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VASTUVÕETUD TEKSTID 

P8_TA(2017)0020 

ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping 

(resolutsioon) 

Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2017. aasta muu kui seadusandlik resolutsioon, mis 

käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva 

kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel 

sõlmimise kohta (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE) – 2016/2230(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07592/2016), 

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklile 43, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a 

alapunktile v ning artikli 218 lõikele 7 (C8-0431/2016), 

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2017. aasta1 seadusandlikku resolutsiooni otsuse 

eelnõu kohta, 

– võttes arvesse 2013. aasta juuni eelhindamisaruannet Euroopa Liidu ja Cooki saarte 

vahelise kalapüügi partnerluslepingu ja selle protokolli kohta, 

– võttes arvesse Cooki saarte ametiasutuste koostatud strateegilisi suuniseid kohaliku 

kalandussektori arendamise kohta, eelkõige Cooki saarte avamerekalapüügi poliitikat 

käsitlevas dokumendis (Cook Islands Offshore Fisheries Policy) esitatud suuniseid, 

– võttes arvesse ÜRO säästva arengu eesmärkide raamistikku, eelkõige 1., 2.,9., 10. ja 

14. eesmärki, 

– võttes arvesse Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni teaduskomitee 

12. koosoleku järeldusi ja soovitusi Vaikse ookeani lääne- ja keskosa pika rändega 

kalavarude pikaajalise kaitsmise ja säästva kasutamise kohta, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõiget 2, 

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0015/2017), 

A. arvestades, et komisjon pidas Cooki saarte valitsusega läbirääkimisi Euroopa Liidu ja 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0019. 



 

 

Cooki saarte vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu (ELi ja Cooki saarte 

vaheline kalandusalane partnerlusleping) ja selle rakendamise protokolli üle, mille 

kehtivusaeg oleks vastavalt kaheksa ja neli aastat; 

B. arvestades, et käesolev leping on esimene ELi ja Cooki saarte vaheline kalandusalane 

partnerlusleping, mis tagab ELi kohaloleku Vaikse ookeani idaosa vetes pärast seda, 

kui Kiribatiga sõlmitud lepingut ei pikendatud (ning pärast seda, kui Mikroneesia ja 

Saalomoni saartega lepingud küll allkirjastati, ent neid ei rakendatud); 

C. arvestades, et ELi ja Cooki saarte vahelise kalandusalase partnerluslepingu ja selle 

protokolli eesmärk on süvendada ELi ja Cooki saarte vahelist koostööd kalanduse 

valdkonnas, mis tooks kasu mõlemale poolele, luues sel eesmärgil 

partnerlusraamistiku, millega edendatakse säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude 

säästvat kasutamist Cooki saarte majandusvööndis; 

D. arvestades, et ELi kohalolek selles piirkonnas peab aitama edendada säästvat 

kalanduspoliitikat ja varude vastutustundlikku kasutamist ning tagama Vaikse ookeani 

tuunivarude asjakohase majandamise; 

E. arvestades, et ELi ja Cooki saarte vaheline kalandusalane partnerlusleping põhineb 

parimatel saadaolevatel teadusuuringute tulemustel ning sellega järgitakse Vaikse 

ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni kaitse- ja majandamismeetmeid 

kalavarude kasutamata ülejäägi piires; 

F. arvestades, et inspekteerimise ja kontrolli osas esineb probleeme ning ebaseaduslik, 

teatamata ja reguleerimata kalapüük on probleem, mida on saarestiku territoriaalse 

hajutatuse ja ressursside ebaühtlase jaotumise tõttu keeruline lahendada; 

G. arvestades, et Vaikse ookeani lääne- ja keskosas paiknevad mitmed ELi liikmesriikide 

laevad ja muud selle piirkonna kalanduslepingud on oma kehtivuse kaotanud; 

H. arvestades lubadust, et ELi-välistele kalalaevastikele ei võimaldata lepingus sätestatust 

soodsamaid tingimusi ning et leping hõlmab Cotonou klauslit inimõiguste, 

demokraatia põhimõtete ja õigusriigi kohta; 

I. arvestades, et ELi ja Cooki saarte vahelise kalandusalase partnerluslepingu eesmärk 

on edendada kalanduse tulemuslikumat ja säästvamat arendamist selles saarestikus 

ning edendada sellega seotud tööstusharude ja tegevuste arendamist kooskõlas Cooki 

saarte riikliku kalanduspoliitika eesmärkidega, toetades eelkõige teadusuuringuid ja 

väikesemahulist kalapüüki, suurendades kohalike sadamate lossimismahtusid, 

parandades püügitegevuse seire, kontrolli ja järelevalve alast suutlikkust ning 

võideldes ebaseadusliku, reguleerimata ja teatamata kalapüügi vastu kooskõlas säästva 

arengu eesmärkide raamistikuga; 

