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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering 
van de Cookeilanden over de verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging van 
de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 
regering van de Cookeilanden
(COM(2020)0589 – C9-0000/2020 – 2020/0275(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2020)0589),

– gezien het ontwerp van overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de 
Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over de verlenging van het protocol 
voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij 
tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden (11271/20),

gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel ... en 
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0000/2020),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Begrotingscommissie,

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A9-0000/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Cookeilanden.
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BEKNOPTE MOTIVERING

De Cookeilanden zijn een archipel in de Stille Oceaan die bestaat uit 15 eilanden, verdeeld in 
twee groepen, met ongeveer 15 000 inwoners (gegevens van 2011). De Cookeilanden 
onderhouden een bevoorrechte relatie met Nieuw-Zeeland, waardoor zij dezelfde munt delen 
en alle inwoners van de Cookeilanden de Nieuw-Zeelandse nationaliteit hebben. De 
visserijsector is goed voor minder dan 3 % van het bbp van het land. Het aandeel ervan in 
waarde is stabiel gebleven in een context van groei van het bbp in de orde van grootte van 
34 %, het relatieve gewicht van de visserijsector in de lokale economie is dus afgenomen.

Het overgrote deel van de binnenlandse tonijnvangsten wordt buiten de Cookeilanden 
aangeland. Er zijn enkele aanlandingen in de haven van Avatiu op Rarotonga, die dienen voor 
de binnenlandse consumptie en de uitvoer naar Nieuw-Zeeland en Japan.

De exclusieve economische zone (EEZ) van de Cookeilanden, aan de grens met Kiribati, 
Tokelau, Frans-Polynesië, Amerikaans-Samoa, Niue en de volle zee, beslaat een gebied van 
1,98 miljoen km², hetgeen het economische potentieel van de visserijsector vergroot, maar 
moeilijkheden oplevert op het gebied van toezicht en controle, waardoor illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij een moeilijk op te lossen probleem is, als gevolg van de 
spreiding van de bestanden over een zo groot gebied.

De Cookeilanden verlenen traditioneel toegang tot hun EEZ aan vissersvaartuigen van andere 
landen. Deze overeenkomsten hebben echter een louter commercieel en particulier karakter, 
waardoor het moeilijk is betrekkingen tot stand te brengen op basis van duurzaamheidscriteria 
voor de hulpbronnen. Dit heeft ernstige gevolgen gehad voor de levensomstandigheden van 
de kustgemeenschappen en heeft gevolgen gehad voor bepaalde tonijnsoorten. 

De meeste vaartuigen voor de zegenvisserij die in de EEZ van de Cookeilanden vissen, 
voeren de Amerikaanse vlag en de heropening van een conservenfabriek in Amerikaans-
Samoa heeft nieuwe economische kansen gecreëerd voor de regio. De machtigingen voor de 
beugvisserij zijn hoofdzakelijk in het bezit van vaartuigen uit China en Vanuatu. 

De Europese vloot die in de regio actief is, bestaat uit vaartuigen voor de zegenvisserij. 
Gezien het feit dat de EU-vaartuigen voor de beugvisserij traditioneel vissen in meer 
gematigde wateren ten zuiden van de Cookeilanden, en gezien de vereisten van de 
verordening van de Cookeilanden inzake de bescherming van haaien, hebben de 
EU-vaartuigen voor de beugvisserij in de toekomst weinig belang bij visserij in de EEZ van 
de Cookeilanden.

De partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 
Cookeilanden is in werking getreden op 10 mei 2017. Het protocol voor de tenuitvoerlegging 
van de overeenkomst wordt sinds 14 oktober 2016 toegepast voor een periode van vier jaar en 
verstrijkt op 13 oktober 2020.

