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EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA

Euroopa naabruspoliitikat kohaldatakse Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaani,
Egiptuse, Gruusia, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Liibüa, Maroko, Moldova, Palestiina,
Süüria, Tuneesia, Ukraina ja Valgevene suhtes. Eesmärk on suurendada kõigi
osaliste heaolu, stabiilsust ja julgeolekut. Naabruspoliitika põhineb demokraatial,
õigusriigi põhimõtetel ja inimõiguste austamisel. See on ELi ja iga partnerriigi
vaheline kahepoolne poliitika, millele lisanduvad piirkondliku koostöö algatused –
idapartnerlus ja Vahemere Liit[1].

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu artikkel 8;

— Euroopa Liidu lepingu V jaotis (välistegevus);

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

ÜLDEESMÄRGID

Euroopa naabruspoliitika (ENP) kaudu pakub EL oma naaberriikidele privilegeeritud
suhet, mis põhineb vastastikusel kohustusel järgida ühiseid väärtusi (demokraatia ja
inimõigused, õigusriik, hea valitsemistava, turumajanduse põhimõtted ja kestlik areng).
ENP tähendab poliitilist koordineerimist ja tihedamat majanduslikku integratsiooni,
inimeste suuremat liikuvust ja rohkem inimestevahelisi kontakte. Suhete tugevus
sõltub sellest, kui suures ulatuses on nimetatud väärtused ühised. ENP ei ole
liidu laienemise protsessiga seotud, ent see ei määra, kuidas liidu ja naaberriikide
suhted võivad tulevikus areneda. 2011. aastal vaatas Euroopa Liit ENP uuesti läbi
ja tugevdas seoses araabia kevade sündmustega selle rõhuasetust tugeva ja püsiva
demokraatia ning kaasava majanduskasvu edendamisele. Tugev ja püsiv demokraatia
tähendab eelkõige vabu ja õiglasi valimisi, võitlust korruptsiooni vastu, kohtusüsteemi
sõltumatust, demokraatlikku kontrolli relvajõudude üle ning väljendus-, kogunemis- ja
ühinemisvabadust. EL rõhutas ka kodanikuühiskonna osa demokraatlikus protsessis
ja võttis kasutusele põhimõtte „rohkema eest rohkem“ („more for more“), mille
kohaselt EL tugevdab partnerlust nende naaberriikidega, kes on demokraatlike
ümberkorralduste tegemisel edukamad. 2015. aasta märtsis alustasid komisjon ja
Euroopa välisteenistus konsultatsiooniprotsessi ENP uueks läbivaatamiseks. Üks

[1]Teavet ELi ning idapartnerlusriikide ja Vahemere piirkonna partnerriikide kahepoolsete sidemete kohta leiab neid teemasid
käsitlevatest teabelehtedest (5.5.6, 5.5.7 ja 5.5.8).
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peamisi eesmärke oli kohandada selle poliitika vahendeid nii, et nendes võetaks
paremini arvesse partnerriikide konkreetseid sihte. Sellega seoses võttis Euroopa
Parlament 9. juulil 2015 vastu resolutsiooni, milles rõhutati, et vaja on strateegilisemat,
eesmärgipärasemat, paindlikumat ja sidusamat Euroopa naabruspoliitikat. 11.
novembril 2015 esitati eeltoodud põhimõtetest lähtuv ja konsulteerimise tulemustel
põhinev Euroopa välisteenistuse ja komisjoni teatis.
18. mail 2017 avaldasid Euroopa välisteenistus ja komisjon aruande ENP rakendamise
ülevaatamise kohta. Aruandes toonitati, et EL on koostöös ENP partneritega
järginud paindlikumat ja tundlikumat lähenemisviisi ja kasutanud ressursse tõhusamalt.
27. märtsil 2019 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni araabia kevade
järgse olukorra ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaadete kohta,
milles tunnistati piirkonna teatavat demokraatlikku arengut, kuid nõuti täiendavaid
majanduslikke, demokraatlikke ja sotsiaalseid reforme. 19. juunil 2020 võttis parlament
vastu soovituse nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, milles käsitletakse idapartnerlust
2020. aasta juuni tippkohtumise eel ja kutsuti üles jätkama idapartnerluse raames
tõhusat koostööd, intensiivset dialoogi ja tihedat partnerlust.
Ühisteatis „Uuendatud partnerlus lõunapoolsete naaberriikidega. Vahemere piirkonna
uus tegevuskava“ ja selle juurde kuuluv investeerimiskava lõunapoolsetele
naaberriikidele, mille avaldasid 9. veebruaril 2021 Euroopa Komisjon ja liidu välisasjade
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning mille kiitis 19. aprillil 2021 heaks Euroopa
Ülemkogu, on suunatud Euroopa Liidu ja selle lõunanaabrite strateegilise partnerluse
taaskäivitamise ja tugevdamise uuendatud tegevuskavale.
Kõigi lõunapoolsete naaberriikidega tegelevate Euroopa Parlamendi delegatsioonide
juhtide 24. veebruari 2021. aasta ühisavalduses soovitatakse korraldada ELi
ja kõigi lõunanaabrite tippkohtumine, millesse tuleks kaasata kodanikuühiskonna
esindajad ja parlamendid, et määrata koos kindlaks parimad viisid selle tegevuskava
rakendamiseks tõelise partnerluse ja ühise vastutuse vaimus.

