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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi Lõuna-Kaukaasia strateegia kohta
(2009/2216(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lõuna-Kaukaasia kohta, sealhulgas 15. 
novembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta1 ja 17. 
jaanuari 2008. aasta resolutsioone ELi tulemuslikuma Lõuna-Kaukaasia poliitika kohta2

ning Musta mere regionaalpoliitilise lähenemisviisi kohta3; 

– võttes arvesse komisjoni 3. detsembri 2008. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule idapartnerluse kohta (KOM(2008)0823);

– võttes arvesse 7. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse tippkohtumise 
ühisavaldust;

– võttes arvesse Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia kohta vastu võetud Euroopa 
naabruspoliitika tegevuskavasid ning Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumenti, mis on 
tihedalt seotud Euroopa naabruspoliitika tegevuskavade rakendamisega;

– võttes arvesse komisjoni 23. aprillil 2009. aastal vastu võetud Euroopa naabruspoliitika 
eduaruandeid Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia kohta;

– võttes arvesse riigistrateegia dokumente aastateks 2007–2013 ja Armeenia, Aserbaidžaani 
ja Gruusiaga Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi raames kokku lepitud riiklikke 
näidisprogramme;

– võttes arvesse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Armeenia, Aserbaidžaani ja 
Gruusia programmdokumentide vahekokkuvõtet;

– võttes arvesse Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusiaga sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepinguid;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee asjakohaseid seirearuandeid;

– võttes arvesse rahvusvahelise teabekogumismissiooni 30. septembril 2009. aastal 
avaldatud aruannet Gruusia konflikti kohta (Tagliavini aruanne);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2010),

A. arvestades, et 8. detsembril 2009. aastal peetud välisasjade nõukogu kohtumisel kinnitas 
EL oma kavatsust edendada stabiilsust, koostööd, heaolu ja head valitsemistava kogu 

                                               
1 ELT C 282E, 6.11.2008, lk 443.
2 ELT C 41E, 19.2.2009, lk 53.
3 ELT C 41E, 19.2.2009, lk 64.
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Lõuna-Kaukaasias muu hulgas tehnilise abi programmide kaudu;

B. arvestades, et tingituna 2008. aasta augustikuisest Gruusia sõjast, ELi edukast sekkumisest 
eesmärgiga sõlmida relvarahu kokkulepe ja nendest asjaoludest tulenevast suurest 
vajadusest ELi jätkuva osalemise järele sai EList oluline piirkonna julgeoleku tagaja, kes 
rakendas ELi järelevalvemissiooni, käivitas ulatusliku sõjajärgse abiprogrammi ning 
algatas sõja põhjuste ja käigu kohta teabe kogumise missiooni;

C. arvestades, et 2009. aastal muutusid intensiivsemaks Mägi-Karabahhi rahuläbirääkimised, 
mida vahendasid Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Minski rühma 
kaasesimehed;

D. arvestades, et 2009. aasta oktoobris aset leidnud diplomaatiliste suhete sõlmimise, 
ühispiiri avamise ja koostöö protokollide allkirjastamine Armeenia ja Türgi poolt oli küll 
paljulubav samm, kuid sellele pole veel järgnenud protokollide ratifitseerimist;

E. arvestades, et rahu, julgeoleku ja stabiilsuse tagamine piirkonnas on oluline elatustaseme 
parandamiseks, demokraatlike standardite saavutamiseks ja kõigi isikute inimõiguste 
austamiseks ning piirkondlike ja makropiirkondlike arenguvõimaluste maksimeerimiseks;

F. arvestades, et idapartnerlusega luuakse uusi võimalusi kahepoolsete suhete süvendamiseks 
ja algatatakse mitmepoolne koostöö;

G. arvestades, et idapartnerlus, mille eesmärgiks on reformide kiirendamine, õigusnormide 
ühtlustamine ja majanduslik integratsioon, põhineb tingimuslikkusel, diferentseerimisel ja 
ühisvastutusel ning näeb ette läbirääkimiste pidamist uute assotsieerimislepingute üle, 
milleks on vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut;

