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Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa naabruspoliitika idamõõtme läbivaatamise 
kohta 

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone: 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni 
Euroopa naabruspoliitika kohta, 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa 
naabruspoliitika arendamise kohta, 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni Euroopa naabruse ja 
partnerluse instrumendi kohta ning 19. veebruari 2009. aasta resolutsiooni Euroopa 
naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi läbivaatamise kohta; 

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

– võttes arvesse koos Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia ja Moldovaga vastu võetud 
tegevuskavasid ning koos Ukrainaga vastu võetud assotsieerimiskava;

– võttes arvesse välisasjade nõukogu 26. juuli 2010. aasta järeldusi ENP kohta;

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

– võttes arvesse komisjoni 12. mai 2010. aasta teatist, milles tehakse kokkuvõte Euroopa 
naabruspoliitikast1;

– võttes arvesse komisjoni 3. detsembri 2008. aasta teatist idapartnerluse kohta2;

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2007. aasta teatist tõhusa Euroopa naabruspoliitika 
kohta3, 4. detsembri 2005. aasta teatist Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta4, 12. 
mai 2004. aasta teatist Euroopa naabruspoliitika strateegiadokumendi kohta5 ning 11. 
märtsi 2003. aasta teatist laienenud Euroopa naaberriikide kohta, milles esitatakse uus 
raamistik suheteks ida- ja lõunanaabritega6; 

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

                                               
1 KOM(2010)0207.
2 KOM(2008)0823.
3 KOM(2007)0774 lõplik.
4 KOM(2006) 0726 (lõplik).
5 KOM(2004) 0373 (lõplik).
6 KOM(2003) 0104 (lõplik).
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loomise kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.   arvestades, et Lissaboni lepinguga on loodud tingimused, mis võimaldavad ELil 
parandada oma suhete tõhusust ja järjepidevust toimijate ja partneritega, eelkõige oma 
naabritega; 

B.   arvestades, et vastavalt ELi lepingu artiklile 8 arendab liit naabruses asuvate riikidega 
privilegeeritud suhteid, mille eesmärk on luua heaolu ja heanaaberlikkuse ala, mis rajaneb 
liidu väärtustel ja mida iseloomustavad koostööl põhinevad tihedad rahumeelsed suhted;

C.   arvestades, et Euroopa naabruspoliitika (ENP) on algusest peale aidanud tugevdada 
sidemeid partnerriikidega ja toonud teatavat konkreetset kasu; arvestades, et ikka veel 
leidub probleeme ning et praegu tuleks keskenduda kavandatu ellurakendamisele, 
kusjuures tegevusprioriteedid peaksid olema selgelt kindlaks määratud, kriteeriumid 
peaksid olema selged ning vahetegemise aluseks peaksid olema saavutused;

D. arvestades, et idapartnerlus on oluline poliitiline raamistik, mis võimaldab jagatud 
vastutuse ja vastutuse põhimõtete alusel süvendada suhteid partnerriikidega ja nende 
vahel; arvestades, et tihedamad suhted nõuavad tõhusamat ühist pühendumist ja 
konkreetset arengut hea valitsemistava suunas;

E. arvestades, et EL peaks edendama „alt üles” lähenemisviisi ning selleks suurendama 
kodanikuühiskonnale ja massiteabevahenditele antavat toetust, et toetada 
demokratiseerimisprotsessi, mis on pikaajalise stabiilsuse eeltingimus;

F. arvestades, et lahendamata konfliktid takistavad asjaomaste riikide majanduslikku, 
sotsiaalset ja poliitilist arengut ning piirkondlikku koostööd, stabiilsust ja julgeolekut; 

G. arvestades, et Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument (ENPI) on aidanud lihtsustada 
ENP rahastamist; arvestades, et sellele järgneva vahendi kavandamisel tuleks arvesse 
võtta ENP strateegilist läbivaatamist ning kavandamise käigus tuleks pidada ulatuslikke 
konsultatsioone, 

ENP läbivaatamine – üldist

1.  kinnitab veelkord väärtusi, põhimõtteid ja kohustusi, millel ENP rajaneb, sealhulgas 
demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja põhivabaduste kaitset, turumajandust, 
säästvat arengut ja head valitsemistava; on seisukohal, et ENP on jätkuvalt sobiv 
raamistik lähimate partneritega suhete tihendamiseks ja tugevdamiseks, et toetada 
partnerriikide poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusreforme, ning rõhutab, et programmide 
ja tegevuse kavandamisel ja rakendamisel on oluline säilitada ühise vastutuse põhimõte;

