
Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 1

LIIDU LAIENEMINE

Horvaatiast sai 1. juulil 2013 Euroopa Liidu 28. liikmesriik. Horvaatia ühinemine, mis
järgnes Rumeenia ja Bulgaaria liitumisele 1. jaanuaril 2007, oli ELi kuues laienemine.
Läbirääkimisi peetakse Montenegro, Serbia ja Türgiga. Kandidaatriigid on veel Albaania
ja endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik. Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo on
potentsiaalsed kandidaatriigid.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu (Lissaboni leping – ELi leping) artikliga 49 on sätestatud, millised
riigid võivad avalduse esitada.

— ELi lepingu artiklis 2 kirjeldatakse ELi põhiväärtusi.

EESMÄRGID

ELi laienemispoliitika siht on siduda Euroopa riigid ühiseks poliitiliseks ja majanduslikuks
projektiks. Laienemispoliitika, mis juhindub liidu väärtustest ja on seotud rangete tingimustega,
on osutunud üheks kõige edukamaks vahendiks, mille abil edendatakse poliitilisi, majanduslikke
ja sotsiaalseid reforme ning tagatakse rahu, stabiilsus ja demokraatia kogu Euroopas. Samas
kindlustab laienemispoliitika ELi positsiooni maailma areenil.

TAUST

A. Euroopa Liiduga ühinemise tingimused
Liidu liikmeks astumise avalduse võib esitada iga Euroopa riik, kes austab liikmesriikide ühiseid
väärtusi ja võtab endale kohustuse neid edendada (ELi lepingu artikkel 49). Kopenhaageni
kriteeriumid, milles lepiti kokku 1993. aastal Kopenhaagenis toimunud Euroopa Ülemkogul,
on olulised iga kandidaatriigi või potentsiaalse kandidaatriigi ühinemisprotsessis ELiga. Need
kriteeriumid on järgmised:
— stabiilsed institutsioonid, mis tagavad demokraatia, õigusriikluse, inimõigused ning

vähemuste austamise ja kaitse;

— toimiv turumajandus ning suutlikkus tulla Euroopa Liidus toime konkurentsisurve ja
turujõududega;

— suutlikkus võtta liikmesusest tulenevaid kohustusi, muu hulgas järgida poliitilise,
majandus- ja rahaliidu eesmärke ning vastu võtta ühised eeskirjad, normid ja poliitika, mis
kõik kokku moodustavad ELi õigustiku (acquis communautaire).

Euroopa Ülemkogu kohtumisel 2006. aasta detsembris saavutati uuendatud konsensus
laienemise suhtes. Selle aluseks on kohustuste täitmise kindlustamine, tingimuste täitmine ja
teavitustegevus ning ELi suutlikkus uusi liikmeid integreerida.
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B. ELi võime võtta vastu uusi liikmeid: institutsiooniline korraldus
Järjestikused laienemised olid olulisel kohal institutsioonidevahelistes läbirääkimistes, mille
tulemusena võeti vastu Lissaboni leping. Euroopa Liit pidi uute liikmesriikide vastuvõtmisel
kohandama oma institutsioone ja otsustamisprotsesse ning tagama, et laienemine ei toimuks
tõhusa ja usaldusväärse poliitikaloome arvelt. Lissaboni lepinguga viidi sisse olulised
muudatused peamiste ELi institutsioonide koosseisus ja töökorralduses. Mõnede muudatuste
puhul arvestati vajadust püsivate reeglite järele, mis ei nõuaks iga laienemise korral uusi
parandusi.
C. Protsess
Liiduga ühineda sooviv riik esitab oma avalduse nõukogule, kes palub komisjonil
selle kohta arvamuse esitada. Sellest avaldusest teavitatakse Euroopa Parlamenti. Kui
komisjoni arvamus on positiivne, võib Euroopa Ülemkogu ühehäälselt otsustada, et riigile
antakse kandidaatriigi staatus. Pärast komisjoni soovitust otsustab nõukogu ühehäälselt, kas
läbirääkimisi alustada. ELi õigustik (acquis communautaire) on poliitikavaldkondade kaupa
jagatud rohkem kui 30 peatükiks. Enne tegelike läbirääkimiste algust esitab komisjon iga
peatüki kohta sõelumisaruande. Komisjoni soovituse põhjal otsustab nõukogu ühehäälselt iga
uue läbirääkimispeatüki avamise üle. Kui edasiminekut peetakse rahuldavaks, võib komisjon
soovitada peatüki ajutiselt sulgeda. Nõukogu teeb sel juhul otsuse taas ühehäälselt. Kui
läbirääkimised kõikide peatükkide üle on lõpule viidud, koondatakse tingimused – kaasa
arvatud võimalikud kaitseklauslid ja üleminekukord – liikmesriikide ja kandidaatriigi vahel
sõlmitavasse ühinemislepingusse. Alles pärast Euroopa Parlamendi nõusolekut ja nõukogu
ühehäälset heakskiitu saab ühinemislepingu allkirjastada. Pärast allkirjastamist esitatakse see
kõikidele lepinguosalistele riikidele ratifitseerimiseks kooskõlas nende riikide põhiseadusest
tulenevate nõuetega (st ratifitseeritakse kas parlamendis või rahvahääletusel).