J. arvestades, et toetused, mis on ette nähtud Cooki saarte kalanduspoliitika kujundamise 

edendamiseks ja mis moodustavad 47,6 %–50 % kõigist ülekantud vahenditest, on 

protsentuaalselt märkimisväärsed; 

K. arvestades, et suursilm-tuuni varud on alates 2012. aastast kahanenud, selle 

tulemusena on Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjon kehtestanud 

majandamismeetme, mis vaadatakse uuesti läbi 2017. aastal, ning arvestades, et 

seinerpüügi maht vähenes 2015. aastal 26 % võrreldes 2014. aastaga; arvestades, et 



 

 

lisaks sellele on Cooki saarte veed liigitatud haireservaadiks, ehkki siinkohal tuleb 

toonitada, et haid ei ole uue lepingu alusel nimetatud vetes kalastavate Euroopa 

laevastike sihtliigid; 

L. arvestades, et ELi õngejadalaevade püük on enamasti toimunud soojemates vetes 

Cooki saartest lõuna pool; arvestades Cooki saarte haikaitsemäärustes kehtestatud 

nõudeid; arvestades, et eelhindamise käigus leiti, et ELi õngejadalaevadel ei ole 

tulevikus huvi Cooki saarte majandusvööndis kalastamiseks; 

M. arvestades, et Cooki saared on väga sõltuvad imporditud toidust; 

1. arvestades, et ELi ja Cooki saarte vaheline kalandusalane partnerlusleping peab aitama 

ELi asjakohase valdkondliku toetuse abil tõhusalt edendada säästvat kalapüüki Cooki 

saarte vetes ning täitma kaht ühevõrra olulist eesmärki: 1) sätestama ELi laevade 

kalapüügivõimalused Cooki saarte kalapüügipiirkonnas kalavarude kasutamata 

ülejäägi piires, mille arvestamisel tuleks arvesse võtta Cooki saarte püügivõimsuse 

täielikku väljaarendamist, lähtudes parimatest saadaolevatest teadusuuringute 

tulemustest ning järgides nõuetekohaselt Vaikse ookeani lääne- ja keskosa 

kalanduskomisjoni kaitse- ja majandamismeetmeid; 2) hoogustama ELi ja Cooki 

saarte koostööd, et edendada säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude 

vastutustundlikku kasutamist Cooki saarte kalapüügipiirkonnas ning aidata majandus-, 

rahandus-, tehnilise ja teadusliku koostööga kaasa Cooki saarte kalandussektori 

säästvale arengule, mille puhul tuleb arvesse võtta Cooki saarte suveräänset 

otsustusõigust sellise arengu suhtes; 

2. võtab teadmiseks ELi ja Cooki saarte vahelist kalandusalast partnerluslepingut ja selle 

protokolli käsitleva 2013. aasta juuni eelhindamisaruande järeldused, mille kohaselt ei 

ole varasemad selle piirkonna kalandusalased partnerluslepingud (Saalomoni Saarte ja 

Kiribatiga sõlmitud lepingud) ja nende protokollid kohalike kalandussektorite 

arendamisele märkimisväärselt kaasa aidanud, eeskätt mis puudutab ühiselt 

investeerivate ühisettevõtete loomist ja kohapealse kalatöötlemissuutlikkuse 

arendamist; on seisukohal, et ELi ja Cooki saarte vahelise kalandusalase 

partnerluslepinguga tuleks aidata võimalikult suurel määral kaasa kohaliku 

kalandussektori arengule ja tagada kaladega varustamine sisetarbimiseks vajalikul 

määral, kooskõlas ELi uue põlvkonna kalandusalaste partnerluslepingute ja säästva 

arengu eesmärkide raamistiku väljakuulutatud eesmärkidega; 

3. väljendab kahetsust, et teised selle piirkonna riigid ei ole ELiga partnerluslepinguid 

sõlminud ning annavad oma püügipiirkondades kalastamisloa teistele maailma 

riikidele ja piirkondadele, kes kasutavad aeg-ajalt selliseid kalapüügiviise, mis ei 

arvesta olemasolevate varudega, selle asemel et otsustada sõlmida leping ELiga, kes 

edendab säästvat kalapüüki ja annab valdkondlikku toetust;  

4. väljendab heameelt selle üle, et lepingusse lisati kohustus, mille kohaselt Cooki saared 

peavad avalikustama mis tahes lepingu, mille alusel lubatakse välisriikide kalalaevadel 

tema vetes kala püüda, ent väljendab kahetsust, et üldisi jõupingutusi ei ole 

täpsustatud, nagu on sätestatud mõningates teistes ELi sõlmitud lepingutes; 

5. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi ja Cooki saarte vahelise kalandusalase 

partnerluslepingu ja selle protokolli rakendamisel ning selle võimalikul läbivaatamisel 

ja/või uuendamisel tuleb järgida strateegiat, mida Cooki saarte ametiasutused Cooki 



 