Op 7 juli 2020 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om met de regering van de 
Cookeilanden onderhandelingen te starten over een nieuw protocol tot uitvoering van de 
overeenkomst. Doordat de COVID-19-crisis de vorderingen bij de onderhandelingen heeft 
vertraagd, heeft de Commissie overeenkomstig haar mandaat namens de Unie onderhandeld 
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over een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de 
regering van de Cookeilanden over de verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging 
van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 
regering van de Cookeilanden met een maximale looptijd van een jaar. Deze 
onderhandelingen zijn met succes afgesloten en en de briefwisseling is ondertekend op 
29 juli 2020.

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling moet ervoor zorgen dat de Unie en de 
regering van de Cookeilanden hun samenwerking op het gebied van de bevordering van een 
duurzaam visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de wateren 
van de Cookeilanden kunnen voortzetten, en dat de vaartuigen van de Unie hun 
visserijactiviteiten in die wateren kunnen blijven uitoefenen.

Om de continuïteit van de visserijactiviteiten van de vaartuigen van de Unie in de wateren van 
de Cookeilanden te waarborgen, moet de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling 
voorlopig worden toegepast, in afwachting van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding 
ervan vereiste procedures.

De partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij is een strategische keuze van de 
Unie en de Cookeilanden, die vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Unie voeren, 
vangstmogelijkheden biedt op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies, met 
inachtneming van de instandhoudings- en beheersmaatregelen van de Commissie voor de 
visserij in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan (WCPFC) en binnen de 
grenzen van het beschikbare overschot. Het besluit om in dit verband te kiezen voor een 
overeenkomst wordt ondersteund door de bovengenoemde ex-antebeoordeling, die in juni 
2013 is uitgevoerd door externe deskundigen, die tot de conclusie kwamen dat het opstellen 
van een protocol op lange termijn een betere oplossing is voor de duurzaamheid van de 
visbestanden, de eerbiediging van de rechten van werknemers en de ontwikkeling van de 
visserijsector van beide partijen, dan rechtstreekse onderhandelingen tussen de vaartuigen en 
de autoriteiten van de Cookeilanden.

Het protocol voorziet in vangstmogelijkheden voor vier vaartuigen voor de tonijnvisserij met 
de zegen. Gezien de vereisten in de overeenkomsten die van toepassing zijn in de westelijke 
en centrale Stille Oceaan (Kiribati, Salomonseilanden) zorgt dit protocol ervoor dat de vloot 
van de EU-lidstaten behouden kan blijven in zijn huidige operationele context en draagt het 
bij tot de creatie van een reeks vangstmogelijkheden die positieve gevolgen kunnen hebben 
op lange termijn.

De overeenkomst voorziet in een jaarlijkse financiële tegenprestatie die 735 000 EUR 
bedraagt voor het eerste en het tweede jaar en 700 000 EUR voor het derde en het vierde jaar, 
en berekend is op basis van:

a) een referentietonnage van 7 000 ton, voor een bedrag in verband met de toegang tot 
de wateren van 385 000 EUR voor het eerste en het tweede jaar, en 350 000 EUR voor 
het derde en het vierde jaar; en
b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de Cookeilanden, 
ten bedrage van 350 000 EUR voor het eerste, het tweede, het derde en het vierde jaar. 
Deze steun is in overeenstemming met de doelstellingen van het nationale 
visserijbeleid en er wort met name mee voorzien in de behoeften van de Cookeilanden 
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op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, kleinschalige visserij en activiteiten op 
het gebied van toezicht, controle, bewaking en bestrijding van illegale visserij.

De rapporteur wenst er in verband hiermee op te wijzen dat de bijdragen ter ondersteuning 
van de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de Cookeilanden, die schommelen 
tussen 47,6 % en 50 % van de totale overgemaakte middelen, een aanzienlijke tegenprestatie 
vormen. 

De rapporteur beveelt aan dat het Parlement de verlenging van dit protocol goedkeurt, gezien 
het belang ervan zowel voor de Cookeilanden als voor de EU-vloten die in de wateren van de 
Cookeilanden actief zijn.

Tot slot onderstreept de rapporteur dat het Europees Parlement in alle fasen onmiddellijk en 
volledig moet worden geïnformeerd over de procedures met betrekking tot het protocol en de 
verlenging ervan. 


