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Järgmiste isikute kohalviibimisel

***
EUROOPA LIIT, keda esindab
Mirek TOPOLÁNEK

Euroopa Ülemkogu eesistuja

José Manuel BARROSO Euroopa Komisjoni president
Javier SOLANA Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär / ühise 

välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
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***
ARMEENIA, keda esindab
Serž SARGSJAN Armeenia Vabariigi president
AUSTRIA, keda esindab
Hans Dietmar SCHWEISGUT Austria Vabariigi alaline esindaja Euroopa 

Liidu juures
ASERBAIDŽAAN, keda esindab
Ilham ALIJEV Aserbaidžaani vabariigi president
VALGEVENE, keda esindab
Vladimir SEMAŠKO Valgevene Vabariigi esimene asepeaminister
BELGIA, keda esindab
Herman VAN ROMPUY Belgia Kuningriigi peaminister
BULGAARIA, keda esindab
Sergei STANIŠEV Bulgaaria Vabariigi peaminister
KÜPROS, keda esindab
Markos KYPRIANOU Küprose Vabariigi välisminister
TŠEHHI VABARIIK, keda esindab
Mirek TOPOLÁNEK Tšehhi Vabariigi peaminister
TAANI, keda esindab
Lars Løkke RASMUSSEN Taani Kuningriigi peaminister
EESTI, keda esindab
Andrus ANSIP Eesti Vabariigi peaminister
SOOME, keda esindab
Matti VANHANEN Soome Vabariigi peaminister
PRANTSUSMAA, keda esindab
François FILLON Prantsuse Vabariigi peaminister
GRUUSIA, keda esindab
Mihhail SAAKAŠVILI Gruusia president
SAKSAMAA, keda esindab
Angela MERKEL Saksamaa Liitvabariigi liidukantsler
KREEKA, keda esindab
Konstantinos KARAMANLIS Kreeka Vabariigi peaminister
UNGARI, keda esindab
Gordon BAJNAI Ungari Vabariigi peaminister
IIRIMAA, keda esindab
Brian COWEN Iirimaa peaminister
ITAALIA, keda esindab
Maurizio SACCONI Itaalia Vabariigi sotsiaalminister
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LÄTI, keda esindab
Valdis DOMBROVSKIS Läti Vabariigi peaminister
LEEDU, keda esindab
Vygaudas UŠACKAS Leedu Vabariigi välisminister
LUKSEMBURG, keda esindab
Jean ASSELBORN Luksemburgi Suurhertsogiriigi 

asepeaminister ning välis- ja 
immigratsiooniminister

MALTA, keda esindab
Tonio BORG Malta Vabariigi asepeaminister ja 

välisminister
POOLA, keda esindab
Donald TUSK Poola Vabariigi peaminister
PORTUGAL, keda esindab
Luís AMADO Portugali Vabariigi asepeaminister ja 

välisminister
MOLDOVA VABARIIK, keda esindab
Andrei STRATAN Moldova Vabariigi asepeaminister ning 

välis- ja eurointegratsiooniminister
RUMEENIA, keda esindab
Emil BOC Rumeenia peaminister
SLOVAKKIA, keda esindab
Robert FICO Slovaki Vabariigi peaminister
SLOVEENIA, keda esindab
Borut PAHOR Sloveenia Vabariigi peaminister
HISPAANIA, keda esindab
Miguel Angel MORATINOS Hispaania Kuningriigi välisminister
ROOTSI, keda esindab
Fredrik REINFELDT Rootsi Kuningriigi peaminister
MADALMAAD, keda esindab
Jan Peter BALKENENDE Madalmaade Kuningriigi peaminister
UKRAINA, keda esindab
Viktor JUŠTŠENKO Ukraina president
ÜHENDKUNINGRIIK, keda esindab
David MILIBAND Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 

välisminister ja Rahvaste Ühenduse asjade 
minister

***
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EUROOPA PARLIAMENT, keda 
esindab
Hans-Gert PÖTTERING Euroopa Parlamendi president
REGIOONIDE KOMITEE, keda esindab
Luc Van den BRANDE Regioonide Komitee peasekretär
MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE,
keda esindab
Ivan VOLEŠ Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige

