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EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENDI JOSEP BORRELL FONTELLESI KÕNE 
 

Euroopa Ülemkogu, 15.–16. juuni 2006, Brüssel 
 

 
Daamid ja härrad, riigipead ja valitsusjuhid. 
 
Taas kord pöördun ma Euroopa Parlamendi nimel ülemkogu poole. 
 
Teen seda murelikuna Euroopa Liidu olukorra pärast. 
 
Liit teeb normaalselt oma igapäevast tööd. Tavalistes asjades on kõik nagu tavaliselt. Kuid suuruse, 
legitiimsuse ja tõhususe probleemid, mis ELi vaevavad, on praegu suuremad kui päeval pärast 
Nice'i lepingu allkirjastamist. Lisaks avaldavad nad vastastikku mõju, tekitades nõiaringi. 
 
Selle tunnistamine ei tähenda alistumist europessimismi õhkkonnale. See ei näita "kriisilembust", 
härra Barroso. 
 
Aasta tagasi alanud "järelemõtlemisaeg" on lõppenud, ilma et oleks saavutatud mingit konsensust 
põhiseaduse lepingu tuleviku suhtes, samuti pole leitud mingit varuplaani. 
 
Ratifitseerimine on jätkunud, kuid ratifitseerimiste arv ei ole ka Soomet arvesse võttes 20ni 
jõudnud. Me näeme, et mõned liikmesriigid, kes pole lepingut veel ratifitseerinud – tõenäoliselt on 
neid rohkem kui kolm –, ei paista sellega sugugi kiirustavat. Ning me teame, et ei Prantsusmaa ega 
Holland kavatse sedasama teksti uuesti hääletusele panna, ei enne ega pärast nende järgmisi 
valimisi. 
 
Arvestades raskusi, mida ühelt poolt tekitab ratifitseerimine ning teiselt poolt vajadus lepingut 
muuta ja seetõttu uuesti läbi rääkida, tundub vajalik oodata. 
 
Seepärast otsustate Te järelemõtlemisaega pikendada. Olukorda arvestades tuleb seda teha. Kuid 
see pole piisav põhjus lasta asjadel oma rada minna. Järelemõtlemisele peab järgnema tegutsemine. 
 
Meil tuleb oodata, kuid kiiresti tegutseda. 
 
Euroopa Parlament tunnistab, et tuleb oodata, kuid teab ka seda, et on vaja kiiresti tegutseda. 
 
Ma võime oodata, kuid mitte lõputult. 
 
Eile vastu võetud resolutsioonis nõudis Euroopa Parlament 2007. aasta lõpuks selget ettepanekut 
põhiseaduse lepingu tuleviku kohta ning lahenduse leidmist enne järgmisi Euroopa Parlamendi 
valimisi 2009. aastal. 
 
See tähendab tegutsemist mitmel rindel korraga. 
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Esiteks peame jätkama ratifitseerimisprotsessi. Teiseks peame säilitama välja pakutud 
institutsionaalse süsteemi. Kolmandaks tuleb meil järgida auahnemat poliitikat praeguste vahendite 
abil, kuni paremaid ei ole. 
 
Viimane küsimus sõltub eelkõige Teie poliitilisest tahtest. 
 
Mida me oleme viimasel aastal teinud? 
 
Daamid ja härrad, ülemkogu liikmed. 
 
Me oleme kõik osalenud sisukas ja elavas üleeuroopalises arutelus – nii kodanikega kui ka 
institutsioonide vahel –, mida on toetanud komisjon, Euroopa Parlament, valitsused, riikide 
parlamendid ja kodanikuühiskond. 
 
Kodanikud on saatnud meile palju sõnumeid, mis mõnikord on ka vastuolulised. Teie pealinnadest 
on saadetud erineval moel palju soovitusi, kuid nende puhul pole enamasti üksmeelt leitud. 
 
Me oleme kuulnud hirme, mis olid selged juba Prantsusmaa ja Hollandi rahvahääletuste ajal. 
 
Globaliseerumine hirmutab inimesi. 47% eurooplasi näeb seda praegu ohuna, olgu see õigustatud 
või mitte. Kolme aasta jooksul on nende inimeste hulk, kes näevad globaliseerumist võimalusena, 
langenud 56%-lt 37%-le. 
 
Järjestikused laienemised panevad inimesed muretsema. Rahvusvaheline konkurents on karm. 
Sotsiaalkindlustussüsteemid on ohus. Sisseränne ja vananev elanikkond on seadnud meie ette 
suured väljakutsed. Energia hind tõuseb, kuid tarnekindlus väheneb. Tajutakse ohtu rahvuslikule 
omapärale. Meie lähedal on ähvardavalt ebastabiilsed piirkonnad. Terrorismioht on täna palju 
suurem kui Nice'i lepingu sõlmimise ajal. 
 
Siiski oleme kuulnud vähe kriitikat põhiseaduse lepingu institutsionaalsete aspektide kohta, mida 
võib leida peamiselt selle esimesest osast. 
 
Eurooplastele valmistab pettumust asjaolu, et liit on esindatud liiga tugevalt seal, kus teda 
kasulikuks ei peeta, ja liiga vähe seal, kus teda kõige enam vajatakse. 
 
Eurooplased peaaegu ei tajugi liidu eeliseid. Euroopas nähakse pigem probleeme, mida ta tekitab, ja 
lahendusi, mida ta ei suuda pakkuda, kui eeliseid, mida ta annab. Kui me soovime oma kodanikke 
harida, ootab meid suur töö. 
 
Samas olen veendunud, et kui sooviksime kodanikega peetud arutelud kokku võtta, saaksime uue 
Laekeni deklaratsiooni. 
 
Peaaegu kõik, mida oleme sel järelemõtlemisaastal kuulnud ja öelnud, on juba kirjas 2001. aasta 
detsembris vastu võetud Laekeni deklaratsioonis, millest sai alguse põhiseaduse leping. 
 
Lubage mul seda tsiteerida: 
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"Euroopa peab kandma oma vastutust globaliseerumise juhtimisel." 
 
"Kodanikud ootavad rohkem tulemusi, paremaid lahendusi praktilistele probleemidele ... ELi 
suuremat rolli õigus- ja julgeolekuasjades, võitlust piiriülese kuritegevuse vastu, rändevoogude 
kontrollimist." 
 
"Kodanikud soovivad näha tulemusi ka tööhõive valdkonnas, võitluses vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu, samuti majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse osas." 
 
Probleemiks pole küsimused, vaid vastused. Mitte diagnoos, vaid ravi.  
 
Daamid ja härrad. 
 
Euroopa Parlament on kindel, et Nice'i leping ei võimalda ELil vastata oma kodanike muredele ja 
nõudmistele. Parlament on sügavalt veendunud, et me ei saa jätkata laienemisprotsessi selle lepingu 
institutsionaalsele raamistikule tuginedes. 
 
Majale ei saa korruseid juurde ehitada, kui vundament pole tugev. Selle tunnistamine ei tähenda 
vastuseisu laienemisele, vaid mõtlemist tingimuste üle, mis selle võimalikuks teeksid. 
 
Laienemised ja vastuvõtuvõime 
 
Üks viimasel aastal sagedamini arutluse all olnud teemasid on laienemine. See on tihedalt seotud 
"vastuvõtuvõime" küsimusega, mis on samuti Teie päevakorras. 
 
Laienemine ja laienemised koos kõigi neist tulenevate probleemidega on olnud Euroopa 
integratsiooni suured strateegilised saavutused. Hispaanlasena tean seda oma kogemusest. 
 
Need suurendavad Euroopa poliitilist stabiilsust ja majanduslikku õitsengut. Need tõstavad meie 
suutlikkust vastata globaliseerumise väljakutsele ning teevad teoks meie unistuse rahumeelselt 
ühendatud Euroopast. 
 
Hitleri, Stalini ja Lõuna-Euroopa diktaatorite pärandist vabanemine oli moraalne hädavajadus. 
 
Sellest hoolimata tunnistame, et laienemised – nii eelmine kui ka tulevased – suurendavad 
mitmekesisust.  
 
Põhiseaduse juhtlause oli "ühinenud mitmekesisuses", kuid teisalt on õigustatud ka küsimus, kas 
liiga suur mitmekesisus ei takista liidu tõhusat toimimist. 
 
Tänane Euroopa on mikrokosmos. Ühes piirkonnas võivad sissetulekud olla 20 korda suuremad kui 
teises piirkonnas. Erinev ajalugu toob kaasa erinevad nägemused maailmast ja Euroopast endast. 
 
Seetõttu on ühehäälseid kokkuleppeid üha raskem saavutada. Ja kui neid saavutataksegi, on tegu 
madala taseme kokkulepetega, mis toovad kaasa pigem pettumust kui lahendusi. 
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Liidu suurusele sobimatud otsustamismehhanismid viivad ebatõhususeni ning ebatõhusus omakorda 
viib legitiimsuse kadumiseni. Nii võib liit kaotata legitiimsuse, mille annavad saavutatud 
tulemused. Lõpuks ei pruugi Euroopa kodanikud enam tunnistada liidu õigust tegutseda, seda isegi 
nendes valdkondades, kus selle lisandväärtus oleks suurim. 
 
Iga süsteemi võime kasvada on piiratud. See sõltub suutlikkusest areneda viisil, mis tagab, et 
kasvamine ei vähenda tõhusust. 
 
Just seepärast on Euroopa Parlament öelnud, et Euroopa Liidu edasine laienemine pärast Rumeenia 
ja Bulgaaria ühinemist ei ole Nice'i lepingu alusel võimalik. 
 
See on järjekordne põhjus, miks me peame väljuma põhiseaduse lepinguga seotud ummikseisust – 
et saaksime täita Balkani riikidele antud lubadused tulevikuväljavaadete kohta Euroopas. 
 
Me peame oma institutsionaalset süsteemi uuendama, et vältida olukorda, kus meil on üha rohkem 
eurooplasi ja üha vähem Euroopat. 
 
Me peame tagama, et liidu geograafiline laienemine ei piiraks selle poliitilisi ambitsioone. 
 
Laienemine ja integreerumine ei ole mitte teineteist välistavad, vaid teineteist täiendavad 
võimalused, kuid nende vahel tuleb säilitada tasakaal. Euroopa on nii õnnes kui õnnetuses nende 
kahe protsessi erineva kiiruse tulemus. 
 
Me teame, et kodanikud näevad ebakõla liidu jätkuva suurenemise, üha ähmasemate eesmärkide 
ning liidu käsutuses olevate ja tema ülesannete täitmiseks üha sobimatumate vahendite vahel.  
 
Mida tuleb teha? 
 
Jätkata ratifitseerimisprotsessi 
 
Esiteks tuleb jätkata ratifitseerimisprotsessi. 
 
Euroopa Parlament ja suured Euroopa tasandi erakonnad paluvad nõukogul ergutada 
ratifitseerimisprotsessi riikides, kus seda ei ole veel tehtud. 
 
Teatud etapil peame protsessi lõppenuks kuulutama, lugema kokku ratifitseerimiste arvu ja sellele 
vastavalt edasi tegutsema. 
 
Ühehäälsus on vajalik, kuid samas pole ka ükskõik, kas lepingu on ratifitseerimata kaks või  kolm 
riiki või rohkem kui viis või vähem kui viis riiki. 
 
 
Säilitada põhiseaduse lepingu üldine kokkuleppe ja institutsiooniline süsteem 
 
Euroopa Parlament kinnitab oma vastuseisu lepingu eelnõu üldise kokkuleppe osade kaupa 
rakendamisele ning on seisukohal, et tuleb järgida eelnõus pakutud institutsioonilist süsteemi. 
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Euroopa Parlament on komisjoniga ühel meelel, et Nice'i leping on ebapiisav. Seda on öelnud ka 
paljud Teie seast ning peamiste Euroopa tasandi erakondade juhid on kinnitanud seda seisukohta. 
 
Põhiseaduse leping ei ole nende esteetiline kapriis, kes soovivad üldist lähenemisviisi poliitilisele 
Euroopale, mis on koondatud ühte kõikehõlmavasse teksti. 
 
See sündis veendumusest, et Nice'i leping ei ole "elujõuline alus Euroopa integratsiooniprotsessi 
jätkamisele". Nimetatud lepingu reformimine on põhiseaduse lepingu üks peamisi saavutusi. Oleks 
väga raske saavutada ühehäälset kokkulepet teistsuguse süsteemi osas. Just seetõttu, ning mis tahes 
läbivaatamisest sõltumata, on oluline see osa lepingust säilitada. 
 
Projektide Euroopa ja Euroopa projekt 
 
Senikaua peame aga saavutama senisest rohkem ja paremini nende vahenditega, mis meil praeguste 
asutamislepingutega olemas on. 
 
Mõistagi peame muutma Euroopa poliitika positiivsed küljed nähtavamaks. Kodanikud otsustavad 
institutsioonide üle nende tegevuse tulemuste põhjal. Ent nagu president Barroso Strasbourgis 
kinnitas, ei ole projektide Euroopa alternatiiv Euroopa projektile. 
 
