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LÕUNAPOOLSED PARTNERRIIGID

Euroopa naabruspoliitika (ENP) hõlmab Alžeeriat, Egiptust, Iisraeli, Jordaaniat,
Liibanoni, Liibüat, Marokot, Palestiinat, Süüriat ja Tuneesiat. Naabruspoliitikat
arendatakse ELi ja 10 partnerriigi kahepoolsete poliitiliste suhete abil, mida täiendab
piirkondlik koostööraamistik ehk Vahemere Liit. Vastuseks lõunanaabruses toimunud
meeleavaldustele suurendas EL 2011. aastal demokraatlike muutuste toetamist ENP
raames. 2015. aastal vaadati ENP uuesti läbi.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu artikkel 8;

— Euroopa Liidu lepingu V jaotis: ELi välistegevus;

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

POLIITIKAVAHENDID

Euroopa naabruspoliitikat rakendatakse kahepoolsete (iga riigi jaoks kohandatud)
ning piirkondlike, naabruskonnaüleste ja piiriüleste koostööprogrammide kaudu
(ELi riikide ja nendega maismaa- või merepiiri jagavate naaberriikide vahel).
Assotsieerimislepingud on õiguslik alus ELi kahepoolsetele suhetele Alžeeria,
Egiptuse, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Palestiina omavalitsuse ja Tuneesiaga.
Assotsieerimisleping, mis parafeeriti Süüriaga enne avalike meeleavalduste
vägivaldset mahasurumist Süüria valitsuse poolt 2011. aastal, ei jõudnudki
allkirjastamiseni. ELi ja Liibüa raamlepingu läbirääkimised peatati 2011. aasta
veebruaris ning seni ei ole neid uuesti alustatud.
ENP raames on EL ja selle lõunapoolsed partnerriigid (välja arvatud Liibüa
ja Süüria) võtnud vastu kahepoolsed tegevuskavad, partnerlusprioriteedid või
assotsieerimiskavad. Neis sisalduvad poliitiliste ja majandusreformide kavad kolme-
kuni viieaastaste lühiajaliste ja keskpika perioodi prioriteetidega. ELi ja iga
partnerriigi vajadusi, huve ja suutlikkust arvesse võtvate ENP tegevuskavade
eesmärk on eelkõige demokraatlike, sotsiaalselt õiglaste ja kaasavate ühiskondade
arendamine, majandusliku integratsiooni ja hariduse edendamine, väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate ning põllumajanduse arendamine ja inimeste piiriülese
liikumise hõlbustamine.
Aastatel 2014–2020 oli ELi peamine rahastamisvahend kahepoolseks koostööks
lõunapoolsete partneritega Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ENI). Aastatel
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2021–2027 rahastatakse ELi koostööd nende riikidega uuest naabruspiirkonna,
arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendist „Globaalne Euroopa“. Selle
uue rahastamisvahendi raames on võimalik panna suuremat rõhku ELi
toetuste kombineerimisele Euroopa ja rahvusvaheliste finantseerimisasutuste
laenudega. Nii saavad partnerriigid kasutada investeeringute jaoks märkimisväärsel
hulgal soodusvahendeid. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö
rahastamisvahendi „Globaalne Euroopa“ uus tagatiste süsteem pakub juurdepääsu
täiendavatele ressurssidele, kaasates nii avalikke kui ka erainvestoreid.
9. veebruaril 2021 võtsid Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrge esindaja vastu ühisteatise, milles tehakse ettepanek ambitsioonika ja
uuendusliku Vahemere uue tegevuskava kohta, et uuesti käivitada ja tugevdada
strateegilist partnerlust Euroopa Liidu ja tema lõunanaabruse partnerite vahel.
Selles tegevuskavas keskendutakse viiele poliitikavaldkonnale: a) inimareng, hea
valitsemistava ja õigusriik, b) vastupanuvõime, jõukus ja digiüleminek, c) rahu ja
julgeolek, d) ränne ja liikuvus ning e) rohepööre: vastupanuvõime kliimamuutustele,
energia ja keskkond. Samal ajal on lõunanaabruse majandus- ja investeerimiskava
eesmärk aidata elavdada majandust ja parandada piirkonna inimeste elukvaliteeti,
sealhulgas pärast COVID-19 pandeemiat.
EL püüab edendada koostööd lõunapoolsete partnerriikidega ka turulepääsu
ning rände ja liikuvusega seotud küsimustes. Läbirääkimised põhjalike ja
laiaulatuslike vabakaubanduslepingute sõlmimiseks on käimas Maroko ja Tuneesiaga.