VAHENDID

ENP tugineb ELi ja selle partnerriikide vahel sõlmitud lepingutele, nimelt partnerlus- ja
koostöölepingutele ning viimasel ajal assotsieerimislepingutele.
ENPs on kesksel kohal kahepoolsed tegevuskavad ja partnerluse prioriteedid,
mis on välja töötatud ELi ja enamiku partnerriikide vahel. Neis esitatakse
poliitiliste ja majandusreformide kavad koos lühiajaliste ja keskpika perioodi (kolm
kuni viis aastat) prioriteetidega. ENP tegevuskavad ja partnerluse prioriteedid
kajastavad ELi ja iga partnerriigi vajadusi, huve ja suutlikkust. Nende abil püütakse
kujundada demokraatlikku, sotsiaalselt õiglast ja kaasavat ühiskonda, edendada
majanduskoostööd ning hõlbustada inimeste liikumist üle riigipiiride.
EL toetab ENP eesmärkide saavutamist rahalise toetuse ning poliitilise ja
tehnilise koostöö abil. Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ENI) oli ELi
peamine kahepoolse koostöö rahastamisvahend aastateks 2014–2020 ja selleks
ajavahemikuks oli selles assigneeringuteks ette nähtud 15,4 miljardit eurot.
Aastatel 2021–2027 raamistab ELi koostööd uus naabruspiirkonna, arengu- ja
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rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“. Selle rahastamisvahendi
põhimõtted sisaldavad nii toetuste rahastamist kui ka toetuste kombineerimist
Euroopa ja rahvusvaheliste finantseerimisasutuste laenudega. Rahastamisvahend,
mille kogumaht jooksevhindades on 79,5 miljardit eurot, hõlmab ELi koostööd ELi
naaberriikide ning muude riikidega Aafrikas, Aasias, Ameerikas ning Vaikse ookeani
ja Kariibi mere piirkonnas. Lisaks kestlikule arengule aitab „Globaalne Euroopa“
edendada ELi välispoliitika peamisi temaatilisi elemente, sealhulgas inimõigusi,
demokraatiat ja kodanikuühiskonda toetavaid programme. Rahastamisvahendist
toetatakse ka ülemaailmsete probleemide, sealhulgas kliimamuutuste, rände ning rahu
ja stabiilsusega seonduvate küsimuste lahendamist, samuti koostööd strateegiliste
partneritega ja ELi enda välispoliitiliste algatuste edendamist. Euroopa Parlament kiitis
„Globaalse Euroopa“ lõplikult heaks 9. juunil 2021, pärast kaks ja pool aastat kestnud
läbirääkimisi. Parlament tagas enda suurema kaasamise rahastamisvahendi peamiste
strateegiliste eesmärkide määratlemisse ning suurema rolli rahastamisvahendi
rakendamise kontrollimisel komisjoniga peetava kõrgetasemelise geopoliitilise dialoogi
kaudu.
Peale selle on Euroopa naabruspoliitika raames välja töötatud uusi
vahendeid turulepääsu edendamiseks, eelkõige põhjalike ja laiaulatuslike
vabakaubanduslepingute läbirääkimiste kaudu, ning liikuvuse parandamiseks ja rände
haldamiseks. Mõnele partnerile on pakutud liikuvuspartnerlusi ja viisalihtsustust ja/või
viisanõude kaotamist ning mõnega on need ka sõlmitud ja ellu viidud ning 2016. aastal
võeti kasutusele spetsiaalne liikuvuspartnerluse rahastamisvahend. Lõunapiirkonnas
rahastatakse rännet ja liikuvust käsitlevaid piirkondlikke ja kahepoolseid algatusi ELi
Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi Põhja-Aafrika haru kaudu.
Ehkki ENP on kavandatud ühise poliitika töövahendina, võimaldab see ELil oma
poliitikat kohandada ja diferentseerida vastavalt iga partnerriigi vajadustele.