Kas sellega, mis meil olemas on, saab teha senisest rohkem ja paremini? Kahtlemata. 
Majanduspoliitika ebapiisav koordineerimine Euroopas, liidu tegevuse nõrkus ülemaailmsel 
tasandil või õigusalase ja politseikoostöö valdkonnas ei ole tehnilised või institutsioonilised 
probleemid, vaid tulenevad poliitilise tahte puudumisest. Ning seda ei paranda ükski tekst – isegi 
kui nimetame seda põhiseaduseks. 
 
Poliitilise tahte puudumine mõjutab eriti tugevasti sisserände probleemi, mis on samuti Teie 
kohtumise päevakorras. 
 
Lubage mul esitada sel teemal mõned mõtted, kuivõrd tegemist on pakilise probleemiga, millele 
Euroopa Parlament pöörab erilist tähelepanu. 
 
Sisseränne: seitse aastat pärast Tamperet 
 
Sisseränne on üks meie aja suuri sotsioloogilisi väljakutseid. Kui tahame globaliseerumist 
mõjutada, eelkõige Aafrikas, siis peab see olema meie tegevuse üks peamisi prioriteete. 
 
Ometi oleme seitse aastat pärast Tamperet teinud reaalseid edusamme ainult ühes ühise 
sisserändepoliitika neljast valdkonnast, nimelt ebaseadusliku sisserändega võitlemisel. 
 
Ülejäänud valdkondades – seadusliku sisserände osas, koostöös kolmandate riikidega ja 
sisserändajate integreerimisel – oleme teinud vähe edusamme või üldse mitte. Ühehäälsuse reegel 
takistab otsuste vastuvõtmist. 
 
Poliitilise tahte elluviimiseks on tarvis vahendeid. See tähendab kvalifitseeritud häälteenamust 
nõukogus ja kaasotsustamismenetlust Euroopa Parlamendiga EÜ asutamislepingu artiklis 67 ette 
nähtud nn üleminekusätte alusel. 
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Sisserändepoliitikat ei saa vaadata lahus arengupoliitikast. Meie jõupingutused peavad põhinema 
partnerlusel päritolumaadega, eelkõige Saharast lõunas asuvate Aafrika riikidega. Kui tahame 
piirata ebaseaduslikku sisserännet mitte repressioonide, vaid muude meetoditega, siis peame 
pakkuma nendele riikidele senisest suuremaid ja paremaid võimalusi ning nõudma nendelt 
vastutuse jagamist, nagu on sätestatud juba Cotonou lepingus. 
 
 
Tahaksin puudutada ka kahte konkreetset turvalisuse ja justiitsküsimuste valdkonna probleemi, 
mille puhul ei tule mitte "tingimata oodata", vaid "viivitamatult tegutseda".  
 
 
Politseikoostöö ja koostöö kriminaalasjades 
 
Nagu kõik taas kord tunnistavad, takistab meil tegutsemast valitsustevaheline meetod. Põhiseaduse 
lepingus nähti ette nimetatud kolmanda samba toomine ühenduse tegevusvaldkonda. 
 
Kehtivate asutamislepingute alusel on meil aga juba olemas nn üleminekuklausel (EÜ 
asutamislepingu artikkel 42), mis võimaldab meil ühenduse meetodile üle minna. See tähendab 
üheaegselt suuremat kiirust, tõhusust ja demokraatlikku kontrolli.  Euroopa Parlament on seda juba 
mõnda aega soovitanud.  
 
Mul on hea meel, et ka mitmed liikmesriigid ja komisjon toetavad seda ettepanekut. Kutsun neid 
üles sellele vastavalt tegutsema, sest tegemist ei ole põhiseaduse lepingu osalise ennetava 
rakendamisega, vaid juba olemasoleva menetluse kasutamsega. 
 
Kohtuotsus lennureisijate registri (passenger name records – PNR) kohta 
 
Euroopa Kohtu otsusest, millega vastavalt Euroopa Parlamendi taotlusele tühistati nõukogu ja 
komisjoni otsus lennureisijat isikuandmete üleandmise kohta USA ametiasutustele, tulenev uus 
olukord tähendab, et institutsioonid peavad tegema omavahel lojaalset koostööd.  
 
Nagu näeme, on lojaalse koostöö puudumise lõpptulemus see, et meie otsused tühistatakse kohtus 
ning kodanikud peavad selle tagajärjed kinni maksma ja kannatab liidu väärikus. 
 
Niisugust olukord oleks saanud vältida, kui oleks kasutatud kolmandat ja esimest sammast 
ühendavat nn üleminekuklauslit, mida ma eelpool mainisin.  
 
Nüüd peavad nõukogu ja komisjon võtma vastu otsused, mida on kiiresti tarvis. 
Kuid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon peavad tegema koostööd, et jõuda järgmisele etapile 
– lõpliku kokkuleppeni liikmesriikidega pärast 2007. aasta novembrit. Me ei tohi tagasi kohkuda 
arutelust, mis puudutab kodanike põhiõigusi, ega vältida rolli, mida parlamendid sellistes tundlikes 
küsimustes peavad mängima. 
 
Ühendkuningriigi eesistumisperioodil võimaldas lojaalne koostöö, millest ma kõnelesin, saavutada 
tänu kaasotsustamismenetlusele rekordilise ajaga raske kokkuleppe sideandmete säilitamise kohta. 
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Sel puhul kohustus nõukogu vastu võtma raamotsuse andmekaitse kohta ilma viivitusteta, kuid ei 
ole seda kohustust täitnud. 
 
Loodan, et nõukogu võtab nimetatud raamotsuse ja otsuse lennureisijate registri kohta vastu 
üheaegselt. 
 
(Ma loodan samuti, et kiireid edusamme tehakse põhiõiguste ameti osas, mille loomist Te nõudsite 
2003. aastal. Euroopa Parlament kahetseb, et mõned liikmesriigid on vastu ametile kolmanda samba 
osas volituste andmisele.) 
 
(Mul on kahju, et põhiõiguste ameti küsimus on tänasest päevakorrast välja jäetud.) 
 
Ning lõpuks sooviksin öelda mõne sõna selle kohta, kuidas toimib parlamentidevaheline 
dünaamiline koostöö, ning ajalooliste sündmuste oluliste kuupäevade sümboolse tähenduse kohta. 
 
Parlamentidevaheline dünaamiline koostöö 
 
Koostöö Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel on tublisti edasi arenenud. Oleme 
ühiselt kujundanud parlamentidevahelise dünaamilise koostöö, mis võib kaasa aidata 
järelemõtlemisele, ergutada tegevust ja tugevdada liidu õiguspärasust. 
 
Seda kinnitas ka ühiselt eesistujariigi Austriaga korraldatud parlamentidevaheline kohtumine 
Euroopa jaoks tähendusrikkal ajal, 8. ja 9. mail. 
 
Järgmine samalaadne kohtumine toimub Soome eesistumise ajal. Samuti teeme ühiseid 
ettevalmistusi 2008. aastaks, mil toimub finantsperspektiivi läbivaatamine, pöörates erilist 
tähelepanu ELi omavahenditele. 
 
Igasugune põhiseaduse lepingu läbivaatamine peab hõlmama ka seda parlamentaarset mõõdet. 
Kinniste uste taga peetavate valitsustevaheliste läbirääkimiste aeg on möödas. Euroopa 
ülesehitamisel ei ole võimalik teha edusamme ilma kodaniketa ehk teisisõnu, kaasamata senisest 
enam neid esindavaid parlamente. See on üks nimetatud kogemuse peamisi õppetunde. 
 
Sellest tulenevalt toetab Euroopa Parlament eesistujariigi Austria ettepanekut, et 
õigusloomeorganina tegutseva nõukogu arutelud tuleb muuta läbipaistvaks.  
 
Loodan, et jõuate selles osas kokkuleppele. 
 
Tagasi Messina juurde? 
 
Lähiajal on meil ees arvukalt sümboolseid kuupäevi, mida peaksime tõhusalt ära kasutama. Rooma 
lepingu viiekümnes aastapäev 2007. aastal tähistab ühtlasi Euroopa Ülemkogu Amsterdami 
kohtumise kümnendat aastapäeva, mil tehti esimene edutu katse Euroopa institutsioone reformida. 
 
Nagu näete, ei ole mitte kõik aastapäevad kuulsusrikkad. 
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Komisjon soovitab vaadata ajas veelgi kaugemale tagasi – Messina konverentsini, otsides 
viiskümmend aastat pärast Rooma lepingut sellest jälgi Euroopa ühendamise alusepanijate 
tegevusest.  
 
Messina konverents 1955. aastal oli kahtlemata vastureaktsioon Euroopa Kaitseühenduse 
läbikukkumisele, kuid sellel ei käsitletud ainuüksi ühisturu küsimust. 
 
Konverentsi deklaratsiooni uuesti lugedes üllatab selle poliitiline ambitsioonikus.  
 
Selleks ajaks oli juba tehtud ettepanek luua ühine energiapoliitika ning ühtlustada sotsiaalpoliitikat, 
samuti tööaja ühiseid reegleid – küsimus, milles meie ministrid mõne päeva eest taas kord ei 
suutnud kokkuleppele jõuda. 
 
Kas kirjutaksime sellises olukorras täna alla eile kuue asutajariigi seatud eesmärkidele? Messinat 
meenutades ei tohiks me olla vähem ambitsioonikad kui viiskümmend aastat tagasi. Liidu väärtuste 
ja eesmärkide määratlemiseks on meil juba olemas põhiseaduse leping, mille Te olete heaks kiitnud. 
 
Kas uus deklaratsioon kinnitaks neid väärtusi ja eesmärke või tähendaks püüded seda koostada uusi 
keerulisi läbirääkimisi, avades taas küsimusi, mille lahendama nõudis nii palju jõupingutusi? 
 
Lõpetuseks sooviksin tsiteerida Paul-Henri Spaaki sõnu tema mälestustest pealkirjaga "Lõpetamata 
võitlused":  "Iga kord, kui kerkisid esile raskused, ammutasime oma ühistest tõekspidamistest 
ettekujutusvõimet, mida oli vaja raskuste ületamiseks". 
 
Kas meil kahekümne viiel – ja peagi kahekümne seitsmel – on piisavad ühised tõekspidamised? Kas 
meil on olemas ettekujutus, mida on vaja tänaste raskuste ületamiseks? 
 
Võibolla seisnes probleem kontekstis, mitte tekstis. 
 
Me ei peaks kasutama konteksti ettekäändena. Mis tahes tekst, milles me kokku lepime, on 
väärtuslik ainult tänu selles peegelduvatele ühistele tõekspidamistele ja selle rakendamiseks 
vajalikule poliitilisele tahtele. 
 
Tänan tähelepanu eest.  
 
 

__________ 
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1. Kohtumisele eelneb Euroopa Parlamendi presidendi Josep Borrelli ettekanne, millele järgneb 

arvamuste vahetamine. 

 
I. EUROOPA KUULAB OMA KODANIKKE 
 
2. Riigipead ja valitsusjuhid kutsusid 2005. aasta juunis üles võtma järelemõtlemisaega, et viia 

liikmesriikides läbi laiaulatuslik arutelu, millesse oleks kaasatud kodanikud, 

kodanikuühiskond, tööturu osapooled, rahvusparlamendid ja poliitilised erakonnad koos 

Euroopa institutsioonidega. Euroopa Ülemkogu tervitab mitmeid siseriiklike arutelude raames 

liikmesriikides tehtud algatusi ning mitmeid eesistujariik Austria korraldatud üritusi, eelkõige 

Salzburgis 27.−28. jaanuaril 2006 toimunud konverentsi "Euroopa hääl". Euroopa Ülemkogu 

avaldab komisjonile tänu, et see on toetanud järelemõtlemisaega oma D-kava raames, ning 

tänab Euroopa Parlamenti, kes korraldas koos eesistujariik Austriaga 8.−9. mail 2006 

parlamentaarse ühiskohtumise Euroopa tuleviku teemal. Euroopa Ülemkogu tervitab 

institutsioonide ja liikmesriikide kavatsust jätkata tegevustega, mille eesmärk on kaasata 

kodanikke arutellu selle üle, milline peaks olema 21. sajandi Euroopa. Ülemkogu tervitas ka 

komisjoni dokumenti "Kodanikukeskne tegevuskava Euroopale". 

 
3. Euroopa Ülemkogu andis järelemõtlemisajale esimese hinnangu. Hinnangu andmisel võeti 

aluseks eesistujariigi ja nõukogu sekretariaadi kirjalik aruanne, milles kasutati liikmesriikide 

esitatud teavet nende siseriiklike arutelude kohta (dokument 9701/1/06 REV 1), D-kava 

algatust ja valget raamatut Euroopa teabevahetuspoliitika kohta. Kuigi kõigi avalike arutelude 

käigus väljendati mitmeid murettekitavaid aspekte, leidis Euroopa projekt jätkuvalt kodanike 

toetuse. Tugevdatud dialoog kodanikega nõuab piisavaid vahendeid ja pühendumust. 