VARASEMAD LAIENEMISED

Riik Liige aastast Erisused
Belgia
Prantsusmaa
Saksamaa
Itaalia
Luksemburg
Madalmaad

1958 1957. aastal Rooma lepingule algselt allakirjutanud riigid.

Taani
Iirimaa
Ühendkuningriik

1973

Kreeka 1981 Kreeka ühinemine tugevdas demokraatiat riigis.
Portugal
Hispaania 1986 See laienemine aitas kaasa demokraatia tugevdamisele

Portugalis ja Hispaanias.
Austria
Soome
Rootsi

1995

Küpros
Tšehhi Vabariik
Eesti
Ungari
Läti

2004

Euroopa Ülemkogu 1997. aasta detsembri kohtumisel
algatatud laienemisvooru eesmärk oli taasühendada
Euroopa pärast Berliini müüri langemist ja Nõukogude
Liidu lagunemist. Läbirääkimised toimusid ühtse
läbirääkimisraamistiku alusel iga riigiga eraldi.
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Leedu
Malta
Poola
Slovakkia
Sloveenia

Bulgaaria
Rumeenia 2007

Bulgaaria ja Rumeenia reformide tempo ei võimaldanud
neil riikidel 2004. aastal liiduga ühineda. Koostöö- ja
kontrollimehhanismiga põhivaldkondades (kohtureform,
korruptsioonivastane võitlus ja Bulgaaria puhul ka
võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu) jätkatakse
edusammude jälgimist ka pärast ühinemist.

Horvaatia 2013

Ühinemisläbirääkimistel Horvaatiaga nõuti rangemat
tingimuste täitmist, mis on osa 2006. aasta
detsembri Euroopa Ülemkogul vastu võetud uuendatud
konsensusest laienemise suhtes.