***
EUROOPA INVESTEERIMISPANK, keda 
esindab
Philippe MAYSTADT Euroopa Investeerimispanga president
EUROOPA REKONSTRUKTSIOONI-
JA ARENGUPANK,
keda esindab
Jean LEMIERRE Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 

president

***
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Armeenia Vabariigi, Aserbaidžaani Vabariigi, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene 
Vabariigi riigipead, valitsusjuhid ja esindajad, Euroopa Liidu esindajad ja selle 
liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid kohtusid Prahas omavaheliste suhete idapartnerluse 
loomisega uuele tasemele viimiseks ning võtsid vastu järgmise ühisavalduse:

Ambitsioonikam partnerlus Euroopa Liidu ja partnerriikide vahel

1. Idapartnerlus on Euroopa Liidu liikmesriikide ja nende Ida-Euroopa partnerite 
(edaspidi „partnerriigid”) ühine püüdlus, mis rajaneb ühistel huvidel ja 
kohustustel ning samuti jagatud omavastutusel ja kohustustel. Seda arendatakse 
ühiselt, täielikult läbipaistval viisil.

Praha tippkohtumisel osalejad lepivad kokku, et idapartnerlus rajaneb 
pühendumisele rahvusvahelise õiguse põhimõtetele ja põhiväärtustele, sealhulgas 
demokraatiale, õigusriigi põhimõttele, inimõiguste ja põhivabaduste austamisele 
ning samuti turumajandusele, säästvale arengule ja heale valitsemistavale.

Idapartnerlus tugineb kahepoolsetele lepingulistele suhetele ja täiendab neid. Seda 
arendatakse piiramata üksikute partnerriikide püüdlusi seoses nende ja Euroopa 
Liidu vaheliste tulevaste suhetega. Selles järgitakse diferentseerimise ja 
tingimuslikkuse põhimõtteid.

Idapartnerlust arendatakse samuti paralleelselt ELi ja kolmandate riikide vahelise 
kahepoolse koostööga.
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2. Idapartnerluse peamine eesmärk on luua vajalikud tingimused poliitilise ühtsuse 
ning Euroopa Liidu ja huvitatud partnerriikide vahelise edasise majandusliku 
integratsiooni saavutamise kiirendamiseks. ELi poliitika oluline tugevdamine 
partnerriikide suunal leiab aset Euroopa naabruspoliitika raames konkreetse 
idamõõtme väljatöötamise kaudu. Sel eesmärgil püütakse idapartnerlusega toetada 
partnerriikide poliitilisi ja sotsiaalmajanduslikke reforme, hõlbustades ELile 
lähenemist. See teenib eemärki täita jagatud kohustust tagada stabiilsus, julgeolek 
ja jõukus Euroopa Liidus, partnerriikides ja muidugi kogu Euroopa kontinendil.

Idapartnerlus peaks täiendavalt edendama stabiilsust ja mitmepoolse usalduse 
süvendamist. Konfliktid takistavad koostöö tegemist. Seetõttu rõhutavad Praha 
tippkohtumisel osalejad vajadust lahenda need võimalikult kiiresti ja rahumeelselt 
rahvusvahelise õiguse põhimõtete ja normide ning kõnealuse raamistiku kohaselt 
tehtud otsuste ja heakskiidetud dokumentide alusel.

Lisaks sellele võiks idapartnerlus aida kujundada tihedamaid sidemeid 
partnerriikide endi vahel.

