
PR\873189ET.doc PE469.805v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Väliskomisjon

2011/2157(INI)

19.7.2011

RAPORTI PROJEKT
Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine
(2011/2157(INI))

Väliskomisjon

Raportöör: Marek Siwiec ja Mário David



PE469.805v01-00 2/10 PR\873189ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3



PR\873189ET.doc 3/10 PE469.805v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta
(2011/2157(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 25. 
mai 2011. aasta ühisteatist „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele" (KOM(2011)0303) 
ja 8. märtsi 2011. aasta ühisteatist „Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja 
ühise heaolu nimel” (KOM(2011)0200);

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2003. aasta teatist „Laiem Euroopa – naabrus: uus 
raamistik suhetele ida- ja lõunanaabritega“ (KOM(2003)0104), 12. mai 2004. aasta teatist 
„Euroopa naaberriikide poliitika – strateegiline dokument” (KOM(2004)0373), 14. 
detsembri 2006. aasta teatist Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta 
(KOM(2006)0726), 5. detsembri 2007. aasta teatist „Tõhus Euroopa naabruspoliitika“ 
(KOM(2007)0774), 3. detsembri 2008. aasta teatist „Idapartnerlus“ (KOM(2008)0823), 
20. mai 2008. aasta teatist „Barcelona protsess: Vahemere Liit“ (KOM(2008)0319) ja 12. 
mai 2010. aasta teatist „Euroopa naabruspoliitika hindamine“ (KOM(2010)0207);

– võttes arvesse Euroopa naabruspoliitika (ENP) arengut alates 2004. aastast ja eelkõige 
komisjoni eduaruandeid selle rakendamise kohta; 

– võttes arvesse koos Egiptuse, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Palestiina 
omavalitsuse, Tuneesia, Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia ja Moldovaga vastu võetud 
tegevuskavasid ning koos Ukrainaga vastu võetud assotsieerimiskava; 

– võttes arvesse välisasjade nõukogu 26. juuli 2010. aasta ja 20. juuni 2011. aasta järeldusi 
Euroopa naabruspoliitika kohta;

– võttes arvesse idapartnerluse riikide välisministrite 13. detsembri 2010. aasta kohtumise 
järeldusi;

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

– võttes arvesse Barcelona deklaratsiooni, mis võeti vastu 27. ja 28. novembril 1995 
Euroopa ja Vahemere piirkonna riikide välisministrite konverentsil ja millega loodi 
Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlus;

– võttes arvesse, et Euroopa Ülemkogu kiitis 13. ja 14. märtsil 2008. aastal Brüsselis 
toimunud kohtumisel heaks avalduse „Barcelona protsess: Vahemere Liit”;

– võttes arvesse 13. juulil 2008. aastal Pariisis toimunud Vahemeremaade tippkohtumise 
deklaratsiooni;

– võttes arvesse ELi ja Maroko assotsieerimisnõukogu 13. oktoobri 2008. aasta järeldusi, 
millega Marokole anti edasijõudnu staatus; 
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– võttes arvesse ELi ja Jordaania assotsieerimisnõukogu 26. oktoobri 2010. aasta järeldusi, 
millega Jordaaniale anti edasijõudnu staatus;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1638/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 
loomise kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 13/2010 „Kas uus Euroopa 
naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahend on edukalt käivitunud ja annab Lõuna-
Kaukaasias (Armeenias, Aserbaidžaanis ja Gruusias) tulemusi?“;

– võttes arvesse oma 7. aprilli 2011. aasta resolutsioone Euroopa naabruspoliitika 
idamõõtme läbivaatamise kohta ja Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme läbivaatamise 
kohta (B7-0198/2011 ja B7-0199/2011);

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone: 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni 
Euroopa naabruspoliitika kohta2; 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa 
naabruspoliitika arendamise kohta3, 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni Euroopa naabruse ja 
partnerluse instrumendi kohta4, 5. juuni 2008. aasta resolutsiooni nõukogu aastaaruande 
kohta Euroopa Parlamendile ÜVJP peamiste aspektide ja valikute kohta5; 19. veebruari 
2009. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi 
läbivaatamise kohta6; 19. veebruari 2009. aasta resolutsiooni Barcelona protsessi 
(Vahemere Liit) kohta7; 17. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni Musta mere 
regionaalpoliitilise lähenemisviisi kohta8; 20. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni Euroopa 
Liidu Musta mere strateegia kohta9; 20. mai 2010. aasta resolutsiooni Vahemere Liidu 
kohta10; 20. mai 2010. aasta resolutsiooni vajaduse kohta ELi Lõuna-Kaukaasia strateegia 
järele11; 9. septembri 2010. aasta resolutsiooni Jordani jõe olukorra kohta, eelkõige 
alamjooksu piirkonnas12; 3. veebruari 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta 
Tuneesias13; 17. veebruari 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta Egiptuses14; 10. märtsi 
2011. aasta resolutsiooni lõunapoolsete naaberriikide ja eelkõige Liibüa ning 
humanitaaraspektide kohta15 ning 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias, 
Jeemenis ja Bahreinis Araabia riikides ja Põhja-Aafrikas valitseva olukorra taustal;

