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Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme 
läbivaatamise kohta

Euroopa Parlament,

– 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 ja Tuneesiaga vastu võetud tegevuskavasid;

 võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2003. aasta teatist laienenud Euroopa naaberriikide 
kohta, milles esitatakse uus raamistik suheteks ida- ja lõunanaabritega1, 12. mai 2004. 
aasta teatist Euroopa naabruspoliitika strateegiadokumendi kohta2, 4. detsembri 2006. 
aasta teatist Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta3, 5. detsembri 2007. aasta teatist 
tõhusa Euroopa naabruspoliitika kohta4 ja 12. mai 2010. aasta teatist Euroopa 
naabruspoliitika hindamise kohta5;

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

 võttes arvesse oma järgmisi varasemaid resolutsioone: 19. jaanuari 2006. aasta 
resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika kohta, 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni 
Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta, 19. veebruari 2009. aasta resolutsiooni 
Barcelona protsessi (Vahemere Liit) kohta, 20. mai 2010. aasta resolutsiooni Vahemere 
Liidu 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 ELi ja Maroko assotsieerimisnõukogu 13. oktoobri 2008. aasta järeldusi, 
millega Marokole anti edasijõudnu staatus (advanced status); 

 võttes arvesse ELi ja Jordaania assotsieerimisnõukogu 26. oktoobri 2010. aasta järeldusi, 
millega Jordaaniale anti edasijõudnu staatus;

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

 võttes arvesse komisjoni 20. mai 2008. aasta teatist „Barcelona protsess: Vahemere Liit”6;

                                               
1 KOM(2003)0104 lõplik.
2 KOM(2004) 0373 lõplik.
3 KOM(2006) 0726 lõplik.
4 KOM(2007)0774 lõplik.
5 KOM(2010)0207.
6 KOM(2008)0319.



RE\840978ET.doc 3/7 PE454.423v01-00

ET

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

 võttes arvesse Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee (PA-UfM) büroo koosolekutel 
Pariisis (12. juuli 2008), Kairos (20. november 2009), Rabatis (22. jaanuar 2010), 
Palermos (18. juuni 2010) ja Roomas (12. november 2010) tehtud avaldusi;

 võttes arvesse Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee komisjonide soovitusi, mis võeti 
vastu assamblee kuuendal täiskogu istungil 13. ja 14. märtsil 2010. Ammanis;

– 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 kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades et Euroopa naabruspoliitika põhieesmärgid on julgeoleku, demokraatliku 
stabiilsuse ja heaolu kindlustamine, hea valitsemistava edendamine ning põhivabaduste ja 
inimõiguste austamine;

B. arvestades, et 2004. aastal käivitatud Euroopa naabruspoliitika on algusest peale aidanud 
tugevdada sidemeid partnerriikidega ja toonud konkreetset kasu; arvestades, et endiselt on 
lahendamist nõudvaid probleeme ning et praegu tuleks rõhku panna kavandatu 
ellurakendamisele, kusjuures tegevusprioriteedid peaksid olema selgelt kindlaks määratud, 
kriteeriumid peaksid olema selged ning diferentseerimise aluseks peaksid olema 
tulemuslikkus ja saavutused;

C. arvestades, et Lissaboni lepinguga on loodud tingimused, mis võimaldavad ELil 
parandada oma poliitika ja tegevuse tulemuslikkust ja järjepidevust eelkõige välissuhete 
valdkonnas, seoses Euroopa välisteenistuse ning kõrge esindaja ja komisjoni 
asepresidendi ametikoha loomisega;

D. 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;

E. arvestades, et lahendamata konfliktid takistavad Euroopa naabruspoliitika eesmärkide 
täitmist, pärssides majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist arengut ning piirkondlikku 
koostööd, stabiilsust ja julgeolekut;

F. arvestades, et EL peaks edendama alt üles lähenemisviisi ning peaks pikaajalise 
stabiilsuse loomise eeltingimusena rohkem toetama kodanikuühiskonda ja 
demokratiseerumisprotsessi;

G. arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi austamine ning vastuseis 
surmanuhtlusele on ELi aluspõhimõtted, ning arvestades, et Euroopa Parlament taotleb 
kindlalt surmanuhtluse kaotamist; 