H. arvestades, et Lõuna-Kaukaasias ELi ees seisvad probleemid ja tema kaasatus selles 
piirkonnas tingivad selle, et peamiselt reageeriv ja hetke vajadustest lähtuv poliitika ei ole 
enam valikuvõimalus, ning arvestades, et idapartnerluse käivitamine ja Lissaboni lepingu 
jõustumine pakuvad hea võimaluse ELi strateegia kavandamiseks,

1. on seisukohal, et EL peab etendama aktiivsemat poliitilist rolli ja töötama välja strateegia, 
mis aitaks Lõuna-Kaukaasial muutuda jätkusuutliku rahu, stabiilsuse ja heaolu 
piirkonnaks, ning andma täiel määral oma panuse piirkonnas esinevate konfliktide 
rahumeelsesse lahendamisse, ühitades pehme jõu otsustava lähenemisega;

Julgeolekuküsimused ja konfliktide rahumeelne lahendamine

2. rõhutab, et iga piirkonnas esineva konflikti puhul ei ole kehtiva olukorra säilitamine
vastuvõetav ega jätkusuutlik;

3. märgib, et konfliktide ohje ja lahendamine eeldab muu hulgas kõigi asjaomaste osapoolte 
ja kogukondade õiguste ja õiguspäraste huvide tunnustamist, avatust minevikusündmuste 
kohta käivate arusaamade läbivaatamisel, tõsist tahet saada üle vihast ja hirmust, 
valmisolekut maksimalistlikest ambitsioonidest loobumiseks, huvi uuenduslike 
lähenemisviiside vastu, sealhulgas suveräänsuse teostamise küsimuses, ning valmidust 
tegelike järeleandmiste tegemiseks;
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4. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on konfliktide ennetamine muu hulgas kõigi 
rahvusvähemuste õiguste austamise, usulise sallivuse ning sotsiaalse ja majandusliku 
ühtekuuluvuse tugevdamise püüdluste abil;

5. rõhutab, et välistel osalejatel lasub vastutus kasutada oma võimu ja mõju viisil, mis on 
täielikus kooskõlas rahvusvahelise õigusega, sealhulgas rahvusvaheliste inimõigustega; 
usub, et väliste osalejate vahelist konkurentsi piirkonnas tuleks püüda vähendada, kuid 
selle saavutamiseks ei tohi nõustuda mis tahes osaleja nõudega oma „privilegeeritud 
huvide” kohta; on seisukohal, et Lõuna-Kaukaasia suveräänsuse ja territoriaalse 
terviklikkuse austamisele tingimuste seadmine pole vastuvõetav;

Mägi-Karabahhi konflikt

6. toetab täielikult Minski rühma kaasesimeeste poolset vahendamist, Madriidi põhimõtteid 
ja Moskva deklaratsiooni; mõistab hukka sõjalise lahenduse kasutamise idee ja kutsub 
mõlemat poolt üles vältima sõjakat retoorikat; kutsub lisaks mõlemat poolt üles olema 
rahuläbirääkimistel edasipüüdlikum ja loobuma kalduvusest eelistada selle kehtiva 
olukorra põlistamist, mis on tekkinud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone eiravate 
sõjaliste vallutuste tagajärjel; kutsub üles rahvusvahelist üldsust samuti ilmutama julgust 
ja poliitilist tahet, ületamaks allesjäänud tupikud, mis takistavad kokkuleppele jõudmist;

7. tuletab meelde, et sajad tuhanded inimesed, kes jätsid maha oma kodud Mägi-Karabahhi 
sõja ajal või sõja tõttu, on jätkuvalt ümber asustatud ja nad on jäetud ilma 
tagasipöördumisõigusest; kutsub kõiki osapooli üles üheselt mõistetavalt ja tingimusteta 
tunnustama kõnealust õigust ja vajadust selle kiire rakendamise järele; kutsub üles 
Armeenia ja Aserbaidžaani ametivõime ja asjaomaste kogukondade juhte tõestama oma 
valmisolekut luua rahvusrühmade vahel rahumeelsed suhted, tehes praktilisi ettevalmistusi 
ümberasustatud isikute tagasipöördumiseks ja võttes muid meetmeid; on seisukohal, et 
ümberasustatud isikute olukord tuleks lahendada vastavuses rahvusvaheliste 
standarditega, võttes muu hulgas arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 
hiljutist soovitust nr 1877(2009) „Euroopa unustatud inimesed: pikaajaliselt 
ümberasustatud isikute inimõiguste kaitse”;

