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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete hindamise ja prioriteetide määramise 
kohta
(2013/2149(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse idapartnerluse käivitamist, mis toimus Prahas 7. mail 2009,

– võttes arvesse 29. ja 30. oktoobril 2011 Varssavis toimunud tippkohtumise järeldusi,

– võttes arvesse 28. ja 29. novembril 2013 Vilniuses toimunud tippkohtumise järeldusi,

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2003. aasta teatist „Laiem Euroopa – naabrus: uus 
raamistik meie suhetele ida- ja lõunanaabritega” (COM(2003)0104), 12. mai 2004. aasta 
teatist „Euroopa naabruspoliitika – Strateegiadokument” (COM(2004)0373), 4. detsembri 
2006. aasta teatist Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta (COM(2006)0726), 5. 
detsembri 2007. aasta teatist „Tõhus Euroopa naabruspoliitika” (COM(2007)0774), 3. 
detsembri 2008. aasta teatist „Idapartnerlus” (COM(2008)0823) ning 12. mai 2010. aasta 
teatist „Euroopa naabruspoliitika hindamine” (COM(2010)0207),

– võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 20. 
märtsi 2013. aasta ühisteatist „Euroopa naabruspoliitika: töö tugevama partnerluse nimel” 
(JOIN (2013)0004) ning 25. mai 2011. aasta ühisteatist „Uus lähenemisviis muutuvale 
naabrusele” (COM(2011)0303),

– võttes arvesse 26. juulil 2010 ja 20. juunil 2011 kokku tulnud välisasjade nõukogu 
järeldusi Euroopa naabruspoliitika kohta ja 18.–19. novembri 2013. aasta järeldusi 
idapartnerluse kohta ning 26. septembril 2011 kokku tulnud välisasjade nõukogu 
(kaubandus) järeldusi ja Euroopa Ülemkogu 7. veebruari 2013. aasta järeldusi,

– võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 15. 
mai 2012. aasta ühisteatisi „Idapartnerlus: tegevuskava 2013. aasta sügiseseks 
tippkohtumiseks” (JOIN(2012)0013) ja „Euroopa uue naabruspoliitika rakendamise 
tulemused” (JOIN(2012)0014) ning nende juurde kuuluvaid 20. märtsi 2013. aasta ühiseid 
talituste töödokumente („Piirkondlikud aruanded”, SWD(2013)0085 ja 0086),

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika kui 
partnerluse tugevdamise vahendi kohta. Euroopa Parlamendi seisukoht 2012. aasta 
aruannete kohta1, 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika 
läbivaatamise kohta2 ning 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika 
idamõõtme läbivaatamise kohta3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0446.
2 ELT C 168 E, 14.6.2013, lk 26.
3 ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 105.
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– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2013),

A. arvestades, et Euroopa naabruspoliitika ja eelkõige idapartnerluse eesmärk on levitada ELi 
rajajate väärtusi ja ideid;

B. arvestades, et idapartnerlus on suunatud Euroopa riikidele ning täidab Euroopa püüdlusi, 
mis on seotud partnerriikide ühiskondadega; 

C. arvestades, et idapartnerluse riikidel on sügavalt juurdunud Euroopaga seotud püüdlused 
ja et nad jätkavad oma keerulist üleminekut pärast NSVLis aastakümneid kestnud 
kasvukängust;

D. arvestades, et praeguste suhete arengut idapartneritega tuleks kasutada selleks, et ergutada 
idapartnerluse riikide rahvaid tegema jõupingutusi edasiste demokraatlike reformide 
nimel;

E. arvestades, et idapartnerlus peaks edendama koostöö humanitaarset, majanduslikku, 
sotsiaalset ja kultuurimõõdet;

F. arvestades, et hiljuti toimunud sündmused idapartnerluse riikides ja pöörded nende suhete 
arengus ELiga on ohumärgiks, et ELi ei peeta ikka veel ainsaks poliitiliseks alternatiiviks;

1. tuletab meelde idapartnerluse saavusi ja ambitsioone ja et idapartnerlus on poliitiline 
raamistik ELi ja idapartnerite vaheliste suhete tugevdamiseks, mis põhineb ühistel 
huvidel, kohustustel, jagatud omavastutusel ja ühisel vastutusel, ja mis on samuti 
poliitilise koostöö institutsiooniline alus ja partnerriikide vahelise dialoogi foorum; tunneb 
sellega seoses heameelt Euronesti parlamentaarse assamblee ja muude 
koostööplatvormide loomise üle, sealhulgas näiteks idapartnerluse kodanikuühiskonna 
foorum ja Ida-Euroopa algatuste kongress; märgib siiski, et hiljutised sündmused mõnedes 
idapartnerluse riikides on juhtinud tähelepanu poliitiliste protsesside haprusele;