Kodanikud ootavad, et liit tõestab oma lisandväärtust, võttes meetmeid vastuseks 

aktuaalsetele väljakutsetele: tagada rahu, jõukus ja solidaarsus, tõhustada turvalisust, 

edendada säästvat arengut ja edendada euroopalikke väärtusi kiiresti globaliseeruvas 

maailmas. 
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4. Liidu püüd muutuda demokraatlikumaks, läbipaistvamaks ja tõhusamaks ei piirdu ainult 

järelemõtlemisajaga. Euroopa Ülemkogu kinnitab veel kord oma kohustust muuta liit 

selliseks, et see vastaks konkreetsel viisil kodanike ootustele, eesmärgiga tugevdada 

kindlustunnet ja usaldust, nagu on öeldud II osas. 

 
II. EUROOPA TEGUTSEB 
 

a) Vabaduse, turvalisuse ja õiguse edendamine 
 

5. Edusamme Haagi programmis kokkulepitud meetmete osas, mille eesmärk on tegeleda selliste 

probleemidega nagu ebaseaduslik ränne, inimkaubandus, terrorism ja organiseeritud 

kuritegevus, tagades samas põhiõiguste ja -vabaduste austamise, hinnatakse 2006. aasta 

detsembris. 

 

6. Vahepeal tuleb teha lisajõupingutusi, eelkõige seoses järgmisega: 

 
− pärast Schengeni infosüsteemi (SIS II) ja uutes liikmesriikides Schengeni acquis' 

rakendamisel tehtud edusamme tuleb kiiresti vastu võtta piirikontrolli ja 

politseikoostööd puudutavad seadusandlikud meetmed ning viia lõpule tehnilised 

ettevalmistused nii ELi kui siseriiklikul tasandil, et muuta aprilliks 2007 toimivaks 

Schengeni infosüsteem ja viisainfosüsteem 2007. aastal, luues sel viisil võimalused 

Schengeni piirkonna laienemiseks 2007. aastal kooskõlas Haagi programmiga, 

tingimusel et kõik nõuded Schengeni acquis' kohaldamiseks on täidetud; 

− tuleb jätkata kiiresti tööd komisjoni ettepanekuga, mis käsitleb ühiste viisaosakondade 

asutamist, viisade jaoks biomeetriliste andmete kogumist ja pilootprojekti käivitamist; 

samuti tuleb jätkata tööd ühenduse viisaeeskirjadega; 

− tuleb jätkata tööd lihtsustatud viisamenetluse ja tagasivõtulepingutega lähtuvalt 

lihtsustatud viisamenetluse suhtes kokkulepitud ühises lähenemisviisis sätestatud 

protsessist ja kaalutlustest, alustades Euroopa perspektiiviga riikidest, nagu on osutatud 

2003. aasta juuni ja 2005. aasta juuni Euroopa Ülemkogu järeldustes; 
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− tuleb veelgi tugevdada praktilist koostööd ühise Euroopa varjupaigasüsteemi 

väljatöötamisel ning teha kiireid edusamme asjakohaste ettepanekute menetlemisel, 

sealhulgas ettepanekud Euroopa Pagulaste Fondi muutmise ja samuti piirkondlike 

kaitseprogrammide kohta (Ukraina, Moldova, Valgevene, Tansaania); 

− tuleb teha rohkem edusamme tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö 

tugevdamisel, kriminaalmenetlustes süüdistatavate protsessuaalseid õigusi ja tõendite 

hankimise Euroopa määrust käsitlevate raamotsuste üle peetavate läbirääkimiste 

lõpuleviimisel, vabadust piiravate julgeolekumeetmete vastastikuse tunnustamise 

põhimõtte kohaldamisel ja isikuandmete kaitsmisel; 

− tuleb tugevdada politseikoostööd, eelkõige andes EUROPOLile suurema rolli 

operatsioonide toetamisel; 

− võidelda inimkaubanduse vastu, lähtudes ELi tegevuskavast ja kasutades täiel määral 

Eurojusti, EUROPOLI ja politseijuhtide töökonna võimalusi. 

 
7. Euroopa Ülemkogu tervitab Viini deklaratsiooni julgeolekualase partnerluse kohta, mille 

kiitsid Viinis 4.−5. mail 2006 toimunud ministrite kohtumisel heaks liikmesriigid ja ELi 

naaberriigid, ning tervitab Venemaa Föderatsiooni ja Ameerika Ühendriikide osalemist selles. 

Ülemkogu võtab teatavaks esimesed sellise partnerluse loomiseks võetud meetmed, näiteks 

ELi ja Lääne-Balkani riikide vahelise koostöö tõhustamine organiseeritud kuritegevuse, 

korruptsiooni, ebaseadusliku rände ja terrorismi vastu võitlemisel. Euroopa Ülemkogu võtab 

teatavaks "Viini algatuse" võimaliku tulevikus tehtava kolmepoolse koostöö kohta justiits- ja 

siseküsimustes ELi, Venemaa Föderatsiooni ja Ameerika Ühendriikide vahel ning kutsub 

järgmiseid eesistujariike üles kaaluma võimalusi, kuidas seda algatust edasi viia. Euroopa 

Ülemkogu kutsub üles kiiremini rakendama justiits- ja siseküsimuste välist mõõdet 

käsitlevat strateegiat, eesmärgiga tõhustada kooskõlastatust ja sidusust justiits- ja 

siseküsimuste valdkonna poliitikate ning välispoliitikate vahel. 
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8. Euroopa Ülemkogu rõhutab veel kord tasakaalustatud ja kõikehõlmava lähenemisviisi tähtsust 

seoses suurenenud koostööga kolmandatest riikidest päritolu- ja transiidiriikidega, eelkõige 

Euroopa Liidu naaberpiirkondade riikidega, nimelt riikidega ida- ja kagupiirkonnas ning 

Vahemere piirkonnas, ja vajadusega teha selles valdkonnas täiendavaid edusamme. 

Detsembris 2005 kokkulepitud, rännet puudutava üldise lähenemisviisi edasiarendamine on 

liidu peamine prioriteet. Seda vajadust kinnitavad hiljutised sündmused. Sellega seoses ootab 

Euroopa Ülemkogu huviga komisjoni tulevast aruannet, mis käsitleb Hampton Courti 

kohtumise järelmeetmeid rände ja turvalisuse osas ning mis esitatakse Euroopa Ülemkogu 

2006. aasta detsembri kohtumiseks. Vahepeal teeb Euroopa Ülemkogu järgmist: 

 
− tervitab komisjoni, Frontexi ja osa liikmesriikide võetud konkreetseid koostöömeetmeid 

pärast hiljutisi sündmusi Kanaari saartel ja Vahemere piirkonnas. Ta kutsub üles 

suurendama jõupingutusi merenduse valdkonna operatiivkoostöös, eesmärgiga tagada 

piisav merepiiride seirevõime, ning suurendama jõupingutusi piiridel kiire sekkumise 

eest vastutavate meeskondade loomiseks; 

− rõhutab rändeküsimustes Aafrika ja naaberriikidega tehtava koostöö tõhustamise 

prioriteetsust ning kutsub üles pidama üleaafrikalisel rände- ja arengukonverentsil 

Aafrika riikide, piirkondlike organisatsioonide ja Aafrika Liiduga rändeküsimustes 

tasakaalustatud dialoogi; 

− tervitab Euroopa ja Aafrika riikide ministrite konverentsi Rabatis ning teisi konkreetse 

piirkondliku suunitlusega konverentse, mis kujutavad endast samme Aafrika riikidega 

peetava regulaarse ja laiaulatusliku dialoogi suunas, ning ELi-AKV (Aafrika, Kariibi 

mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid) rännet puudutava dialoogi käivitamist 

(Cotonou lepingu artikli 13 alusel); 

− tuletab meelde Barcelona tegevuskavaga võetud kohustust pidada EUROMEDi 

ministrite kohtumine rände haldamise kohta ning tuua esile rändealast koostööd kui 

naabruspoliitika olulist osa; 

− ootab, et komisjon esitaks teatise ebaseadusliku rände valdkonna tulevikuprioriteetide ja 

sellele järgneva tegevuse kohta; 

− kutsub üles rakendama AENEASe programmi kaudu rahastatavaid rännet käsitlevaid 

projekte, andes kolmandatele riikidele rahalist ja tehnilist abi nende jõupingutustes 

tagada rändevoogude kõikide aspektide tõhus juhtimine; 
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− tunnistab eelseisva ÜRO kõrgetasemelise rände- ja arenguteemalise dialoogi tähtsust 

ning vajadust ELi ühise seisukoha järele, millesse on sidusal viisil integreeritud rändega 

seotud arengualased küsimused; 

− kutsub üles jätkama arutelusid seadusliku rände alase komisjoni poliitikakava üle. 

 

9. Euroopa Ülemkogu kutsub üles kiirendama ELi terrorismivastase strateegia, sealhulgas 

radikaliseerumise ja terroristide värbamise vastase strateegia alusel kokkulepitud 

tegevuskavade rakendamist. Samuti tuleb kiirendada tööd esmatähtsa infrastruktuuri kaitsmise 

osas. Euroopa Ülemkogu ootab sellega seoses komisjoni esimest programmi ning 

konkreetseid ettepanekuid tuvastamise tehnoloogiate kohta. Samuti palutakse nõukogul ja 

komisjonil töötada välja meetmed, et võidelda terroristlikel eesmärkidel toimuva interneti 

kuritarvitamise vastu, järgides samas põhiõigusi ja -vabadusi. 

 
10. Euroopa Ülemkogu kutsub Haagi programmi läbivaatamise raames järgmist eesistujariiki 

Soomet üles uurima tihedas koostöös komisjoniga võimalusi parandada otsuste tegemise 

protsessi ning meetmeid vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas, tuginedes 

olemasolevatele aluslepingutele. 

 
11. Võttes teadmiseks Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti loomisel saavutatud edu, kutsub 

Euroopa Ülemkogu üles niipea kui võimalik võtma vajalikud sammud, et amet saaks alustada 

tööd alates 1. jaanuarist 2007. 

 
12. ELi poolt liidus ja väljaspool liitu hädaolukordadele, kriisidele ja katastroofidele 

reageerimise võime suurendamine on jätkuvalt poliitiline kohustus. Selliste hädaolukordade 

esinemisel ootavad kodanikud õigustatult kiiret ja tõhusat reageerimist. Kuigi liikmesriigid 

vastutavad oma territooriumil esinevate hädaolukordadega toimetulemise ja oma välismaal 

viibivate kodanike abistamise eest ise, siis saab ka Euroopa Liit − kantuna aktiivse 

solidaarsuse vaimust − sellele kaasa aidata, koordineerides poliitilist reaktsiooni ning aidates 

tagada olemasolevaid vahendeid ja neid koordineerida, kui temalt seda palutakse. 
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13. Euroopa Ülemkogu kiidab heaks eesistujariigi aruande "Euroopa Liidu suutlikkuse 

parandamine häda- ja kriisiolukorras tegutsemisel" (dokument 10551/06), millega nähakse 

ette mitmed praktilised meetmed ja otsused olemasolevate vahendite koordineerimise ja 

kättetoimetamise parandamiseks, et tagada kiiresti abi, kui seda vajatakse, ja võimaldada 

kolmandates riikides viibivatele ELi kodanikele tõhusam konsulaarkaitse. Ülemkogu tervitab 

ka Michel Barnieri poolt 2006. aasta mais esitatud aruannet, mis on oluline panus arutellu. 

 
14. Tuginedes Austria eesistumisperioodil tehtud tööle, tuleb nüüd pöörata erilist tähelepanu 

järgmisele: 

 
− Euroopa Liidu kiirreageerimisvõime edasiarendamine liikmesriikide poolt 

kättesaadavaks tehtud vahendite, sealhulgas kodanikukaitseüksuste põhjal, mis on vaja 

kindlaks määrata ja omavahel kooskõlastada, et kindlustada reageerimise tõhusus ja 

võime tagada Euroopa kodanike kõrgetasemeline kaitse; 

− eesistujariigi aruandes sätestatud kokkulepitud meetmete ja võetud otsuste kiire 

rakendamine. Nende meetmete hulka kuuluvad ELi hädaolukordade ja kriiside 

koordineerimise kord, millega luuakse Brüsselis ajutine kriisi juhtrühm, mis peaks 

olema töövalmis alates 1. juulist 2006, ning peasekretäri / kõrge esindaja soovitused, 

mis käsitlevad katastroofidele reageerimise toetuseks tagatavate liikmesriikide sõjaliste 

transpordivahendite kindlaksmääramist ja koordineerimist; 

− nende menetluste ja võimete kasutamine ning sellest ja tegelikust operatiivtegevusest 

õppimine, et parandada katastroofideks valmisolekut; 

− Austria eesistumise ajal on oluliselt edenenud töö komisjoni ettepanekutega, mis 

käsitlevad ühenduse kodanikukaitsevõime tugevdamist. Nõukogu peaks töötama 

eesmärgiga võtta vajalikud õigusaktid vastu aasta lõpuks. 