8. märgib, et Mägi-Karabahhi ajutine staatus võib tähendada sealsete de facto ametivõimude 
ajutist seadustamist; on seisukohal, et nimetatud ametivõimud peaksid, muu hulgas oma 
usaldusväärsuse suurendamiseks sellise väljavaate puhul, kiiresti loobuma seisukohast, et 
Mägi-Karabahhi alla kuuluvad kõik Armeenia poolt okupeeritud Aserbaidžaani maa-alad 
ja et ümberasustatud isikute tagasipöördumisõiguse üle ei ole võimalik praeguses etapis 
isegi arutleda; kutsub Armeenia valitsust üles kasutama oma mõju selles küsimuses ning 
palub nõukogul ja komisjonil seda üleskutset toetada;

9. rõhutab, et kõigi julgeolek on mis tahes kokkuleppe hädavajalik element; tunnistab 
jõuliste rahutagamismeetmete tähtsust;

Armeenia ja Türgi lähenemine

10. tervitab diplomaatiliste suhete sõlmimise, ühispiiri avamise ja koostöö protokolle; kutsub 
mõlemat poolt üles kasutama võimalust suhete parandamiseks protokollide ratifitseerimise 
ja rakendamisega; ei toeta ratifitseerimisele selliste tingimuste esitamist, mida 
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protokollides nimetatud pole, kuid märgib, et rakendamise korral on protokollidel 
laiaulatuslik ja potentsiaalselt väga positiivne üldmõju piirkonnale ning et seetõttu ei saa 
neid vaadelda eraldi; kutsub nii Armeeniat kui Aserbaidžaani üles suurendama oma 
jõupingutusi Minski rühma kaasesimeeste juhitavatel läbirääkimistel Mägi-Karabahhi 
konflikti lahendamise põhimõtete üle;

Konfliktid Gruusias

11. tervitab Tagliavini aruannet ja toetab selles toodud põhijäreldusi; toetab ELi 
järelevalvemissiooni volitust ja volituse selle osa rakendamist, mida ei blokeeri Venemaa 
ja lahku löönud piirkondade de facto võimuorganid;

12. on tõsiselt mures, et Lõuna-Osseetia ja Abhaasia omariikluse Venemaa poolse 
tunnustamise sissejuhatuseks kasutatakse etnilist puhastust; märgib rahuloluga, et 
rahvusvaheline üldsus lükkab jätkuvalt üksmeelselt tagasi iseseisvuse ühepoolse 
väljakuulutamise; kutsub Venemaad üles täitma relvarahu kokkuleppest tulenevat 
kohustust viia oma väed tagasi positsioonidele, kus need asusid enne 2008. augusti sõja 
puhkemist, ning lõpetama ELi järelevalvemissiooni Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse 
juurdepääsu takistamise;

13. rõhutab, kui tähtis on kaitsta lahku löönud piirkondades elavate etniliste gruuslaste 
turvalisust ja õigusi, suurendada austust ümberasustatud isikute õiguse vastu pöörduda 
tagasi turvalistes ja väärikates tingimustes, saavutada de facto piiridel valitseva raudse 
kardina õhenemine ning leida ELile ja muudele rahvusvahelistele osalejatele võimalusi 
aidata kahes kõnealuses piirkonnas elavaid inimesi; rõhutab, et selles valdkonnas on vaja 
selgemalt määratletud lühiajalisi ja keskpika perioodi eesmärke;

Edusammud demokratiseerimisel ning inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete austamisel

14. on seisukohal, et rahumeelsete ja stabiilsete demokraatlike riikide aluspõhimõteteks on 
demokratiseerimine, hea valitsemistava ning austus inimõiguste ja põhivabaduste, 
vähemuste õiguste ja õigusriigi põhimõtete vastu;

