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PÄRSIA LAHE RIIGID, IRAAN, IRAAK JA JEEMEN

ELil on koostöölepingud Pärsia lahe koostöönõukoguga (piirkondlik organisatsioon, millesse
kuuluvad Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid) ja
Jeemeniga ning partnerlus- ja koostööleping Iraagiga. Praegu ei ole ELil lepingulisi suhteid
Iraaniga, kuid liit tunnistab, et tihedamate suhete potentsiaal on suur.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu V jaotis (välistegevus);

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 206–207 (kaubandus) ja artiklid 216–219
(rahvusvahelised lepingud).

1. PÄRSIA LAHE KOOSTÖÖNÕUKOGU (GCC)

Pärsia lahe koostöönõukogu (GCC) asutati 1981. aasta mais. Tänapäeval on see rühm – mille
moodustavad endiselt selle asutajaliikmed Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia ja
Araabia Ühendemiraadid – peamine kanal, mille kaudu EL nimetatud kuue riigiga suhtleb.
Mitmel korral on EL ja GCC Lähis-Ida probleemide kohta vastu võtnud ühise seisukoha.
Naftarikkad Pärsia lahe äärsed riigid, mis katavad ligikaudu 20% ELi energiavajadusest,
teevad praegu läbi suuri sotsiaal-majanduslikke ja poliitilisi muutusi, kuigi reformid edenevad
ebaühtlases tempos. Araabia kevade ülestõusude mõju on Pärsia lahe äärsetes monarhiates
vähendatud ennetava poliitikaga – toetuste ja avaliku sektori töökohtade abil – ning
repressiivmeetmetega, eriti Bahreinis ja Saudi Araabia idaosas. GCC riikidel on jätkuvalt
aktiivne roll Lähis-Ida diplomaatias, mõnikord ka üksteisega võisteldes. See on kaasa aidanud
praegusele diplomaatilisele kriisile Katari ja ülejäänud GCC riikide vahel, kus viimased
süüdistavad Katari terrorismi ja usurühmituste (sh Moslemi Vennaskonna) toetamises, Iraaniga
seotud rühmituste rahastamises, naaberriikide suveräänsuse rikkumises ja nendes poliitilise
teisitimõtlemise õhutamises.
Kuigi EL loodab piirkonnaga arendada ka poliitilisi suhteid, on ELi ja GCC senised suhted
piirnenud peamiselt majandus- ja kaubandussidemetega. Kaubavahetuse maht on alates 1980.
aastatest pidevalt kasvanud. GCC oli 2016. aastal ELi suuruselt neljas kaubanduspartner ning
EL oli GCC suurim kaubanduspartner.
1988. aastal allkirjastasid EL ja GCC koostöölepingu. Lepingu eesmärk on aidata
kaasa selle strateegiliselt tähtsa piirkonna stabiilsuse tugevdamisele, arendada poliitilisi ja
majandussidemeid, laiendada majanduslikku ja tehnilist koostööd ning süvendada koostööd
energia, tööstuse, kaubanduse ja teenuste, põllumajanduse, kalanduse, investeeringute, teaduse
ja tehnoloogia ning keskkonna valdkonnas. Lepinguga nähakse ette iga-aastased ühisnõukogude
ja ministrite kohtumised ning ühised koostöökomiteed kõrgemate ametnike tasandil. 2016. aasta
aprillis leppis ELi ja GCC ühine koostöökomitee kokku, et luuakse struktureeritum mitteametlik
dialoog kaubanduse ja investeerimise küsimustes. Viimane ELi ja GCC ühisnõukogu ja
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ministrite kohtumine toimus 2016. aasta juulis Brüsselis. Parlamentaarse organi loomist ei ole
lepinguga ette nähtud.
EL ja GCC leppisid kokku ühises tegevusprogrammis ajavahemikuks 2010–2013,
milles sätestati tegevuskava tihedamaks koostööks mitmes valdkonnas, sh info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia, tuumaohutuse, keskkonnahoidliku energia, teadustegevuse ja
majandusdialoogi alal. Tegevuskava uuendamine on aga viibinud peamiselt seetõttu, et
kaubandusküsimustes ei ole tehtud edusamme. Läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle
alustati 1990. aastal, kuid need on 2008. aastast seiskunud. Peamiseks lahkarvamusi tekitavaks
küsimuseks on ekspordimaksud. Alates 1. jaanuarist 2007 on ELi ja GCC riikide koostöölepingu
rakendamise rahastamiseks olnud võimalik kasutada partnerluse rahastamisvahendit (ning selle
eelkäijat, tööstusriikide ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumidega tehtava
koostöö rahastamisvahendit (ICI)). Pärsia lahe koostöönõukogu riigid saavad osaleda ka
programmis Erasmus Mundus.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament võttis 24. märtsil 2011 vastu resolutsiooni Euroopa Liidu suhete kohta Pärsia
lahe koostöönõukoguga. Selles nõuti strateegilist partnerlust GCC ja selle liikmesriikidega.
Seda seisukohta kinnitati Euroopa Parlamendi 9. juuli 2015. aasta resolutsioonis Lähis-Ida ja
Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemide ja poliitilise stabiilsuse väljavaadete kohta[1].
Euroopa Parlamendi delegatsioon Araabia poolsaarega suhtlemiseks korraldab regulaarselt
parlamentidevahelisi kohtumisi selle piirkonna konsultatiivnõukogudega ning jälgib ELi
ja GCC suhete arengut. Olukorda Pärsia lahe riikides jälgib tähelepanelikult ka Euroopa
Parlamendi inimõiguste allkomisjon.
Euroopa Parlament on praeguse koosseisu ametiaja jooksul vastu võtnud resolutsioone,
milles väljendatakse muret inimõiguste olukorra pärast teatavates GCC riikides, sealhulgas
Saudi Araabias ja Bahreinis, ning surmanuhtluse uuesti kasutusele võtmise pärast Kuveidis
ja Bahreinis. Samuti on Euroopa Parlament nõudnud sisutihedamat koostööd Pärsia lahe
koostöönõukoguga rände haldamisel. 13. septembril 2017 võttis Euroopa Parlament vastu
resolutsiooni relvaekspordi kohta[2], milles väljendab selgesõnaliselt oma veendumust, et
relvaeksport Saudi Araabiasse ei ole kooskõlas vähemalt ühe kriteeriumiga, mis on esitatud ELi
ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP, milles määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi
kontrolli ühised eeskirjad. 2005. aastal anti Euroopa Parlamendi Sahharovi mõttevabaduse
auhind Saudi Araabia blogijale Raif Badawile.