Liikuvuspartnerlused on sõlmitud Maroko, Tuneesia ja Jordaaniaga ning käimas on
läbirääkimised Liibanoniga. Nimetatud raamistikes ja eelkõige 2016. aastal loodud
liikuvuspartnerluse rahastamisvahendi raames on ellu viidud mitu projekti. Lisaks
rahastatakse Alžeerias, Egiptuses, Liibüas, Marokos ja Tuneesias rännet ja liikuvust
käsitlevaid piirkondlikke ja kahepoolseid algatusi ELi Aafrika hädaolukorra usaldusfondi
Põhja-Aafrika haru kaudu. Süüria kriisile reageerimiseks loodud Euroopa Liidu
piirkondlik usaldusfond (Madadi fond) pakub toetust Süüria pagulastele, riigisisestele
põgenikele ja kohalikele kogukondadele Liibanonis, Jordaanias ja Egiptuses.
2008. aastal Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluse elavdamiseks loodud
Vahemere Liit kujutab endast ELi liikmesriikide ja 15 Vahemere piirkonna riigi,
sealhulgas 10 lõunapoolse partnerriigi vahelise koostöö piirkondlikku raamistikku.

PRAEGUNE OLUKORD

A. Alžeeria
Alžeeria kui arvestatav piirkondlik toimija ja oluline energiatootja on ELi jaoks
lõunanaabruses tähtis partner. Assotsieerimisleping jõustus 2005. aastal. 2017. aasta
märtsis toimunud assotsiatsiooninõukogu istungil võtsid EL ja Alžeeria vastu oma
ühised partnerluse prioriteedid. Nendega loodi poliitilise tegevuse ja tõhustatud koostöö
uuendatud raamistik, mis keskendub järgmistele valdkondadele: i) valitsemine ja
põhiõigused; ii) sotsiaal-majanduslik areng ja kaubandus; iii) energeetika, keskkond ja
kliimamuutused; iv) strateegiline ja julgeolekualane dialoog ning v) inimmõõde, ränne
ja liikuvus.
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B. Egiptus
Euroopa Liidu ja Egiptuse suhteid reguleerib assotsieerimisleping, mis on jõus
2004. aastast. 2022. aasta juunis kinnitas ELi-Egiptuse assotsiatsiooninõukogu
üheksandal istungil, et kahepoolne partnerlus on tõhus ja mitmetahuline, ning
võttis vastu uued partnerluse prioriteedid suhete suunamiseks kuni 2027. aastani.
Need on kooskõlas ELi uue Vahemere piirkonna tegevuskavaga, selle majandus-
ja investeerimiskavaga ning Egiptuse kestliku arengu strateegiaga („Sustainable
Development Strategy – Vision 2030“). EL ja Egiptus otsustasid veelgi süvendada
dialoogi ja koostööd seoses kolme peamise prioriteediga: i) kestlik tänapäevane
majandus ja sotsiaalne areng; ii) välispoliitiline partnerlus; iii) stabiilsuse tugevdamine.
C. Iisrael
ELi ja Iisraeli suhted on tihedad ning põhinevad tugevatel majandus-
ja kaubandussuhetel ning tehnilisel koostööl. Lähtudes 2000. aasta
assotsieerimislepingust, arenesid suhted järgnenud aastatel kiiresti ja laienesid
paljudele sektoritele. 2005. aastal kokku lepitud ELi ja Iisraeli tegevuskava
rajaneb ühistel väärtustel – demokraatia, inimõiguste austamine, õigusriik ja
põhivabadused – ning sellega edendatakse Iisraeli kaasamist Euroopa meetmetesse ja
programmidesse. 2009. aastal otsustas EL, et suhete viimiseks uuele tasemele on vaja
edasiminekut Lähis-Ida rahuprotsessis. Koostööd jätkatakse siiski veel 2005. aasta
ENP tegevuskava alusel, mis kehtib aastani 2022.
D. Jordaania
EL peab Jordaaniat tähtsaks partneriks, kellel on Lähis-Idas stabiliseeriv roll.
Kahepoolsete suhete õiguslik alus on 2002. aasta mais jõustunud ELi-Jordaania
assotsieerimisleping. Jordaania oli esimene Vahemere piirkonna partnerriik, kes viis
tehnilised läbirääkimised ELiga lõpule ja sai 2010. aastal edasijõudnud riigi staatuse.