3. Idapartnerlus edastab selge poliitilise sõnumi, et tuleb jätkuvalt liikuda reformide 
suunas ning neid tugevdada. Idapartnerlus annab täiendava tõuke partnerriikide 
majanduslikuks ning sotsiaalseks ja piirkondlikuks arenguks. See soodustab hea 
valitsemistava kujundamist, sealhulgas finantssektoris, edendab piirkondlikku 
arengut ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning aitab vähendada partnerriikide vahelist 
sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust. Seeläbi täiendab idapartnerlus asjaomaste 
rahvusvaheliste instrumentide kaudu antavat makromajanduslikku abi.
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Sügavamad kahepoolsed suhted

4. Praha tippkohtumisel osalejad soovivad ühiselt süvendada ja intensiivistada 
kahepoolseid suhteid ELi ja partnerriikide vahel, võttes arvesse iga partnerriigi 
konkreetset olukorda ja ambitsioone ning austades ELi ja vastava partnerriigi 
vahelisi toimivaid kahepoolseid suhteid. Nad nõustuvad, et idapartnerluse raames 
tehtav kahepoolne koostöö peaks looma baasi assotsiatsioonilepingute 
sõlmimiseks ELi ja nende partnerite vahel, kes soovivad ja suudavad järgida 
sellega võetavaid kohustusi.

5. Uued assotsiatsioonilepingud võimaldavad lisaks olemasolevatele kaubandus- ja 
investeerimisvõimalustele luua ulatuslikud ja kõikehõlmavad vabakaubandusalad 
või seada see eesmärgiks, mille puhul reguleerivate õigusnormide ühtlustamine 
tugevdab kaubanduse ja investeeringute liberaliseerimise positiivset mõju, millega 
kaasneb lähenemine ELi õigusnormidele ja standarditele. Partnerriikide säästva 
majandusarengu tagamiseks ja poliitilise stabiliseerimise toetamiseks on äärmiselt 
olulised avatud turud ja majandusintegratsioon. Ulatuslike ja kõikehõlmavate 
kahepoolsete vabakaubandusalade loomine ELi ja partnerriikide vahel võiks pikas 
perspektiivis tuua kaasa ulatuslike ja kõikehõlmavate vabakaubandusalade 
võrgustiku tekke.

6. Euroopa Liit töötab iga partnerriigiga eraldi välja terviklikud institutsioonide 
väljaarendamise programmid, et parandada nende haldussuutlikkust, sealhulgas 
koolituse, tehnilise abi ja mis tahes sobivate innovatiivsete meetmete abil.

7. Veel üheks idapartnerluse oluliseks aspektiks on kodanike liikuvuse toetamine ja 
viisanõuete kaotamine turvalises keskkonnas. Sellega edendatakse partnerriikide 
kodanike liikuvust lihtsustatud viisamenetluse ja tagasivõtulepingute kaudu; 
kooskõlas rännet käsitleva üldise lähenemisviisiga peaks EL pikaajalise 
eesmärgina üksikute partnerriikide puhul astuma üksikjuhtumipõhiselt toimides ka 
järkjärgulisi samme täieliku viisanõude kaotamise suunas, eeldusel et tagatud on 
hästi juhitud ja turvalise liikuvuse tingimused.
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8. Idapartnerluse eesmärk on tugevdada koostöö kaudu energiajulgeolekut 
pikaajalise stabiilse ja turvalise energiavarustuse ja -transiidi osas, sealhulgas 
parema õigusliku reguleerimise, suurema energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikate suurema kasutamise kaudu. Uutesse assotsieerimislepingutesse või 
muudesse ELi ja parterriikide vahelistesse kahepoolsetesse lepingutesse võiks 
lisada energiasõltumatust käsitlevad sätted. Energiaalases koostöös tuleks võtta 
arvesse ELi teist strateegilist energiaülevaadet ja iga partnerriigi energiapoliitikat.

Keskendumine mitmepoolsele koostööle

9. Idapartnerluse mitmepoolne raamistik tagab kootöö ning avatud ja vaba dialoogi, 
mis teenivad partnerluse eesmärke. See toimib Euroopa Liidu ja partnerriikide 
ühiselt tehtud otsuste põhjal. Raamistik on partnerriikidele foorumiks, kus 
vahetada teavet ning muutuste, reformide ja moderniseerimise käigus saadud 
kogemusi, ja ELile täiendavaks abivahendiks nende protsessidega kaasas 
käimiseks. Raamistik hõlbustab ühiste seisukohtade ja ühistegevuse arendamist. 
Mitmepoolset raamistikku kasutatakse eesmärgiga edendada sidemeid 
partnerriikide endi vahel ning see on foorumiks, kus arutada idapartnerluse edasist 
arengut.