– tihedam konsulaarkoostöö ELi liikmesriikide vahel, sealhulgas vastastikused 

konsulaarabi punktid varem kindlaksmääratud piirkondades. Sel eesmärgil palutakse 

peasekretäril / kõrgel esindajal ja komisjonil esitada ühisaruanne 2006. aasta teisel 

poolel. 
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15. Nõukogu kutsutakse üles jätkama tööd eesistujariigi aruandes sisalduvate ettepanekute alusel, 

tuginedes komisjoni ja peasekretäri / kõrge esindaja edasisele tööle. Järgmine eesistujariik 

annab kõikides valdkondades saavutatud edusammude kohta aru 2006. aasta detsembri 

Euroopa Ülemkogul. 

 
b) Euroopaliku eluviisi edendamine globaliseeruvas maailmas 

 
16. Euroopa Ülemkogu tegi kokkuvõtte edusammudest, mida on tehtud mitmes Hampton Courtis 

ja viimatisel kevadisel Euroopa Ülemkogul arutatud valdkonnas, eesmärgiga edendada 

euroopalikku eluviisi, arvestades globaliseerumist ja demograafilisi suundumusi. 

 
17. Säästev areng tähendab seda, et praeguse põlvkonna vajadused tuleb täita viisil, mis ei 

ohustaks tulevaste põlvkondade suutlikkust oma vajadusi rahuldada. See on Euroopa Liidu 

põhieesmärk. Säästva arengu abil püütakse kaitsta Maa võimet toetada elu kogu selle 

mitmekesisuses. Säästva arengu alustaladeks on demokraatia, sooline võrdõiguslikkus, 

solidaarsus ning õigusriigi ja põhiõiguste austamine. Kuigi pärast Göteborgis toimunud 

Euroopa Ülemkogu kohtumist on saavutatud positiivseid tulemusi, on siiski palju 

lahendamata küsimusi. Euroopa Ülemkogu võtab seetõttu vastu ambitsioonika ja põhjaliku 

uuendatud ELi säästva arengu strateegia (dokument 10117/06). Nimetatud strateegia 

elluviimist jälgitakse pingsalt ja Euroopa Ülemkogu tagab selle strateegia korrapärased 

järelmeetmed. 

 
18. Euroopa Ülemkogu võtab teadmiseks komisjoni rohelise raamatu liidu tulevase 

merenduspoliitika kohta ning tervitab laiaulatusliku arutelu käivitamist, pidades silmas 

ettepanekuid, mille komisjon esitab eeldatavasti 2007. aasta sügisel. 
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19. Kliimamuutused on ülemaailmne probleem, mis nõuab globaalseid lahendusi. Euroopa 

Ülemkogu ootab seepärast huviga ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) 

raames ja Kyoto protokolli alusel toimuvate arutelude edukat jätkumist, et jõuda õigeaegselt 

2012. aasta järgset perioodi käsitlevale kokkuleppele, mis oleks kooskõlas nõukogu 

eesmärgiga, mille kohaselt ülemaailmse temperatuuri maksimaalne tõus oleks 2°C võrreldes 

eelindustriaalse ajajärgu temperatuuriga. Seetõttu osaleb nõukogu kõikidel asjakohastel 

mitmepoolsetel foorumitel, sealhulgas koos kõikide UNFCCC osalistega, aktiivselt selle 

nimel, et alustada terviklikku ja avatud dialoogi tulevikutegevuste ja rahvusvahelises 

eesmärgis kokkuleppimise üle. Samuti palub Euroopa Ülemkogu komisjonil esitada 

viivitamata Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise 

süsteem) rakendamisel saadud kogemuste kohta, käsitledes väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtete olukorda, ja lisada sellele asjakohased ettepanekud. 

 
20. Taaskäivitatud Lissaboni strateegias on juba võetud suund kodanike jaoks kõige suuremat 

tähtsust omavatele küsimustele, nagu töökohtade loomine ja majanduskasv, järgides täielikult 

säästva arengu strateegia põhimõtteid; erilist tähelepanu pööratakse teadmistesse ja 

innovatsiooni investeerimisele, ettevõtluspotentsiaalile, eelkõige VKEde 

ettevõtluspotentsiaalile, ja esmatähtsate elanikkonnakategooriate tööhõivele. Euroopa 

Ülemkogu tervitab komisjoni ja liikmesriikide kavatsust jätkata aktiivselt Lissaboni strateegia 

elluviimist ning tagada majandus- ja rahaliidu hea toimimine. 2006. aasta esimesele kvartalile 

eelnenud aastal suurenes ELis töötavate isikute arv 1,8 miljoni võrra. 

 
21. Euroopa Ülemkogu teeb eelkõige järgmist: 

 

− tervitab nõukogus teenuste direktiivi suhtes saavutatud kokkulepet ja kutsub üles 

seadusandlikku protsessi kiiresti lõpetama; 

− tuletab meelde, kui oluline on lihtne, läbipaistev ja kergesti kohaldatav reguleeriv 

raamistik, ning rõhutab vajadust tugevdada tarbijate ja ettevõtjate usaldust siseturu vastu; 

− rõhutades ühtse turu tähtsust, tervitab komisjoni kavatsust käivitada selle üldine 

läbivaatamine, millele järgnevad konkreetsed ettepanekud siseturu lõplikuks 

väljakujundamiseks ja selle tõhusa toimimise tagamiseks; vahearuanne esitatakse enne 

2007. aasta märtsi Euroopa Ülemkogu; 
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− rõhutab liidu tegevuse sotsiaalse mõõtme tähtsust. Ülemkogu tervitab Euroopa 

Komisjoni kavatsust saada ülevaade ELi sotsiaalsest tegelikkusest ning palub 

komisjonil esitada enne 2007. aasta märtsis toimuvat Euroopa Ülemkogu kohtumist 

vahearuanne; komisjon, nõukogu ja parlament peavad integreeritud mõjuhindamise 

raames pöörama nõuetekohast tähelepanu Euroopa õigusaktide sotsiaalsele mõjule, 

kaasa arvatud soolisele aspektile, nagu on sätestatud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 

paktis; 

− julgustab komisjoni kiirendama tööd oma teatises tööstuspoliitika kohta loetletud 

algatusi eesmärgiga hinnata edusamme 2007. aasta esimesel poolel; 

− rõhutab teadmistesse ja innovatsiooni investeerimise vajadust, tervitab 

konkurentsivõime ja innovatsiooni programmi suhtes lõplikule kokkuleppele jõudmist 

ja kutsub üles võtma kiiresti vastu seitsmenda raamprogrammi ning EIP laenude 

riskijagamise rahastamisvahendi innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse 

toetuseks; 

− kutsub üles võtma järelmeetmeid ülikoolide ees seisvaid väljakutseid käsitleva 

komisjoni teatisega seoses ning julgustab liikmesriike edendama tipptaset ning 

soodustama kaasajastamist, restruktureerimist ja innovatsiooni kõrgharidussektoris, et 

vabastada selle potentsiaal ja toetada Euroopa püüdlusi suurema majanduskasvu ja 

suurema arvu töökohtade loomise poole; 

− kinnitab veel kord, et Euroopa Tehnoloogiainstituut (EIT), mis teeb koostööd 

olemasolevate riiklike asutustega, aitab oluliselt kõrvaldada tühikut, mis valitseb 

kõrghariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni vahel, ning et selleks on vajalikud ka 

muud meetmed, mis soodustavad Euroopa tipptaseme teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud ringkondade vahel võrgustike loomist ja nende koostoimet. 

Ülemkogu ootab huviga komisjoni ametlikku ettepanekut selle asutamise kohta, mis 

esitatakse 2006. aasta sügisel pärast konsulteerimist Euroopa teadusnõukogu, 

liikmesriikide ja sidusrühmadega; 

− rõhutab kodanikke otseselt puudutavate küsimuste, nagu toiduohutus ja tarbijakaitse, 

käsitlemise tähtsust ja tervitab sellega seoses komisjoni muudetud ettepanekut otsuse 

kohta, millega kehtestatakse ühenduse tarbijapoliitika valdkonna tegevusprogramm 

(2007−2013); 
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− rõhutab jõudude ühendamisel saadavat lisandväärtust võitluses haruldaste haigustega, 

nagu bulloosne epidermolüüs (epidermolysis bullosa) ja mukopolüsahharidoos (MPS), 

pöörates erilist tähelepanu lastele. Ülemkogu tervitab seitsmenda raamprogrammi alusel 

tehtavaid teadusuuringuid eesmärgiga töötada välja ennetus-, diagnostika-ja raviviisid 

ning kutsub komisjoni üles toetama liikmesriikide sellekohaseid jõupingutusi, kasutades 

täiel määral ära asjaomased ELi vahendid eelkõige teadusuuringute ja rahvatervise 

valdkonnas. 

 
22. Oma 2006. aasta märtsikuistes järeldustes rõhutas Euroopa Ülemkogu vajadust Euroopa 

energiapoliitika järele ning palus komisjonil ja nõukogul valmistada ette selge ajakavaga 

meetmed, mis võimaldaksid ülemkogul võtta prioriteetse tegevuskava vastu 2007. aasta 

kevadel toimuval kohtumisel. 

 
23. Energiaturvalisuse välised aspektid moodustavad sellise üldise poliitika olulise osa ja need 

tuleb lisada tegevuskavasse. Euroopa Ülemkogu tervitab seega komisjoni ja kõrge esindaja 

ühist dokumenti, mis on asjakohane alus solidaarsele välispoliitikale ja mille eesmärk on 

tagada usaldusväärsed, taskukohased ja jätkusuutlikud energiavood Euroopa Liitu. Ta palub 

komisjonil võtta seda strateegiliste läbivaatusaruannete koostamisel nõuetekohaselt arvesse. 

Ülemkogu rõhutab kõigi kasutada olevate poliitikate ja vahendite kasutamise tähtsust 

välistegevuse toetamiseks selles valdkonnas. 

 

24. Kuna on jätkuvalt vaja, et EL püsiks ülemaailmses konkurentsis üha vähenevatele 

energiaallikatele juurdepääsul, kutsub Euroopa Ülemkogu eesistujariiki koos komisjoni ja 

kõrge esindajaga kiirendama sidusal ja koordineeritud viisil energiapoliitika välisaspektide 

arendamisel ja rakendamisel tehtavat tööd, kasutades ära kõiki olemasolevaid vahendeid, 

sealhulgas ÜVJPd ja EJKPd. See peaks sisaldama strateegiliste partnerluste loomist peamiste 

tootja-, transiidi- ja tarbijariikidega ning selles tuleb algselt keskenduda järgmistele 

prioriteetidele: 

 
− viia lõpule läbirääkimised energiaharta juurde kuuluva transiiti käsitleva protokolli osas 

ja kindlustada energiaharta lepingu ratifitseerimine kõigi harta lepinguosaliste poolt; 

− kutsuda komisjoni üles määrama kindlaks Venemaaga partnerlus- ja koostöölepingule 

järgneva lepingu raames sõlmitava energeetikaalase kokkuleppe elemendid; 
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− laiendada ELi energia siseturgu liidu naaberriikidesse (kaasa arvatud energiaühenduse 

asutamislepingu laiendamine); 

− kasutada paremini ära Euroopa naabruspoliitika mehhanismi, et aidata saavutada ELi 

energiapoliitika eesmärke; eriti oluline on tõhustatud dialoog Alžeeriaga;  

− anda täielik toetus infrastruktuuriprojektidele, mis on kooskõlas keskkonnakaalutlustega 

ning mille eesmärk on avada uued varustamisteed, pidades silmas energiaimpordi 

mitmekesistamist, mis tooks kasu kõikidele liikmesriikidele; 

− integreerida ELi energeetikaalased eesmärgid täielikult liidu kaubanduspoliitikasse ja 

järgida neid vajadusel WTOs; 

− pöörata erilist tähelepanu energeetikale seoses liidu üldiste suhetega peamiste 

kolmandate partnerriikidega. 

 
25. Euroopa Ülemkogu rõhutab vajadust energiaallikaid veelgi mitmekesistada, edendada 

taastuvate energiaallikate arendamist ja kasutada energiat tõhusamalt. Ülemkogu tuletab 

sellega seoses meelde, et iga liikmesriik peab ise mitmekesistama oma energiavarustust. 

 
26. Euroopa Liit jätkab aktiivselt kultuuride ja tsivilisatsioonide vahelise dialoogi edendamist 

kõigi mehhanismide, kaasa arvatud Barcelona protsessi, Anna Lindhi fondi ja 

Tsivilisatsioonide Liidu (Alliance of Civilizations) abil. Erilist rõhku pannakse rollile, mida 

vaba meedia ja kodanikuühiskond ning nende edendamine sellega seoses täidavad. 