                                               
1 ELT L 310, 9.11.2006, lk 1.
2 ELT C 287 E, 19.1.2006, lk 312.
3 ELT C 282 E, 6.11.2008, lk 443.
4 ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 760.
5 ELT C 285 E, 26.11.2009, lk 11.
6 ELT C 76 E, 25.3.2010, lk 83.
7 ELT C 76 E, 25.3.2010, lk 76.
8 ELT C 41 E, 19.2.2009, lk 64.
9 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0025.
10 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0192.
11 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0193.
12 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0314.
13 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0038.
14 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0064.
15 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0095.
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– võttes arvesse Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee komisjonide soovitusi, mis võeti 
vastu assamblee seitsmendal täiskogu istungil Roomas 3. ja 4. märtsil 2011. aastal;

– võttes arvesse 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni (Euroopa naabruspoliitika 
arendamise kohta) lõiget 41, milles soovitatakse moodustada Ida-Euroopa naabruspoliitika 
parlamentaarne assamblee (Euronest);

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 8 ja 21;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et demokraatia ja inimõiguste – eeskätt naiste õiguste – austamine ja 
edendamine, õigus ja õigusriigi põhimõtted, põhivabadused – sealhulgas sõnavabadus, 
südametunnistuse, usu-, ühinemis- ja meediavabadus, julgeoleku tugevdamine, 
demokraatlik stabiilsus, heaolu, sissetuleku õiglane jagunemine, jõukus ja võimalused, 
võitlus korruptsiooni vastu ja hea valitsemistava edendamine on ELi aluspõhimõtted ja 
eesmärgid, mis peavad olema ühisteks väärtusteks, mida Euroopa naabruspoliitika 
läbivaatamisel kindlalt silmas pidada;

B. arvestades, et EL peaks demokraatiale ülemineku protsesse toetades olema kindlasti 
majanduslikult ambitsioonikas ja poliitiliselt keskendunud; 

C. arvestades, et tugevdatud suhted eeldavad selget ja tõestatud pühendumust reformidele, 
eesmärgiga teha konkreetseid edusamme kindlaksmääratud kriteeriumite täitmiseks;

D. arvestades, et EL peaks võtma kasutusele paindlikud ja piisavalt varustatud vahendid, et 
oma soovitud eesmärke saavutada,

1. tervitab Euroopa komisjoni ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühist 
teatist „Uus lähenemisviis muutustele naaberriikides“ ning selles esitatud lähenemisviisi, 
eeskätt vastastikuse vastutuse põhimõtte osas ja ühise pühendumise osas universaalsetele 
väärtustele – inimõigustele, demokraatiale ja õigusriigi põhimõttele, samuti 
tingimuslikkust ja eripära arvestavat lähenemist partnerriikidele; 

2. rõhutab, et diferentseerimine tulemuslikkuse ja saavutuste alusel peaks tuginema selgelt 
kindlaksmääratud kriteeriumitele ja hinnatavatele võrdlusalustele; 

Tõeline demokraatia ja partnerlus ühiskondadega

3. kuigi EL ei soovi peale suruda poliitilise reformi mudelit ega valmisretsepti, toonitab, et 
Euroopa naabruspoliitika põhineb jagatud väärtustel ja pühendumisel demokraatiale, 
inimõigustele, õigusriigi põhimõtetele ja heale valitsemistavale;

4. tervitab ettepanekut luua Euroopa demokraatia sihtkapital, mis on naaberriikide 
elanikkonna häälekaid demokraatianõudeid arvestades õigeaegne samm; rõhutab, et see 
peaks põhinema läbipaistvuse ja paindlikkuse põhimõtetel ning täiendama ELi 
olemasolevaid rahastamisvahendeid ja pikaaegsete poliitiliste või mittepoliitiliste fondide 
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eeskujulikku tööd; rõhutab, et selle ulatus ja korraldus peavad olema selgelt 
kindlaksmääratud ning struktuuri ja menetluskorra poolest peab see olema lihtne ja 
arusaadav; nõuab, et loodaks tõeliselt poliitiline juhtivkomitee, milles oleks esindatud 
Euroopa Parlament ja mis osaleks ka järelkontrolli mehhanismides; 