 

saarte kalanduse arendamiseks on vastu võtnud, ning et leping ja selle protokoll tuleb 

selle strateegiaga vastavusse viia, nähes eelkõige ette järgmist: 

– panus Cooki saarte kalavarude ja selle riigi vetes toimuva püügitegevuse seire-, 

kontrolli- ja inspektsioonialase suutlikkuse suurendamisse, pöörates seejuures 

erilist tähelepanu võitlusele ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi 

vastu; 

– paremini kättesaadavad teaduslikud andmed Cooki saarte kohalike 

mereökosüsteemide ja kalavarude seisukorra kohta; 

– sihtotstarbelised toetused kohalikust rannalähedasest püügist sõltuvatele 

kogukondadele sellise püügi arendamiseks, suurendades kohaliku majanduse 

toetamist, aidates suurendada ohutust kalalaevade pardal ja kalurite sissetulekut 

ning toetades siseriiklikul turul turustamisele või eksportimisele suunatud 

kohaliku kalatöötlemise ja -turustamise kohalikku taristut; 

6. on arvamusel, et valdkondliku arengu toetamine on oluline partnerriigi säästva arengu 

edendamisel, kuna sellega edendatakse riigi funktsionaalset sõltumatust, toetatakse 

selle arengustrateegiat ning tagatakse riiklik suveräänsus; 

7. on arvamusel, et kohalike meremeeste võimalused partnerluslepingute alusel töö 

saamiseks ELi kalalaevadel vastavad rahvusvahelistele standarditele; juhib taas kord 

tähelepanu asjaolule, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhimõtteid tuleb 

tingimata järgida ja edendada ILO konventsiooni nr 188 ratifitseerimist ning järgida 

samal ajal töötajate ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste pidamise õigust ning 

diskrimineerimiskeeldu tööhõive ja kutsetegevuse valdkonnas; juhib siiski tähelepanu 

asjaolule, et tuunipüügilaevadel töötamiseks kvalifitseeritud meremeeste nappuse tõttu 

ei ole Cooki saarte ametiasutused ELi kalalaevade pardale asumist veel taotlenud; 

8. on arvamusel, et ELi ja Cooki saarte vaheline kalandusalane partnerlusleping ja selle 

juurde kuuluv protokoll peaksid aitama tõhustada kahepoolset koostööd ebaseadusliku 

kalapüügi vastu võitlemise valdkonnas ning tagama Cooki saartele vahendid 

seireprogrammide rahastamiseks; on veendunud, et ebaseadusliku, teatamata ja 

reguleerimata kalapüügi tõkestamise meetmeid Cooki saarte majandusvööndis tuleks 

tõhustada, muu hulgas parema seire, kontrolli ja järelevalvega, kasutades ulatuslikult 

satelliidipõhist laevaseiresüsteemi, püügipäevikuid ja inspekteerimist ning viies ellu 

piirkondlike kalandusorganisatsioonide otsuseid; 

9. peab soovitavaks saada rohkem ja täpsemaid andmeid kõigi püükide (sihtliigid ja 

kaaspüük) ning üldisemalt kalavarude kaitse olukorra kohta, et kalurite ühenduste 

osalusel täpsemalt hinnata lepingu mõju mereökosüsteemile ja kalurikogukondadele; 

nõuab tungivalt, et komisjon edendaks lepingu kohaldamise eest vastutavate 

ametiasutuste nõuetekohast ja läbipaistvat toimimist, ning suurendaks Vaikse ookeani 

lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni teostatavate teaduslike hindamiste arvu; 

10. kutsub sellega seoses komisjoni üles kaaluma ühise kalanduspoliitika eeskirjade 

suhtes ettevaatusprintsiibi kohaldamist, analüüsima triivivate peibutuspüügivahendite 

kasutamist kõnealuses piirkonnas ja selle mõju tuuniökoloogiale ning esitama oma 

järeldustele tuginedes ettepanekuid selliste vahendite kasutamiseks; 



 

 

11. kutsub komisjoni üles teavitama parlamenti õigeaegselt ühiskomitee tulevastest 

koosolekutest ning edastama parlamendile partnerluslepingu artiklis 6 ette nähtud 

ühiskomitee koosolekute protokollid ja järeldused, protokolli artiklis 3 sätestatud 

mitmeaastase kalandusprogrammi ning konkreetsete iga-aastaste hindamiste 

tulemused, võimaldama parlamendi esindajatel ühiskomitee koosolekutel vaatlejatena 

osaleda ning edendama Cooki saarte kalurikogukondade osalemist; 

12. palub komisjonil ja nõukogul oma volituste piires ning ELi lepingu artikli 13 lõike 2 ja 

ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 10 kohaselt teavitada Euroopa Parlamenti 

viivitamata ja täielikult protokolli ja selle uuendamisega seotud menetluse kõikidel 

etappidel;  

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide ja Cooki saarte valitsustele ja parlamentidele. 