TULEVANE LAIENEMINE

A. Lääne-Balkani riigid
Suhteid Lääne-Balkani riikidega arendatakse 1999. aastal ellu kutsutud stabiliseerimis-
ja assotsieerimisprotsessi raamistikus. See põhineb kahepoolsetel stabiliseerimis- ja
assotsieerimislepingutel.
Horvaatia ühinemine Euroopa Liiduga 1. juulil 2013 on teistele selle piirkonna riikidele oluline
stiimul. Lähtudes Horvaatia ühinemisprotsessist saadud kogemusest, tegi komisjon 2011.–
2012. aasta laienemisstrateegias ettepaneku parandada läbirääkimispõhimõtteid, sh rõhutada
enam õigusriigi põhimõtteid. See tähendab, et kohtureformi ja põhiõigusi käsitlev peatükk (23.
peatükk) ning õigust, vabadust ja turvalisust käsitlev peatükk (24. peatükk) avatakse kõigi
tulevaste läbirääkimiste puhul juba varases etapis.
Selle uue lähenemisviisi kohaselt on läbirääkimistel Montenegroga ja seejärel Serbiaga peetud
esmatähtsaks 23. ja 24. peatüki avamist. Need kaks peatükki koos muude peatükkidega avati
Montenegro puhul 18. detsembril 2013. Pärast läbirääkimiste ametlikku alustamist Serbiaga 21.
jaanuaril 2014, avati 18. juulil 2016. aastal 23. ja 24. peatükk.
Läbirääkimisi ei ole veel alustatud kahe Lääne-Balkani riigiga. Endise Jugoslaavia Makedoonia
vabariigi puhul, kellele anti ELi kandidaatriigi staatus 2005. aastal, on peapõhjuseks vaidlus
Kreekaga Makedoonia nime kasutamise üle. Komisjon on alates 2009. aastast järjekindlalt
soovitanud läbirääkimiste alustamist. Kuid nii oma 2015. aasta kui ka 2016. aasta aruandes
seadis komisjon selle soovituse tingimuseks, et riik peab rakendama jätkuvalt 2015. aasta
juuni/juuli poliitilist kokkulepet (Pržino kokkulepe) ning tegema märkimisväärseid edusamme
kiireloomuliste ja prioriteetsete reformide elluviimisel. Albaaniale anti kandidaatriigi staatus
2014. aasta juunis ning ta peab läbirääkimiste alustamiseks saavutama täiendavaid tulemusi
viies prioriteetses valdkonnas, sh kohtureformi käsitlevate õigusaktide rakendamine.
Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo on potentsiaalsed kandidaatriigid. Bosnia ja Hertsegoviina
jaoks hiljuti koostatud uus lähenemisviis, milles keskendutakse eelkõige majanduse juhtimisele,
võimaldas 1. juunil 2015 jõustuda ELiga sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingul.
Riik esitas ühinemistaotluse 15. veebruaril 2016. Nõukogu palus 20. septembril komisjonil selle
kohta arvamuse esitada ja 9. detsembril andis komisjon oma küsimustiku ametivõimudele üle.
ELi ja Kosovo (keda viis ELi liikmesriiki ei tunnusta iseseisva riigina) vaheline stabiliseerimis-
ja assotsieerimisleping allkirjastati 27. oktoobril 2015 ja see jõustus 1. aprillil 2016. Euroopa
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reformikava järgmiseks 12-ks kuni 18-ks kuuks võeti vastu 9. novembril. Kosovo peab lisaks
Serbiaga dialoogi suhete normaliseerimiseks.
B. Türgi
Türgi esitas liikmeks saamise taotluse 1987. aastal ning kuulutati kandidaatriigiks 1999. aastal.
Läbirääkimistega alustati 2005. aastal. Kaheksa peatükki on blokeeritud ja ühtegi peatükki
ei suleta ajutiselt enne, kui Türgi kohaldab Küprose suhtes Ankara assotsieerimislepingu
lisaprotokolli. Mõned ELi liikmesriigid on olnud vastu teiste peatükkide avamisele. 2012. aasta
mais algatas komisjon positiivse tegevuskava suhetes Türgiga, et taaselustada kahepoolseid
suhteid. Pärast rohkem kui kolm aastat kestnud paigalseisu avati 2013. aasta novembris uus
läbirääkimispeatükk, mis käsitleb regionaalpoliitikat ja struktuurivahendite koordineerimist. 14.
detsembril 2015 avati 29. novembril 2015. aastal toimunud ELi ja Türgi kohtumise tulemusena
veel üks peatükk (majandus- ja rahapoliitika). Türgi ja ELi kinnitasid 18. märtsil 2016 oma
kavatsust viia ellu ühine tegevuskava ELi saabuvate ebaseaduslike rändajate voo pidurdamiseks
ja anda uus hoog Türgi ühinemisprotsessile. Samuti lepiti kokku viisanõude kaotamise protsessi
kiirendamises. 30. juunil 2016 avati veel üks läbirääkimispeatükk (finants- ja eelarvesätted).
Juulis 2016 aset leidnud riigipöördekatse järel järsult halvenenud õigusriigi olukorda silmas
pidades võttis parlament 24. novembril 2016 vastu resolutsiooni, milles ta nõudis Türgiga
peetavate liitumisläbirääkimiste peatamist. Oma 2017. aasta juuli resolutsioonis Türgi kohta
tuletas parlament meelde oma seisukohta.
C. Island
Island esitas ELi liikmeks saamise taotluse 2009. aasta juulis ja läbirääkimisi alustati 2010. aasta
juunis. Hästi toimiva demokraatliku riigina ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmena tegi Island
ELiga läbirääkimiste esimestel aastatel kiireid edusamme. Kuid pärast 2013. aasta üldvalimisi
moodustatud uus valitsus on ühinemisläbirääkimised külmutanud. 2015. aasta märtsis palus
Islandi valitsus ELil riiki enam mitte kandidaatriigiks pidada, kuigi ametlikult ei ole Island oma
liikmeks saamise taotlust tagasi võtnud.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

ELi lepingu artikli 49 kohaselt peab Euroopa Parlament andma igale uuele ELi laienemisele
oma nõusoleku. Parlamendil on oluline roll ka ühinemise finantsaspektide kindlaksmääramisel:
Lissaboni lepingu kohaselt on mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks vaja parlamendi
nõusolekut. Nende eelarvepädevuste kaudu saab parlament otseselt kaasa rääkida selles, kui
suured summad eraldatakse ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) tarvis.
Parlamendi väliskomisjon nimetab alalised raportöörid kõigi kandidaatriikide ja potentsiaalsete
kandidaatriikide jaoks ning korraldab regulaarselt arvamuste vahetusi laienemisläbirääkimiste
eest vastutava voliniku, kõrgete valitsusametnike, ekspertide ja kodanikuühiskonna
esindajatega. Parlament väljendab oma seisukohti, koostades selleks igal aastal resolutsioone
lähtuvalt komisjoni viimastest iga-aastastest aruannetest riikide kohta. Samuti aitab ta ELi
laienemisstrateegiat käsitlevate resolutsioonide abil kujundada laienemispoliitikat. Ühtlasi
arendab parlament korrapäraseid kahepoolseid suhteid kandidaatriikide ja potentsiaalsete
kandidaatriikide parlamentidega, kasutades selleks oma delegatsioone, kes arutavad oma
partneritega ELiga ühinemise protsessi jaoks olulisi küsimusi.
André De Munter
09/2017
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