5. rõhutab, kui oluline on luua partnerlussuhteid ühiskondadega ning märgib selles 
kontekstis ära ettepaneku luua kodanikuühiskonna rahastamisvahend, mis aitaks ressursse 
tõhusamalt ja tulemuslikumalt kodanikuühiskonnale suunata;

6. palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil koostada selge metoodika ning 
üksikasjalikud kriteeriumid nende riikide demokraatia arengu hindamiseks ja esitada 
regulaarselt piisavalt detailseid aruandeid, mis peaksid olema vahendite eraldamise 
aluseks vastavalt uuele, saavutuspõhisele lähenemisviisile „rohkema eest rohkem“; palub, 
et need aruanded esitataks iga-aastaselt Euroopa Parlamendi väliskomisjonile; rõhutab, et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid peavad olema süstemaatiliselt kaasatud 
läbivaatamise protsessi igas etapis;

7. kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles esitama rohkem teavet selle kohta, kuidas 
rakendada vastastikuse vastutuse põhimõtet;

8. on seisukohal, et inimõiguste olukorda tuleks pidevalt jälgida ning et iga partnerriigi iga-
aastase eduaruande lisas peaks sisalduma hinnang olukorrale, samuti oleks vaja selget 
mehhanismi, mille alusel kahepoolne koostöö läbi vaadata ja seda järk-järgult piirata, kui 
inimõiguste rikkumised kinnitust leiavad;

Jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne areng

9. rõhutab, et jätkusuutlik demokraatia, toimivad ja bürokraatiavabad institutsioonid ja 
õigusriigi põhimõtted mitte ainult ei edenda poliitilist stabiilsust ja sotsiaalset heaolu, vaid 
aitavad kaasa ka majanduskasvule, parandades ärikeskkonda ja tõmmates ligi 
investeeringuid, võimaldades uute VKEde teket ja kindlustades kaubandust ning turismi, 
mis kõik loovad uusi töökohti ja võimalusi; 

10. rõhutab, et sotsiaalmajanduslikus kriisis olevate riikide olukorra leevendamiseks tuleks 
kiiresti võtta vahetuid meetmeid, näiteks tuleks kaasrahastada juba kindlaksmääratud juht-
või katseprojekte või muid konkreetseid strateegilise tähtsusega majandusprojekte, mida 
saab kohapeal kiiresti ellu viia ja mis annavad vaieldamatult käegakatsutavaid tulemusi;

11. toetab kindlalt allpiirkondlikku koostööd ja rõhutab, kui oluline on arendada 
partneritevahelist kahepoolset ja mitmepoolset majanduskoostööd, mis tooks kodanikele 
reaalset kasu ja parandaks piirkonna poliitilist kliimat;

Assotsieerimislepingud

12. toonitab, et läbirääkimised assotsiatsioonilepingute üle annavad hea võimaluse reformide 
edendamiseks; rõhutab, et kõik komponendid peavad olema ühendatud, et EL süvendaks 
oma suhteid terviklikult ja sidusalt; usub, et seepärast peaksid need hõlmama konkreetseid 
tingimusi, ajakavasid ja võrdlusaluseid, mida tuleks regulaarselt jälgida;
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13. märgib, et kaubanduse suhtes tuleks rakendada diferentseerimist; kutsub Euroopa 
naabruspoliitika partnerriike üles looma tingimusi, mis võimaldavad rajada laialdasi ja 
terviklikke vabakaubandusalasid ja palub ELil neid reformipüüdlustes aidata ning avada 
vastavalt oma siseturg; rõhutab, et EL peaks tulevases laialdases ja terviklikus 
vabakaubandusalas osalemise kontekstis hindama ka iga riigi olukorda poliitilisest, 
sotsiaalsest ja keskkonnaaspektist;

14. kiidab heaks viitamise Euroopa Liidu lepingu artiklile 49 ja usub, et kõikidel 
idapartnerluse riikidel on seaduslik õigus pürgida ELi liikmeks; usub, et 
assotsieerimislepingute sõlmimine ei välista seda väljavaadet, vaid võib pigem olla 
oluliseks sammuks Euroopasse integreerumisel;

15. kinnitab taas, et lõunapartnerluse osas peaks eesmärgiks olema vastastikku kasulikud ja 
ambitsioonikad kaubandustingimused, mis võivad viia laialdaste ja terviklike 
vabakaubandusalade sõlmimiseni, mis omakorda on kindlasti esimeseks sammuks suure 
Euroopa–Vahemere majandusruumi loomisel ja aitaks ka lahendada meie lõunapoolsete 
naabrite majandusprobleeme;