PIIRKONDLIK MÕÕDE

A. Idapartnerlus
EL pani aluse idapartnerlusele selleks, et süvendada suhteid enamiku idapoolsete
naaberriikidega – Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Gruusia, Moldova ja
Ukrainaga. Kokkulepe idapartnerluse kohta saavutati 2008. aastal ja seda hakati
rakendama 2009. aastal. Idapartnerlus rajaneb ENP-l.
1. Eesmärgid
Idapartnerluse peaeesmärk on kiirendada poliitilist lähenemist ning süvendada
majanduslikku integratsiooni ELi ja selle idanaabrite vahel. Integratsiooni ja koostöö
tase näitab iga partnerriigi kohta, mil määral see riik seob end Euroopa väärtuste,
normide ja struktuuridega ja kuidas kulgeb selle riigi areng selles suunas.
Idapartnerluse kaudu püütakse edendada demokraatiat ja head valitsemistava,
tugevdada energiajulgeolekut, soodustada sektoripõhiseid reforme (sealhulgas
keskkonnakaitse vallas), soodustada inimestevahelisi kontakte, toetada majanduslikku
ja sotsiaalset arengut ning võimaldada täiendavat rahastamist projektidele, mille
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eesmärk on vähendada sotsiaal-majanduslikku tasakaalustamatust ja suurendada
stabiilsust[2].
2. Struktuurid
Idapartnerluse tippkohtumised toimuvad kaks korda aastas ning nendest võtavad
osa ELi ja partnerriikide riigipead ja valitsusjuhid ning Euroopa Parlamendi, Euroopa
Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse esindajad.
Alustatud on järgmisi juhtalgatusi: integreeritud piirihaldusprogramm; väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisvahend; piirkondlikud elektrienergia
turud; samuti energiatõhususe meetmed, taastuvate energiaallikate kasutamise
suurendamine, hea keskkonnaalase juhtimise edendamine ning looduskatastroofide
ja inimtegevusest tingitud õnnetuste ärahoidmine, nendeks valmisolek ja nendele
reageerimine.
Kuna 2019. aastal möödus kümme aastat idapartnerluse loomisest, korraldas komisjon
laialdase ja ulatusliku konsulteerimise kõigi huvirühmadega, et määrata kindlaks selle
poliitika tulevased prioriteedid ja tagada seeläbi, et idapartnerlusest oleks jätkuvalt
konkreetset kasu inimestele kogu Euroopas.
18. märtsil 2020 avaldasid komisjon ning komisjoni asepresident ja liidu välisasjade
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatise „Idapartnerluse poliitika pärast 2020.
aastat. Vastupanuvõime tugevdamine – idapartnerlus, mis toob kasu kõigile“. Selles
dokumendis tuuakse välja tulevase koostöö viis pikaajalist poliitilist eesmärki:
— loov partnerlus – EL ja partnerriigid teevad koostööd vastupanuvõimelise, kestliku

ja integreeritud majanduse heaks;

— kaitsev partnerlus – EL ja partnerriigid kinnitavad taas oma kindlat toetust
partnerluse põhialustele, eelkõige vastutustundlikele institutsioonidele, õigusriigile
ja julgeolekule;

— roheline partnerlus – EL ja partnerriigid teevad koostööd vastupidava ja kestliku
tuleviku heaks;

— ühendav partnerlus – EL panustab jätkuvalt partnerriikide digiüleminekusse ja
püüab laiendada digitaalse ühtse turu eeliseid;

— toetav partnerlus – EL ja partnerriigid teevad koostööd vastupanuvõimelise,
õiglase ja kaasava ühiskonna heaks.

Ühisteatis oli aluseks 18. juunil 2020 idapartnerluse riikide juhtide videokonverentsil
toimunud aruteludele. Võttes arvesse COVID-19 pandeemiat ja selle raskeid sotsiaal-
majanduslikke tagajärgi kogu Euroopas, tunnistasid riigijuhid partnerluse strateegilist
tähtsust ning rõhutasid vajadust jätkata ühistel väärtustel põhineva ühise demokraatia,
heaolu ja stabiilsuse ala loomist, toetudes reeglitepõhisele rahvusvahelisele korrale ja
rahvusvahelisele õigusele.
Sellest tulenevalt tehti 2021. aasta juulis teatavaks idapartnerluse prioriteedid
pärast 2020. aastat. Idapartnerluse poliitika on jätkuvalt paindlik ning võimaldab
märkimisväärset diferentseerimist, kohandatud lähenemisviise ja stiimulitel põhinevat

