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EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUSE PROJEKT

nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni 
tippkohtumise eel
(2019/2209(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3 ja 8 ning V jaotist, eelkõige 
artikleid 21, 22, 36 ja 37, ning Euroopa Liidu toimimise lepingu V osa,

– võttes arvesse idapartnerluse käivitamist Prahas 7. mail 2009. aastal kui ELi ja tema 
kuue Ida-Euroopa partneri – Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Gruusia, Moldova ja 
Ukraina – ühist püüdlust,

– võttes arvesse Varssavis (2011), Vilniuses (2013), Riias (2015) ja Brüsselis (2017) 
toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisdeklaratsioone,

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende 
liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelist assotsieerimislepingut1, ühelt poolt 
Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt 
poolt Moldova Vabariigi vahelist assotsieerimislepingut2 ning ühelt poolt Euroopa Liidu 
ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelist assotsieerimislepingut3, 
sealhulgas põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda,

– võttes arvesse Euronesti parlamentaarse assamblee, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee, idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumi, Regioonide Komitee ning 
idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverentsi (CORLEAP) 
soovitusi ja tegevust,

– võttes arvesse komisjoni ja Euroopa välisteenistuse teatisi [...] kohta,

– võttes arvesse välisasjade nõukogu järeldusi Euroopa naabruspoliitika ja idapartnerluse 
kohta,

– võttes arvesse oma 15. aprilli 2015. aasta resolutsiooni Armeenia genotsiidi 100. 
aastapäeva kohta4, 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika 
läbivaatamise kohta5, 21. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni assotsieerimislepingute / 
põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade kohta Gruusia, Moldova ja 
Ukrainaga6, 23. novembri 2016. aasta resolutsiooni ELi strateegilise kommunikatsiooni 
kohta vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale7, 13. 
detsembri 2016. aasta resolutsiooni naiste õiguste kohta idapartnerluse riikides8, 19. 

1 ELT L 261, 30.8.2014, lk 4.
2 ELT L 260, 30.8.2014, lk 4.
3 ELT L 161, 29.5.2014, lk 3.
4 ELT C 328, 6.9.2016, lk 2.
5 ELT C 265, 11.8.2017, lk 110.
6 ELT C 11, 12.1.2018, lk 82.
7 ELT C 224, 27.6.2018, lk 58.
8 ELT C 238, 6.7.2018, lk 42.
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aprilli 2018. aasta resolutsiooni Valgevene kohta9, 14. juuni 2018. aasta resolutsiooni 
okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi10, 4. juuli 
2018. aasta seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt 
poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja 
teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu liidu 
nimel sõlmimise kohta11, 4. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni meediavabaduse 
halvenemise kohta Valgevenes ja eelkõige Harta 97 juhtumi kohta12, 14. novembri 
2018. aasta resolutsiooni ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamise kohta13, 
14. novembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu 
rakendamise kohta14 ning 12. detsembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja Ukraina 
assotsieerimislepingu rakendamise kohta15, 

– võttes arvesse oma 15. novembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja 
Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust 2017. aasta novembri 
tippkohtumise eel16, samuti 4. juuli 2018. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, mis käsitleb ELi ja Aserbaidžaani vahelise laiaulatusliku lepingu 
läbirääkimisi17,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 118,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et idapartnerluse aluseks on Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Gruusia, 
Moldova Vabariigi, Ukraina ja Euroopa Liidu ühiselt võetud kohustus süvendada oma 
suhteid ning austada rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja põhiväärtusi, nende hulgas 
demokraatiat, inimõigusi ja põhivabadusi, õigusriiki, kohtusüsteemi sõltumatust ja 
erapooletust, samuti turumajandust, kestlikku arengut ja head valitsemistava;

B. arvestades, et ELi ja kõigi idapartnerluse riikide vahelist koostööd on võimalik 
saavutada ja säilitada ainult juhul, kui neid põhiväärtusi ja põhimõtteid austatakse ja 
järgitakse;

C. arvestades, et teatavad idapartnerluse riigid on otsustanud püüelda tihedama poliitilise, 
inimestevahelise ja majandusliku integratsiooni poole ELiga ning on sõlminud 
ambitsioonikad assotsieerimislepingud, mis hõlmavad põhjalikku ja laiaulatuslikku 
vabakaubanduslepingut ning viisavabadust;