Valdkondlik koostöö

16. rõhutab, et EL peaks suurendama sünergiat Euroopa välis- ja sisepoliitika vahel, eeskätt 
ühtlustades õigusakte, mille eesmärk on töökohtade loomine, vaesuse vähendamine, 
energia- ja keskkonnajulgeolek ning sotsiaalse kaitse parandamine;

17. märgib, et on vaja tugevdada valdkondliku koostöö piirkondlikku ja piiriülest mõõdet;

18. rõhutab, et kohalikel omavalitsustel on meie partnerriikide demokraatlikus arengus oluline 
roll; palub seepärast komisjonil tugevdada ja laiendada TAIEXi1 ning ELi ja partnerriikide 
kohalike omavalitsuste vahelisi mestimisprogramme;

Liikuvus

19. tuletab meelde, et EL peaks parandama rändevoogude juhtimist, luues seaduslikele 
sisserännanutele ELis sisseseadmiseks paremad tingimused; on seisukohal, et EL peab 
toetama seaduslikku tööjõu rännet, sõlmides partnerlussuhteid liikuvuse valdkonnas; 

20. toonitab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata nooremale põlvkonnale; rõhutab, et EL peaks 
suurendama koostööd hariduse valdkonnas, laiendama stipendiumiprogramme ja 
suurendama tudengite liikuvust, edendades õpilasvahetusi keskkooli ja ülikooli tasandil 
ning avaliku ja erasektori partnerlusi teadusuuringutes; rõhutab, Euroopa naabruspoliitika 
partnerriikide kodanike jaoks on tungivalt vaja struktureeritud teabepoliitikat, 
informeerimaks neid võimalustest osaleda ELi programmides;

21. on seisukohal, et EL peaks edendama oma tööd viisamenetluste lihtsustamisel ja 
tagasivõtulepingute sõlmimisel, et liikuda järk-järgult viisanõude täieliku kaotamise 
suunas, kuni vajalikud tingimused on täidetud; rõhutab, et sätted varjupaiga andmise kohta 
peavad olema täielikult kooskõlas rahvusvaheliste kohustuste ja ELi normidega, eriti 

                                               
1 Technical Assistance and Information Exchange – tehniline abi ja infovahetus (ingl k)
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inimõiguste valdkonnas;

Piirkondlik mõõde

22. peab vajalikuks tugevdada ja arendada idapartnerluse mitmepoolset mõõdet, kaasa arvatud 
kodanikuühiskonna foorumit; tervitab ettepanekut kasutada mitmepoolset raamistikku 
strateegilisemalt, et edendada kahepoolseid suhteid partnerite vahel, ning ootab 
konkreetseid meetmeid selle ettepaneku rakendamiseks praktikas;

23. tuletab meelde, kui oluline on kaasrahastada konkreetseid reaalsete tulemustega 
piirkondlikke projekte, et toetada arengu ja integratsiooni ühist protsessi; arvestades 
eelöeldut, tervitab Vahemere Liidu loomisega tekkinud võimalus, et kahepoolne poliitika 
ja piirkondlik poliitika täiendaksid üksteist paremini, et saavutada tõhusamalt Euroopa –
Vahemere piirkonna koostöö eesmärgid, mis põhinevad ühiste väärtuste vastastikusel 
tunnustamisel;

EL ja konfliktide lahendamine

24. tuletab meelde, et EL peaks osalema aktiivsemalt ja konstruktiivsemalt piirkondlike 
konfliktide lahendamises, töötades välja rohkem meetmeid usalduse tugevdamiseks, 
kaaludes uusi pragmaatilisi ja innovaatilisi lähenemisviise, võttes kasutusele avalikkusele 
suunatud kommunikatsioonistrateegiaid, toetades kodanikukultuuri ja 
kogukondadevahelist dialoogi ning tugevdades heanaaberlikke suhteid; 

25. rõhutab, et on vaja säilitada piirkondlik lähenemisviis ja tervitab otsust määrata ELi 
eriesindaja Lõuna-Kaukaasiasse ja Vahemere lõunapiirkonda, samuti määrata töörühm 
Vahemere lõunapiirkonda;

26. kiidab heaks rahvusvaheliste organisatsioonide, eeskätt ÜRO agentuuride töö 
konfliktipiirkondades ja konfliktijärgsetes oludes ning jätkusuutliku arengu edendamisel 
kogu naabruskonnas, eelkõige UNRWA pikaajalise pühendumuse palestiinlastest 
põgenike aitamisel;