[2]Rohkem teavet idapartnerluse kohta leiab Euroopa välisteenistuse veebisaidilt.
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tõhustatud koostööd, millest saavad kasu kõige aktiivsemalt reforme läbiviivad riigid.
Sellega seoses rõhutatakse järgmist:
— üheskoos arendada vastupanuvõimelist, kestlikku ja integreeritud majandust;

— üheskoos edendada vastutustundlikke institutsioone, õigusriiki ja julgeolekut;

— üheskoos tugevdada keskkonna- ja kliimaalast vastupanuvõimet;

— üheskoos viia läbi vastupanuvõimeline digiüleminek;

— üheskoos kujundada vastupanuvõimelist, sooliselt võrdõiguslikku, õiglast ja
kaasavat ühiskonda ja

— üldise eesmärgina - tugevdada strateegilist kommunikatsiooni.

2011. aastal asutatud Euronesti parlamentaarse assamblee kui idapartnerluse
parlamentaarse elemendi ülesanne on partnerluse nõustamine, järelevalve ja kontroll.
Assamblee põhieesmärk on siduda idapartnerluse riikide parlamendid ja Euroopa
Parlament ning edendada inimestevahelisi kontakte, tõsta kodanikuühiskonna aktiivset
osalust ja aktiveerida kultuurialast dialoogi. Assamblee põhineb vastastikusel huvil ja
kohustustel ning diferentseerimise, ühise vastutuse ja vastutustundlikkuse põhimõtetel.
Üks selle assamblee rolle on põhjalikult kontrollida ELi toetust idapartnerluse riikidele,
samuti võib ta anda soovitusi idapartnerluse riikide valitsustevahelistele struktuuridele,
et edendada nende riikide ja ELi vahelist sügavamat poliitilist ja majanduslikku
integratsiooni. Näiteks avaldas assamblee juhatus 2020. aasta juunis toimunud
videokonverentsi puhul sõnumi, milles kutsus üles arendama ELi tulevikku suunatud
tõhustatud koostöö, julgeoleku ja majandusliku vastupanuvõime strateegiat nende
idapartneritega, kes on valmis jätkama pingutusi ELiga integreerumiseks.
Assamblee on seni pidanud üheksa korralist istungjärku, millest viimane toimus
19. ja 20. aprillil 2021 pooleldi kaugosaluse vormis, tingituna epidemioloogilisest
olukorrast ja sellega seotud reisipiirangutest Euroopas. Assambleesse kuulub 60
Euroopa Parlamendi liiget ja kümme liiget iga partnerriigi parlamendist. Euroopa
Parlament ei pea aga Valgevene Rahvuskogu demokraatlikult valitud institutsiooniks ja
seetõttu Valgevene parlamendi liikmed praegu Euronesti parlamentaarse assamblee
töös ei osale. Erakorralisi asjaolusid arvestades kutsuti aga üheksandale korralisele
istungjärgule Valgevene demokraatlike jõudude esindajad. Euronesti parlamentaarsel
assambleel on neli alalist komisjoni, nimelt poliitika, inimõiguste ja demokraatia
komisjon, majandusliku integratsiooni, õigusaktide ühtlustamise ja ELi poliitikale
lähenemise komisjon, energiajulgeoleku komisjon ning sotsiaal-, tööhõive-, haridus-,
kultuuri- ja kodanikuühiskonna komisjon. Assambleel on ka kodukorra töörühm,
assotsieerimislepingute töörühm, Valgevene töörühm ja mitteametlik naiste foorum.
Peale selle tegutseb idapartnerluse kodanikuühiskonna foorum[3], mis avaldab
soovitusi eesmärgiga mõjutada ELi institutsioone ja idapartnerluse riikide valitsusi.
B. Vahemere Liit
Vahemere Liitu kuluvad kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki, Euroopa Liit ja 15
Vahemere piirkonna riiki (Albaania, Alžeeria, Bosnia ja Hertsegoviina, Egiptus, Iisrael,