2012. aastal võeti vastu Euroopa naabruspoliitika tegevuskava ning 2022. aasta juunis
lepiti kokku uutes ELi ja Jordaania partnerluse prioriteetides, et suunata suhteid
kuni 2027. aastani kooskõlas ELi uue Vahemere piirkonna tegevuskava ning selle
majandus- ja investeerimiskavaga. EL ja Jordaania süvendavad veelgi oma dialoogi ja
koostööd seoses kolme eesmärgiga: i) tugevdada piirkondliku stabiilsuse ja julgeoleku
alast koostööd; ii) edendada kestlikku majanduslikku stabiilsust; iii) tugevdada head
valitsemistava ja inimõiguste austamist.
2014. aasta oktoobris tehti liikuvuse ja rände haldamiseks algust ELi ja Jordaania
liikuvuspartnerlusega. Lisaks on Jordaania alates 2013. aastast saanud ELilt
makromajanduslikku finantsabi 1,08 miljardi euro ulatuses. Viimane, 700 miljoni
euro suurune laenuprogramm võeti vastu 2020. aastal. See aitab Jordaanial
toetada majanduse stabiliseerimist, suurendada valitsemissektori võla jätkusuutlikkust,
kiirendada majandusreforme ja piirata koroonaviiruse pandeemia majanduslikke
tagajärgi. Jordaania saab rahalist toetust ka Süüria kriisile reageerimiseks loodud
Euroopa Liidu piirkondlikust usaldusfondist (Madadi fond).
E. Liibanon
Suhted Liibanoniga põhinevad 2006. aastal jõustunud ELi-Liibanoni
assotsieerimislepingul ning 2016. aasta novembris heaks kiidetud ELi-Liibanoni
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partnerluse prioriteetidel ja ELi-Liibanoni üldkokkuleppel, mis aitab leevendada Süüria
kriisi mõju Liibanonile. Olemasolevate partnerluse prioriteetide kehtivust pikendati
senikauaks, kuni lepitakse kokku uutes prioriteetides naabruspoliitika, arengu- ja
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi „Globaalne Euroopa“ raames. Partnerluse
prioriteedid keskenduvad järgmistele valdkondadele: i) majanduskasvu ja töökohtade
loomise edendamine; ii) kohaliku valitsemistava ja sotsiaal-majandusliku arengu
edendamine ning iii) õigusriigi põhimõtte edendamine ja julgeoleku suurendamine.
ELi ja Liibanoni koostöö hõlmab sihipärast toetust suutlikkuse suurendamiseks ja
institutsioonide väljaarendamiseks ning kodanikuühiskonda tugevdavaid meetmeid.
2017. aasta juulis toimunud ELi-Liibanoni assotsiatsiooninõukogu kohtumisel
lepiti kokku, et peetakse arutelusid liikuvuspartnerluse allkirjastamiseks. 4,4
miljoni elanikuga Liibanon on võtnud vastu ligikaudu miljon registreeritud
Süüria pagulast. Liibanon saab rahalist toetust Süüria kriisile reageerimiseks
loodud Euroopa Liidu piirkondlikust usaldusfondist (Madadi fond). 2020. aasta
detsembris teatas EL, et käivitab koos ÜRO ja Maailmapangaga reformi-,
taastumis- ja rekonstruktsiooniraamistiku, et ehitada üles parem Liibanon, juhindudes
läbipaistvuse, kaasamise ja vastutuse põhimõttest. Inimkeskse taastamise kõrval
sõltub demokraatliku, avatud, kaasava ja jõuka Liibanoni ülesehitamiseks antav ELi
märkimisväärne abi siiski ka edaspidi käegakatsutavatest edusammudest vajalike
reformide elluviimisel.
F. Liibüa
Pärast Gaddafi režiimi langemist vallandus Liibüas kodusõda, mis tulenes keerulistest
poliitilistest, territoriaalsetest, sotsiaalsetest ja hõimudevahelistest erimeelsustest.
Liibüa on tuntud ka Saheli piirkonna inimkaubanduse ja salakaubaveo transiidiriigina.