15. rõhutab demokraatlike reformide läbiviimise tähtsust ning poliitilise dialoogi ja koostöö 
olulist rolli, mis on võtmetegurid riiklikule üksmeelele jõudmisel; tervitab Armeenia 
kohtusüsteemi käsitlevate oluliste õigusaktide vastuvõtmist ja palub ametivõimudel tagada 
nende tõhus rakendamine; väljendab heameelt Aserbaidžaanis saavutatud edu üle 
kohtusüsteemi reformimisel ning palub ametivõimudel teha tööd kohtunike sõltumatuse 
heaks; tervitab Gruusia presidendi avaldust „demokraatlike reformide uue laine” kohta, 
nõuab nende reformide tõhusat vastuvõtmist ja läbiviimist, sealhulgas täidesaatva võimu 
üle teostatava parlamendi kontrolli tugevdamist ja kohtusüsteemi sõltumatuse 
suurendamist, ning on seisukohal, et tuleb jätkata demokraatlikke reforme ja koondada 
demokraatlikke institutsioone;

16. juhib tähelepanu piirkonnas jätkuvalt levinud korruptsioonile ja kutsub ametivõime 
tugevdama meetmeid sellega võitlemiseks, kuna korruptsioon ohustab asjaomaste riikide 
majanduskasvu ja sotsiaalset ja majanduslikku arengut;

17. rõhutab vabade ja õiglaste valimiste tähtsust, mis tuleb korraldada kooskõlas 



PR\799032ET.doc 7/10 PE430.955v01-00

ET

rahvusvaheliste kohustuste ja standarditega; märgib, et Armeenias 2008. aasta veebruaris 
korraldatud viimastel presidendivalimistel esines jälle vägivalda, ning valimiste tagajärjel 
tekkinud sisekriisi tagasilööke on jätkuvalt tunda; võtab teadmiseks Aserbaidžaanis 23. 
detsembril 2009. aastal peetud rahumeelsed kohalikud valimised ja ootab Euroopa 
Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi vaatlusdelegatsiooni raportit 
valimiste kohta; kutsub Gruusia ametivõime üles tagama, et 30. maiks 2010. aastal 
kavandatud kohalikud valimised toimuvad kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja et 
valimisseadust muudetaks vastavalt, ning kinnitab veel kord, et linnapeade otseste 
valimiste tagamine on ülioluline; kinnitab oma ja ELi seisukohta, et lahku löönud 
piirkondades on valimised ja referendumid ebaseaduslikud; kaitseb ümberasustatud 
isikute poliitilisi õigusi;

18. peab väljendusvabadust põhiõiguseks ja aluspõhimõtteks ning meedia rolli oluliseks, on 
häiritud Lõuna-Kaukaasia riikides kehtivatest väljendusvabaduse piirangutest ja 
meediakanalite paljuse puudumisest ning palub ametivõimudel mõlemad aspektid tagada; 
tunneb muret seoses Armeenias toimunud rünnakutega ajakirjanikele ja eelkõige seoses 
opositsiooniajakirjaniku Nikol Pašinjani jätkuva kinnipidamisega hoolimata 18. juuni
2009. aasta teretulnud amnestiast, mille tagajärjel vabastati hulk kinnipeetud 
opositsiooniaktiviste; väljendab muret Aserbaidžaani meediakliima halvenemise pärast, 
mis väljendub meediatöötajate ahistamise ja hirmutamise juhtudes, ning mõistab hukka 
kahe noore aktivisti ja blogikirjaniku, Emin Milli ja Adnan Hadžõzade kinnipidamise ja 
süüdimõistmise; nõuab seega nende vabastamist apellatsioonimenetluse kohaselt 
kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja vastavuses Euroopa inimõiguste konventsiooni 
artiklis 6 kehtestatud õiglase kohtuliku arutamise põhimõtetega;

