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LÜHISELGITUS

Esimene Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vaheline kalandusalane partnerlusleping 
(edaspidi „partnerlusleping“), mis kehtib praeguseni, allkirjastati 14. oktoobril 20161 kaheksaks 
aastaks. 

Viimane protokoll2, millega määrati kindlaks partnerluslepinguga sätestatud 
kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, allkirjastati samuti 14. oktoobril 2016 ja kaotas 
kehtivuse 13. oktoobril 2020. 

Protokolli eesmärk on sätestada Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused Cooki saarte 
kalapüügipiirkonnas 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 kasutuse arenguks Cooki saarte kalapüügipiirkonnas.

Enne partnerluslepingu ja selle protokolli uuendamist käsitlevate läbirääkimiste lõpuleviimist 
on komisjon pidanud nõukogult saadud volituste alusel Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi 
Cooki saarte valitsusega, et pikendada kirjavahetuse vormis kokkuleppega kehtiva protokolli 
kehtivusaega maksimaalselt ühe aasta võrra. Kirjavahetuse vormis kokkulepe parafeeriti 29. 
juulil 2020.

Kirjavahetuse vormis kokkuleppe eesmärk on võimaldada Euroopa Liidul ja Cooki saarte 
valitsusel jätkata koostööd, et arendada säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude 
vastutustundlikku kasutust Cooki saarte vetes ning anda ELi laevadele võimalus neis vetes kala 
püüda.

Liit töötab pühendunult selle nimel, et tagada oma kaluritele piisavad majanduslikud 
võimalused kogu maailmas, pikendades selleks säästva kalapüügi partnerluslepingut Cooki 
saartega.

Protokolli viimasel aastal pikendatakse kohaldatavat korda samadel tingimustel maksimaalselt 
ühe aasta võrra. 

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

a) 350 000 euro suurune aastane summa protokolli pikendatud kehtivuse ajal 
juurdepääsuks protokollis sätestatud liikidesse kuuluvatele kalavarudele;

b) 350 000 euro suurune aastane toetus protokolli pikendatud kehtivuse ajal Cooki 
saarte kalandusvaldkonna arendamiseks. Toetus on kavandatud selleks, et vastata Cooki 
saarte riikliku kalanduspoliitika eesmärkidele merekalavarude säästva majandamise 
programmide raames, sealhulgas võitlus ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vastu ning toetus väikesemahulise kalapüügi sektorile kogu protokolli 
kehtivusaja jooksul. 

1 ELT L 131, 20.5.2016, lk 3. 
2 ELT L 131, 20.5.2016, lk 8.
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Kulukohustuste ja maksete assigneeringute iga-aastane summa määratakse kindlaks iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus, sealhulgas reservi eelarverida aasta alguses veel jõustumata 
protokollide jaoks.

Kehtivusaja pikendamist käsitlevas kirjavahetuses on sätestatud, et neid summasid 
vähendatakse proportsionaalselt, kui läbirääkimised protokolli uuendamise üle jõuavad lõpule 
ja allkirjastatud dokumente hakatakse kohaldama enne kirjavahetuse teel kokku lepitud aastase 
pikendamistähtaja lõppu. 

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek 
võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirjavahetuse 
vormis kokkuleppe (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva 
kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist) sõlmimise kohta.


