Viies idapartnerluse tippkohtumine Brüsselis

Müüdid idapartnerluse kohta
MÜÜT nr 1
Idapartnerluses osalemine viib lõpuks ELi liikmeks saamiseni
VALE: Idapartnerluse algatus ei ole ELiga ühinemise protsess. Selle eesmärk on luua jagatud demokraatia,
jõukuse, stabiilsuse ja tugevdatud koostöö ühine ala. Idapartnerlus tähendab kaasavat raamistikku, milles
Euroopa Liidu liikmesriigid ning Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova Vabariik, Ukraina ja Valgevene
osalevad koostöö tegemiseks eeskätt järgmistes valdkondades: 1) majandusareng ja turuvõimalused,
2) institutsioonide ja hea valitsemistava tugevdamine, 3) ühenduvus, energiatõhusus, keskkond ja
kliimamuutused, ning 4) liikuvus ja inimestevahelised kontaktid. Iga riik võib ise valida ambitsioonitaseme ja
eesmärgid, mille poole ta püüdleb oma suhetes Euroopa Liiduga.

MÜÜT nr 2
EL lõi idapartnerluse algatuse Venemaa provotseerimiseks
VALE: Idapartnerluse algatus ei ole suunatud ühegi riigi vastu; see on vastastikku kasutoov ja konstruktiivne
platvorm, mille kaudu selle piirkonna riigid saavad luua ELiga tihedamaid suhteid, kui nad seda soovivad. EL ei
nõua üheltki oma partnerilt, et see valiks ELi ja mõne muu riigi vahel. Me seisame heanaaberlike suhete eest.
Idapartnerlus austab iga partnerriigi püüdlusi ja ambitsioone.

MÜÜT nr 3
Idapartnerlus toob kaasa riigi destabiliseerimise või režiimi muutuse
VALE: Idapartnerluse ümberkujundava rolli eesmärk on tuua Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikide kodanike ellu
positiivne muutus. Üks peamisi viise, kuidas seda saavutada, on demokraatia reeglite ja põhimõtete juurutamine
ja edendamine. EL ei suru partnerriikidele peale ühtegi tegevust ega programmi. Koostöö üldine eesmärk on luua
jagatud demokraatia, jõukuse ja stabiilsuse ühine ala, võttes arvesse iga riigi individuaalseid püüdlusi.

MÜÜT nr 4
Idapartnerlus on partneritele vastu nende tahtmist peale surutud
VALE: Idapartnerlus on Euroopa Liidu ja kuue partnerriigi ühisalgatus. Seda ei surutud peale ning riigid saavad
ise valida oma koostöö ja ambitsioonide ulatuse. EL ei suru partnerriikidele peale ei reformikavu ega väärtusi.
Tegelikult on olukord vastupidine. Partnerriigid ise on teinud otsuse järgida ELi standardeid. Selleks
kehtestatakse näiteks läbipaistvaid ja aruandmiskohustusega valitsemisstruktuure ning ühtlustatakse
majandussektorites kohaldatavaid norme, et saada kasu vastastikuse kaubanduse võimalustest.

MÜÜT nr 5
ELi raha läheb korruptsiooni tõttu kaotsi
VALE: ELi vahendite kasutamist jälgitakse alati rangelt ning raha kasutamise kohta tuleb aru anda. Peale selle
toob korruptsioon kõige rohkem kahju tavainimestele, mistõttu üks tähtsamaid prioriteete, mida EL
partnerriikides toetab, on korruptsioonivastane võitlus: kohtureform, põhiseaduse ja valimiste reform, üldine
ettevõtluskeskkonna parandamine ning avaliku halduse reform. Toetus nendele reformidele, mille eesmärk on
luua õiglane, kontrolli- ja tasakaalustusmehhanismiga süsteem, on nii ELi kui ka partnerriikide kodanike huvides.

MÜÜT nr 6
Idapartnerlus on teinud võimalikuks massirände nendest riikidest Euroopa
Liitu
VALE: Euroopa Liit on sõlminud Gruusia, Moldova Vabariigi ja Ukrainaga lepingu, mis võimaldab nende kodanikel,
kel on biomeetriline pass, reisida Schengeni alal 180 päeva jooksul kuni 90 päeva viisavabalt. Nad võivad tulla
sugulaste või sõprade külastamiseks, turismi või ärilistel eesmärkidel, kuid mitte töötamiseks. Armeenia ja
Aserbaidžaaniga on sõlmitud viisalihtsustusleping, mille kohaselt on viisa ikkagi nõutav, kuid haldusmenetlused,
mida kodanikud peavad Schengeni alale reisimiseks läbi tegema, on lihtsamad. Koos nende lepingutega on
sõlmitud ka tagasivõtulepingud, mis näevad ette korra ebaseaduslike sisserändajate, sealhulgas kuritegevuses
osalenud isikute tagasisaatmiseks nende koduriikidesse. ELi välispiire ületavate inimeste andmeid kontrollitakse
süstemaatiliselt asjakohastes andmebaasides, et teha kindlaks, et need isikud ei kujuta endast ohtu avalikule
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korrale, sisejulgeolekule või rahvatervisele. Nendeks andmebaasideks on muu hulgas Schengeni infosüsteem
ning Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaas. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
juhib projekti, millega tugevdatakse neis kuues partnerriigis piirihaldust. Asjaomastele ametiasutustele
pakutakse nende vajadustele vastavat väljaõpet, et aidata neil suurendada julgeolekut, kaitsta haavatavaid
inimesi (nt varjupaigataotlejad, inimkaubanduse ohvrid), hoida ära piiriülest kuritegevust ja vähendada
korruptsiooni.