ELile lähenemisel edusamme teha soovivate partnerriikide jaoks on määrava 
tähtsusega õigusnormide ühtlustamine. Mitmepoolne raamistik loob aluse selles 
osas süsteemselt tegutsemiseks, sealhulgas eriistungite korraldamiseks, mis on 
pühendatud ELi õigusnormide ja standardite tutvustamisele ja kirjeldamisele 
Euroopa Liidu poolt ning samuti nende võrdlemisele riiklike poliitikate ja 
õigusnormidega.

10. Idapartnerluse riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumised peetakse põhimõtteliselt 
iga kahe aasta järel. Need peaksid toimuma ELis ja partnerriikides. Välisministrid 
kohtuvad igal aastal. Need kõrgetasemelised kohtumised viivad idapartnerlust 
edasi ja kujundavad seda.
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11. Peamiste koostöövaldkondade – demokraatia, hea valitsemistava ja stabiilsus; 
majanduslik integratsioon ja lähenemine ELi valdkondlikele poliitikatele; 
energiajulgeolek; inimestevahelised kontaktid– alusel on Euroopa Komisjon 
praeguseks moodustanud neli temaatilist platvormi, mis võimaldavad korraldada 
eesmärgile suunatud istungeid ja pidada avatud ja vabu arutelusid.

12. Nelja temaatilise platvormi raames toimuvad esimesed kohtumised 2009. aasta 
juunis. Iga platvormi puhul kehtestatakse realistlikud põhieesmärgid, mida tuleks 
regulaarselt ajakohastada, koos vastava tööprogrammiga ning tehtud edusammud 
vaadatakse läbi. Kohtumised toimuvad vähemalt kaks korda aastas asjaomaste 
poliitikavaldkondade reforme juhtivate kõrgemate ametnike tasandil. Platvormid 
annavad aru välisministrite iga-aastastel kohtumistel. Platvormi tööd võidakse 
mõnikord arutada valdkondlikel ministrite kohtumistel. Samuti luuakse 
komisjonid, mis toetavad konkreetsetes valdkondades temaatiliste palatvormide 
tehtavat tööd.

Kolmandad riigid võivad üksikjuhtumipõhiselt osaleda temaatiliste platvormide 
konkreetsetes projektides, tegevustes ja kohtumistes, kui see aitab kaasa 
konkreetsete tegevuste eesmärkide ja idapartnerluse üldeesmärkide saavutamisele. 
Idapartnerluse mitmepoolses raamistikus läbiviidavates tegevustes osalemine 
peaks olema vabatahtlik ja põhinema koostööl.

13. Praha tippkohtumisel osalejad toetavad peamiste algatuste käivitamist, mis 
annavad idapartnerlusele täiendava tõuke, konkreetse sisu ja nähtavuse, ning 
ootavad õige pea selle üle arutelude pidamist platvormide raames.

14. Tagatakse Euroopa Liidu ja asjaomaste partnerriikide poolsete piirkondlike 
algatuste, eelkõige Musta mere sünergia vastastikune täiendavus. Koostoimet 
muude piirkondlike algatustega tuleks arvesse võtta iga üksikjuhtumi puhul eraldi.
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15. Praha tippkohtumisest võtsid osa Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga kõrgetasemelised esindajad. Idapartnerlusse 
kaastakse mitmepoolsete platvormide raames palju erinevaid osalejaid, kelle hulka 
kuuluvad riikide ministeeriumid, agentuurid, parlamendid, kodanikuühiskond, 
rahvusvahelised organisatsioonid (nagu OSCE, Euroopa Nõukogu ja OECD), 
rahvusvahelised finantsasutused, erasektor, majanduspartnerid ja tööturu 
osapooled.