2.  rõhutab, et ENP strateegiline läbivaatamine peaks kajastama kõikide partnerite 
süvenenud poliitilist pühendumist ning tugevdama tulemuspõhist diferentseerimist, mis 

                                               
1 EÜT L 310, 9.11.2006, lk 1.
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põhineks täpselt määratletud kriteeriumidel;

3.  rõhutab vajadust tunnistada Lissaboni lepingust tulenevaid muutusi, eelkõige komisjoni 
asepresidendi ja ELi kõrgele esindaja tugevdatud rolli, Euroopa välisteenistuse loomist ja 
Euroopa Parlamendi uusi volitusi, et suurendada ELi välispoliitika järjepidevust ning 
tõsta selle välismõõtme ja -tegevuse tõhusust ja õiguspärasust;

ENP ja ida

4. peab tervitatavaks idapartnerluse käivitamist, mis kujutab endast poliitilist raamistikku 
ENP idamõõtme arenguks ja mille eesmärk on süvendada ja tugevdada ELi ja tema 
idanaabrite suhteid, edendada poliitilist assotsieerumist, majanduslikku integreerumist ja 
õigusaktide ühtlustamist ning samas toetada partnerriikide poliitilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke reforme; kutsub nõukogu, komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles selliste reformide jälgimiseks välja töötama selgeid võrdlusaluseid ning sealjuures 
võtma arvesse iga partneri erisusi, ka nende erinevaid eesmärke ja potentsiaali; 

5.  rõhutab, et võimalik ühinemine, nagu seda käsitletakse Euroopa Liidu asutamislepingu 
artiklis 49, kujutab endast partnerriikide jaoks pikaajalist perspektiivi, ning rõhutab selle 
tähtsust, et võimalus saada liidu liikmeks jääks ka edaspidi nendele riikidele reformide 
elluviimise liikumapanevaks jõuks;

6. tuletab meelde, et ühised põhiväärtused, nagu demokraatia, õigusriigi põhimõte, 
inimõiguste ja põhiväärtuste austamine, kohtusüsteemi sõltumatus ja 
korruptsioonivastane võitlus, mis on ENP ja idapartnerluse alused, peaksid jääma 
põhiliseks mõõdupuuks, millega hinnatakse partnerriikide tegevust; soovitab seetõttu 
komisjonil ja Euroopa välisteenistusel aktiivsemalt rakendada selle valdkonna aastaseid 
tegevusprogramme;

7.  märgib, et alates ENP käivitamisest 2004. aastal on dokumenteeritud erinevaid tulemusi, 
kusjuures inimõiguste ja demokratiseerumise valdkonnas on mõnedes liikmesriikides 
toimunud positiivne areng, kuid mujal, eriti Valgevenes, on tulemused olnud negatiivsed; 

8. rõhutab, et korruptsioonivastane võitlus, eelkõige kohtusüsteemis ja politseis, peaks ELi 
suhete arendamisel idapartneritega olema tema prioriteetide hulgas esikohal ning seda 
tuleks arvesse võtta ka terviklikus institutsioonide väljaarendamise raamistikus;

9.  rõhutab, et on oluline täiendada ELi ja idapartnerite kahepoolseid suhteid mitmepoolsuse 
mõõtmega ning suurendada sel eesmärgil tegevuse ja algatuste, ka temaatiliste 
platvormide hulka ning pöörata erilist tähelepanu kodanikuühiskonnaga aktiivse dialoogi 
edasisele tõhustamisele; märgib siiski, et kahepoolne mõõde jääb endiselt tähtsaks, samas 
nõuab selgemat ja rangemat vahetegemist, et plaanid viidaks ellu, kohustusi täidetaks 
ning tegelikku edasiminekut premeeritaks; on veendunud, et kõige edukamate 
partneritega suhete tihendamine avaldab teistele partneritele positiivset mõju ja võib 
tõhustada mitmepoolset koostööd;

10. rõhutab, et kodanikuühiskonna organisatsioonid täidavad ENP alusväärtuste, eelkõige 
inimõiguste ja demokratiseerimise, edendamisel erilist rolli ja et seda rolli ning nende 
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organisatsioonide kaasamist projektide elluviimisesse ENPI raames ning ENP 
tegevusprogrammide rakendamise järelevalvesse tuleks edaspidi toetada neile suunatava 
rahalise ja institutsioonilise toetuse kaudu; peab tervitatavaks kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, eelkõige partnerriikide organisatsioonide, osalemist 
kodanikuühiskonna foorumil; 

11. rõhutab kohalike omavalitsuste tähtsust partnerriikide demokraatlikus arengus ning 
soovitab laiendada ELi ja partnerriikide kohalike omavalitsuste vahelisi 
mestimisprogramme ning luua Ida-Euroopa ja Lõuna-Kaukaasia kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste assamblee;