19. on seisukohal, et tuleb tagada kogunemisvabadus, mis on elava kodanikuühiskonna 
arenguks oluline; on mures otseste ja kaudsete raskuste pärast, mis kodanikuühiskonnal 
organiseerudes tekivad, ja häiritud selliste õigusaktide ja tavade vastuvõtmisest, mis 
võivad kaudselt piirata kogunemisvabadust muu hulgas haldusliku ahistamise kaudu, 
mille näiteks on Armeenia maksuasutuste poolne tugevdatud kontroll; väljendab muret, et 
puudub nende sündmuste tõsiseltvõetav uurimine, mis järgnesid 2008. aasta veebruari 
presidendivalimistele, milles sai surma 10 inimest ja mis põhjustasid erakorralise olukorra 
kehtestamise ja mitme vabaduse ja õiguse piiramise; kutsub Aserbaidžaani ametivõime, 
sealhulgas kohalikke ametiasutusi rakendama kitsendusi tegemata kogunemisvabaduse 
alaseid õigusakte, mis muudetud kujul vastavad enamikule rahvusvahelistele 
standarditele; on mures selle pärast, et Gruusias võivad 2009. aastal kogunemiste ja 
meeleavalduste seadusse tehtud muudatused piirata kogunemisvabadust ja vähendada 
opositsiooni mobiliseerumisvõimet; rõhutab kodanikuühiskonna olulist rolli piirkonna 
rahu- ja lepitusprotsessides;

20. kutsub piirkonna riike aktiivselt osalema Euronesti Parlamentaarse Assamblee töös ja 
kasutama ära selle loodavaid võimalusi mitme- ja kahepoolseks arvamuste vahetuseks; 
märgib sellega seoses, et piirkonna riikide parlamendiliikmete tihedam dialoog on 
ülioluline;

Majandusküsimused ja sotsiaalne areng

21. on seisukohal, et piirkondlikul tasandil ja ELiga toimuv laiem koostöö majanduse, 
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transpordi, energia ja keskkonna valdkonnas on oluline valdkondade optimaalseks 
arenguks ja piirkonnas stabiilsuse tagamiseks, kuid koostöö peaks hõlmama ka 
inimkapitali arendamist kogu piirkonnas pikaajalise investeeringuna; väljendab heameelt, 
et kõik kolm riiki saavad kasu ELi üldisest soodustuste süsteemist ja võtab teadmiseks, et 
nad kõik vastavad säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava 
stimuleeriva erikorra (GSP+) tingimustele; märgib, et piirkondlik õigusalane ja 
politseikoostöö ja integreeritud piirihaldus on olulised liikuvuse jätkuvaks edendamiseks 
nii piirkonnas kui suhetes ELiga; 

22. rõhutab soodsa ärikeskkonna väljakujundamise ja erasektori arendamise tähtsust; 
väljendab tunnustust Aserbaidžaanile märkimisväärse majanduskasvu ja reformiprotsessi 
pärast, mis muudab majanduse välisinvestoritele ligitõmbavamaks, ning loodab, et 
Aserbaidžaan jätkab ühinemisläbirääkimisi WTOga ja viib need ka lõpule; tunneb 
heameelt Armeenia ja Gruusia turu liberaliseerimisele suunatud turumajanduslike 
reformide elluviimise edusammude üle; märgib siiski, et üldine majanduskriis on 
mõjutanud Armeenia ja Gruusi majandusarengut ning tervitab 2009. aasta lõpus vastu 
võetud otsust osutada mõlemale riigile makromajanduslikku abi;

23. võtab teadmiseks Lõuna-Kaukaasia strateegilise geopoliitilise asendi ja tema kui Kaspia 
mere piirkonda ja Kesk-Aasiat Euroopaga ühendava energia-, transpordi- ja sidekanalite 
koridori suureneva tähtsuse;

24. tunnistab piirkonna tähtsust ELi energiakoostöö ja energiajulgeoleku jaoks; märgib 
Aserbaidžaani väärtuslikke energiavarusid ja nende olulist rolli majandusarengus; rõhutab, 
kui tähtis on tagada, et loodusvarade kasutamisest saadud tulu jaotatakse ühtlaselt ja 
investeeritakse riigi kui terviku arengusse, võimaldades tal end relvastada naftatootmise 
võimaliku languse negatiivsete tagasilöökide vastu; tervitab Aserbaidžaani otsust oma 
majandust mitmekesistada;

25. rõhutab, kui oluline on investeerida taastuvenergiaallikatesse ja tagada
keskkonnaküsimuste lahendamine; tervitab Kaukaasia piirkondliku keskkonnakeskuse 
asutamist; peab kiiduväärseks Aserbaidžaani väljakuulutatud kava muuta alternatiivsete 
energiaallikate arendamine valitsuse prioriteediks ja ergutab selliste eesmärkide järgimist; 
võtab heameelega teadmiseks Armeenia otsuse Medzamori tuumajaama sulgemise kohta, 
kuid avaldab kahetsust, et samasse seismilisse piirkonda ehitatakse uus tuumajaam; 