                                               
1 ELT L 310, 9.11.2006, lk 1.
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H. arvestades, et piirkonnale, kus on kuju võtmas Vahemere Liit, on iseloomulikud 
territoriaalsed konfliktid, poliitilised kriisid ja sotsiaalsete pingete kasv, ning kõik see 
pidurdab Vahemere Liidu institutsioonide tegevust ja töö alustamist suurte piirkondlike 
integratsiooniprojektidega, mille määrasid kindlaks riigipead ja valitsusjuhid 2008. aasta 
juulis Pariisis toimunud tippkohtumisel;

I. arvestades, et Euroopa naabruspoliitika lõunapoolsete partnerriikide senistele poliitilistele, 
majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele on nüüd lisandunud majandus- ja 
finantskriisi tagajärjed;

J. arvestades, et demograafilised suundumused näitavad, et järgneva kahekümne aasta 
jooksul püsib ELi liikmesriikide elanike arv stabiilsena, kuid elanikkond vananeb, samal 
ajal kui Euroopa naabruspoliitika lõunapoolsetes partnerriikides elanike arv kasvab ja eriti 
tugevasti suureneb tööealiste inimeste hulk; arvestades, et majanduskasv ja töökohtade 
loomine nendes riikides ei pruugi sammu pidada prognoositud elanikkonna 
suurenemisega, eriti kui arvesse võtta, et mitmes riigis on tööpuudus juba praegu väga 
suur ja noorte tööpuuduse määr sealjuures veelgi kõrgem; 

K. arvestades, et Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument (ENPI) on aidanud Euroopa 
naabruspoliitika rahastamist lihtsustada; arvestades, et ENPIle järgneva vahendi 
väljatöötamisel tuleks arvesse võtta ENP strateegilise läbivaatamise järeldusi ja pidada 
ulatuslikke konsultatsioone sidusrühmadega,

ENP läbivaatamine – üldised tähelepanekud

1. kinnitab veel kord väärtusi, põhimõtteid ja kohustusi, mis on ENP aluseks, sealhulgas 
demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja põhivabaduste järgimist, head 
valitsemistava, turumajandust ja säästvat arengut, ning rõhutab, et ENP on endiselt sobiv 
raamistik meie lähimate partneritega suhete süvendamiseks ja tugevdamiseks, et toetada 
nende poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusreforme; rõhutab, et ENP programmide 
kavandamisel ja rakendamisel on oluline jääda kindlaks ühise vastutuse põhimõttele;

2. rõhutab, et ENP strateegiline läbivaatamine peaks peegeldama kõikide partnerite suuremat 
poliitilist seotust ning tugevdama tulemuspõhist diferentseerimist, mis põhineb täpselt 
määratletud kriteeriumidel; 

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

Lõunamõõde

4. märgib, et mõnele partnerriigile on edasijõudnu staatus juba antud ja mõnega peetakse 
selle üle läbirääkimisi; rõhutab, et selle diferentseerimise puhul on oluline kasutada 
läbipaistvamat ja ühtsemat suhtumist ning kehtestada selged kriteeriumid, mida on vaja 
täita edasijõudnu staatuse saamiseks;

5. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendiga ei konsulteerita partnerriikidele 
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edasijõudnu staatuse andmise protsessi ühelgi etapil ega ka ENP tegevuskavade 
väljatöötamisel; palub nõukogul ja Euroopa välisteenistusel kaasata Euroopa Parlament 
riikidele edasijõudnu staatuse andmise otsustusprotsessi, sealhulgas ka nende 
kriteeriumide määramisse, mida staatuse saamiseks tuleb täita, samuti tegevuskavades 
sisalduvate prioriteetide ja juhiste kehtestamisse;

6. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning komisjoni 
asepresidendil aktiivselt osaleda selle piirkonna konfliktide lahendamisel ja tagada, et EL 
esineks ka aktiivse toimijana ja mitte ainult maksjana, ning mitte lasta nendel konfliktidel 
blokeerida ENP arengut, ENP piirkondlikku mõõdet ja ENP raames tehtavat mitmepoolset 
koostööd, näiteks Vahemere Liidu tegevust;

7. peab äärmiselt murettekitavaks Vahemere Liidu riikide riigipeade ja valitsusjuhtide teise 
tippkohtumise korduvat tähtajatut edasilükkamist, kuna sellega antakse negatiivne sõnum 
nii selle piirkonna inimestele kui ka institutsioonidele; tuletab meelde, et Vahemere 
piirkonna poliitilised pinged ja piirkondlikud konfliktid ei tohiks kahandada võimalust 
saavutada konkreetset edu valdkondliku ja mitmepoolse koostöö edendamisel ning et 
Vahemere Liit saab nimelt suurte integratsiooniprojektide ja avatud poliitilise dialoogi 
kaudu kaasa aidata usaldusliku õhkkonna kujundamisele, mis solidaarsuse ja rahu vaimus 
soodustaks ühise õiguse ja julgeolekuga seotud eesmärkide saavutamist;

