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi 
megállapodáshoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai 
Unió és a Cook-szigetek kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyását.


