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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise 
säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel 
sõlmimise kohta
(12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12640/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi 
partnerluslepingu rakendamise protokolli eelnõu (12633/2021),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, 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 (C9-0006/2022),

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust (A9-0197/2022),

1. annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Cooki saarte valitsusele 
ja parlamendile.
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SELETUSKIRI

ELi ja Cooki saarte vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise esimene 
protokoll kehtis neli aastat: 14. oktoobrist 2016 kuni 13. oktoobrini 2020. Nõukogu kiitis 7. 
juulil 2020 heaks komisjoni volitused pidada Cooki saarte valitsusega läbirääkimisi säästva 
kalapüügi partnerluslepingu uue rakendusprotokolli üle. Läbirääkimiste keerukuse tõttu oli 
vaja pikendada kehtivat protokolli ühe aasta võrra – 14. novembrist 2020 kuni 13. novembrini 
2021. 28. juulil 2021 allkirjastati uus kolmeaastane protokoll, millega anti neljale ELi 
seinerile juurdepääs Cooki saarte vetele, et püüda 100 päeva jooksul aastas tuuni, kusjuures 
taotluse korral on võimalus seda 110 päeva võrra pikendada.

ELi rahaline panus on 700 000 eurot aastas – kokku 2 100 000 eurot kolmeks aastaks –, mis 
jaguneb järgmiselt:

1) 350 000 eurot aastas juurdepääsu eest kalavarudele protokolli kehtivusaja jooksul;

2) 350 000 eurot aastas Cooki saarte kalanduspoliitika arendamiseks. Mõlemad pooled 
lepivad toetusmeetmetes kokku säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise 
jälgimiseks loodud ühiskomitee tegevuse raames.

Protokollis omistatakse märkimisväärne tähtsus kohaliku kalandussektori säästvale arengule – 
kooskõlas ELi ühise kalanduspoliitika ning Vaikse ookeani lääne- ja keskosa 
kalanduskomisjoni (WCPFC) soovitustega ning tuginedes parimatele teaduslikele 
nõuannetele – aga ka demokraatlikele põhimõtetele ja põhiõigustele. Need põhimõtted peavad 
alati olema aluseks ELi ja kolmandate riikide vaheliste partnerluslepingute sõlmimisele. 
Selleks et tagada tõhusam järelevalve protokolli rakendamise üle ja samal ajal võidelda 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu ning suurendada teadmisi kohalike 
mereökosüsteemide seisundi kohta, rõhutab raportöör püügi kontrollimise ja aruandluse 
mehhanismide tähtsust.

Protokolli mõju on piiratud, kuid raportöör on veendunud, et see annab ELile strateegilist 
lisaväärtust, seda enam, et see on ainus aktiivne kokkulepe Vaikse ookeani lääne- ja keskosas, 
st vetes, kus asuvad kõige paremas seisukorras olevad tuunivarud maalilmas. Samal ajal, kuna 
tuun on Vaikse ookeani piirkonna elanikkonnale võtmetähtsusega ressurss, on see osutunud 
väikesemahulise kalapüügi ja sellest sõltuvate kogukondade arendamisel oluliseks 
koostöövahendiks, eelkõige kalurite sissetulekute suurendamise ning kala töötlemise ja 
turustamise infrastruktuuri arendamise seisukohast.

Euroopa Parlamenti tuleb protokolli rakendamisest täielikult ja korrapäraselt teavitada, 
eelkõige valdkondliku arengu toetamise ulatuse osas.

Raportöör on seisukohal, et kõnealune protokoll tagab Euroopa laevastikule pideva 
juurdepääsu Cooki saarte vetele ja aitab samal ajal kaasa kohaliku sektori arengule, pakkudes 
lisaväärtust elanikkonnale, kes sõltub kalandussektorist, mis moodustab ligikaudu 3 % Cooki 
saarte SKPst, võttes sealjuures täielikult arvesse merekeskkonda ja kalavarusid. Samuti 
edendatakse sellega ebaseadusliku kalapüügi vastast võitlust, mis on üks kolmandate riikidega 
sõlmitud kalandusalase partnerluslepingu aluspõhimõtetest. Seepärast soovitab raportöör 
Euroopa Parlamendil anda nõusolek protokolli pikendamiseks.
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ARENGUKOMISJONI ARVAMUS

kalanduskomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva 
kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
(12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE))

Arvamuse koostaja: Carlos Zorrinho

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping allkirjastati 
2016. aasta mais kaheksaks aastaks, mida saab vaikimisi pikendada. Esimene nelja-aastane 
protokoll kaotas kehtivuse 13. oktoobril 2020 ja seda pikendati sanitaarkriisist tingitud 
piirangute tõttu ajutiselt veel ühe aasta võrra kuni 13. novembrini 2021. Euroopa Komisjon 
pidas Cooki saarte valitsusega läbirääkimisi säästva kalapüügi partnerluslepingu uue protokolli 
vastuvõtmiseks.