12. rõhutab ajakirjandusvabaduse ja sõltumatu meedia tähtsust demokraatlike süsteemide 
arengule ning leiab, et see on vahend, mis aitab edendada nii selle piirkonna ühiskondade 
omavahelist vahetust ja suhtlust kui ka vahetust ja suhtlust ELiga; soovitab ELil toetada 
meediaväljaannete loomist ja konsolideerimist, ka rahalise osaluse kaudu, mis aitaks ka 
edendada otsesuhtluskanaleid ühiskondade vahel; 

13. tuletab meelde oma seisukohta, et assotsieerimislepingud on reformide edendamise 
oluline vahend ning need peaksid sisaldama konkreetseid tingimusi, ajakavasid ja 
võrdlusaluseid ning nendega peaks kaasnema regulaarne järelevalveprotsess, et tõhusalt 
ja terviklikult edendada kahepoolseid suhteid ELiga ning teha jõupingutusi selle nimel, et 
nende lepingute kõikide osade, st poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 
komponentide ning inimõiguste austamise vahel valitseks üha suurem sidusus; peab 
tervitatavaks, et 2011. aastal käivitatakse tervikliku institutsioonide väljaarendamise 
programmide ettevalmistav tegevus; rõhutab, et kuna assotsieerimislepingud on oma 
olemuselt nõudlikud ja idapartnerluse tuleviku jaoks olulised, peaks EL asjaomaseid riike 
tehnilise ja majandusliku abiga toetama, et need saaksid täita oma kohustusi lepingute 
rakendamisel;

14. peab tervitatavaks ELi kõrgetasemelise nõuanderühma tööd Armeenias ja rühma tegevuse 
alustamist Moldovas; kutsub kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti ning komisjoni 
üles arutama sellise abi pakkumise võimalust ka teistele idapartneritele;

15. leiab, et suurem majanduslik integratsioon paneb liikuma reformid ja muutused. usub, et 
väljavaade, et pärast vajalike tingimuste täitmist võidakse rajada laialdased ja terviklikud 
vabakaubandusalad kaubavahetuseks ELiga, on partnerriikide jaoks idapartnerluse üks 
kõige atraktiivsemaid külgi ja tugev stiimul reformide teostamiseks;

16. rõhutab, kui tähtis on toetada kodanike liikuvust ja juhtida migratsioonivooge, kasutades 
selleks eelkõige viisalihtsustust ning tagasivõtulepinguid ning liikudes järk-järgult pika 
perspektiivi eesmärgi – viisanõude täieliku kaotamise suunas, kui vastavad tingimused on 
täidetud; peab soovitavaks kahepoolseid lepinguid, mis hõlmaksid siseriiklike 
migratsiooniseaduste ajakohastamist ENP riikides; rõhutab vajadust tagada, et selliste 
lepingute ja poliitika rakendamine, eriti varjupaiga andmise osas oleks eelkõige 
inimõiguste vallas täielikult kooskõlas rahvusvaheliste kohustuste ja ülesannetega ning 
ELi standarditega; 

17. kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu üliõpilaste, õppejõudude, teadlaste ja 
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ettevõtjate liikuvusele ning tagama selleks vajalikud rahalised vahendid ja tugevdama ja 
laiendama olemasolevaid stipendiumiprogramme; peab tervitatavaks liikuvuse 
valdkonnas partnerlussuhete loomist Moldova ja Gruusiaga ning soovitab selliste 
partnerlussuhete sisseseadmist ka teiste idapartneritega ELi rände suhtes võetud üldise 
lähenemisviisi osana; 

18. rõhutab valdkondadevahelise koostöö tähtsust, arvestades, et vastastikune sõltuvus 
kasvab eriti järgmistes valdkondades: energiajulgeolek, keskkond ja kliimamuutused, 
haridus, infotehnoloogia, teadustegevus, transport, sotsiaalne areng ja kaasatus, tööhõive 
ja töökohtade loomise poliitika ning tervishoiualane koostöö; rõhutab, et tõhusam 
valdkondlik koostöö aitaks edendada ELi siseste poliitikavaldkondade ja ENP vahelist 
sünergiat; sellega seoses leiab, et tuleks soovitada rohkematel partnerriikidel sõlmida 
ELiga protokolle osalemise kohta ühenduse programmides ja agentuurides; 