Seetõttu kutsuvad Praha tippkohtumisel osalejad üles Euroopa Liidu ja 
partnerriikide parlamendiliikmeid esitama ideid seoses Euroopa Parlamendi 
ettepanekuga luua ELi idanaabruse parlamentaarne assamblee (EURO-NEST PA), 
ja Euroopa Komisjoni töötama välja idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumi 
loomise korra ja esitama selle kohta soovitusi.

Osalejad kutsuvad samuti üles Euroopa Investeerimispanka tegema 
idanaabruspoliitikaga seotud volituste raames tööd investeeringutoetuse vallas 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks. Nad kutsuvad Euroopa 
Investeerimispanka, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka ja teisi 
rahvusvahelisi finantsasutusi üles looma väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
sobiva ühise rahastamisvahendi.

Rahastamine

16. Kooskõlas 2009. aasta märtsis Euroopa Ülemkogu poolt vastu võetud 
idapartnerlust käsitleva avaldusega võimaldatakse suuremat Euroopa Liidu 
finantstoetust idapartnerluse eesmärkide saavutamiseks, võttes seejuures arvesse 
iga partnerriigi tehtud edusamme. Praha tippkohtumisel osalejad nõustuvad, et 
lisaks ühenduse abile ja riiklikule kaasrahastamisele vajab idapartnerlus 
täiendavaid rahalisi vahendeid ning seetõttu kutsutakse teisi rahastajaid, 
rahvusvahelisi finantsasutusi ja erasektorit üles võimaldama reformide, peamiste 
algatuste ja projektide toetamiseks täiendavat rahastamist.
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17. Idapartnerluses tuleks rakendada uudset lähenemist, et edendada avaliku ja 
erasektori ühisvastutust ja tihedamat koostööd. Proaktiivne poliitiline toetus ning 
ELi stimuleerivad algatused ja tagatised erasektorile peaksid looma tingimused, 
mis motiveerivad erasektorit investeerima konkreetsetesse projektidesse 
partnerriikides, aidates seega kaasa idapartnerluse eesmärkide saavutamisele.

18. Praha tippkohtumisel osalejad julgustavad Euroopa Investeerimispanka, Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka ja teisi rahvusvahelisi finantsasutusi 
tugevdama oma jõupingutusi, et aidata partnerriike reformi- ja 
moderniseerimisprotsessi läbiviimisel ning teha kindlaks sobivad 
investeerimisprojektid.

Kokkuvõtteks

19. Praha tippkohtumisel osalejad nõustuvad, et on vaja tutvustada üldsusele 
idapartnerluse peamiseid põhimõtteid ja eesmärke, mobiliseerida toetus sellele 
ning suurendada teadlikkust sellest. Konkreetsete projektide ja tegevuste suurem 
nähtavus toob algatuse kodanikele lähemale.

20. Praha tippkohtumisel osalejad kutsuvad praegust ja järgmist Euroopa Liidu 
Nõukogu eesistujariiki ning samuti Euroopa Komisjoni üles intensiivistama oma
ühiseid jõupingutusi koos partnerriikidega, et koostada ministrite ja kõrgemate 
ametnike kohtumiste ajakava idapartnerluse mitmepoolse lähenemisviisi alusel, 
määrata kindlaks temaatiliste platvormide prioriteetsed tegevused aastateks 2009–
2010 ning koostada ettepanekud peamiste algatuste võimalikult kiireks 
elluviimiseks.

21. Praha tippkohtumisel osalejad on kindlad, et Praha tippkohtumise tulemused ja 
idapartnerluse loomine edendab demokraatiat, tugevdab stabiilsust ja suurendab 
jõukust, tuues kestvat ja käegakatsutavat kasu kõikide osalevate riikide 
kodanikele. Praha tippkohtumisel osalejad teevad ühisavalduses määratletud 
eesmärkide saavutamiseks tihedat koostööd.