2. JEEMEN

ELi ja Jeemeni suhted põhinevad 1997. aasta koostöölepingul, mis hõlmab kaubandust,
arengukoostööd, kultuuri, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, keskkonda ja loodusvarade
haldamist ning poliitilist dialoogi. 2015. aasta märtsis alustas Saudi Araabia juhitud
rahvusvaheline sõjaline koalitsioon kampaaniat mässuliste vastu, kes olid kukutanud
ametisoleva Jeemeni presidendi. EL toetab ÜRO vahendustegevust, mille eesmärk on leida
Jeemeni konfliktile poliitiline lahendus. Arvestades ülimalt rasket olukorda, kus üle 82 %
Jeemeni elanikest vajab humanitaarabi, on EL riigile antavat abi suurendanud. Alates 2015.
aastast on EL kohustunud andma Jeemenile humanitaarabi 171 miljoni euro ulatuses. Seda
lisaks 440 miljonile eurole, mis on arengukoostööks Jeemeniga ette nähtud 2016.–2020. aasta

[1]ELT C 265, 11.8.2017, lk 98.
[2]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0344.



Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 3

mitmeaastases finantsraamistikus. Alates 2015. aasta veebruarist on ELi delegatsioon Jeemeni
Vabariiki tegutsenud peakorteris Brüsselis.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on võtnud vastu resolutsiooni Jeemeni kohta 2015. aasta juulis[3], 2016. aasta
veebruaris[4] ja 2017. aasta juunis[5]. Kõigis neis väljendatakse tõsist muret Jeemeni humanitaar-
ja julgeolekuolukorra pärast ning nõutakse relvarahu, millest ka tegelikult kinni peetaks.
13. septembril 2017 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni relvaekspordi kohta[6],
milles peab kahetsusväärseks asjaolu, et liikmesriikide poolt eksporditavat sõjatehnoloogiat
kasutatakse Jeemeni konfliktis. Jeemeniga suhtlemise ja sealse olukorra jälgimise eest vastutab
Euroopa Parlamendi delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks.