D. arvestades, et võimalik on veelgi tihedam koostöö ja integratsioon, tingimusel et 
laiaulatuslikud reformid viiakse ellu õigeaegselt ja jätkusuutlikult;

9 ELT C 390, 18.11.2019, lk 100.
10 ELT C 28, 27.1.2020, lk 97.
11 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0284.
12 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0375.
13 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0458.
14 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0457.
15 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0518.
16 ELT C 356, 4.10.2018, lk 130.
17 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0294.
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E. arvestades, et ELi Ida-Euroopa partnerite iseseisvust, suveräänsust ja territoriaalset 
terviklikkust ohustavad endiselt lahendamata piirkondlikud konfliktid;

F. arvestades, et Euroopa Parlament on vastu jõu kasutamisele või jõuga ähvardamisele 
konfliktide lahendamisel ning jagab ELi kohustust toetada kõigi idapartnerluse riikide 
suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja poliitilist sõltumatust nende rahvusvaheliselt 
tunnustatud piirides kooskõlas rahvusvahelise õiguse ning rahvusvaheliste normide ja 
põhimõtetega;

1. soovitab nõukogul, komisjonil ning komisjoni asepresidendil ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal:

a) tunnustada idapartnerluse poliitika jätkuvat ümberkujundavat mõju ja selles 
suunas edasi liikuda, et algatada kolmes assotsieerunud partnerriigis poliitilisi, 
sotsiaalseid, majanduslikke ja õiguslikke muutusi;

b) tunnistada, et riigid, kes teevad põhjalikke reforme ja võtavad meetmeid ELi 
lepingu artikli 49 kriteeriumide täitmiseks, võivad järkjärgulise 
integratsiooniprotsessi läbimisel täita ELi liikmeks saamise tingimused;

c) omaks võtta tõhustatud ja tulevikku suunatud visioon idapartnerluse 
järgmiseks kümnendiks, et tagada kestvad ja pöördumatud tulemused ning 
süvendada ELi ja idapartnerluse riikide koostööd; 

d) säilitada idapartnerluse kaasav olemus, olles edasiviivaks jõuks tulemuslikuma 
demokraatliku vastutuse, majanduse parema juhtimise, kodanike õiguste 
tugevdamise ja keskkonnasäästlikkuse saavutamisel; 

e) algatada protsess, mille eesmärk on luua ühine majandusruum, millega 
edendatakse sügavamat poliitilist ja majanduslikku integratsiooni ELiga;

f) töötada integratsiooni süvendamiseks välja lisameetmed, näiteks valitud ELi 
asutustes ning ELi-sisestes programmides ja algatustes, järgides täielikult 
olemasolevaid tingimusi ja põhimõtet „rohkem rohkema eest“;

g) anda suuremat rahalist abi, kasutades muu hulgas välisrahastamisvahendeid, 
mille üle käivad praegu õigusloomealased läbirääkimised; selline abi peaks 
olema kohandatud üksikute partnerite erivajadustele ja seda tuleks kasutada 
idapartnerluse programmi meetmete elluviimiseks;

h) tagada, et 2020. aasta juuni tippkohtumise järeldused hõlmavad ELi 
ulatuslikumaid kohustusi ja idapartnerluse riikide lubadust täita oma kohustusi;

Struktureeritud dialoog, riigi ülesehitamine ja demokraatlik vastutus
i) tunnustada arenenud idapartnerluse riikide, eelkõige põhjalikke ja 

laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid hõlmavatele assotsieerimislepingutele 
alla kirjutanud riikide assotsieerunud partneri staatust, et võtta arvesse 
vastastikust vajadust tihedama poliitilise dialoogi ja majanduskoostöö ning 
õigusaktide suurema ühtlustamise järele; 

j) osaleda suuremas ulatuses riigi ülesehitamises ja institutsioonide 
tugevdamises, tehes Ukraina toetusrühma kasutada olevate vahenditega 
sarnased vahendid kättesaadavaks eelkõige assotsieerunud partneritele; 
tugevatel, sõltumatutel ja tõhusatel kesk- ja kohaliku tasandi institutsioonidel 
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on oluline roll demokraatliku vastutuse tagamisel, oligarhia kõrvaldamisel ning 
korruptsiooni ja riigi kaaperdamise vastu võitlemisel;

k) tunnustada ja innustada assotsieerunud riikide valitsuste algatusi vastastikuse 
koostöö edendamiseks; samasugust lähenemisviisi tuleks kasutada kõigi Ida-
Euroopa partneritega eri valdkondades tehtava koostöö puhul; 

l) soodustada valimiste täielikku vastavust rahvusvahelistele standarditele, 
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) soovitustele ja 
Veneetsia komisjoni arvamustele;

