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 ET 

LÜHISELGITUS 

Cooki saared on Vaikse ookeani lõunaosas asuv saarestik, kuhu kuulub üheksa saart ja kus on 

ligikaudu 18 000 elanikku. Cooki saared, mille SKP oli 2014. aastal ligikaudu 12 000 €, on 

liigitatud keskmisest kõrgema sissetulekuga riigiks, sealne majandus on aga sellegipoolest 

tundlik väliste vapustuste suhtes ja ebakindel eelkõige välisturgude kauguse, väikese 

rahvaarvu, piiratud loodusvarade ja vähese infrastruktuuri tõttu. Turismisektor moodustab 

SKPst 60%, kalandussektor aga kõigest 2%.  

 

Läbirääkimiste järel 21. oktoobril 2015 parafeeritud kalandusleping on uus etapp Cooki saarte 

ja ELi vahelistes suhetes. Lepingu eesmärk on edendada mereressursside vastutustundlikul 

kasutamisel põhinevat säästva kalapüügi poliitikat. 

 

Leping on sõlmitud kaheksaks aastaks ja selle rakendamise protokolli kestuseks on ette 

nähtud neli aastat, mida võib pikendada. Protokolliga on ette nähtud juurdepääs neljale 

Euroopa tuunipüügiseinerile. Võrdlustonnaažiks on 7000 tonni pika rändega kalaliike aastas. 

 

ELi aastane rahaline toetus jaguneb järgmiselt: esimesel ja teisel aastal 735 000 eurot ning 

kahel järgneval aastal 700 000 eurot. Cooki saarte kalandussektori arengupoliitika 

edendamiseks eraldatakse 350 000 eurot aastas. ELi aastamaksule lisanduvad ELi 

laevaomanike makstavad juurdepääsutasud.  

  

Raportöör rõhutab, et kõnealune leping on eraldatud summasid arvesse võttes Cooki saarte 

jaoks suure tähtsusega. Aastane valdkondlik eelarve on suurem kui 11. Euroopa Arengufondis 

– 200 000 eurot seitsme aasta jooksul. Lisaks peaks nimetatud leping võimaldama ELil 

edendada Vaikse ookeani piirkonnas säästva ja vastutustundliku kalapüügi põhimõtteid.  

 

Raportöör on seisukohal, et leping ja selle protokoll vastavad kõigile uue ühise 

kalanduspoliitika kohaselt nõutavatele kriteeriumidele, mis on eelkõige seotud ressursside 

säilitamise, vastutustundliku ja säästva kalapüügi, ETR-kalapüügi vastu võitlemise, 

inimõiguste ning demokraatlike ja õigusriigi põhimõtete austamise ning läbipaistvusega. 

Raportöör teeb seetõttu ettepaneku kõnealune leping ja selle protokoll heaks kiita. 

****** 

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada anda nõusolek nõukogu 

otsuse eelnõule, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva 

kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimist. 



 

PE582.414v02-00 4/4 AD\1102791ET.docx 

ET 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri ELi ja Cooki saarte valitsuse vaheline säästva kalapüügi 

partnerlusleping 

Viited COM(2016)0146 – 2016/0077(NLE) 

Vastutav komisjon 

 

PECH 

 
   

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Maurice Ponga 

3.5.2016 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 11.7.2016    

Vastuvõtmise kuupäev 31.8.2016    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

19 

1 

2 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos 

Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero 

Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios 

Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan 

Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, 

Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Brian Hayes 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Liliana Rodrigues 

 
 

 