26. on seisukohal, et elujõuliste demokraatlike ühiskondade ehitamisel on oluline toetada 
sotsiaalset ühtekuuluvust ja sotsiaalset dialoogi, investeerida haridusse ja tervishoidu, 
arendada inimkapitali ja tagada piisav elatustase; märgib rahuloluga, et kolm riiki on 
võtnud vastu oma vaesuse vähendamise kavad, ja toetab nende põhjalikku rakendamist;

ELi strateegia väljatöötamine

27. tervitab idapartnerlust ja võtab teadmiseks sellega seotud algatused ja peetud kohtumised; 
kavatseb partnerluse parlamentaarset mõõdet edasi arendada; 

28. on seisukohal, et Euroopa naabruspoliitika tegevuskavad ja nende rakendamine on oluline 
alus kohustustest kinnipidamise hindamiseks vastavalt tingimuslikkuse põhimõttele, 
kahepoolsete suhete arengu hindamiseks ELiga ja asjaomaste riikidega sõlmitud lepingute 
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uuendamist kaaludes; leiab, et Euroopa Parlament peaks selles protsessis osalema; võtab 
teadmiseks kolme riigi erinevad edusammud oma Euroopa naabruspoliitika 
tegevuskavade rakendamisel; on veendunud, et läbirääkimistel uute 
assotsieerimislepingute üle tuleks neid erinevusi ja erinevaid eesmärke arvesse võtta, kuid 
samal ajal peaksid läbirääkimised kõigi kolme riigiga kulgema eelistatavalt samas tempos, 
võttes arvesse piirkondlikku mõõdet;

29. tuletab meelde, et kõik Lõuna-Kaukaasia riigid on ühtlasi ka Musta mere sünergia 
algatuse liikmed, mis teatavate piirkondade koostööd toetades võiks suurendada osaliste 
omavahelist usaldust;

Julgeolekuküsimused ja konfliktide rahumeelne lahendamine

30. on veendunud, et konfliktide lahendamise toetamine on otsustavalt tähtis ning ELil on 
head võimalused usalduse loomise ja taastamistööde toetamiseks ja asjaomaste 
kogukondade kaasamiseks; ühtlasi peab hädavajalikuks säilitada rahvusvahelise üldsuse 
kõrgendatud huvi kõigi piirkonna konfliktide vastu, et tagada nende kiire lahendamine;

31. võtab teadmiseks ELi praeguse osalemise piirkonna konfliktide lahendamise protsessis 
ning on veendunud, et Lissaboni lepingu jõustumine õigustab ELi rolli suurendamist; 
avaldab rahulolu ELi Gruusia vaatlusmissiooni tööga ning nõuab ELilt tõhusamat 
tegevust, et veenda Venemaad ja asjaomaseid de facto ametivõime loobuma 
vaatlusmissiooni Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse sisenemise takistamisest; arvab, et 
ELil on nüüd võimalus tõhusamalt osaleda Mägi-Karabahhi konflikti lahendamisel ning ta 
võiks seda teha, osaledes läbirääkimistel Minski rühma Prantsuse kaasesimehele ELi 
mandaadi loomise kaudu, olles valmis taastamisabi programmide käivitamiseks ning 
toetades kodanikuühiskonna projekte, mille eesmärgiks on leppimise ja piirkonna asukate 
omavaheliste kontaktide edendamine;

32. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal piirkonnas toimuvat 
hoolikalt jälgida ning konfliktide lahendamise protsessis aktiivselt osaleda; tunnustab 
Lõuna-Kaukaasia eriesindaja tööd ning avaldab lootust, et kõrge esindaja tagab selle 
jätkumise ja järjekindluse; ergutab nõukogu kaaluma ÜJKP vahendite võimalikku 
kasutamist, et suurendada oma osalust rahu loomise ja konfliktide ohjamise protsessis; 