8. nõuab, et laialdaste ja terviklike vabakaubandusalade üle peetavatel ühistel läbirääkimistel 
tehtaks tõsiseid jõupingutusi Euroopa–Vahemere vabakaubanduspiirkonna loomiseks, 
arvestades iga partnerriigi sotsiaalset ja majanduslikku tegelikkust; soovitab arendada ka 
piirkondlikku kahepoolset ja mitmepoolset majanduskoostööd, mis tooks konkreetset kasu 
kodanikele ja parandaks piirkonna poliitilist kliimat; 

9. on seisukohal, et tõhustatud allpiirkondlik koostöö nende ELi liikmesriikide ja ENP 
riikide vahel, keda seovad konkreetsed ühised huvid, võiks anda positiivse tõuke kogu 
Vahemere piirkonna arengule; kutsub liikmesriike üles selgitama, milline oleks nn 
muutuva geomeetria kui ühe võimaliku koostöömudeli potentsiaal, ning rõhutab, et 
Euroopa naabruspoliitikas peaks seda teguviisi edaspidi soodustama ja edendama ENP 
piirkondliku rahastamispaketi kaudu;

10. inimeste liikumist silmas pidades pooldab viisamenetluste lihtsustamist ENP 
lõunapoolsetele partnerriikide kodanikele, eriti üliõpilastele, teadlastele ja ettevõtjatele, 
ning nõuab, et partnerriikidega sõlmitud tagasivõtulepingud puudutaksid vaid 
ebaseaduslikke sisserändajaid ning seega mitte neid inimesi, kes tunnistavad end 
varjupaigataotlejateks, põgenikeks või kaitset vajavaks isikuteks, ning kordab, et 
mittetagasisaatmise põhimõte kehtib kõikide nende isikute kohta, keda ähvardab 
surmanuhtlus, ebainimlik kohtlemine ja piinamine;

11. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning komisjoni 
asepresidendil, Euroopa välisteenistusel ja komisjonil seada oma kontaktides ENP 
lõunapoolsete riikidega esiplaanile sellised ELi poliitilised prioriteedid nagu 
surmanuhtluse kaotamine, inimõiguste ja põhivabaduste, eriti ühinemisvabaduse ning 
pressi- ja meediavabaduse austamine; 

12. märgib, et lepingulised suhted kõikide ENP riikidega sisaldavad ka raamistikku, millega 
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nähakse ette regulaarne foorum inimõiguste probleemide käsitlemiseks tehnilisel tasandil, 
nimelt inimõiguste allkomisjonide vormis; palub Euroopa välisteenistusel täiel määral ära 
kasutada olemasolevaid allkomisjone ning teha kõikidel läbirääkimistel pingutusi, et 
muuta nende töö tõhusamaks ja tulemustele orienteeritumaks;

13. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning komisjoni 
asepresidendil, Euroopa välisteenistusel ja komisjonil tugevdada kodanikuühiskonna 
organisatsioonide osa poliitika kontrollimisel ning abi kavandamisel ja rakendamisel, 
kasutades spetsiaalset rahastamisvahendit suutlikkuse suurendamiseks; 

14. rõhutab, et oluline on teha struktureeritud koostööd kõrghariduse ja teaduse valdkonnas, et 
soodustada kutsekvalifikatsioonide ja haridussüsteemide vastastikust tunnustamist, 
pöörates sealjuures erilist tähelepanu üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude liikuvuse 
suurendamisele ning seda toetavatele meetmetele, mille eesmärgiks on tõkestada ajude 
äravoolu;    hindab sellega seoses positiivselt kõrghariduse toetamist Tempuse programmi 
kaudu,  Erasmus Munduse programmi 2. meetmega võimaldatavaid vahetusi ja  Euroopa –
Vahemere piirkonna ülikooli (EMUNI) loomist; 

15. rõhutab, et tähtis on investeeringuid, õpet, teadustegevust ja innovatsiooni tihedamalt 
üksteisega siduda, pöörates erilist tähelepanu tööturu vajadusi arvestavale koolitusele, et 
asuda lahendama selle piirkonna sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme;

