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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu ja Vahemeremaade suhete kohta 
(2008/2231(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Barcelona deklaratsiooni, mis võeti vastu 27.–28. novembrini 1995. aastal 
Barcelonas toimunud Euroopa ja Vahemerepiirkonna riikide välisministrite konverentsil 
ja millega loodi Euroopa ja Vahemerepiirkonna partnerlus;  

– võttes arvesse komisjoni 20. mai 2008. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
„Barcelona protsess: Vahemere Liit” (KOM(2008)0319);

– võttes arvesse Barcelona protsessi ja Vahemere Liidu heakskiitmist 13.–14. märtsil 2008. 
aastal Euroopa Ülemkogul Brüsselis;

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

– võttes arvesse 5.–6. novembril 2007. aastal Lissabonis toimunud Euroopa ja Vahemere 
piirkonna riikide välisministrite konverentsi järeldusi;

– võttes arvesse 27.–28. novembril 2005. aastal Barcelonas Euroopa – Vahemere piirkonna 
partnerluse kümnenda aastapäeva tähistamiseks toimunud Euroopa – Vahemere piirkonna 
tippkohtumise järeldusi; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee 12. juuli 
2008. aasta deklaratsiooni;

– võttes arvesse Euroopa Liidu – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee eesistuja 
lõppdeklaratsiooni ning Euroopa Liidu – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee 
soovitusi, mis võeti vastu selle neljandal täiskogu istungjärgul 28. märtsil 2008. aastal 
Ateenas;

– võttes arvesse oma resolutsioone Euroopa Liidu Vahemere-poliitika kohta ja eelkõige 5. 
juuni 2008. aasta resolutsiooni1;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga 
"Inimõigusi ja demokratiseerimist puudutavate ELi meetmete tõhustamine Vahemere 
piirkonna partneritega. Strateegilised suunised." (KOM(2003)0294);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa 
naabruspoliitika arendamise kohta (KOM(2006)0726);

– võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika 

                                               
1 Vastu võetud tekstid, P6_TA(2008)0257.
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arendamise kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni ja naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

A. arvestades Vahemere piirkonna rolli kultuuride ja tsivilisatsioonide ristteena ning 
ühishuvide hulga suurenemist Euroopa Liidu ja tema partnerriikide vahel seoses 
rahumeelse kooseksisteerimise vajaduse ja globaliseerumisega ning sellest lähtuvalt 
vajadust tagada suurem piirkondlik ühtekuuluvus ja kujundada piirkonnas välja ühtne 
poliitstrateegia;

B. arvestades majanduslikku, poliitilist ja kultuurilist lõhet Vahemere kahe kalda vahel ning 
sellega kaasnevat ohtu kaugeneda rahu, turvalisuse ja õitsengu ühisruumi loomise 
eesmärgist;

C. arvestades, et Euroopa Liidu ja Vahemere piirkonna partnerriikide suhteid on vaja 
põhjalikult läbi vaadata, lähtudes olemasolevate kokkulepete rakendamisest, kuid võttes 
samuti arvesse seni rakendatud poliitika puudusi, sealhulgas Barcelona protsessi 
pettumust valmistavaid tulemusi;

D. arvestades Vahemeremaade suhtes rakendatud naabruspoliitika ilmseid puudusi, kuna 
kahepoolsete suhete eelistamise tõttu pole võimalik piirkonnas ühiselt olulisi reforme läbi 
viia; 

E. arvestades vajadust tagada Euroopa Liidu ja tema partnerriikide vaheliste suhete 
põhinemine võrdsetel alustel kogu Vahemere piirkonnas;

F. arvestades suurt vajadust edendada territoriaalset ja majanduslikku integratsiooni 
Vahemere piirkonna riikide vahel;

G. rõhutades, et valitsustevaheline tasand ei ole piisav selleks, et hõlmata Euroopa ja 
Vahemere piirkonna riikide vaheliste poliitiliste suhete kogu võrgustikku;

H. rõhutades seda, kui oluline roll on Euroopa Liidu – Vahemere piirkonna parlamentaarsel 
assambleel, mis koondab 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ja kõiki Lähis-Ida rahuprotsessiga 
liitunud osapooli;

I. arvestades, kui oluline on tagada kohalike asutuste, tööturu osapoolte ja 
kodanikuühiskonna osalemine Euroopa – Vahemere piirkonna suhete edendamisel;

J. tuletades meelde, et hädavajalik on hoiduda olemasolevate poliitikavahendite, 
poliitikakavade ja institutsionaalsete tasandite kõrvale või kohale veelgi uusi kuhjamast 
ning tagada Euroopa – Vahemere piirkonna suhetesüsteemi terviklik sidusus,

                                               
1 Vastu võetud tekstid, P6_TA(2007)0538.
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1. on seisukohal, et Barcelona protsessi ja Vahemere Liidu ettepanek (edaspidi "protsess”), 
mille riigipead ja valitsusjuhid 13. juulil 2008. aastal Pariisis toimunud Vahemeremaade 
tippkohtumisel heaks kiitsid, kujutab endast edasiminekut Vahemeremaade majandusliku 
ja territoriaalse integratsiooni poole; tervitab partnerluse avamist sellega mitte-
assotsieerunud riikidele ning eesmärki luua Euroopa Liidu ja tema Vahemere piirkonna 
parterriikide vahel võrdsetele alustele rajatud suhted;

2. avaldab heameelt selle üle, et Euroopa Liidu institutsioonide raames on protsess toetust 
leidnud;