Seetõttu püüab EL abistada liibüalasi stabiilse ja kaasava riigi ülesehitamisel. Liit toetab
ÜRO vahendamispüüdlusi, mille eesmärk on teha lõpp vaenutegevusele, ning püüab
läheneda Liibüale ja piirkondlikele sidusrühmadele diplomaatiliselt. Liibüa ja EL ei
ole sõlminud assotsieerimislepingut ega muud omavahelist kokkulepet, kuid Liibüal
on võimalik saada rahalisi vahendeid Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi ja
teiste rahastamisvahendite kaudu. Kohalik ja piirkondlik ebastabiilsus on muutnud
Liibüa rände sihtriigist transiidiriigiks, mis nõuab ELi viivitamatut reageerimist kõige
pakilisematele vajadustele. Liibüat on seetõttu rahastatud ELi Aafrika jaoks mõeldud
hädaolukorra usaldusfondi Põhja-Aafrika haru kaudu, mis tegeleb ebaseadusliku rände
algpõhjustega ning toetab kaitse korraldamist ja rände haldamist.
G. Maroko
Lõunapoolsetest partnerriikidest on ühed kõige paremini väljaarendatud suhted ELiga
Marokol. Assotsieerimisleping jõustus 2000. aastal ja uus ENP tegevuskava võeti
vastu 2013. aastal. 2008. aastal anti riigile ENP edasijõudnud riigi staatus, mis
andis tunnistust soovist tugevdada ELi ja Maroko vahelist koostööd ning toetada
veelgi majanduslikke ja poliitilisi reforme. ELi-Maroko liikuvuspartnerlusega tehti algust
2013. aasta juunis. Käimas on läbirääkimised viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute
ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle. Lisaks jõustus 2014. aastal
uuendatud kalanduskokkulepe. Euroopa Liidu Kohtu kahe hiljutise otsuse kohaselt
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võib EL Marokoga sõlmitud kokkuleppeid rakendada, kuid need ei kehti Lääne-Sahara
kohta.
H. Palestiina
EL on Palestiina omavalitsuse peamine rahaline toetaja, kelle iga-aastase kahepoolse
eraldise soovituslik suurus on umbkaudu 300 miljonit eurot. ELi toetuse üldeesmärk on
aidata suurendada niisuguse tulevase elujõulise, sõltumatu ja demokraatliku Palestiina
riigi suutlikkust, mis eksisteeriks Iisraeli ja teiste naabrite kõrval ühise rahu ja julgeoleku
tingimustes. ELi ja Palestiina omavalitsuse suhete õiguslik alus on 1997. aastal
sõlmitud ajutine assotsieerimisleping kaubanduse ja koostöö kohta. EL ja Palestiina
omavalitsus on allkirjastanud ENP tegevuskava, mis jõustus 2013. aastal. Samal
aastal pakkus EL Iisraelile ja tulevasele Palestiina riigile privilegeeritud eripartnerlusi,
millega võimaldataks lõpliku staatuse kokkuleppe sõlmimisel erakordselt suurt poliitilist,
majanduslikku ja julgeolekualast toetust. EL osaleb aktiivselt Lähis-Ida rahuprotsessis
ja on Lähis-Ida neliku liige, aidates saavutada 2003. aasta rahuplaanist lähtuvat
kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevat lahendust. 2022. aasta juunis kiitis Euroopa
Komisjon heaks uue kahepoolse eraldise Palestiinale summas 224,8 miljonit eurot. See
uus abipakett on ette nähtud Palestiina omavalitsuse ja oluliste projektide toetamiseks
okupeeritud Palestiina aladel. See täiendab varasemaid toetusi (näiteks eraldati 92
miljonit eurot ÜRO Abi- ja Tööorganisatsiooni (UNRWA) toetamiseks), suurendades
ELi koguabi palestiinlastele 2021. aastal 317 miljoni euroni.
I. Süüria
Pärast vägivalla eskaleerumist ja vastuvõetamatut inimõiguste rikkumist peatas EL
2011. aasta mais kogu kahepoolse koostöö Süüria valitsusega. Samal ajal kehtestas
EL sanktsioonide näol mitmesuguseid piiravaid meetmeid. Kooskõlas 3. aprillil 2017
vastu võetud ELi Süüria strateegiaga toetab EL kaasavaid rahukõnelusi, mille sihiks
on Süüriast endast lähtuv poliitiline üleminek. EL on Süüria kriisile reageerimisel
olnud peamine doonor. EL ja selle liikmesriigid on andnud alates 2011. aastast
kokku rohkem kui 24,9 miljardi euro väärtuses humanitaar-, arengu-, majandus- ja
stabiliseerimisabi. Alates 2017. aastast on EL korraldanud koos ÜROga igal aastal
Brüsselis konverentse teemal „Süüria ja ümbritseva piirkonna tuleviku toetamine“.