3. IRAAK

Alates 2003. aasta sõjast on EL olnud üks peamisi Iraagi abistajaid. 2012. aasta mais sõlmiti
ELi ja Iraagi partnerlus- ja kootööleping. See loob raamistiku dialoogiks ja koostööks mitmes
valdkonnas, sealhulgas poliitilistes küsimustes, terrorismivastases võitluses, kaubanduses,
inimõiguste alal, tervishoius, hariduses ja keskkonnaküsimustes. Partnerlus- ja koostöölepingu
raames toimus 2014. aasta jaanuaris esimene ELi ja Iraagi koostöönõukogu kohtumine. Teine
kohtumine leidis aset 18. oktoobril 2016. Aastateks 2014–2020 on Euroopa Komisjon lubanud
Iraagile eraldada 75 miljonit eurot koostööks inimõiguste, õigusriigi, hariduse ja säästva
energia valdkonnas. 2010. aasta jaanuaris allkirjastasid EL ja Iraak vastastikuse mõistmise
memorandumi energiakoostöö kohta. Memorandumiga nähakse ette koostöö energiavarustuse
kindluse ning taastuvenergia ja energiatõhususe küsimustes.
EL toetab nn Islamiriigi (IS ehk Daesh) vastase ülemaailmse koalitsiooni tegevust Süürias ja
Iraagis, samuti Iraagi ühtsust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning peab poliitilist
kaasatust ja rahvuslikku leppimist oluliseks teguriks, mis aitab ISist jagu saada. Võttes arvesse
Iraagi halvenevat julgeoleku- ja humanitaarolukorda, on komisjon suurendanud riigile antavat
humanitaarabi, mis 2016. aastal oli 159 miljonit eurot ja 2017. aastal ulatub praeguseks 72,5
miljoni euroni. Alates 2015. aastast on komisjon andnud humanitaarabina üle 340 miljoni euro
ja aidanud korraldada päästeoperatsioone kogu riigis.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Praeguse koosseisu ametiaja algusest alates on Euroopa Parlament võtnud vastu mitu
resolutsiooni olukorra kohta Iraagis, sealhulgas ISi pealetungi, usupõhise vägivalla, vähemuste
tagakiusamise, Põhja-Iraagi ja Mosuli olukorra, massihaudade ning relvaekspordi kohta.
Parlamendi delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks korraldab parlamentidevahelisi kohtumisi Iraagi
Esindajatekoguga. 2016. aastal anti Euroopa Parlamendi Sahharovi mõttevabaduse auhind
Nadia Murad Basee Tahale ja Lamiya Aji Basharile, kes elasid läbi nn Iraagi Islamiriigi (IS)
seksiorjuse ja kellest on saanud ISi seksuaalvägivalla tõttu kannatanud naiste huvide kaitsjad.
Samuti kaitsevad nad avalikult Iraagi jeziidi kogukonda – usuvähemust, kelle kallal ISi võitlejad
panevad toime genotsiidi.

[3]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0270.
[4]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0066.
[5]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0273.
[6]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0344.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0066
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4. IRAAN

EL jagas rahvusvahelise üldsuse muret Iraani tuumaprogrammi pärast ning on (komisjoni
asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kaudu) toetanud ja
koordineerinud EL3+3 rühma (Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik, Hiina, Venemaa
ja USA) pikaajalisi läbirääkimisi Iraaniga. 14. juulil 2015 lepiti Viinis lõpuks kokku ühine
laiaulatuslik tegevuskava, milles Iraan loobub ametlikult tuumaenergia sõjalisest kasutusest
ning nõustub tegema olulisi taristu ümberehitusi, et muuta oma tuumaobjektide kasutus
ainult tsiviilotstarbeliseks. Ühtlasi nõustub Iraan lepingu peamiste sätete rakendamisperioodi
jooksul (10–15 aastat) mitme olulise piiranguga uraani ja plutooniumi rikastamise osas.
Mitmed muud sätted, näiteks säte, milles käsitletakse järelevalvet Iraanis toimuva rafineeritud
uraanimaagi tootmise üle, kehtivad 25 aastat. Samuti on loodud kindel süsteem, mille alusel
Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur teostab inspekteerimist ja järelevalvet. ÜRO, USA ja
ELi tuumasanktsioonid lõpetati 16. jaanuaril 2016 pärast seda, kui Iraan oli oma kohustustest
kinnipidamist tõendanud. Sanktsioonid saab siiski uuesti kehtestada (nn snap-back) juhul,
kui Iraan rikub tegevuskavas sätestatud kohustusi. Iraani jätkuvad ballistiliste rakettide ja
tiibrakettide katsetused, millega küll tehniliselt ei rikutud ühise laiaulatusliku tegevuskava
tingimusi, põhjustavad ärevust nii ELis kui ka väljaspool. Vaatamata Valge Maja kasvavale
kriitikale ühise laiaulatusliku tegevuskava suhtes, on Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur
regulaarselt kinnitanud selle sätete täitmist Iraani poolt ning EL on väljendanud oma kindlat
pühendumist tegevuskava rakendamisele. ELi sanktsioonid seoses inimõiguste olukorraga
Iraanis ja terrorismi toetamisega ei ole ühise laiaulatusliku tegevuskava osa ja jäävad jõusse.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on oma resolutsioonides väljendanud tugevat toetust püüetele leida Iraani
tuumaküsimusele diplomaatiline lahendus ja jätkata ELi kahetist lähenemisviisi (sanktsioonid
koos diplomaatiliste läbirääkimistega). Parlament tervitas ühise laiaulatusliku tegevuskava
vastuvõtmist ja on alati rõhutanud, et tuumaküsimus ei tohiks juhtida rahvusvahelise üldsuse
tähelepanu kõrvale inimõiguste rikkumistelt Iraanis.
Euroopa Parlamendi 2012. aasta Sahharovi auhind anti kahele iraanlasele – advokaat Nasrin
Sotoudehile ja filmirežissöör Jafar Panahile.
Euroopa Parlamendi delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks jälgib tähelepanelikult riigis toimuvat,
sealhulgas Iraani võimalikku panust Lähis-Ida stabiilsusesse. 25. oktoobril 2016 kiitis
Euroopa Parlament heaks tasakaaluka resolutsiooni ELi strateegia kohta Iraani suhtes pärast
tuumakokkuleppe saavutamist, milles soovitakse Iraani naasmist maailmamajandusse, kuid
väljendatakse ühtlasi muret inimõiguste vähese austamise pärast.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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