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ĪSS PAMATOJUMS

Pirmais un pašreizējais partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas 
Savienību un Kuka Salu valdību (turpmāk “partnerattiecību nolīgums”) tika parakstīts 
2016. gada 14. oktobrī1 uz astoņu gadu laikposmu.  

Jaunākais protokols2, ar kuru nosaka partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un 
finansiālo ieguldījumu, arī tika parakstīts 2016. gada 14. oktobrī, un tā termiņš beidzās 
2020. gada 13. oktobrī. 

Protokola mērķis ir saskaņā ar zinātniskajiem ieteikumiem un Klusā okeāna rietumu un 
centrālās daļas zvejniecības komisijas (WCPFC) ieteikumiem piešķirt Eiropas Savienības 
kuģiem zvejas iespējas Kuka Salu ūdeņos pieejamā pārpalikuma robežās. Mērķis turklāt ir 
stiprināt Eiropas Savienības un Kuka Salu valdības sadarbību, lai izveidotu tādas 
partnerattiecības, kurās abu pušu interesēs ir izstrādāt ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un 
nodrošināt zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Kuka Salu zvejas zonā.

Gaidot, kad tiks pabeigtas sarunas par partnerattiecību nolīguma un tā protokola atjaunošanu, 
Komisija ar Padomes atļauju Eiropas Savienības vārdā ir risinājusi sarunas ar Kuka Salu 
valdību par nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā attiecībā uz pašreizējā protokola termiņa 
pagarinājumu uz ne vairāk kā vienu gadu. Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā tika parafēts 
2020. gada 29. jūlijā.

Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā mērķis ir ļaut Eiropas Savienībai un Kuka Salu valdībai 
turpināt sadarboties, lai veicinātu ilgtspējīgas zivsaimniecības politiku un zvejas resursu 
atbildīgu izmantošanu Kuka Salu ūdeņos, kā arī ļaut Savienības kuģiem minētajos ūdeņos veikt 
zvejas darbības.

Savienība ir cieši apņēmusies nodrošināt pietiekamas ekonomiskās iespējas saviem 
zvejniekiem visā pasaulē, tāpēc pagarina ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību 
nolīgumu ar Kuka Salām.

Protokola pēdējā darbības gadā piemērojamā režīma termiņš tiks pagarināts ar tiem pašiem 
nosacījumiem uz periodu, kas nepārsniedz vienu gadu. 

Eiropas Savienības ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 700 000 EUR, un tas pamatojas uz:

a) ikgadējo summu, kura attiecībā uz protokolā paredzētajām kategorijām maksājama 
par piekļuvi zvejas resursiem un kuras apjoms visā protokola darbības termiņa 
pagarinājuma laikā ir 350 000 EUR;

b) atbalstu Kuka Salu zivsaimniecības nozares rīcībpolitikas attīstībai uz visu protokola 
darbības termiņa pagarinājuma laiku: 350 000 EUR gadā. Šā atbalsta mērķis ir visā 
protokola darbības laikā palīdzēt sasniegt Kuka Salu valsts politikas mērķus 
zivsaimniecības nozarē saskaņā ar jūras zvejas resursu ilgtspējīgas pārvaldības 
programmām, arī saistībā ar cīņu pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un 

1 OV L 131, 20.5.2016., 3. lpp. 
2 OV L 131, 20.5.2016., 8. lpp.
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atbalstu mazapjoma zvejas nozarei. 

Ikgadējā saistību un maksājumu apropriāciju summa, arī rezerves pozīcija attiecībā uz 
protokoliem, kuri gada sākumā vēl nav stājušies spēkā, tiek noteikta ikgadējā budžeta 
procedūrā.

Vēstuļu apmaiņā, kas attiecas uz termiņa pagarināšanu, nosaka arī proporcionāla samazinājuma 
klauzulu gadījumam, ja, sarunām par protokola atjaunošanu noslēdzoties, tas tiktu parakstīts un 
kļūtu piemērojams pirms vēstuļu apmaiņā noteiktā gada termiņa pagarinājuma beigām. 

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt 
piekrišanu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp 
Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas 
protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas 
Savienību un Kuka Salu valdību.