 

27. Euroopa Ülemkogu tervitab kirikute ja koguduste juhtivate esindajatega peetud kohtumist, 

mille eesistujariik ja Euroopa Komisjon korraldasid 30. mail 2006 Brüsselis. 

 

28. Euroopa Ülemkogu tervitab institutsioonidevahelisele kokkuleppele jõudmist järgmise 

finantsperspektiivi (2007−2013) suhtes, mis annab liidule vahendid oma poliitikate 

elluviimiseks, ning rõhutab, kui oluline on võtta kiiresti vastu vajalikud õigusaktid. 
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29. Euroopa Ülemkogu õnnitleb Sloveeniat lähenemise osas ELiga ühinemisest saadik tehtud 

edusammude puhul, mis on saavutatud tänu arukale majandus- ja rahanduspoliitikale ning 

kõigi asutamislepingus ette nähtud lähenemiskriteeriumite täitmise puhul. Sellega seoses 

tervitab Euroopa Ülemkogu komisjoni ettepanekut selle kohta, et Sloveenia peaks võtma 

kasutusele euro 1. jaanuarist 2007. Esimene euroala laiendamine, mille käigus sellega liitub 

üks uutest liikmesriikides, on oluline ja äärmiselt positiivne samm edasi liidu majandus- ja 

rahandusintegratsioonis. 

 
30. Euroopa Ülemkogu kiidab ka Leedut lähenemise eest, milleni ta on jõudnud, ja avaldab 

toetust Leedu ametivõimude poliitikatele, mis on suunatud stabiliseerimisele. 

 
c) Liidu välispoliitika tõhususe, sidususe ja nähtavuse parandamine 

 
31. Euroopa Ülemkogu tervitab uute välismeetmete osas saavutatud edusamme ja innustab 

institutsioone jõudma niipea kui võimalik kokkuleppele lahendamata küsimustes, eesmärgiga 

tagada abi osutamine alates 1. jaanuarist 2007. 

 

32. Euroopa Ülemkogu tervitab komisjoni presidendi poolt esitatud dokumenti "Euroopa koht 

maailmas" ja komisjoni poolt võetud sisemisi meetmeid. Euroopa Ülemkogu kutsub 

eesistujariiki, nõukogu, peasekretäri / kõrget esindajat ja komisjoni üles vaatama 

olemasolevate lepingute alusel läbi nimetatud dokumendis sisalduvad meetmed ning 

täiendavad meetmed, eesmärgiga parandada muu hulgas strateegiliste kavade väljatöötamist, 

liidu eri välispoliitikavahendite vahelist sidusust ning koostööd ELi institutsioonide vahel 

ning liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel. Euroopa Ülemkogu tänab 

peasekretäri / kõrget esindajat kirja eest riigipeade ja valitsusjuhtide Hampton Courtis 

toimunud mitteametliku kohtumise tulemusel antud volituste järelmeetmete kohta. Sellega 

seoses kinnitab Euroopa Ülemkogu taas oma täielikku toetust peasekretäri / kõrge esindaja 

rollile ja tegevusele. 
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33. Euroopa Ülemkogu kutsub eesistujariiki, nõukogu, peasekretäri / kõrget esindajat ja 

komisjoni üles tööd jätkama ja lepib kokku, et esimene kokkuvõte nende meetmete 

rakendamisest tehakse Soome eesistumisperioodi lõpuks. 

 

d) Liidu toimimise parandamine 
 
34. Euroopa Ülemkogu jõudis kokkuleppele mitme meetme osas, mille eesmärgiks on tõhustada 

liidu toimimist, kasutades täiel määral ära olemasolevate aluslepingute pakutavad võimalused. 

Need meetmed kujutavad endast nõukogu töö avatumaks muutmist ja erinevate liidu töös 

osalejate vastavate vastutusvaldkondade suuremat selgitamist. 

 
35. Kodanikele ELi tegevustega isikliku kokkupuute võimaldamine on eeltingimus, et suurendada 

kodanike kindlustunnet ja usaldust Euroopa Liidu vastu. Seetõttu lepib Euroopa Ülemkogu 

kokku, et ta teeb nõukogu töö veelgi avatumaks, ja võtab vastu üldise läbipaistvuspoliitika 

(I lisa). Eelkõige on nüüdsest avalikud kõik nõukogus kaasotsustamismenetluse alusel 

toimuvad arutelud. Ülemkogu palub nõukogul võtta vajalikud meetmed uue poliitika 

rakendamise tagamiseks ja vaadata läbi nende rakendamine kuue kuu jooksul, eesmärgiga 

hinnata nende mõju nõukogu töö tõhususele. 

 
36. Pidades silmas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte tähtsust, tervitab Euroopa 

Ülemkogu eesistujariigi Austria algatust korraldada eelmisel aastal Haagis toimunud 

konverentsi jätkuna 18.–19. aprillil 2006. aastal St. Pöltenis konverents subsidiaarsuse teemal. 

Nimetatud konverentsil arendatud ideid tuleks analüüsida ja järgmiseid eesistujariike tuleks 

julgustada seda tööd jätkama. 
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37. Euroopa Ülemkogu märgib Euroopa ja riiklike õigusloomeprotsesside omavahelist seotust. 

Seetõttu tervitab ülemkogu komisjoni võetud kohustust edastada kõik uued ettepanekud ja 

konsultatsioonidokumendid otse rahvusparlamentidele, kutsudes neid üles reageerima viisil, 

mis aitaks parandada poliitika kujundamise protsessi. Komisjonil palutakse nõuetekohaselt 

kaaluda rahvusparlamentide tähelepanekuid, eelkõige seoses subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõttega. Rahvusparlamente julgustatakse suurendama koostööd 

Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) raames, kui kõne all on 

subsidiaarsuse põhimõtte jälgimine. 

 

38. Euroopa Ülemkogu tuletab lisaks meelde, et kodanike usk Euroopa projekti võidab sellest, kui 

Euroopa õigusaktid kajastavad tugevamalt ELi tegevusega kaasnevat lisandväärtust. Seetõttu 

kutsub ülemkogu nõukogu, Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles järjepidevalt 

kontrollima protokollis (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) 

sätestatud põhimõtete ja suuniste õiget järgimist. 

 
39. Euroopa Ülemkogu tervitab samuti Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 

toimunud arutelude positiivseid tulemusi seoses komiteemenetluse reformiga, mis annab 

horisontaalse ja rahuldava lahenduse. Äsja kokkulepitud sätted tõhustavad komisjoni 

rakendusvolituste üle seadusandja poolt teostatavat kontrolli kaasotsustamismenetluse alla 

kuuluvates valdkondades, tõhustades sel viisil komiteemenetlust. 
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40. Pärast viimatist kohtumist on saavutatud edu parema õigusloome tegevussuuna kõikides 

valdkondades ning kõiki institutsioone ja liikmesriike kutsutakse tungivalt üles täitma oma 

kohustusi vastavalt paremat õigusloomet käsitlevale 2003. aasta institutsioonidevahelisele 

kokkuleppele. Euroopa Ülemkogu kutsub liikmesriike üles tegema ettevõtjate 

halduskoormuse vähendamiseks algatusi riiklikul tasandil, sealhulgas riiklike 

reformiprogrammide kaudu. Ülemkogu palub komisjonil esitada aruanne riiklikul ja ühenduse 

tasandil saavutatud edu kohta 2007. aasta algul. Kevadel toimuval Euroopa Ülemkogu 

kohtumisel tuleks teha järeldused vajalike edasiste meetmete kohta 

Eelisjärjekorras tuleks vähendada liigset halduskoormust, mis seab olulisi takistusi 

innovatiivse ja teadmistemahuka majanduse arengule ning kahjustab eelkõige väikeseid ja 

keskmise suurusega ettevõtjaid. Märkides, et mõned liikmesriigid on juba seadnud eesmärgi 

vähendada halduskoormust 25% võrra, on Euroopa Ülemkogu veendunud, et peaks olema 

võimalik seada samasugused eesmärgid ELi tasandil, ja kutsub komisjoni üles tegema 

asjakohaseid ettepanekuid 2007. aasta alguseks, kui toimub kevadine Euroopa Ülemkogu. 

 
41. Euroopa Ülemkogu tervitab: 

 
− üldise integreeritud mõjuhindamise kui õigusloomeprotsessi ühe olulise elemendi üha 

laiemat kasutamist otsustamisprotsessis kõigi institutsioonide töös; 

− olemasolevate õigusaktide lihtsustamisele suunatud komisjoni programmi 

rakendamist. Ta ootab huviga rakendamist käsitlevat komisjoni aruannet, mis esitatakse 

2006. aasta teisel poolel, ning soovib, et asjakohased nõukogu koosseisud tegeleksid 

eelisjärjekorras konkreetsete lihtsustamisettepanekutega. Ülemkogu rõhutab samuti, et 

on oluline laiendada lihtsustamisprogrammi Euroopa kõigile asjakohastele 

majandusharudele, seejuures järgides acquis communautaire'i; 

− komisjoni 2005. aasta sõelumistegevuse edukat lõpuleviimist ning kutsub komisjoni 

üles jätkama menetluses olevate ettepanekute sõelumist. 
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III. VAADATES TULEVIKKU 
 

a) Reforme taotledes: põhiseaduse leping 
 
42. Euroopa Ülemkogu 16.–17. juunil 2005. aastal toimunud kohtumisel nõustusid riigipead ja 

valitsusjuhid tulema põhiseaduse lepingu ratifitseerimise küsimuse juurde tagasi 2006. aasta 

esimesel poolel, et anda üldine hinnang järelemõtlemisaja raames käivitatud riiklikele 

aruteludele ning leppida kokku edasises tegevuses. 

 
43. Eelmise aasta juunikuust alates on põhiseaduse lepingu ratifitseerinud veel viis liikmesriiki, 

viies sellega ratifitseerimiste arvu viieteistkümneni. Kahes liikmesriigis ei ole ratifitseerimine 

osutunud võimalikuks ning ratifitseerimisprotsess on veel lõpule viimata kaheksas 

liikmesriigis, kellest üks on hiljuti käivitanud vastavasisulise menetluse. Loodetavasti see 

protsess viiakse lõpule kooskõlas 2005. aasta juuni järeldustega. 

 
44. Tuletades meelde juunis 2005 kokkutulnud ülemkogu järeldusi, tervitab Euroopa Ülemkogu 

riiklike arutelude raames tehtud erinevaid algatusi ning samuti komisjoni ja parlamendi panust 

järelemõtlemisaja tulemuslikkusesse. Tuleks jätkata Euroopa kodanikega peetava dialoogi 

edendamiseks ja laiendamiseks tehtud olulisi jõupingutusi, sealhulgas komisjoni D-kava 

algatust. 

 
45. Järelemõtlemisaeg on üldiselt olnud kasulik ning on liidul võimaldanud hinnata 

ratifitseerimisprotsessi käigus väljendatud muresid ja kahtlusi. Ülemkogu arvab, et 

samaaegselt käimasoleva ratifitseerimisprotsessiga tuleb jätkata tööd eelmise aasta juunist 

alates saavutatud tulemuste põhjal, enne kui saab vastu võtta otsused põhiseaduse lepingu 

tuleviku kohta. 

 
46. Pärast eelmise aasta järelemõtlemisaega peaks töö keskenduma nüüd konkreetsete tulemuste 

saavutamisele ja projektide rakendamisele. Euroopa Ülemkogu lepib kokku kahesuunalise 

lähenemisviisi osas. Ühelt küljest tuleks parimal viisil ära kasutada olemasolevates 

aluslepingutes pakutud võimalused, et vastata konkreetsel viisil kodanike ootustele. 
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47. Teisest küljest esitab eesistujariik 2007. aasta teisel poolel Euroopa Ülemkogule aruande, mis 

põhineb laiaulatuslikel konsultatsioonidel liikmesriikidega. Nimetatud aruanne peaks 

sisaldama hinnangut põhiseaduse lepingu üle toimuva arutelu hetkeseisule ja uurima 

võimalikke edaspidiseid arenguid. 

 
48. Euroopa Ülemkogu vaatab kõnealuse aruande seejärel läbi. Läbivaatamise tulemus on aluseks 

edaspidistele otsustele, kuidas jätkata reformiprotsessi, pidades endastmõistetavaks, et selleks 

vajalikud sammud võetakse hiljemalt 2008. aasta teisel poolel. Kõikide järelemõtlemisaja 

algusest eesistujaks olevate riikide eriliseks ülesandeks on tagada selle protsessi järjepidevus. 

 
49. Euroopa Ülemkogu kutsub ELi juhte võtma 25. märtsil 2007. aastal Berliinis vastu poliitilise 

deklaratsiooni, milles sedastatakse Euroopa väärtused ja ambitsioonid ning kinnitatakse nende 

jagatud kohustust neid täide viia, tähistades sellega Rooma lepingute 50. aastapäeva. 

 
b) Laienemine 

 
50. Euroopa Ülemkogu võtab teatavaks 11. märtsil 2006 Salzburgis ja 27.−28. mail 2006 

Klosterneuburgis toimunud välisministrite mitteametlikul kohtumisel asetleidnud esialgsed 

laienemisarutelud. Lepiti kokku, et seda üldist arutelu jätkatakse ja süvendatakse 2006. aasta 

teisel poolel. 