Majanduspoliitika ja ühise majandusruumi arendamine
m) tunnistada, et põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamine 

on olnud piisavalt edukas, mistõttu võib see järk-järgult viia ELi ühtse turu 
avamiseni kooskõlas rakendatud ELi standardite ja nõuetega;

n) seada eesmärgiks tagada abikõlblike ja huvitatud idapartnerluse riikide koostöö 
ja osalemine energialiidus, transpordiühenduses ja digitaalsel ühtsel turul ning 
tihedam tollialane koostöö; 

o) tagada idapartnerluse riikide aktiivsem osalemine kliimamuutuste vastases 
võitluses, sealhulgas osalemine uues Euroopa rohelises kokkuleppes;

p) võtta vastu ulatuslik taristu rajamise kava, et parandada ühenduvust ELi ja 
tema Ida-Euroopa partnerite vahel ning idapartnerluse riikide endi vahel; 

q) laiendada teistele assotsieerunud partneritele lähenemisviisi, mida EL rakendab 
Ukraina puhul, et toetada Ukraina majanduse elavdamist, kasutades selleks 
muu hulgas kohandatud ja paindlikku makromajandusliku finantsabi ja 
vahendeid, samuti kaasates ja koordineerides rahvusvaheliste finantsasutuste ja 
rahastajate tegevust ning parandades keskkonda välismaiste 
otseinvesteeringute tegemiseks; 

Inimkapitali arendamine
r) leevendada ELi kvalifitseeritud tööjõu puudust, suurendades tööjõu liikuvust 

idapartnerluse riikidest ja pakkudes sotsiaalseid tagatisi;

s) suurendada selliste haridus-, kutseoskuste edendamise ja vahetusprogrammide, 
nagu Erasmus+ ja „Horisont 2020“ rahastamist ning idapartnerluse riikide 
osalemist nendes programmides;

t) tugevdada idapartnerluse sisest akadeemilist koostööd, käivitades 
idapartnerluse ülikooli, mis keskenduks heale valitsemistavale ja avalikule 
haldusele;

u) tagada, et kõik ELi toetusprogrammid hõlmaksid soolise võrdõiguslikkuse 
mõõdet ning oleksid suunatud kõige ebasoodsamas olukorras olevatele ja 
haavatavamatele ühiskonnarühmadele; 

Julgeolek ja stabiilsus
v) tunnistada julgeoleku ja stabiilsuse tähtsust idapartnerluse riikide edasiseks 

arenguks, edendades selleks koostööd julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas ning 
pöörates erilist tähelepanu piirkondlikele konfliktidele;

w) tunnustada idapartnerluse riikide ainulaadset kogemuste ja oskuste pagasit; 
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tunnustada assotsieerunud partnerite panust ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
(ÜJKP) missioonidesse; süvendada koostööd ELiga seotud kaitsepoliitika 
valdkonnas; 

Kohalikud omavalitsused ja kodanikuühiskond
x) tunnustada idapartnerluse kodanikuühiskonna osalejate ja organisatsioonide 

panust oma riigi ja kogu idapartnerluse piirkonna demokratiseerimise ja 
reformimise protsessi; jätkata nende tegevuse toetamist ja töökeskkonna 
kaitsmist;

y) suurendada ELi toetust ja algatusi, et tugevdada kohalikke omavalitsusi ja 
võimaldada neil ellu viia riiklikke reforme kohalikul tasandil; ergutada 
keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahel reformikavade teemal 
korrapärast teabevahetust, millesse oleks kaasatud ka kodanikuühiskond;

Parem teabevahetus 
z) muuta ELi antav toetus abi saavates idapartnerluse riikides nähtavamaks ja 

suurendada ELi kodanike teadlikkust idapartnerlusest;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile ja 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale. 