MÜÜT nr 7
Vabakaubandus avab ukse ebaausale konkurentsile, mida pakuvad
partnerriikide tooted ELi turul ja odavam tööjõud
VALE: ELi ja partnerriikide vahelised kaubandussuhted toovad kasu mõlemale poolele. Idapartnerluse riigid
pakuvad Euroopa ettevõtetele uusi turge ja tarbijaid ning Gruusia, Moldova ja Ukrainaga loodud põhjalikud ja
laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad toovad kasu kõnealuste riikide kodanikele, kellele on tänu rangematele
tarbijakaitsenõuetele kättesaadaval mitmekülgsemad, kvaliteetsemad ja ohutumad tooted. ELi eksport
kõnealusesse kuude partnerriiki on peaaegu kahekordistunud, suurenedes 16,3 miljardilt eurolt 2004. aastal
30 miljardi euroni 2016. aastal. 2017. aasta esimese kaheksa kuu näitajad on samuti paljulubavad, osutades
selgele kasvule kahepoolses kaubanduses kõigi kuue riigiga. Tollikontroll ELi välispiiridel tähendab seda, et
imporditud tooted peavad siiski vastama ELi standarditele ja nõuetele. Samuti võib EL võtta meetmeid, kui mõni
sektor ELis kaebab kahju üle, mida on tekitanud sellised ebaausad tavad nagu dumping või subsideerimine.

MÜÜT nr 8
EL teeb idapartnerluse kaudu koostööd riigipeadega, kes ei austa
demokraatiat või inimõigusi
VALE: Euroopa Liit tugineb demokraatia põhimõtetele ja inimõiguste austamisele. Euroopa Liit toetab ja kaitseb
neid väärtusi nii liidus sees kui ka mujal maailmas. Idapartnerluse lisaväärtus seisneb selles, et see on Euroopa
Liidu liikmesriikidele ja kuuele partnerriigile platvormiks, mille raames kokku tulla ning kogemusi ja häid tavasid
jagada. Parem valitsemine, sh institutsioonide ja hea valitsemistava tugevdamine, on üks idapartnerluse
esmatähtsatest valdkondadest. Väljaspool mitmepoolset idapartnerluse raamistikku on Euroopa Liidul iga üksiku
riigiga ka tihedad kahepoolsed suhted ning demokraatia ja inimõigustega seotud küsimusi käsitletakse
spetsiaalsetes iga-aastastes dialoogides.

MÜÜT nr 9
Idapartnerluses osalemine tähendab, et need riigid ei saa olla Euraasia
Majandusliidu liikmed
VALE: Osalemine idapartnerluse algatuses ei välista Euraasia Majandusliidu liikmeks olemist. Näiteks Armeenia
ja Valgevene osalevad mõlemas. EL toetab piirkondlikku integratsiooni kõigis maailma piirkondades. Kuid tema
toetus põhineb osalevate riikide vabal valikul ning rahvusvahelise õiguse, sealhulgas riigipiiride austamisel. Mis
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puutub Euroopa Liidu ja Euraasia Majandusliidu koostöösse, siis on see võimalik, kui ELi liikmesriigid otsustavad
sellega edasi minna ning tingimusel, et Minski kokkuleppeid täidetakse.

MÜÜT nr 10
ELi kodanikel ei ole idapartnerlusest kasu
VALE: Stabiilsed, turvalised ja jõukad riigid meie vahetus naabruses on äärmiselt tähtsad ELi enda stabiilsuse,
julgeoleku ja jõukuse jaoks ning neist on ELi kodanikel otseselt kasu. Idapartnerluse eesmärk on luua ühine ala,
millel on need omadused. Peale selle pakub idapartnerlus uusi turge ja tarbijaid mõlema poole ettevõtetele,
eelkõige tänu assotsieerimislepingutele, mis hõlmavad põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduspiirkondi.
Nende lepingute alusel on geograafilised tähised ja intellektuaalomand ELi kodanike, ettevõtete ja piirkondade
jaoks kaitstud. Muud kasutegurid, mis tulenevad idapartnerlusest ja tihedatest suhetest meie idanaabritega, on
kasvav turism ja suuremad vahetusvõimalused, eelkõige noorte jaoks (nt programm „Erasmus+“, idapartnerluse
noortefoorum). Euroopa Liit toetab idapartnerluse riikides ka sõltumatut meediat, kuna kriitiline ja vaba
meediakeskkond on ülitähtis demokraatia jaoks, mis omakorda soodustab stabiilsust ELi naabruses.

Learn more about the 5th Eastern Partnership summit
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