19. kinnitab veelkord ENPI kui ENP rahastamise vahendi väärtust, kuid rõhutab vajadust 
ilmutada rohkem paindlikkust ja paremini reageerida kriisidele ning tagada, et abi oleks 
täpsemalt suunatud, eelkõige kodanikuühiskonnale ja kohalikule tasandile, mis tagab „alt 
üles” lähenemisviisi; rõhutab erinevate ENPI raames käivitatud programmide juhtimise ja 
rakendamise protsessi jälgimise vajalikkust; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles juba järgmise rahastamisvahendi projekti koostamise varajases faasis konsulteerima 
parlamendi ja kodanikuühiskonna huvirühmadega;

20. rõhutab piisava rahastamistaseme säilitamise tähtsust ning peab julgustavaks märgiks, et 
rahvusvaheliste finantseerimisasutuste ja teiste rahastajate omavaheline koordineerimine 
on paranenud, mis aitab suurendada tulemuslikkust ja luua sünergiat; rõhutab, et EL 
peaks pöörama rohkem tähelepanu praktilisele koostööle, mis aitab partnerriikidel 
paremini kasutada olemasolevaid ressursse, et nende institutsioonid saaksid tõhusamalt 
rakendada reforme ja täita kohustusi, mis tulenevad ELiga sõlmitud mitmesugustest 
kokkulepetest;

21. on seisukohal, et eelarvetoetus on kasulik vahend, mis võib luua tegelikke stiimuleid, 
kuid leiab, et see tuleks muuta tingimuslikuks – muu hulgas panna sõltuma sellest, et 
toetusesaajad riigid peavad kasutama eelarvejuhtimise ja -kontrolli menetlusi ning olema 
võimelised kasutama saadavat toetust läbipaistval, tõhusal ja vastutustundlikul viisil;

22. märgib, et EL võtab järjest rohkem osa Ida-Euroopa julgeolekuküsimustest, mida näitab 
ELi piiriabi missiooni käivitamine Moldovas ja Euroopa Liidu järelevalvemissiooni 
alustamine Gruusias; kutsub kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles aktiivsemalt 
osalema pikaleveninud konfliktidele lahenduste otsimises ning sel eesmärgil võtma 
aktiivsemalt osa alaliste ja ajutiste konfliktilahendusstruktuuride, eriti OSCE tööst, ning 
tegema seda usaldust suurendavate meetmete abil, kaasa arvatud uute missioonide 
käivitamine ning pragmaatiliste algatuste kaalumine, nagu mitteametlikud kontaktid 
lahkulöönud territooriumide kogukondade ja liidritega; rõhutab heade naabrussuhete 
põhimõtte tugevdamise tähtsust ENP, idapartnerluse ja assotsieerimislepingute kaudu; 
leiab, et ELi eriesindajad täidavad ikka veel olulist rolli, eriti seal, kus nende volitustel on 
piirkondlik mõõde;

Euroopa Parlamendi roll
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23. rõhutab Euroopa Parlamendi otsustavat rolli poliitilise dialoogi edendamises ning 
naabruses asuvate partnerriikide vabaduse ja demokraatia toetamises; rõhutab kohustust 
muuta oma töö järjepidevamaks, kasutades selleks parlamendi eri organeid, tugevdada 
oma sidemeid kodanikuühiskonnaga ning tõhustada oma organite tegevust, muu hulgas 
ka parlamentidevaheliste institutsioonidega seotud delegatsioonide parema kasutamisega;

24. kutsub üles looma EURONESTi parlamentaarset assambleed ning rõhutab selle rolli 
demokraatia ja demokraatlike institutsioonide tugevdamisel ning selle tähtsust partnerluse 
parlamentaarse mõõte suurendamisel;

25. rõhutab Euroopa Parlamendi rolli ENP kujundamise kõikidel etappidel ja kõikides 
valdkondades – nii strateegiliste valikute kindlaksmääramisel kui ka ENP rakendamise 
kontrollimisel – ning kinnitab veelkord oma kohustust jätkata parlamentaarse kontrolli 
õiguse kasutamist ENP rakendamise üle, mis hõlmab ka regulaarseid arutelusid 
komisjoniga ENPI rakendamise küsimuses; peab siiski kahetsusväärseks, et asjaomaste 
programmidokumentide koostamise käigus oli juurdepääs dokumentidele ja 
konsultatsioonidele piiratud ning nõuab, et Euroopa Parlamendile tagataks juurdepääs 
volitustele, mis hõlmavad kõiki läbirääkimisel olevaid rahvusvahelisi lepinguid, 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikega 10, milles on sätestatud, et 
Euroopa Parlamenti teavitatakse viivitamata ja täielikult kõigil menetluse etappidel;

*
*     *

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa välisteenistusele, Regioonide 
Komiteele, ENP riikide valitsustele ja parlamentidele, OSCEle ja Euroopa Nõukogule.


