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 ET 

LÜHISELGITUS 

Vastavalt asjakohastele läbirääkimisjuhistele pidas Euroopa Komisjon Cooki saarte 

valitsusega läbirääkimisi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Cooki saarte vahel uus säästva 

kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll. 

Läbirääkimiste tulemusena parafeeriti uus leping ja protokoll 21. oktoobril 2015. Need 

hõlmavad vastavalt kaheksa- ja nelja-aastast ajavahemikku alates nende provisoorse 

kohaldamise kuupäevast, st nende allkirjastamise kuupäevast. 

Uue lepinguga nähakse ette reformitud ühise kalanduspoliitika prioriteete arvestav raamistik 

ja selle välismõõde Euroopa Liidu ja Cooki saarte kalandusalase strateegilise partnerluse 

väljatöötamiseks. 

Uue protokolli peamine eesmärk on sätestada liidu laevade kalapüügivõimalused Cooki saarte 

kalapüügipiirkonnas kalavarude kasutamata ülejäägi piires, lähtudes parimatest saadaolevatest 

teadusuuringute tulemustest ning järgides vajaduse korral Vaikse ookeani lääne- ja keskosa 

kalanduskomisjoni (WCPFC) kaitse- ja majandamismeetmeid. 

Partnerluslepingu eesmärk on ühtlasi anda uut hoogu Euroopa Liidu ja Cooki saarte 

koostööle, et arendada mõlema lepinguosalise huvides säästvat kalanduspoliitikat ja 

kalavarude vastutustundlikku kasutust Cooki saarte kalapüügipiirkonnas. 

 

Rahaline toetus protokolli kehtivuse ajal on kokku 2 870 000 eurot. Rahaline toetus 

koosneb kahest osast: 

• iga-aastane summa juurdepääsu eest Cooki saarte kalapüügipiirkonnale, st esimesel 

kahel aastal 385 000 eurot ning kolmandal ja neljandal aastal 350 000 eurot, mis 

vastab 7000 tonni suurusele võrdlustonnaažile aastas; 

• iga-aastane eritoetus 350 000 eurot Cooki saarte valdkondliku kalanduspoliitika 

toetamiseks ja rakendamiseks. 

****** 

Eelarvekomisjon 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. 

Eelarvekomisjon soovitab kalanduskomisjonil vastu võtta kaasneva muu kui seadusandliku 

resolutsiooni, mis sisaldab järgmist punkti: 

• palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule enne protokolli 

kehtivusaja lõppemist ja enne, kui algavad läbirääkimised selle võimalikuks 

asendamiseks, protokolli järelhindamise aruande koos kulude-tulude analüüsiga. 
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