Konverentside üldeesmärk on olnud Süüria rahva toetamine ja rahvusvahelise
üldsuse kaasamine Süüria kriisile püsiva poliitilise lahenduse leidmisel kooskõlas
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2254. Kõik Brüsseli konverentsid on seni
keskendunud kõige olulisematele humanitaar- ja vastupanuvõime küsimustele, mis
mõjutavad süürlasi ja Süüria pagulasi vastuvõtvaid kogukondi nii Süürias kui ka
lähipiirkondades.
J. Tuneesia
Alates 2011. aasta Tuneesia revolutsioonist on EL poliitiliselt, rahaliselt ja tehniliselt
toetanud selle riigi üleminekut demokraatiale. Kahepoolsete suhete õiguslikuks
aluseks on endiselt assotsieerimisleping, mis jõustus 1998. aastal. Tuneesia
olulisi edusamme arvesse võttes leppisid EL ja Tuneesia 2012. aastal kokku
privilegeeritud partnerluse koos üksikasjaliku tegevuskavaga aastateks 2013–2017.
Juulis 2018 võttis ELi ja Tuneesia assotsiatsiooninõukogu vastu ajavahemikuks
2018–2020 loodud ELi-Tuneesia privilegeeritud partnerluse peamised suunised.
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Tuneesia ja EL algatasid 2014. aasta märtsis liikuvuspartnerluse, mille tulemusena
alustati läbirääkimisi viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute üle. 2015. aasta oktoobris
anti nõusolek läbirääkimisteks põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu
üle. Need läbirääkimised käivad. 2014. aasta jaanuaris Tuneesias toimunud uue
põhiseaduse konsensuslik vastuvõtmine, parlamendi- ja presidendivalimiste edukas
korraldamine 2014. aasta oktoobrist kuni detsembrini ning kauaoodatud kohalike
omavalitsuste valimised 2018. aasta mais kujutasid endast olulist edasiminekut
Tuneesia demokraatliku ümberkujundamise suunas.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on Euroopa naabruspoliitikasse täiel määral kaasatud. Parlament
teeb väliskomisjoni kaudu järelevalvet Euroopa naabruspoliitika rakendamise üle,
pidades eelkõige silmas iga-aastaseid eduaruandeid ja naabruspoliitika läbivaatamist.
Väliskomisjon jälgib poliitilist olukorda partnerriikides, vahetades korrapäraselt
arvamusi kõrgetasemeliste valitsusametnike, ekspertide ja kodanikuühiskonna
sidusrühmadega. Eelarvepädevus võimaldab parlamendil vahetult mõjutada
asjaomastele rahastamisvahenditele eraldatavaid summasid. Parlamendi nõusolek on
vajalik kõigi ENP lõunapoolsete partnerriikidega sõlmitavate assotsieerimislepingute
puhul. Parlamendi nõusolekut on vaja ka kõigi uute kaubanduslepingute
sõlmimiseks, sealhulgas Maroko ja Tuneesiaga sõlmitavate põhjalike ja laiaulatuslike
vabakaubanduslepingute jaoks.
Lõunapoolsete partnerriikide parlamentidega hoitakse korrapäraseid kahepoolseid
suhteid alaliste delegatsioonide abil. Suhteid Maroko parlamendiga tihendati
parlamentaarse ühiskomisjoni loomisega 2010. aastal. 2016. aastal moodustati
parlamentaarne ühiskomisjon Tuneesiaga, 2018. aastal Alžeeriaga. Parlamentaarsed
suhted Süüriaga on kodusõja tõttu peatatud ja parlamentidevahelisi suhteid
takistab ka Liibüas valitsev olukord. Euroopa Parlament on osalenud mitmes
ELi valimisvaatlusmissioonis lõunapoolsetes partnerriikides ja toetab Tuneesiat
demokraatia toetamise programmi raames. Piirkondlikul tasandil osaleb Euroopa
Parlament Vahemere Liidu parlamentaarsel assambleel, mis korraldab igal aastal
ühe täiskogu istungi ja mitu komisjonide koosolekut. Maroko parlament on praegu
parlamentaarse assamblee rotatsiooni korras vahetuv eesistuja.

Christos Trapouzanlis / Kirsten Jongberg
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2019_185_f1_joint_staff_working_paper_fr_v3_p1_1023657.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2019_185_f1_joint_staff_working_paper_fr_v3_p1_1023657.pdf
http://www.europarl.europa.eu/delegations/et/list/byregion?filter=MEMIEA
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