 
51. Laienemine on osutunud ajalooliseks võimaluseks, mis aitab tagada rahu, julgeolekut, 

stabiilsust, demokraatiat, õigusriigi põhimõtete järgimist ning majanduskasvu ja jõukust 

terves Euroopa Liidus. Samuti aitab laienemine muuta konkurentsivõimelisemaks ja 

dünaamilisemaks ELi majandust ning valmistuda paremini ette globaliseeruva ja muutuva 

maailma väljakutseteks. Sellega seoses tervitab Euroopa Ülemkogu komisjoni aruannet liidu 

majandusliku edu kohta, mis kaasnes ajaloolise viienda laienemisega, mille lahutamatuks 

osaks on Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine. 
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Bulgaaria ja Rumeenia 
 
52. Liidu ühine eesmärk on tervitada Bulgaariat ja Rumeeniat liidu liikmetena 1. jaanuaril 2007, 

kui nad on ühinemiseks valmis. Tuginedes komisjoni seirearuandele (mai 2006), kinnitab 

Euroopa Ülemkogu seda seisukohta. Kuigi ülemkogu tunnustab mõlema riigi hiljutisi 

jõupingutusi reformide läbiviimisel, kutsub Euroopa Ülemkogu Bulgaariat ja Rumeeniat üles 

kiirendama kindlameelselt oma jõupingutusi, et lahendada otsustavalt ja viivitamata 

allesjäänud mureküsimused, millele viidati komisjoni 2006. aasta mai aruandes. Euroopa 

Ülemkogu on jätkuvalt veendumusel, et näidates üles poliitilist tahet, suudavad mõlemad 

riigid kõrvaldada aruandes väljatoodud puudujäägid, et olla ühinemiseks valmis kavandatud 

kuupäeval, 1. jaanuaril 2007. Ta tervitab seetõttu komisjoni kavatsust esitada oma järgmised 

sisearuanded hiljemalt oktoobri alguses. Ülemkogu julgustab liikmesriike lõpetama õigel ajal 

ühinemislepingu ratifitseerimise. 

 
Tulevase laienemisega seonduvad üldküsimused 

 
53. Euroopa Ülemkogu kinnitab taas, et ta kavatseb täita võetud kohustusi, ja rõhutab, et tuleb 

teha kõik jõupingutused kaitsmaks liidu ühtekuuluvust ja tõhusust. Tulevikus on oluline 

tagada liidu suutlikkus toimida pärast laienemist tõhusalt poliitiliselt, rahaliselt ja 

institutsionaalselt ning süvendada veelgi Euroopa ühist projekti. Seetõttu arutab Euroopa 

Ülemkogu 2006. aasta detsembri kohtumisel edasiste laienemiste kõiki aspekte, sealhulgas 

liidu suutlikkust võtta vastu uusi liikmeid ja täiendavaid võimalusi parandada 

laienemisprotsessi kvaliteeti, lähtudes senistest positiivsetest kogemustest. Sellega seoses 

tuletakse meelde, et laienemise tempot kavandades peab arvestama ELi võimet uusi 

liikmesriike vastu võtta. Komisjonil palutakse samaaegselt laienemist ja ühinemiseelseid 

protsesse käsitlevate iga-aastaste eduaruannetega esitada ka liidu vastuvõtmisvõime kõiki 

asjaomaseid aspekte käsitlev eriaruanne. Selles konkreetses analüüsis peaks samuti käsitlema 

kodanike praegust ja tulevast arvamust laienemise kohta, ning selles tuleks võtta arvesse 

vajadust anda üldsusele terves liidus piisavalt selgitusi laienemisprotsessi kohta. 
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Türgi 
 
54. Euroopa Ülemkogu tutvus acquis'i sõelumisel tehtud edusammudega ja tervitab Türgiga 

sisuliste ühinemisläbirääkimiste alustamist. Türgilt oodatakse, et ta jagaks aluslepingutes 

sätestatud väärtusi, eesmärke ja õiguskorda. Liit on võtnud endale kohustuse toetada Türgit 

tema pingutustes järgida liidu norme ja liikmelisusega kaasnevaid kohustusi, sealhulgas 

Kopenhaageni kriteeriume. Euroopa Ülemkogu tuletab kooskõlas eelmiste järeldustega 

meelde, et praegused läbirääkimised on saanud teoks iga riigi oma teenete tõttu ning et 

läbirääkimiste tempo sõltub ühinemise ettevalmistamisel igas riigis tehtud edusammudest 

vastavalt läbirääkimisraamistikus sätestatud nõuetele. Nende nõuete hulka kuuluvad nende 

kohustuste täitmine, mis tulenevad Türgiga sõlmitud assotsieerimislepingust ja selle 

lisaprotokollist, mille täielikule rakendamisele antakse hinnang 2006. aastal, nagu lepiti 

kokku Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 21. septembri 2005. aasta deklaratsioonis, 

ning läbivaadatud ühinemispartnerluse põhimõtete rakendamine. Euroopa Ülemkogu tuletab 

meelde, et nõukogu kohustub tagama 2006. aasta jooksul kontrolli kõigis nimetatud 

deklaratsioonis sisalduvates asjaomastes küsimustes saavutatud edusammude üle. Euroopa 

Ülemkogu kutsub Türgit üles intensiivistama reformiprotsessi ning viima reforme täielikult ja 

tõhusalt, et tagada reformiprotsessi pöördumatus ja jätkusuutlikkus ning Kopenhaageni 

poliitiliste kriteeriumite lõpliku järgimise suunas liikumine, sealhulgas heanaaberlikud suhted. 

Sellega seoses tuleks vältida igasugust tegevust, mis võib negatiivselt mõjutada vaidluste 

rahumeelse lahendamise protsessi. 
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Horvaatia 
 
55. Euroopa Ülemkogu tutvus acquis'i sõelumisel tehtud edusammudega ja tervitab Horvaatiaga 

sisuliste ühinemisläbirääkimiste alustamist. Horvaatialt oodatakse, et ta jagaks aluslepingutes 

sätestatud väärtusi, eesmärke ja õiguskorda. Liit on võtnud endale kohustuse toetada 

Horvaatiat tema pingutustes järgida liidu norme ja liikmelisusega kaasnevaid kohustusi, 

sealhulgas Kopenhaageni kriteeriume ja heanaaberlikke suhteid. Euroopa Ülemkogu tuletab 

kooskõlas eelmiste järeldustega meelde, et praegused läbirääkimised on saanud teoks iga riigi 

oma teenete tõttu ning et läbirääkimiste tempo sõltub ühinemise ettevalmistamisel igas riigis 

tehtud edusammudest vastavalt läbirääkimisraamistikus sätestatud nõuetele. Nende nõuete 

hulka kuuluvad stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingust tulenevate kohustuste täitmine ning 

ühinemispartnerluse põhimõtete rakendamine. Euroopa Ülemkogu julgustab Horvaatiat 

jätkama pingutusi reformide läbiviimiseks ning tagama pidev liikumine ELi normide täitmise 

suunas. 
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c) Lääne-Balkani riigid 
 
56. Euroopa Ülemkogu kinnitas veel kord Lääne-Balkani riikide Euroopa perspektiivi, nagu see 

on sätestatud stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis, Thessaloniki tegevuskavas ja 

2006. aasta märtsis Salzburgi kohtumisel vastuvõetud deklaratsioonis. Sellega seoses kinnitas 

Euroopa Ülemkogu, et ta näeb Lääne-Balkani riike tulevikus Euroopa Liidus. Iga riigi 

liikumine Euroopa Liidu suunas sõltub jätkuvalt sellest, kuidas nad täidavad Kopenhaageni 

kriteeriumites ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis sätestatud tingimusi ja nõudeid, 

tehes sealhulgas täielikult koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise 

kriminaalkohtuga ja säilitades heanaaberlikud suhted. Kõik Lääne-Balkani riigid on eelmisel 

aastal astunud märkimisväärseid samme ELi suunas ning vastavalt Thessaloniki 

tegevuskavale on lõplikuks eesmärgiks ELi liikmelisus. Ülemkogu tervitas komisjoni teatise 

"Lääne-Balkani riigid teel Euroopa Liitu: tugevdades stabiilsust ja suurendades heaolu" 

rakendamisel tehtud esimesi edusamme. Euroopa Liit jätkab Lääne-Balkani riikide abistamist 

praktiliste meetmete näol, et muuta nende Euroopa perspektiiv veelgi käegakatsutavamaks, 

ning ootab huviga lähitulevikus konkreetsete tulemusteni jõudmist, eelkõige sellistes 

valdkondades nagu piirkondlik vabakaubandus ja lihtsustatud viisamenetlus vastavalt ühisele 

lähenemisviisile. Euroopa Ülemkogu tervitab komisjoni kavatsust laiendada ja tõhustada 

Lääne-Balkani riikides koostööd Euroopa Investeerimispangaga ja teiste rahvusvaheliste 

rahandusasutustega, eesmärgiga võtta sobivad meetmed rahastamisvahendi kehtestamiseks 

Lääne-Balkani riikide jaoks. 

 
 

o 
o o 
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VÄLISSUHTED 
 
57. Euroopa Ülemkogu rõhutab taas, et peab tähtsaks Euroopa naabruspoliitikat, mis on 

vahendiks koostöö tugevdamisel liidu naabritega ja jõukuse, stabiilsuse ja turvalisuse 

laiendamisel väljapoole Euroopa Liidu piire. Euroopa naabruspoliitika eesmärk on toetada 

partnerluse alusel naaberriikide poliitilisi ja majandusreforme, toetudes ühistele väärtustele. 

Euroopa Liit on pühendunud oma naabruspoliitika tugevdamisele ja täiendavale arendamisele, 

pakkudes sellega tihenevat suhet ja olulist toetust, samal ajal kui naaberriigid täidavad 

omapoolseid kohustusi reforme läbi viia. 

 
58. Euroopa Ülemkogu peab väga oluliseks viljakat koostööd Euroopa Liidu ja Euroopa 

Nõukogu vahel ning julgustab neid ületama allesjäänud raskused käimasolevate vastastikuse 

mõistmise memorandumi üle peetavate läbirääkimiste käigus. Ülemkogu hindab kõrgelt 

peaminister Jean-Claude Junckeri aruannet Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu tulevaste 

suhete kohta, mis väärib edasist arutelu. 

 
59. Euroopa Ülemkogu võttis vastu avaldused Lääne-Balkani riikide (II lisa), Iraani (III lisa), 

Iraagi (IV lisa), Lähis-Ida rahuprotsessi (V lisa), Aafrika (VI lisa), Liibanoni (VII lisa) ja 

Ida-Timori kohta (VIII lisa). 

 
60. Euroopa Ülemkogu kinnitab eesistujariigi aruande EJKP kohta (dok 10418/06), mis sisaldab 

järgmise eesistujariigi mandaati. 

 
 

______________________ 
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I LISA 
 
 

ÜLDINE LÄBIPAISTVUSPOLIITIKA 
 
 
Avatuse, läbipaistvuse ja vastutuse edasiseks suurendamiseks lepib Euroopa Ülemkogu kokku 
järgmistes meetmetes, mille eesmärk on kodanike suurem kaasamine liidu töösse: 
 
• Kõik kaasotsustamismenetluse kohaselt vastuvõetavate õigusaktide üle toimuvad nõukogu 

arutelud on avalikud, samuti hääletustulemused ja nõukogu liikmete selgitused hääletamise 

kohta. Nõukogu või COREPER võib üksikjuhtudel teha otsuse, et antud arutelu ei tohiks olla 

avalik. 

 
• Kõik nõukogu esialgsed arutelud, mis peetakse muude kui kaasotsustamismenetluse kohaselt 

vastuvõetavate õigusaktide üle, mille komisjon nende tähtsust arvestades esitab nõukogu 

istungil suuliselt, on avalikud. Eesistujariik võib üksikjuhtudel otsustada, et konkreetse 

õigusakti üle nõukogus peetavad järgmised arutelud on avalikud, välja arvatud juhul, kui 

nõukogu või COREPER ei otsusta teisiti. 

 
• Nõukogu korraldab korrapäraselt avalikke arutelusid liidu ja selle kodanike huve mõjutavates 

olulisest küsimustes. Sellised arutelud toimuvad nõukogu või COREPERi kvalifitseeritud 

häälteenamusega tehtud otsuse alusel. Nimetatud kohustuse täitmine algab järgmise 

eesistumisperioodi ajal ning järgmine eesistujariik esitab ettepanekud selliste avalike 

mõttevahetuste kohta, võttes arvesse küsimuse olulisust ja kodanike huvi selle vastu. 