3. kiidab heaks otsuse eelisarendada mitmepoolset raamistikku, mida tuleks arendada 
protsessi raames ette nähtud uute vahendite abil välja töötatava paari suurejoonelise 
projekti kaudu;
võtab siiski teadmiseks, et Vahemere piirkonnas endas puuduvad majandusliku ja 
territoriaalse integratsiooni strateegiad, mille abil selliseid projekte edendada;

4. on seisukohal, et projektide elluviimiseks tuleb kasutada programmikokkuleppe mudelit, 
mille abil määrata lähimuspõhimõtte kohaselt kindlaks erinevate institutsionaalsete 
tasandite (Euroopa Liit, liikmesriigid, piirkonnad, ettevõtjad, tööturu osapooled) 
esindajate vastutus rahalises ja juhtimisplaanis;

5. kutsub üles leidma projektidele uusi, laiapõhjalisemaid rahastamisvõimalusi, kaasates ka 
erasektori; kinnitab, et pooldab endiselt Euroopa – Vahemere piirkonna 
investeerimispanga loomist;

6. on seisukohal, et tuleb tagada Euroopa Liidu rahaline osalemine Vahemere piirkonna 
projektides ka olukorras, kus finantsperspektiivi pole läbi vaadatud, ilma et kahjustataks 
käimasolevaid või kavandatud Euroopa – Vahemere piirkonna regionaalseid programme, 
mille tõhustamist on Euroopa Parlament mitmel korral soovitanud; rõhutab sellega seoses 
Euroopa Parlamendi volitusi Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmises;

7. on seisukohal, et protsessi suhtes välja pakutud institutsiooniline struktuur, sealhulgas 
kaaseesistuja institutsioon, kahe aasta tagant toimuvad tippkohtumised, alaline 
ühiskomitee, kõrgete ametnike kohtumised ja ühissekretariaat, aitavad partnerluse raames 
volitusi tasakaalustada; ootab, et 3. novembril 2008. aastal teeks Vahemere Liidu 
välisministrid esimesel kohtumisel selles suhtes vajalikud otsused;

8. nõuab, et kõnesoleva algatuse institutsioonilist külge puudutavates otsustes võetaks 
arvesse Euroopa Liidu – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee ja Euroopa 
Parlamendi rolli;

9. tervitab seda, et protsessi raames on tunnustatud Euroopa Liidu – Vahemere piirkonna 
parlamentaarse assamblee legitiimset parlamentaarset rolli; palub suurendada tema rolli 
majandusliku ja territoriaalse integratsiooni strateegiate ja projektide esitamise ja 
hindamise suhtes ning anda talle võimalus esitada soovitusi välisministrite kohtumisele; 

10. märgib, et mõned protsessis osalevad riigid ei ole Euroopa – Vahemere piirkonna 
partnerluse osalised; kutsub selles suhtes nõukogu, komisjoni ja kõiki protsessis osalevaid 
riike üles looma sidusat suhteraamistiku, mille suhtes Vahemere Liit esindaks Vahemere 
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piirkonna riikide partnerluse majandusliku ja territoriaalse integratsiooni telge; 

11. rõhutab vajadust vaadata sügavuti läbi kogu Euroopa Liidu Vahemere-poliitika, 
tugevdades selle poliitilist mõõdet ja kaasarengut, ning tuletab meelde, et ühelgi juhul ei 
piira protsess Vahemere-poliitika laialdasemat haaret;

12. on seisukohal, et rahu, julgeoleku, inimõiguste ja demokraatiaga, samuti nagu 
kultuurikoostööga seotud küsimusi tuleb vaadelda Euroopa – Vahemere piirkonna suhete 
raames; kinnitab veelkord, et Vahemere Liit on nende suhete üks aspekte, mis keskendub 
strateegiliste kavade ja konkreetsete projektide kaudu territoriaalsetele, infrastruktuuri- ja 
keskkonnaküsimustele; 

13. on seisukohal, et Euroopa – Vahemere piirkonna suhete tugevdamine aitab kaasa rahu ja 
õitsengu ruumi ülesehitamisele; rõhutab, et seda eesmärki võimaldab saavutada ainult 
piirkonnas esinevatele konfliktidele lahenduse otsimine läbirääkimiste teel; rõhutab, et 
kiiremas korras tuleb koos araabia maade, sealhulgas Pärsia lahe äärsete riikide ning kõigi 
Vahemeremaadega ellu rakendada jagatud julgeoleku doktriini; 

14. kinnitab vajadust edendada inimõiguste ja õigusriigi põhimõtet; soovib tänaseks 
saavutatud tulemustele hinnangu andmist ning partnerluse raames rakendatud 
instrumentide kohandamist omavahel ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu 
Euroopa Nõukogu instrumentide suhtes;

15. avaldab muret liikmesriikides leviva suundumuse suhtes vaadelda Vahemere poliitikat 
julgeolekuvõtmes ja eelkõige seoses sisserände ohjamisega;

16. peab ülioluliseks konkreetsete, käegakatsutavate eesmärkide saavutamist sotsiaalvallas; 
tuletab sellega seoses meelde, et vabakaubandusala loomist ei tule vaadelda üksnes 
majanduskasvu seisukohast, vaid eelkõige lähtuvalt võimalusest luua uusi töökohti; 
tuletab meelde, et Vahemeremaades vajavad esmajärjekorras sotsiaalset abi noored ja 
naised;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning kõigi Vahemere piirkonna riikide 
valitsustele ja parlamentidele.


	741407et.doc