16. on veendunud, et säästev areng peaks olema ENP läbivaatamisel üks otsustava tähtsusega 
põhimõtteid ja erilist rõhku tuleks sealjuures panna keskkonnakaitse tõhustamisele, 
piirkonna rikkaliku taastuvenergia potentsiaali arendamisele ning nappide veeressursside 
paremat kasutamist soodustavate poliitiliste meetmete ja projektide edendamisele;

17. rõhutab suuri koostöövõimalusi energeetika ja taastuvenergiaallikate, nagu näiteks tuule-, 
päikese- ja laineteenergia valdkonnas; toetab Vahemere päikeseenergiakava ja tööstusega 
seotud algatuste koordineeritud ellurakendamist ning Euroopa–Vahemere piirkonna 
energiatõhususe strateegia vastuvõtmist; rõhutab, et tähtis on arendada Euroopa ja 
Vahemere piirkonna elektri-, gaasi- ja naftavõrkude ühendusi, et parandada 
energiavarustuse kindlust;

18. tuletab meelde, et olulise tähtsusega on põllumajandus, maaelu areng, kliimamuutustega 
kohanemine, vee kättesaadavus ja ratsionaalne kasutamine ning energeetika; soovitab 
võtta põllumajanduskoostöö ENP üheks prioriteediks, kuna sellega toetataks Euroopa–
Vahemere piirkonna põllumajanduse tegevuskava;

19. rõhutab veel kord ENPI kui Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi tähtsust; rõhutab 
aga, et vaja on üles näidata suuremat paindlikkust ja tagada, et abi oleks sihipärasem, 
suunatud eelkõige kodanikuühiskonnale ja kohalikule tasandile, kuna sellega tagatakse alt 
üles lähenemisviisi rakendamine; rõhutab mitmesuguste ENPI programmide järelevalve-, 
juhtimis- ja rakendamisprotsesside tähtsust; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles järgmise rahastamisvahendi ettevalmistamisel varakult konsulteerima parlamendi ja 
kodanikuühiskonna sidusrühmadega;

20. palub nõukogul vastu võtta 2008. aasta mais komisjoni poolt esitatud ja 8. juulil 2008 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud seadusandliku ettepaneku Euroopa naabrus- ja 
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partnerlusinstrumenti käsitleva määruse artikli 23 muutmiseks, mis võimaldaks 
reinvesteerida varasematest tehingutest tagasimakstud vahendeid ja millega ELile antaks 
ülimalt vajalik instrument, et leevendada praeguse finantskriisi mõju Euroopa 
naabruspoliitika piirkonna ja eriti selle lõunaosa reaalmajandusele; 

21. rõhutab vajadust suurendada ELi tulevases, ajavahemikku 2014–2020 hõlmavas 
finantsperspektiivis ENP lõunamõõtmele eraldatavaid vahendeid, et tagada rahastamise 
vastavus poliitilistele taotlustele ja rakendada edasijõudnu staatust, ilma et see mõjutaks 
ENP ülejäänud prioriteete;

22. tunnustab Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa–Vahemere piirkonna investeerimis-
ja partnerlusrahastu (FEMIP) tehtud tööd, kuid rõhutab vajadust kasutada 
koostöövõimalusi teiste selles piirkonnas tegutsevate rahvusvaheliste 
finantsinstitutsioonidega;

Euroopa Parlamendi roll

23. rõhutab Euroopa Parlamendi otsustavat tähtsust poliitilise mõttevahetuse edendamisel 
ning parlamendi osa rahu ja demokraatia põhimõtete levitamisel naabruspoliitika 
partnerriikides, kasutades foorumina eeskätt parlamentidevahelisi delegatsioone ja 
Vahemere Liidu parlamentaarset assambleed;

24. kinnitab, et Euroopa Parlament kasutab ka edaspidi kindlalt parlamentaarse järelevalve 
teostamise õigust, et jälgida ENP rakendamist, ning peab ka komisjoniga regulaarselt 
arutelusid ENPI rakendamise asjus; hindab positiivselt komisjoni ja Euroopa 
välisteenistuse ulatuslikke konsultatsioone seoses ENP läbivaatamisega ning loodab, et 
komisjon ja Euroopa välisteenistus tagavad konsulteerimise ka asjakohaste dokumentide, 
näiteks ENP tegevuskavade ettevalmistamisel; nõuab peale selle, 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;

*
* *

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, liidu välisasjade 
ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, komisjonile, Euroopa välisteenistusele ning 
liikmesriikide ja Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikide valitsustele ja 
parlamentidele.