 
• Üldasjade ja välissuhete nõukogus 18kuulise programmi üle toimuvad arutelud on avalikud, 

nagu ka nõukogu ülejäänud koosseisude arutelud oma prioriteetsete küsimuste üle. Komisjoni 

5aastase programmi, iga-aastase tööprogrammi ja iga-aastase poliitilise strateegia esitamine 

komisjoni poolt, samuti sellest tulenev mõttevahetus, on avalik. 
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• Kõik avalikud arutelud kantakse nõukogu internetileheküljel voogvideo vahendusel üle kõigis 

keeltes ning kehtestatakse kohustus hoida salvestus nõukogu veebisaidil kättesaadavana 

vähemalt ühe kuu jooksul. 

 
• Järgmist eesistujariiki kutsutakse üles töötama koos nõukogu peasekretariaadiga välja uued 

viisid avalike arutelude laiemaks tutvustamiseks, eelkõige nõukogu veebisaidi ja meililisti 

kaudu, koostama hõlpsalt ligipääsetav ja pidevalt ajakohastatav nimekiri eelseisvatest 

aruteludest koos asjakohase taustmaterjaliga, samuti arendama otsekontakte sihtrühmadega. 

Tehakse tihedat koostööd, et pakkuda ajakirjandusele ja kodanikele avalikku, kiiret ja 

kaasaegsel tehnilisel tasemel kommunikatsiooniteenust. 

 
• Nõukogu peasekretariaat teatab üldsusele eelnevalt avalike arutelude toimumise kuupäevad ja 

ligikaudsed kellaajad ning võtab kõik praktilised meetmed läbipaistvust käsitlevate eeskirjade 

nõuetekohase rakendamise tagamiseks. 

 
 

________________________ 
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II LISA 
 
 

AVALDUS LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE KOHTA 
 
 

Euroopa Ülemkogu kinnitab taas oma täielikku toetust 2003. aastal Thessaloniki tippkohtumisel 

sätestatud tegevuskavale ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessile. 

 

Rahumeelne ja jõukas Serbia, mis on täielikult integreeritud Euroopa rahvaste perre, on äärmiselt 

oluline piirkonna stabiilsuse jaoks. Seetõttu tuletab Euroopa Ülemkogu meelde, et Euroopa Liit 

soovib taaskäivitada läbirääkimised Serbiaga stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu üle niipea kui 

Serbia teeb täielikku koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga. 

 

Euroopa Liit jätkab Kosovo tulevase staatuse üle peetavate, ÜRO saadiku Martti Ahtisaari 

juhitavate läbirääkimiste toetamist ja rõhutab Kosovos standardite rakendamise osas edusammude 

tegemise tähtsust. Euroopa Liit on valmis suurendama oma rolli Kosovos pärast staatuse määramist, 

konsulteerides tihedalt peamiste rahvusvaheliste osalejatega, eelkõige politsei, õigusriigi ja 

majanduse valdkonnas. 

 

Euroopa Liit ja tema liikmesriigid on juba leppinud kokku edendada suhteid Montenegroga kui 

suveräänse ja iseseisva riigiga. Euroopa Ülemkogu kutsub nii Serbiat kui ka Montenegrot üles 

pidama tulevaste omavaheliste suhete üle otseseid ja konstruktiivseid dialooge. 

 

Euroopa Liit jätkab Bosnia ja Hertsegoviina abistamist stabiilsuse ja peamiste reformide edenemise 

tagamisel. Ülemkogu innustab Bosnia ametiasutusi tagama tegelikud ja käegakatsutavad 

edusammud politseireformi läbiviimisel, et säilitada hoogne stabiliseerimis- ja 

assotsieerimisprotsess. Euroopa Ülemkogu rõhutab konstitutsioonilise reformi jätkamise tähtsust. 

 

Euroopa Ülemkogu kutsub kõiki osapooli endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis üles tagama, 

et 5. juulil viiakse parlamendivalimised läbi kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. 
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Euroopa Ülemkogu tervitab stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimist Albaaniaga ja 

kutsub Albaaniat üles jätkama oma reformikava elluviimist. 

 

Euroopa Ülemkogu soovitab tungivalt teha piirkondlikku koostööd, kaasa arvatud Kagu-Euroopa 

koostööprotsessi (SEECP) alusel. Ta tervitab 6. aprillil Bukarestis tehtud algatust piirkondliku 

vabakaubanduspiirkonna loomiseks, samuti Euroopa ühise õhuruumi lepingu allakirjutamist 

9. juunil selle piirkonna riikidega ning Kagu-Euroopa energiaühenduse lepingu 

ratifitseerimisprotsessis tehtud edusamme. 

 

Euroopa Liit jätkab oma Lääne-Balkani poliitikate toetamist vastava rahalise abiga, eelkõige 

ühinemiseelse rahastamisvahendi abil, mis luuakse järgmisel aastal. 

 

Euroopa Ülemkogu on teadlik, et viisarežiimi lihtsustamise küsimus on piirkonna riikide inimestele 

eriti oluline. Seetõttu loodab Euroopa Liit võtta käesoleval aastal vastu läbirääkimisvolitused 

viisarežiimi lihtsustamise ja tagasivõtulepingute üle peetavate läbirääkimiste jaoks, kooskõlas 

detsembris 2005 kokku lepitud ühise lähenemisviisiga ELi poliitika arengu kohta seoses 

viisarežiimi lihtsustamisega, et läbirääkimised saaks lõpule viia võimalikult kiiresti, ideaalsel juhul 

2007. aastal või võimalusel varem. 

 

 
______________________ 
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III LISA 
 
 

AVALDUS IRAANI KOHTA 
 
 

Euroopa Ülemkogu kinnitas taas oma pühendumust leida diplomaatiline lahendus rahvusvahelise 

üldsuse murele seoses Iraani tuumaprogrammiga, kinnitades samal ajal Iraani õigust kasutada 

tuumaenergiat rahuotstarbel vastavalt tuumarelva leviku tõkestamise lepingule. Seoses sellega 

tervitab Euroopa Ülemkogu ELi kõrge esindaja, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriigi, Hiina, 

Venemaa Föderatsiooni ja Ameerika Ühendriikide välisministrite poolt 1. juunil 2006 Viinis 

kokkulepitud olulist algatust. Euroopa Ülemkogu toetab täielikult Viini algatuses sisalduvat 

tasakaalustatud lähenemist ja julgustab Iraani tegutsema väljapakutud positiivses suunas. 

 

Euroopa Ülemkogu tervitab ELi kõrge esindaja Javier Solana, keda abistasid Prantsusmaa, 

Saksamaa, Ühendkuningriigi ja Venemaa Föderatsiooni esindajad, ja Iraani ametivõimude vahel 

6. juunil Teheranis asetleidnud kontakte ning kohtumise konstruktiivset atmosfääri. 

 

Euroopa Ülemkogu kutsub Iraani tungivalt üles sellele laiaulatuslikule algatusele kiirelt ja 

positiivselt reageerima ja looma tingimused läbirääkimiste taasalustamiseks. 

 

 
______________________ 
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IV LISA 
 

 

AVALDUS IRAAGI KOHTA 

 

 

Euroopa Ülemkogu tervitab Iraagi uue rahvusliku ühtsuse valituse moodustamist 20. mail, kuhu on 

nüüd ametisse nimetatud ka kaitseminister, siseminister ja rahvusliku julgeoleku minister. See on 

suureks ja oluliseks sammuks Iraagi jätkuval ümberkujunemisel demokraatlikuks riigiks. Euroopa 

Liit mõistab terrorismiaktid taas karmilt hukka ning väljendab kahetsust vägivalla jätkumise pärast 

Iraagi rahva ja selle põhiseaduslikult valitud valitsuse suhtes. Euroopa Liit kutsub kõiki Iraagi 

kodanikke üles vältima sektantlikke tülisid ning hoiduma Iraagi rahva kannatusi pikendava 

vägivalla kasutamisest. Euroopa Liit on valmis uuendama oma võetud kohustusi Iraagi uue 

valitsuse ja Iraagi kodanike suhtes, toetades nende jõupingutusi rahu, stabiilsuse ja jõukuse 

saavutamisel sõltumatus ja suveräänses Iraagis. 

 

Euroopa Ülemkogu tervitab uue valitsuse programmi, mille eesmärgiks on õigusriigi toetamine, 

rahvusliku ühtsuse ja leppimise edendamine, Iraagi vahendite kaitsmine ja arendamine ning nende 

kasutamine kogu Iraagi rahva hüvanguks. 

 

Euroopa Liit ootab kiiret ja varast poliitilist dialoogi uue valitsusega. 

 

Euroopa Ülemkogu tervitab komisjoni teatist ja peasekretäri / kõrge esindaja Solana ja volinik 

Ferrero-Waldneri ühiskirja. Euroopa Ülemkogu ootab uue valitsusega tugevdatud koostöö jätkumist 

kõikidel asjakohastel tasanditel. Näiteks kavatseb EL toetada Iraaki järgmistes valdkondades: 

 

− Lahknevusi ületava demokraatliku valitsuse mudeli toetamine, näiteks rahvusliku leppimise ja 

põhiseaduse läbivaatamise protsessi toetamise kaudu tihedas koostöös ÜROga. Sellega seoses 

tervitab Euroopa Ülemkogu ÜRO mitmepoolset dialoogi Iraagi õiguste deklaratsiooni üle 

6.−8. juunil Viinis. 
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− Panuse andmine õigusriigi ja inimõigusi austava kultuuri loomiseks, näiteks ühenduse abi 

kaudu kõnealustes valdkondades. Sellega seoses märgib Euroopa Ülemkogu kokkulepet 

pikendada Iraagi vajadustele ja palvetele vastu tulles integreeritud õigusriigimissiooni 

EUJUST LEX veel 18 kuuks pärast selle praeguste volituste lõppemist. 

 

− Riiklike ja piirkondlike ametivõimude toetamine põhiteenuste kättesaadavuse parandamisel ja 

töökohtade loomisel. 

 

− Iraagi majandusliku taastumise ja jõukuse toetamine, näiteks kaubandus- ja koostöölepingu 

sõlmimise eesmärgil läbirääkimiste alustamise ning energeetikat käsitleva tehnilise dialoogi 

käivitamise kaudu. 

 

− Tõhusa ja läbipaistva haldusvõrgustiku arendamise edendamine. 

 

− ELi kohaleoleku tugevdamine Iraagis Euroopa Komisjoni delegatsiooni juhi peatse ametisse 

nimetamise kaudu Iraagis. 

 

Euroopa Ülemkogu ergutab tugevdatud rahvusvahelist koostööd ja rõhutab ELi valmisolekut jätkata 

ÜRO toetamist Iraagis. 

 

 
________________________ 
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V LISA 
 

 

AVALDUS LÄHIS-IDA RAHUPROTSESSI KOHTA 

 

 

Euroopa Liit pühendub jätkuvalt nelikus töö tegemisele õiglase, elujõulise ja püsiva lahenduse 

leidmise suunas, mis rajaneb kehtivatel kokkulepetel, asjakohastel ÜRO Julgeolekunõukogu 

resolutsioonidel ja teekaardis sätestatud põhimõtetel. 

 

Silmas pidades kiireloomulist vajadust protsess taaskäivitada, et leida läbirääkimiste teel kahe riigi 

tekkimiseks lahendus, mis tooks rahu nii Iisraeli kui Palestiina rahvale, kutsub Euroopa Ülemkogu 

Iisraeli peaministrit ja Palestiina omavalitsuse presidenti, kes valiti ametisse rahuplatvormi alusel, 

alustama kiiresti dialoogi. Ülemkogu rõhutab oma ootusi, et mõlemad osapooled tunnistavad 

kehtivaid kokkuleppeid ja kohustusi, sealhulgas teekaarti. 

 

Nagu nelik on sätestanud, peab Hamasi juhitav Palestiina valitsus täitma ja rakendama kolme 

põhimõtet: vägivallast loobumine, Iisraeli eksisteerimisõiguse tunnustamine ning kehtivate 

kokkulepete ja kohustuste tunnistamine. 

 

Euroopa Ülemkogu on jätkuvalt mures julgeoleku olukorra pärast Gaza sektoris ja Läänekaldal. 

Ülemkogu mõistab hukka Palestiina tsiviilisikute vastu suunatud vägivalla. Ülemkogu mõistab 

hukka Kassam-rakettide tulistamise asustuskeskuste pihta Iisraelis. Ülemkogu tuletab mõlemale 

osapoolele meelde nende kohustust kaitsta tsiviilisikute elu. Euroopa Ülemkogu kutsub Palestiina 

omavalitsust võtma meetmeid julgeoleku parandamiseks ja Iisraeli vastu suunatud terrorirünnakute 

vältimiseks. Ta mõistab veel kord hukka omakohtu. Ülemkogu kutsub kõiki osapooli hoiduma 

vägivallast ja end vaos hoidma. 

