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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt, et Euroopa naabruspoliitikas tuuakse kokku välispoliitika ja 
välisabipoliitika harud, mis olid varem eraldatud; loodab, et luuakse tugev, kindel ja 
ökonoomne institutsioonilise korra võrk, mille eesmärk on arendada kõikide osaliste vahel 
tihedamat majanduslikku integratsiooni ja poliitilist ühinemist, muu hulgas ka lähendades 
ÜROs vastastikku oma väärtusi;

2. tunneb heameelt, et komisjon soovib vältida kattuvat tööd, keskenduda Euroopa 
naabruspoliitika mitmepoolsetel foorumitel strateegilistele küsimustele ning kasutada 
konkreetsete investeerimisprojektide ja koostöökavade puhul allpiirkondlikke ja 
kahepoolseid kontakte; rõhutab, et on tähtis rajada Vahemere laiemas piirkonnas tõhusaid 
allpiirkondlikke partnerlussuhteid;

3. on seisukohal, et Vahemere Liit on halvasti üles ehitatud ja teostatud ning isegi ebasoodsa 
mõjuga; nõuab seetõttu, et partnerluse Euroopa osapool kaasataks liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi ning Euroopa välisteenistuse 
toel täielikult ELi tavapärasesse raamistikku;

4. toetab parlamendi rolli Euroopa naabruspoliitikas ning samas märgib, et kasvab surve 
parlamendiliikmetele ja teenistustele tulla edukalt toime üha suureneva hulga 
parlamentaarse koostöö mitme- ja kahepoolsete vormidega; nõuab EuroNesti ja Vahemere 
Liidu parlamentaarse assamblee lisandväärtuse ja praktilise korralduse pidevat hindamist;

5. tunneb heameelt, et Euroopa naabruspoliitika keskendub nüüd terviklikule institutsioonide 
väljaarendamisele; soovib Euroopa naabruspoliitika nn tugevdatud staatuse kategooriasse 
kuuluvate riikide vahelise diferentseerimise sisu ja tähenduse suhtes suuremat selgust;

6. soovitab teha selget vahet demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi ning 
Euroopa demokraatia sihtkapitali vastavate valitsustevaheliste ja valitsusväliste 
funktsioonide vahel; märgib vajadust rakendada pluralistliku kodanikuühiskonna 
toetuseks kiireid ja paindlikke ELi sponsorlusmeetodeid, mis aitaks areneda tugeval, 
kindlal ja ilmalikul demokraatial;

7. soovitab aluslepingute järgmise läbivaatamise käigus kehtestada uus ELi assotsieerunud 
liikme kategooria nende riikide jaoks, kes ei soovi saada ELi täisliikmeks või ei täida 
ühinemise kriteeriume.