[3]Rohkem teavet kodanikuühiskonna foorumi kohta leiab foorumi veebisaidilt.
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Jordaania, Liibanon, Maroko, Mauritaania, Monaco, Montenegro, Palestiina, Süüria
(kelle liikmeksolek on kodusõja tõttu peatatud), Tuneesia ja Türgi). Araabia Riikide Liiga
on alates 2008. aastast osalenud kõikidel liidu kohtumistel ja Liibüal on vaatlejastaatus.
1. Eesmärgid
Vahemere Liit on ELi ning Vahemere piirkonna lõuna- ja idaosa riikide
valitsustevaheline partnerlus ning poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete suhete
mitmepoolne raamistik. 2008. aasta Pariisi tippkohtumisega alanud Vahemere Liidu
tegevus on jätkuks Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlusele ehk nn Barcelona
protsessile. Vahemere Liit juhindub 1995. aasta Barcelona deklaratsioonis seatud
eesmärkidest: luua rahu, stabiilsuse, julgeoleku ja ühise majandusliku heaolu piirkond,
kus järgitakse täielikult demokraatia põhimõtteid, inimõigusi ja põhivabadusi ning
edendatakse vastastikust mõistmist Euroopa – Vahemere piirkonna eri kultuuride ja
tsivilisatsioonide vahel.
2. Struktuurid
Vahemere Liidu tööd juhivad kaaseesistujad, mis rõhutab sellele ühendusele omast
kaasvastutust. Alates 2012. aastast on põhjapoolne kaaseesistuja olnud Euroopa
Liit ja lõunapoolne kaaseesistuja Jordaania. Vahemere Liidu tähtsaim juhtorgan on
kõrgete ametnike kogu, kes jälgib ja koordineerib liidu tööd. Kõrgete ametnike kogu
kinnitab ka sekretariaadi eelarve ja tööprogrammi, valmistab ette välisministrite ja teiste
ministrite kohtumised ning nimetab ametisse peasekretäri ja kuus asepeasekretäri.
Kõrgete ametnike kogu arutab ühtlasi läbi projektiettepanekud, mille sekretariaat on
esitanud heakskiitmiseks ja kinnitamiseks. Vahemere Liidu sekretariaadi ülesanne
on eelkõige tehniliste projektide väljaselgitamine, menetlemine, propageerimine ja
koordineerimine sellistes valdkondades nagu transport, energeetika, veemajandus,
keskkonnakaitse, kõrgharidus ja liikuvus, teadusuuringud, sotsiaalküsimused, naiste
õiguste edendamine, tööhõive ja ettevõtluse arendamine. Kõik need aitavad parandada
koostööd ja mõjutavad vahetult Vahemere Liidu riikides elavate inimeste elujärge. EL
on Vahemere Liidu sekretariaadi eelarve suurim rahastaja.
Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee tegevus põhineb Euroopa – Vahemere
piirkonna parlamentaarse assamblee tööl. Assambleel on kokku 280 liiget. Neist 132
on Euroopa Liidust (83 liiget ELi liikmesriikide parlamentidest ja 49 Euroopa Parlamendi
liiget), 8 liiget Euroopa Vahemere piirkonna partnerriikidest (Albaania, Bosnia ja
Hertsegoviina, Monaco ja Montenegro), 130 liiget kümnest Vahemere piirkonna lõuna-
ja idaosa riigist (Alžeeria, Egiptus, Jordaania, Iisrael, Liibanon, Maroko, Palestiina,
Süüria (osalemine praegu peatatud), Tuneesia ja Türgi) ja 10 liiget Mauritaaniast.
Parlamentaarne assamblee peab igal aastal ühe täiskogu istungjärgu; neist viimane
toimus Strasbourgis 13.–14. veebruaril 2019. Täiskogu 2020. aasta istungjärk, mis pidi
algselt toimuma 7.–8. märtsil Antalyas (Türgi), jäi COVID-19 pandeemia tõttu ära.
Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee 2020.–2021. aasta eesistuja on Euroopa
Parlament.
Assamblee võtab vastu resolutsioone ja soovitusi Euroopa ja Vahemere piirkonna
koostöö kõikide aspektide kohta, mis puudutavad Vahemere Liidu täitevorganeid,
Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja partnerriikide valitsusi.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://ufmsecretariat.org/joint-declaration-of-the-paris-summit-for-the-mediterranean/
https://paufm.org/introduction/
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Assambleel on viis alalist komisjoni, millest igaüks koosneb 56 liikmest:
— poliitikaküsimuste, julgeoleku ja inimõiguste komisjon;

— majandus- ja rahandusküsimuste, sotsiaalküsimuste ja hariduse komisjon;

— elukvaliteedi parandamise ning kodanikuühiskonna ja kultuuri vaheliste sidemete
komisjon;

— energeetika-, keskkonna- ja veekomisjon;

— Euroopa – Vahemere piirkonna riikide naiste õiguste komisjon.

Florian Carmona / Kirsten Jongberg / Christos Trapouzanlis
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
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