 

Euroopa Ülemkogu kutsub kõiki Palestiina poliitilisi jõude pidama riigi tasandil dialoogi, mille 

esmane eesmärk on lõpetada Palestiina-sisene vastasseis ja kehtestada avalik kord. Ta kutsub 

Palestiina valitsust tegema selle saavutamiseks koostööd Palestiina omavalitsuse presidendiga, 

sealhulgas desarmeerima vägivalla- ja terrorirühmitused. 
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Euroopa Ülemkogu võtab teadmiseks president Abbasi avalduse korraldada referendum. Ta kutsub 

kõiki Palestiina poliitilisi jõude tegema tööd võimalikult laia konsensuse saavutamiseks teekaardi 

eesmärkide toetamiseks. 

 

Euroopa Ülemkogu kutsub Iisraeli loobuma igasugusest tegevusest, mis ohustab kokkulepitud kahe 

riigi tekkimise lahenduse elujõulisust, ning mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Erilist muret 

tuntakse asundustegevuse, Palestiina alale barjääri ehitamise ning Jeruusalemma idaosas ja selle 

ümber ning Jordani jõe orus toimuva tegevuse pärast. Euroopa Liit tunnistab üksnes selliseid 

muudatusi enne 1967. aastat kehtinud piirides, milleni on jõutud mõlema poole kokkuleppel. 

 

Euroopa Ülemkogu kutsub Iisraeli taasalustama Palestiina kinnipeetud maksu- ja tollitulude 

ülekandmist, mis on Palestiina aladel kriisi ärahoidmise oluliseks eelduseks. 

 

Euroopa Ülemkogu rõhutab koordineeritud rahvusvahelise reageerimise vajadust humanitaar-, 

majandus- ja finantsolukorra halvenemise tõttu Läänekaldal ja Gaza sektoris. 

 

Euroopa Ülemkogu kiidab heaks kavandatud ajutise rahvusvahelise mehhanismi, mille kaudu 

edastada abi otse Palestiina rahvale; ettepaneku koostas komisjon pärast konsulteerimist ELi siseselt 

ja neliku liikmete, peamiste abiandjate, rahvusvaheliste finantsasutuste ja piirkonna partneritega. 

Euroopa Ülemkogu hindab komisjoni seni tehtud tööd ning palub tal jätkata mehhanismi kiiret 

loomist koos neliku liikmete, teiste oluliste rahvusvaheliste partnerite ja Palestiina omavalitsuse 

presidendi kantseleiga. 

 

Euroopa Ülemkogu nõustub, et kohese mõju saavutamiseks keskendub mehhanism olulistele 

tarnetele ning sotsiaalteenuste ja tervishoiu jooksvatele kuludele, kommunaalteenuste, sealhulgas 

kütuse pakkumisele ja sotsiaaltoetustele. Teisi abiandjaid, sealhulgas Araabia riike, kutsutakse 

andma rahalisi toetusi ja kaaluma kiirete ja märkimisväärsete panuste andmist. Ühendus on 

rahvusvahelisse mehhanismi valmis panustama märkimisväärse summa. 
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Euroopa Ülemkogu rõhutab veelgi liikumisvabaduse tähtsust ja kutsub mõlemaid osapooli tungivalt 

üles võtma konkreetseid meetmeid, et rakendada liikumist ja juurdepääsu käsitlevast lepingust 

tulenevaid kohustusi, eesmärgiga leevendada halvenevat olukorda Läänekaldal ja Gaza sektoris. 

 

Euroopa Ülemkogu rõhutab taas, et oluline on säilitada ja tagada Palestiina omavalitsuse 

institutsioonide demokraatlik toimimine, mille jätkuvus on tulevase sõltumatu, demokraatliku ja 

elujõulise ning õigusriigi põhimõttel rajaneva Palestiina riigi jaoks äärmiselt oluline. 

 

 
________________________ 
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VI LISA 
 
 

AVALDUS AAFRIKA KOHTA 
 
 

Euroopa Liit jääb kindlaks oma pühendumusele toetada Aafrika jõupingutusi, et saavutada 

aastatuhande eesmärgid, pidades silmas Aafrika mandri muutmist stabiilseks ja jõukaks, pannes 

rõhu partnerluse, vastutusevõtmise, omavastutuse, hea valitsemistava, õigusriigi ja inimõiguste 

austamise põhimõtetele. Sellega seoses tuletab Euroopa Liit meelde, kui tähtis on tõhustada ELi ja 

Aafrika vahelist poliitilist dialoogi ning sealhulgas korraldada teine ELi–Aafrika tippkohtumine 

Lissabonis niipea kui võimalik. EL rakendab detsembris 2005 vastu võetud Aafrika strateegiat oma 

tegevuste üldise raamistikuna ja jätkab oma jõupingutusi, et muuta ELi Aafrika strateegia 

ühisstrateegiaks. Strateegias pannakse erilist rõhku ELi tegevusele rahu ja julgeoleku heaks 

Aafrikas, mis on aluseks kestvale arengule, ning samuti piirkondlikule ja majandusintegratsioonile 

ning Aafrika partnerriikidele antavale arenguabile. Seoses sellega tervitab Euroopa Liit 2. juunil 

toimunud ministrite ühisnõukogu istungil tehtud ELi ja AKV partnerite otsust kümnenda Euroopa 

Arengufondi finantsprotokolli kohta (Euroopa Arengufond, mis hõlmab ajavahemikku 2008–2013) 

ning on otsustanud lühikese aja jooksul täiendada Aafrika rahutagamisrahastu kaudu kättesaadavaid 

vahendeid ning jätkata rahastu tegevust ajavahemikul 2008–2010. EL kinnitab veel kord oma 

toetust majanduskoostöö lepingutele, mis on vahendiks arengu tagamisel ja mis on suunatud 

suurendatud piirkondliku majandusintegratsiooni saavutamisele ja aitavad vähendada vaesust AKV 

riikides. Lisaks rõhutab EL praeguste ja tulevaste algatuste tähtsust, mis tehakse EL-Aafrika 

partnerluse loomiseks rände ja arengu valdkonnas. EL tuletab samuti meelde Vahemere partneritega 

ambitsioonikate tegevuskavade kehtestamise tähtsust Euroopa naabruspoliitika raames. 
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EL teeb tööd Sudaanis Darfuri rahulepingu täielikuks ja kiireks rakendamiseks, mis on Darfuris 

kestva rahu ja julgeoleku ning miljonite Darfuri piirkonna inimeste kannatuste lõpu eeltingimuseks. 

EL on jätkuvalt sügavalt mures inimõiguste olukorra pärast Darfuris ja kutsub Khartoumis asuvat 

valitsust üles tegema lõpu karistamatusele, andes kuritegude toimepanijad Darfuris toimepandud 

roimade eest kohtu alla ja lõpetades vägivalla riigisiseselt ümberasustatud isikute vastu, eelkõige 

seksuaalse vägivalla naiste ja tüdrukute vastu. EL jätkab koos teiste rahvusvahelise üldsuse 

partneritega toetuse osutamist Aafrika Liidu missioonile Sudaanis (AMIS), võttes arvesse Darfuri 

rahulepingust tulenevaid uusi ülesandeid ning vajadust tagada sujuv üleminek ÜRO juhitavale 

operatsioonile Darfuris. 

 

EL kutsub kõiki Kongo Demokraatliku Vabariigi poliitilisi jõude üles püsima 30. juulil algavate 

valimiste ettevalmistamisel oma rahumeelse ja demokraatliku muutuse rajal. Tuginedes ELi 

pikaajalistele kohustustele Kongo Demokraatlikus Vabariigis, lähetab EL vastuseks ÜRO taotlusele 

Kongosse sõjalise operatsiooni EUFOR RD Congo, mille ülesandeks on anda MONUCile teatud 

olukordades tuge. Samal eesmärgil tugevdatakse ELi politseimissiooni Kinshasas (EUPOL 

Kinshasa). EL jätkab käimasoleva julgeolekusektori reformi toetamist oma missiooni EUSEC RDC 

kaudu ning samuti uute algatuste toetamist tagamaks hea valitsemistava, läbipaistvus ning hea 

üleminekujärgne periood ja ülesehitamisstrateegia. EL annab oma täieliku toetuse käimasolevale 

protsessile, millega kindlustatakse piirkondlikku stabiilsust Ida-Aafrika järvede konverentsi teise 

tippkohtumise varase läbiviimise kaudu. 

 

 

__________________ 
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VII LISA 

 

 

AVALDUS LIIBANONI KOHTA 

 

 

Euroopa Ülemkogu kinnitab veel kord oma toetust Liibanoni suveräänsusele, territoriaalsele 

terviklikkusele ja iseseisvusele ning kordab taas oma nõuet täielikult rakendada ÜRO 

Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1559. Euroopa Ülemkogu tervitab resolutsiooni nr 1680 

vastuvõtmist ja nõuab selle täielikku rakendamist, eelkõige Süüria–Liibanoni piiri 

kindlaksmääramise osas. Sellega seoses kutsub ta Süüriat üles võtma vastu kätt, mille Liibanoni 

valitsus talle Liibanoni riigisisese dialoogi raames sõlmitud kokkulepete alusel ulatab. Ülemkogu 

väljendab rahulolu riigisisese dialoogi avamise üle ja julgustab osapooli seda jätkama. 

 

Euroopa Ülemkogu kinnitab taas oma täielikku toetust Rafik Hariri ja tema saatjaskonna mõrva üle 

juurdlust läbi viiva ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni tööle ning selle esimehe 

Serge Brammertzi tegevusele. Ta tervitab uurimiskomisjoni neljandat vahearuannet, võtab 

teadmiseks uurimises saavutatud edusammud, mis kujutavad endast lootust Liibanoni rahva jaoks. 

Ta tervitab resolutsiooni 1686 vastuvõtmist julgeolekunõukogu poolt. See resolutsioon pikendab 

sõltumatu uurimiskomisjoni volitusi veel üheks aastaks ja toetab komisjoni kavatsust veelgi 

laiendada juhendavat abi teiste Liibanonis oktoobris 2004 toimepandud poliitiliste mõrvade 

käimasolevateks uurimisteks. Ta tervitab Liibanoni ametivõimude suurepärast koostööd sõltumatu 

rahvusvahelise uurimiskomisjoniga ja kutsub taas kõiki pooli üles komisjoniga täielikku ja 

tingimusteta koostööd tegema. 

 

Euroopa Ülemkogu tervitab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1664 vastuvõtmist ja loodab, 

et läbirääkimised selles resolutsioonis ettenähtud rahvusvahelise kohtu reaalseks asutamiseks 

edenevad kiiresti. 
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Euroopa Ülemkogu mõistab karmilt hukka 28. mai paiku "sinisel joonel" toimunud tõsised 

intsidendid, kutsub kõiki pooli üles näitama üles vaoshoitust ja tuletab neile meelde, et nad on 

kohustatud "sinist joont" jäigalt järgima, sealhulgas mitte rikkuma vastavaid õhuruumi piire. 

Euroopa Ülemkogu tuletab veel kord meelde, et Liibanoni riigil on tarvis taaskehtestada 

suveräänsus kogu riigi territooriumil ning et Liibanonil on ainuõigus seal jõudu kasutada. 

 

Euroopa Ülemkogu kinnitab taas toetust Liibanoni valitsusele ning ärgitab viimast ellu viima 

majanduslikke ja poliitilisi reforme, mille suhtes on saavutatud kokkulepe, et rahvusvaheline 

Liibanoni toetamise konverents võiks toimuda niipea kui võimalik. Euroopa naabruspoliitika 

raames sõlmitud tegevuskava rakendamine toetab Liibanoni reformiprotsessi. 

 

 

________________________ 
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VIII LISA 

 

 

DEKLARATSIOON IDA-TIMORI KOHTA 
 

 

Euroopa Ülemkogule valmistab suurt muret praegune olukord Ida-Timoris. Ta kutsub kõiki 

osapooli üles hoiduma edasisest vägivallast ja taastama poliitilist dialoogi, julgeolekut ja avalikku 

korda, mis aitab kaasa normaalse olukorra taastamisele riigis. 

 

Euroopa Ülemkogu usub, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioonil on jätkuvalt juhtiv roll Ida-Timori 

rahva abistamisel riigisisese rahu ja jätkusuutliku stabiilsuse tugevdamisel. Selleks, et tagada 

2007. aastal rahumeelsed, vabad ja õiglased valimised, on äärmiselt olulise tähtsusega jõuda 

lähitulevikus kokkuleppele uue ja ulatusliku ÜRO Ida-Timori missiooni osas, mis vastab Timori 

rahva ootustele seoses poliitilise dialoogi ja leppimise hõlbustamisega ning samuti julgeoleku 

taastamise ning säilitamisega. 

 

Euroopa Liit on valimis jätkama Ida-Timori rahva abistamist, et tugevdada riigi iseseisvust, rahu ja 

demokraatiat. Euroopa Ülemkogu tervitab komisjoni humanitaarabi, mis oli vastuseks ÜRO 

hädaabipalvele, ja komisjoni valmisolekut kaaluda stabiliseerimismeetmeid 

kiirreageerimismehhanismi raames. 

 

 

 

 

      

 

 