33. palub komisjonil anda olulist rahalist ja tehnilist abi kogukondade sisese ja vahelise 
usalduse loomise ja edendamise meetmetele ning osaleda piirkonna taastamisel, näiteks 
sissetuleku loomise projektide, riigisiseselt ümberasustatute ning tagasipöördujate 
sotsiaalse ja majandusliku integreerimise, elamute taastamise ja dialoogi- ning 
vahendusprojektide kaudu;

Demokraatia, inimõigused ja õigusriik

34. toetab ELi rahastamis- ja abitegevust piirkonnas, et nimetatud põhimõtteid ja protsesse 
toetada, ning on seisukohal, et ELi abistamistegevus peaks toimuma poliitilise 
tingimuslikkuse raames, eeldades näiteks kohtusüsteemi reformimist ning 
demokratiseerimisprotsessi edenemist; hoiatab valitsusi, et need ei kuritarvitaks konflikte 
rahvusvahelise üldsuse huvi kõrvalesuunamiseks oma siseküsimustelt;
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35. palub komisjonil ja nõukogul tagada, et täidetaks poliitilise tingimuslikkuse pakettides 
sisalduvaid kohustusi, nagu Gruusia valitsuse lubadus kiirendada demokraatlikke reforme, 
mis kuuluvad Euroopa Komisjoni ja Gruusia vahel 2009. aasta jaanuaris kooskõlastatud 
konfliktijärgse abi kavasse, ning anda toimuvast Euroopa parlamendile korrapäraselt aru;

36. tervitab ELi kõrgetasemelise Armeenia nõuanderühma tööd; on veendunud, et 
idapartnerluse ja uute assotsieerimislepingute läbirääkimiste raames on ELil võimalus 
pakkuda tehnilist abi, ning palub komisjonil uurida niisuguse abi pakkumise võimalust 
Aserbaidžaanile ja Gruusiale;

37. on teadlik idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumi potentsiaalsest rollist tõelise 
kodanikuühiskonna arengu toetamisel ning selle positsioonide tugevdamisel piirkonna 
riikides, ja kutsub komisjoni tagama, et foorum saaks piisavat rahalist ja tehnilist toetust; 
juhib tähelepanu kodanikuühiskonna projektide rahastamise tähtsusele ning ELi 
delegatsioonide rollile piirkonnas nende projektide väljavalimisel, samuti kõnealuste 
projektide olulisusele piirkondliku tasandi kontaktide toetamisel;

Majanduskoostöö ja sotsiaalne areng

38. tuletab meelde, et energiajulgeolek on ühine mure; nõuab seetõttu tungivalt, et EL toetaks 
jõuliselt piirkonna energiaprojekte, süvendaks koostööd energiaküsimustes ning töötaks 
Nabucco gaasijuhtme projekti lõpuleviimise nimel; samuti palub komisjonil tagada, et 
energia ja transpordiga seotud projektid Lõuna-Kaukaasias toetaksid kolme riigi vahelisi 
sidemeid ega põhjustaks teatud kogukondade kõrvalejäämist; rõhutab veel kord Bakuu 
algatuse ja seda toetavate programmide INOGATE’i ja TRACECA tähtsust;

39. on seisukohal, et EL peaks jätkama majandusarengu, kaubanduse ja investeerimise 
toetamist piirkonnas, ning on veendunud, et läbirääkimised põhjalike ja ulatuslike 
vabakaubanduslepingute üle ning nende lepingute sõlmimine on seejuures väga tähtis; 
kutsub komisjoni kaaluma, kuidas abistada piirkonna riike tulevaste 
vabakaubanduslepingute ettevalmistamisel, läbirääkimisel ja rakendamisel ning neis 
sisalduvate kohustuste täitmisel;

40. rõhutab inimestevaheliste sidemete ning liikuvusprogrammide tähtsust, eriti seoses 
noortega; kutsub nõukogu ja komisjoni jätkama tööd viisarežiimi lihtsustamiseks kolme 
kõnealuse riigiga ning tervitab viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute parafeerimist 
Gruusiaga;

41. kinnitab veel kord, et EL peab koostama Lõuna-Kaukaasia strateegia, võttes arvesse 
piirkonna tähtsust ELi jaoks ja ELi potentsiaali piirkonna arengu ning sealsete konfliktide 
lahendamise edasiseks toetamiseks; 

42. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia valitsustele ja parlamentidele.


