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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dabartinis Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimas 
(toliau – partnerystės susitarimas) pasirašytas 2016 m. spalio 14 d.1 aštuonerių metų 
laikotarpiui.  

Paskutinis protokolas2, kuriuo nustatomos partnerystės susitarime numatytos žvejybos 
galimybės ir finansinis įnašas, pasirašytas taip pat 2016 m. spalio 14 d. ir nustojo galioti 2020 m. 
spalio 13 d. 

Protokolo tikslas – remiantis Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos 
(WCPFC) mokslinėmis konsultacijomis ir rekomendacijomis ir neviršijant turimų perteklinių 
kiekių Europos Sąjungos laivams suteikti žvejybos Kuko Salų žvejybos zonoje galimybių. 
Protokolu taip pat siekiama sustiprinti Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės 
bendradarbiavimą, kad būtų sukurta partnerystės sistema, pagal kurią būtų plėtojama darnios 
žuvininkystės politika ir atsakingai naudojami žvejybos ištekliai Kuko Salų žvejybos zonoje, 
atsižvelgiant į abiejų šalių interesus.

Kol bus baigtos derybos dėl partnerystės susitarimo ir jo protokolo atnaujinimo, Komisija, 
remdamasi Tarybos leidimu, Europos Sąjungos vardu derėjosi su Kuko Salų Vyriausybe dėl 
susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo ne ilgiau kaip vieniems metams pratęsiamas dabartinio 
protokolo galiojimas. Susitarimas pasikeičiant laiškais buvo parafuotas 2020 m. liepos 29 d.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tikslas – sudaryti sąlygas Sąjungai ir Kuko Salų Vyriausybei 
toliau bendradarbiauti siekiant skatinti tausios žvejybos politiką ir racionalų Kuko Salų 
vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir leisti Sąjungos laivams vykdyti žvejybos 
veiklą šiuose vandenyse.

Sąjunga yra tvirtai įsipareigojusi užtikrinti pakankamas ekonomines galimybes savo žvejams 
visame pasaulyje, taigi, pratęsti tausios žvejybos partnerystės susitarimo su Kuko Salomis 
galiojimą.

Paskutiniais protokolo galiojimo metais taikyta tvarka toliau galios tomis pačiomis sąlygomis 
ne ilgiau kaip vienus metus. 

Europos Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 700 000 EUR suma, apimanti:

a) 350 000 EUR metinę sumą, protokolo pratęsto galiojimo laikotarpiu mokamą už 
galimybę naudoti žvejybos išteklius pagal protokole numatytų kategorijų žvejybos 
galimybes;

b) 350 000 EUR metinę paramos Kuko Salų žuvininkystės sektoriaus politikos kūrimui 
ir plėtrai sumą, mokamą protokolo pratęsto galiojimo laikotarpiu. Šia parama siekiama 
įgyvendinti Kuko Salų nacionalinės žuvininkystės politikos tikslus pagal darnaus jų jūrų 
žvejybos išteklių valdymo programas, įskaitant kovą su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba ir paramą smulkiosios žvejybos sektoriui visu protokolo 

1 OL L 131, 2016 5 20, p. 3. 
2 OL L 131, 2016 5 20, p. 8.
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galiojimo laikotarpiu. 

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant metų pradžioje dar 
neįsigaliojusių protokolų rezervo eilutę, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros 
metu.

Susitarimu pasikeičiant laiškais dėl pratęsimo taip pat nustatoma sumažinimo pro rata sąlyga 
tam atvejui, jei derybos dėl protokolo atnaujinimo baigtųsi jo pasirašymu, po kurio jis įsigaliotų 
dar prieš pasibaigiant metinio pratęsimo, kuriam taikomas susitarimas pasikeičiant laiškais, 
laikotarpiui. 

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui 
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant 
laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, sudarymo.