2. tunnistab, et idapartnerluse projekt vajab uut hoogu ja selget tulevikunägemust, milles 
keskendutaks mitte ainult poliitilisele koostööle, vaid seataks sihiks idapartnerluse riikide 
sidumine ELiga, ja nõuab seetõttu, et EL keskenduks eelkõige viisavabaduse rajamisele, 
noortesse ja tulevastesse liidritesse investeerimisele ning energiasektorile;

3. toonitab, et suuremaid edusamme on võimalik teha viisavabaduse kehtestamisega; märgib 
sellega seoses, et viisanõude kaotamine on vaid üks mitmest protsessist, mille eesmärk on 
lähendada ühiskondi, ja et selles valdkonnas tuleb teha suuremaid jõupingutusi, eelkõige 
koostöö edendamise osas hariduse ja kultuuri valdkonnas; on arvamusel, et suuremat 
rõhku tuleks panna asjaolule, et idapartnerlus on suunatud pigem ühiskondadele kui 
ametiasutustele; 

4. toonitab, kui oluline on investeerida noortesse ja tulevastesse liidritesse, kasutades 
täielikult ära programmi „Erasmus kõigile” raames pakutavad stipendiumivõimalused, et 
soodustada üliõpilaste vahetust idapartnerluse riikide ja ELi liikmesriikide vahel, ning 
asutada idapartnerluse ülikool ja Musta mere Euroopa kolledž, mis pakuksid kraadiõpet ja 
püüaksid kujundada uusi idapartnerluse riikidest ja ELi liikmesriikidest pärit liidreid;
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5. nõuab tungivalt, et ELi liikmesriikide ja idapartnerluse riikide vahel korraldataks rohkem 
õpilasvahetusi ning on arvamusel, et selleks tuleks ette näha erirahastamine;

6. rõhutab, et tuleb tõhustada programmi „Aktiivsed noored” idapartnerluse noorte akna 
raames toimuvat noorte koostööd, tugevdades seeläbi noorte kodanikuaktiivsust, 
arendades solidaarsust ja edendades noorte seas sallivust; 

7. toonitab, kui oluline on rohkem keskenduda energiasektori konsolideerimisele, mis on üks 
peamisi majanduse kaasajastamise tingimusi, ja töötada välja energiastrateegiad kooskõlas 
Euroopa Energiaühenduse kohustustega; nõuab gaasi- ja elektrituru reformide jätkamist ja 
piisavas mahus taastuvenergiaallikatest toodetavat energiat;

8. märgib, et idapartnerluse edendamisel ja rakendamisel on tekkinud raskusi, ja toonitab, et 
ELi osalemine peaks hõlmama enamat kui vaid poliitilist dialoogi, et tegeleda sotsiaalse, 
majandusliku ja kultuurilise dialoogiga ja seda arendada;

9. nõuab individualiseeritumat lähenemisviisi partnerriikidele, milles rakendataks 
diferentseerimise põhimõtet, hinnataks iga partnerriigi edusamme eraldi ja selgetele 
võrdlusalustele tuginedes, kuid üldise koordineerimise abil; 

10. väljendab muret puuduliku arusaama pärast koostöö olemusest, sest EL kipub 
keskenduma idapartnerluse riikide valmisolekule võtta vastu acquis communautaire ja 
ühenduse väärtused, samas kui partnerriigid hindavad omavahelisi suhteid kasumi ja 
kahjumi seisukohast; märgib, et ELis nähakse üksnes abiandjat ja partnerriikides 
abisaajaid, samas kui mõlemad peaksid täitma kaksikosa;

11. peab kahetsusväärseks asjaolu, et liikmesriigid ei tunne ühesugust huvi suhete vastu 
idapartnerluse riikidega ja nendes toimuva arengu vastu; märgib murega liikmesriikide 
puudulikku arusaama koostöö geopoliitilisest tähtsusest ja ühtse seisukoha puudumist 
mõningates küsimustes;

12. peab lisaks kahetsusväärseks asjaolu, et idapartnerluse riikides ei ole piisavat soovi 
koostada ELile ühist sõnumit ja osaleda vastavates ühistes jõupingutustes;

13. rõhutab, et rohkem jõupingutusi tuleks suunata demokraatliku reformi ja protsesside alaste 
kogemuste jagamisele, mitte ELi standardite kehtestamisele, ja individuaalsete riikide 
ainulaadsuse tunnustamisele ning partnerite võrdse staatuse ja võimalike vastastikuste 
kasude toonitamisele; 

14. nõuab tungivalt partnerriikidega assotsieerimislepingute allkirjastamist ja vajaduse korral 
rakendamist, et edendada head valitsemistava ja õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi –
eelkõige õigust õiglasele kohtulikule arutamisele – ja võitlust korruptsiooni vastu ning 
toetada partnerite majanduse rajamist ja kaasajastamist ning ettevõtluseks soodsaid 
õigusakte;