Nende läbirääkimiste tulemusena parafeeriti uus protokoll 2021. aasta juulis ja see jõustus 
ajutiselt 2021. aasta novembris. Protokoll hõlmab kolme aastat ja annab liidu laevadele 
kalapüügivõimalused Cooki saarte püügipiirkonnas kalavarude kasutamata ülejäägi piires, 
lähtudes teaduslikest nõuannetest ning Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni 
(WCPFC) soovitustest. Lisaks on partnerluslepingu eesmärk suurendada ELi ja Cooki saarte 
koostööd, et luua mõlema lepinguosalise huvides partnerlusraamistik, mis aitaks arendada 
Cooki saarte püügipiirkonnas säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude vastutustundlikku 
kasutamist.

Uus ELi ja Cooki saarte protokoll võimaldab ELi laevastikul püüda Cooki saarte vetes 
tuuniliike kokku kuni 7000 tonni aastas ning näeb ette kalapüügivõimalused neljale 
seinnoodalaevale kuni 100 päeva aastas, kusjuures laevaomanikel on võimalus osta lisaks 110 
päeva aastas. Aastase püügikoormuse võrdlustasemeks seati 100 päeva/aastas, lähtudes Cooki 
saarte püügipiirkonna võimaliku püügi analüüsist, olemasolevatest hinnangutest ja teaduslikest 
nõuannetest WCPFC kohaldamisalas.

Protokolliga eraldatav ELi rahaline toetus on 700 000 eurot aastas. See kogusumma jaguneb 
järgmiselt: 350 000 eurot aastas juurdepääsuks kalavarudele ja 350 000 eurot Cooki saarte 
kalandus- ja merenduspoliitika arendamiseks, mis kujutab endast sama eraldist valdkondlikuks 
toetuseks nagu eelmises protokollis. Säästva kalapüügi partnerlusleping ja protokoll aitavad 
jätkuvalt kaasa kalavarude paremale majandamisele ja kaitsele, andes valdkondlikku rahalist 
toetust Cooki saarte valitsuse poolt riigi tasandil vastu võetud kavade, eelkõige kalanduse 
üldkava elluviimiseks, ebaseadusliku kalapüügi seireks ja selle vastu võitlemiseks ning 
väikesemahulise kalapüügi sektori toetamiseks. Mõlemad lepinguosalised arutavad 
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valdkondliku komponendi raames rahastatavaid sekkumisi ja lepivad nendes kokku 
ühiskomitees, mis on loodud nii säästva kalapüügi partnerluslepingu kui ka selle protokolli 
kohaldamise jälgimiseks.

Kalandus on üks Cooki saarte majanduse alustalasid ning COVID-19 pandeemia mõju silmas 
pidades peaks see olema majanduse taastamisel prioriteediks koos uute kestlike majanduslike 
võimaluste avamisega, mis võivad soodustada mitmekesistamist ja vastupanuvõimet. 
Esilekerkivate kalamajanduse võimaluste toetamine viisil, mis soodustab märkimisväärseid 
seoseid ja mitmekordistavat mõju paljudes majandus- ja sotsiaalvaldkondades, on 
võtmetähtsusega, et saavutada riigis kiire ja vastupanuvõimeline taastumine. Selle mõju hea 
näide on eelmisest protokollist saadud tulu, mis võimaldas Cooki saarte valitsusel suurendada 
oma sotsiaalhoolekandesüsteemi. Samuti on ELi valdkondlik toetus aidanud kaasa säästva 
kalanduspoliitika rakendamisele, eelkõige väikesemahulise kalapüügiga tegelevate kalurite 
elatusvahendite suurendamisele ning seire-, kontrolli- ja järelevalvesuutlikkuse tugevdamisele 
võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu, samuti on see 
võimaldanud parandada kohaliku mereandide tarbimise ja ekspordi toiduohutusstandardeid.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et protokoll võib edendada kalavarude vastutustundlikku ja 
säästvat kasutamist ning riikliku kalandus- ja merenduspoliitika arengut Cooki saartel ning on 
mõlema lepinguosalise huvides. Sel põhjusel soovitab arvamuse koostaja protokolli sõlmimine 
heaks kiita.