Parlamentaarne mõõde

27. rõhutab, et Euroopa Parlament täidab oma parlamendidelegatsioonide kaudu ja 
delegatsioonide kaudu parlamentaarsetes assambleedes tähtsat rolli poliitilise dialoogi 
tugevdamisel ja täielike vabaduste, demokraatlike reformide ja õigusriigi põhimõtete 
edendamisel naaberriikides ning toonitab, et need kontaktid võivad ka pakkuda võimalust 
tulevaste kriteeriumite täitmise hindamiseks;

28. rõhutab, et mitmepoolsed parlamentaarsed assambleed, nagu Euronest ja Vahemere Liidu 
parlamentaarne assamblee on üliolulised vahendid ühtsuse ja usalduse suurendamiseks 
ELi ja partnerriikide vahel ning partnerriikide endi seas ning aitavad seepärast suuresti 
kaasa idapartnerluse ja Vahemere Liidu eesmärkide saavutamisele; kutsub Euroopa 
välisteenistust ja komisjoni üles assotsieerima Euronesti liikmeid nii palju kui võimalik 
idapartnerluse mitmepoolsetesse struktuuridesse ja platvormidesse; rõhutab, et Vahemere 
Liidu parlamentaarne assamblee tuleb tunnistada Vahemere Liidu seaduslikuks 
parlamentaarseks institutsiooniks; rõhutab, et täieõiguslik sekretariaat annab Vahemere 
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Liidu parlamentaarse assamblee tööle suurema sidususe ja kooskõla Euroopa 
naabruspoliitika lõunapiirkonna jaoks kavandatud programmidega;

Rahastamine

29. tervitab ettepanekut luua uus Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend, samuti Euroopa 
naabruspoliitikale eraldatavate vahendite suurendamist, nagu Euroopa Parlament oma 
varasemates resolutsioonides taotles; on seisukohal, et vahendeid tuleb jagada paindlikult 
ja asjakohaselt mõlemas piirkonnas, rakendades saavutustepõhist, mitte geograafiapõhist 
lähenemisviisi; märgib, et suurem paindlikkus ja lihtsus peaks olema kooskõlas 
demokraatliku kontrolli põhimõttega ning sellega kaasneks suurem järelevalve kulutuste 
üle;

30. rõhutab, et praegune valitsemissektori võlakriis ei tohiks Euroopa naabruspoliitika 
rahastamist mõjutada;

31. märgib, et kodanikuühiskonna rahastamisvahend võiks olla Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi osa; soovitab kaaluda võimalust suunata Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi fondide haldamine üle kodanikuühiskonna rahastamisvahendile, kui 
riigid ei täida mitterahuldavate tulemuste tõttu rahastamiseks vajalikke tingimusi; 

32. rõhutab, et vahendite eraldamisel tuleb lähtuda piiratud arvust selgesti määratud 
prioriteetidest, võttes arvesse partnerriikide vajadusi ja tuginedes selgelt 
tingimuslikkusele; toonitab, et eelarvetoetust võib kasutada ainult siis, kui on kindel, et 
eelarvet juhitakse mõistlikult, ning et kõiki olemasolevaid vahendeid tuleks kasutada 
rohkem prioriteete arvestades;

33. rõhutab, et Euroopa naabruspoliitika raames liikmesriikide ja ELi poolt naaberriikidele 
antava abi suhtes tuleb kohaldada järjekindlat lähenemisviisi; toetab kõiki mehhanisme, 
mis aitaksid erinevate ELi doonorite tegevust Euroopa naabruspoliitika riikides 
koordineerida ja sujuvamaks muuta, lisamata tarbetut bürokraatiat;

34. palub tungivalt nõukogul vastu võtta Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi määruse 
artikli 23 muutmist käsitlev seadusandlik ettepanek, mille komisjon esitas 2008. aasta 
mais ja mille Euroopa Parlament 8. juulil 2008 heaks kiitis, see võimaldaks reinvesteerida 
varasematest tehingutest tagasimakstud vahendid; tuletab meelde, et seda meedet loetakse 
juba vastuvõetuks ning see kajastub Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise rahastamist 
puudutavas ettepanekus 2011.–2013. aasta eelarves; 

35. tervitab Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
(EBRD) tööd ning rõhutab, kui oluline ja vajalik on suurem sünergia teiste 
rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega, kes samuti nendes riikides tegutsevad; toetab 
EBRD põhikirja muutmist, nii et ka lõunapoolsed naaberriigid võiksid sellelt pangalt abi 
saada;

*
* *
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36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajale, 
Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide ja Euroopa naabruspoliitikas osalevate riikide 
valitsustele ja parlamentidele ning Vahemere Liidu peasekretärile.