15. tuletab meelde, et idapartnerluse riikidega tehtava koostöö eesmärkideks peaks olema 
tihedama strateegilise partnerluse loomine, ELi ja idapartnerluse riikide vahel 
inimestevaheliste kontaktide tugevdamine, sotsiaalsete sidemete võrgustike loomine, et 
edendada edasist integratsiooni ning toetada kaasajastamist ja Euroopat pooldavat 
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meelsust, mis ületab pelgalt stabiliseerimist;

16. ergutab tihedamate sidemete arendamist partnerriikide vahel ning stabiilsuse ja 
mitmepoolse usalduse loomise edendamist;

17. on arvamusel, et koostöövahendid tuleks täpselt määratleda, võttes arvesse olemasolevaid 
vahendeid ja programme ning keskendudes eelkõige haridusele ja akadeemilisele 
teabevahetusele; nõuab, et idapartnerluse rakendamiseks ning reformide, juhtalgatuste ja 
projektide toetuseks antaks täiendavalt rahalisi vahendeid; nõuab, et partnerriigid 
osaleksid liidu programmides täies ulatuses;

18. toonitab, et partnerriikide kohtusüsteemi reform, mis tagaks kohtuasutuste sõltumatuse, 
peaks olema esmatähtis;

19. toonitab, kui oluline on soodustada majanduskoostööd, et edendada idapartnerluse projekti 
muu hulgas teadlikkuse suurendamisega majandusprobleemide keerukusest, heade tavade 
edendamisega finantssektoris, sektoripõhise lähenemisviisi omaksvõtmisega, VKEde 
sektori arenguks soodsa seadusandluse ergutamisega ning ELi ja idapartnerluse vaheliste 
äripartnerluste edendamisega;

20. on lisaks arvamusel, et ühistegevuse edendamine muude strateegiliste partneritega ning 
koostöö rahvusvaheliste ja Euroopa organisatsioonidega tuleks kasuks kõigile 
asjaosalistele; 

21. toonitab, et tuleb edendada sotsiaalseid ja kultuurilisi sidemeid, viies nii ellu ELi motot 
„ühinenud mitmekesisuses”;

22. toonitab asjaolu, et Euroopa demokraatia rahastu võib kodanikuühiskonna tugevdamise 
abil etendada idapartnerluse riikides olulist rolli;

23. on arvamusel, et idapartnerite vahelise koostöö parandamiseks peaks EL hoiduma 
ühisprojektide puhul ühe keele piirangu kehtestamisest ning edendama mitmekeelsust, 
eelkõige kohalike omavalitsuste, kodaniku- ja haridusalgatustes; 

24. toonitab, kui oluline on edendada ja toetada ühiseid jõupingutusi järgmistes valdkondades: 
teadusuuringud ja innovatsioon, sealhulgas üliõpilaste vahetusprogrammid, virtuaalsed 
mitmekeelsed projektid ja kultuuridevaheline dialoog, ühine filmitootmine ja ilukirjanduse 
tõlkimise ühine rahastamine, ühised teadusuuringud natsismi ja kommunismi pärandi, 
totalitaarsete režiimide ja Euroopa ühise ajaloo vallas;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
Euroopa välisteenistusele, Regioonide Komiteele, idapartnerluse riikide valitsustele ja 
parlamentidele, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ja Euroopa Nõukogule.
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SELETUSKIRI

Tulevikuks tehtavaid ettepanekuid sisaldav dokument on valminud erilisel ajahetkel: 
Euroopas valitseva majanduskriisi ajal, pärast Vilniuses toimunud idapartnerluse 
tippkohtumist, ELi perioodi 2009–2014 lõpus, mil liidu roll suureneb. Seetõttu peaks Euroopa 
Parlament esitama ambitsioonika ettepaneku, millest nähtub meie avatus ja pühendumine 
Euroopa projekti arendamisele. Selles osas ei tohiks kriis meid piirata, vaid pigem ergutada 
vaatama poliitilisest kohustusest kaugemale ja keskenduma idapartnerluse riikide kodanikele, 
koondades tähelepanu käegakatsutavaid tulemusi andvale poliitikale, näiteks viisavabadusele. 
EL peaks samuti keskenduma noortele ja noortele liidritele, tagades nende tuleviku seotuse 
ELiga. Lisaks peaks EL keskenduma ka energiajulgeolekule ning tegema selles küsimuses 
koostööd idapartneritega. Käesolev dokument peaks andma stiimuli idapartnerluse arengut 
käsitlevale vaprale poliitilisele lähenemisviisile ning rajama teed meie ideedele.