******

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek 
võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva 
kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta.
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi 
partnerluslepingu rakendamise protokolli (2021–2024) Euroopa Liidu 
nimel sõlmimine

Viited 12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE)
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NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS
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EELARVEKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva 
kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli (2021–2024) Euroopa Liidu nimel 
sõlmimise kohta 
(12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE)

Arvamuse koostaja: Niclas HERBST

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu (edaspidi 
„partnerlusleping“) allkirjastas Euroopa Liit 3. mail 2016 ja Cooki saarte valitsus 14. mail 2016 
ning seda hakati ajutiselt kohaldama 14. mail 2016 ning lepingu kehtivusaeg oli kaheksa aastat. 
Partnerlusleping pikeneb vaikimisi ja on endiselt kehtiv. Säästva kalapüügi partnerluslepingu 
rakendamise esimest nelja-aastast protokolli hakati ajutiselt kohaldama 14. oktoobril 2016 ja 
selle kehtivusaeg lõppes 13. oktoobril 2020. Nii leping kui ka protokoll jõustusid 
10. mail 2017. 

Kehtivat protokolli1, millega määratakse kindlaks partnerluslepingus sätestatud 
kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, pikendati ühe aasta võrra 14. novembril 2020. aastal, 
mil allkirjastati kirjavahetuse vormis kokkulepe. Sellest tulenevalt kaotas praegune protokoll 
kehtivuse 13. novembril 2021. aastal. 

Uue protokolli parafeerisid läbirääkijad 28. juulil 2021. aastal. See kehtib kolm aastat alates 
selle ajutise kohaldamise kuupäevast, st kuupäevast, mil lepinguosalised selle allkirjastasid, 
nagu on sätestatud artiklis 11.

Protokolli eesmärk on anda liidu laevadele kalapüügivõimalused Cooki saarte püügipiirkonnas 
kalavarude kasutamata ülejäägi piires, lähtudes teaduslikest nõuannetest ning Vaikse ookeani 
lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni soovitustest. Lisaks on partnerluslepingu eesmärk 
tihendada koostööd Euroopa Liidu ja Cooki saarte vahel, et luua mõlema lepinguosalise huvides 
partnerlusraamistik säästva kalanduspoliitika ja kalavarude vastutustundliku kasutamise 
arenguks Cooki saarte püügipiirkonnas.

ELi ja Cooki saarte vahelise uue protokolli kohaselt on ELi laevastikul õigus püüda Cooki 
saarte vetes tuuniliike ning kalapüügivõimalused on järgmised: 

1 Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll 
(ELT L 131, 20.5.2016, lk 10).
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– neli tuunipüügiseinerit, millel on juurdepääs Cooki saarte püügipiirkonnale 100 päeva 
aastas; 

– taotluse korral võib ELi laevastikule anda täiendavalt juurdepääsu 110 päevaks aastas. 

Euroopa Liidu makstav aastane rahaline toetus on 700 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt: 

a) 350 000 euro suurune aastane summa protokolli kehtivusaja jooksul juurdepääsuks 
protokollis sätestatud liikidesse kuuluvatele kalavarudele; 

b) 350 000 euro suurune aastane toetus protokolli kehtivuse ajal Cooki saarte 
kalandusvaldkonna arendamiseks. Toetus vastab Cooki saarte riikliku poliitika 
eesmärkidele edendada kalavarude säästvat majandamist kogu protokolli kehtivusaja 
jooksul.

Kulukohustuste ja maksete assigneeringute iga-aastane summa määratakse kindlaks iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus, sealhulgas reservi eelarverida aasta alguses veel jõustumata 
protokollide jaoks2.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda soovituse kiita heaks nõukogu 
otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi 
partnerluslepingu rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta.

2 Kooskõlas eelarvealast koostööd käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega (2013/C 373/01). 
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS
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