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Balti Assamblee 36. istungjärgu 

RESOLUTSIOON  

 

 

Balti Assamblee, 

tulnud kokku 9.–10. novembril 2017 Eesti Vabariigis Tallinnas oma 36. istungjärgule, 

arutanud Balti Assamblee Eesti eesistumise saavutusi, Balti riikide ühisprojektide elluviimist, 

piirkonna julgeoleku tugevdamist, transpordi- ja energiataristu arengut, sisepoliitilisi arenguid 

ning Euroopa Liidu idapartnerluse riikide toetamist, 

rõhutades, et Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus tugevdab Euroopa kasvu ja väljendab 

kogu Balti regiooni seisukohti Euroopa tasemel, ning kinnitades taas vajadust püüelda 

poliitiliselt ja majanduslikult tugeva ja ühtse Euroopa Liidu poole, 

väljendades heameelt Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu vahelise koostöö kindla 

kooskõlastatuse üle, mis on viinud Balti regiooni kasvu ja jõukust soodustavate strateegiliselt 

oluliste partnerlussuhete sõlmimiseni, ning tõstes esile vajadust jätkata olemasolevate 

partnerlussuhete süvendamist ja uute sõlmimist, 

rõhutades, et Balti riikide ühised seisukohad, otsused ja projektid saadavad ülejäänud 

maailmale kindla sõnumi Balti partnerluse ja koostöö kohta, 

rõhutades vajadust veelgi arendada ühtset ja konkurentsivõimelist Balti regiooni, jätkates 

sihipärast ja pöördumatut lõimumist Euroopa transpordi- ja energiavõrgustikega, 

hinnates kõrgelt Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe allakirjutamist 

31. jaanuaril 2017, väljendades heameelt lepingu ratifitseerimise üle Eesti, Leedu ja Läti 

parlamendis ning kindlalt rõhutades, et Rail Baltica on strateegiline taristuprojekt mitte ainult 

Balti riikide, vaid kogu Euroopa jaoks, 

tõstes esile vajadust tugevdada ühismeetmeid, et järjekindlalt ja tõhusalt lahendada julgeoleku- 

ja kaitseprobleeme, kinnitades taas pühendumist koostöö tugevdamisele välis- ja 

sisejulgeoleku ja kaitse valdkonnas ning NATO Varssavi tippkohtumise otsuste täielikule 

elluviimisele kodanike kaitsmiseks ja stabiilsuse toetamiseks, ning kinnitades uuesti kindlat 

otsust eraldada vähemalt 2% SKTst riigikaitseks, 

mõistes teravalt hukka terrorismi, ekstremismi ja radikaliseerumise mis tahes vormid ja 

avaldused ning kinnitades meie jõulist otsust teha koostööd terrorismi ja organiseeritud 

kuritegevuse vastu võitlemisel, 

rõhutades meie tugevat toetust idapartnerluse riikide Euroopa Liidu suunalistele valikutele ja 

püüdlustele ning väljendades püsivat valmisolekut partnerriike toetada, 

kutsub Eesti, Leedu ja Läti parlamenti ja valitsust ning Balti Ministrite Nõukogu üles: 

julgeoleku- ja kaitsealase koostöö osas: 

- kooskõlastama Balti riikide tegevust NATO Varssavi tippkohtumise otsuste 

elluviimisel, jätkama kaitse planeerimise ja võimekuse arendamise sihipärast 

kooskõlastmist ning tagama USA ja teiste NATO liikmesriikide vägede alalise ja jõulise 

kohaloleku Balti riikides;  

- jätkama edasist koostööd kaitse planeerimise ja võimekuse arendamise valdkonnas; 

- aitama kaasa liitlasvägede sujuvale ja kiirele liikumisele piirkonnas ning lihtsustama 

sellega seotud bürokraatlikke protseduure Balti riikide vahel;  

- töötama välja tegevuskava Balti riikide piiriülese operatiivkoostöö tugevdamiseks; 
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- astuma kooskõlastatud samme, et suurendada meie võimet reageerida tõhusalt 

hübriidsõja tõstatavatele väljakutsetele ning töötama välja hübriidsõjavastaste tõrje- ja 

kaitsevahendite komplekti, kasutades kompleksset ja kohandatavat konventsionaalsete 

ja mittekonventsionaalsete vahendite kombinatsiooni; 

kooskõlastatud piirihalduse osas: 

- võtma kooskõlastatud meetmeid Euroopa Liidu välispiiri kaitseks; 

- koostama ja allkirjastama Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi valitsuse 

vahelised lepingud Läti-Eesti ja Läti-Leedu piiri korrashoiu ning piirivalve esindajate 

tegevuse kohta; 

- allkirjastatud "Leedu Vabariigi siseministeeriumile alluva riikliku piirivalveteenistuse, 

Leedu Vabariigi siseministeeriumile alluva politseiameti, Läti Vabariigi riikliku 

piirivalve ja Läti Vabariigi siseministeeriumi riikliku politseiameti vahelise kokkuleppe 

ühispatrullide kohta" alusel jätkama praktiliste juhiste ettevalmistamist, tagama 

kommunikatsiooni ühilduvuse ning kõrvaldama organisatsioonilised ja bürokraatlikud 

tõkked;  

- tagama Eesti, Leedu ja Läti piirivalveteenistuste operatiivse koostöö jätkumise 

piiriülese kuritegevusega võitlemisel; 

- jätkama rahvusvahelist koostööd rahvusvaheliste ebaseadusliku sisserände vastu 

võitlemisega ja organiseeritud kuritegelike rühmitiste tegevuse tõkestamisega seotud 

ühisoperatsioonide raames; 

Balti riikide ühiste sõjaliste hangete osas: 

- jätkama Balti riikide vahelisi läbirääkimisi sõjavarustuse hangete sünkroniseerimiseks 

ning ühiste sõjavarustuse haldamise ja hooldamise süsteemide ja remonditeenistuste 

loomiseks piirkonnas; 

- kooskõlastama Balti riikide sõjaliste ühishangete plaane kahe-, kolme- ja mitmepoolses 

formaadis nelja-aastaseks ajavahemikuks; 

- võtma kasutusele lihtsate sõjaliste hangete Balti standardi ja standardimise; 

strateegilise kommunikatsiooni osas: 

- töötama välja strateegilise kommunikatsiooniga seotud ühismeetmed;  

- käivitama ühistegevused Balti riikide ühiskondade ühtekuuluvuse tugevdamiseks ja 

suurendama ühiskonna vastupanuvõimet; 

- alustama läbirääkimisi inforuumi jälgimise ja analüüsimise piirkondliku keskuse 

loomise üle; 

- töötama välja strateegilise kommunikatsiooniga seotud ühiseid haridusprogramme ja 

ühisprojekte; 

Euroopa Liidu idapartnerluse riikide toetamise osas: 

- jätkama GUAMi riikide poliitilist ja majanduslikku toetamist; 

- aitama kaasa ELi ja USA vahelise koostöö tugevdamisele ja kooskõlastatud 

jõupingutustele idapartnerluse poliitikasuundumuste osas, mis annaksid arengule uue 

hoo; 

- tugevdama riigi ja ühiskonna vastupanuvõimet ning toetama reformiprotsesse 

idapartnerluse riikides; 

- rõhutama kindlat toetust idapartnerluse tippkohtumise ettepanekutele, mis on esitatud 

Balti Assamblee juhtide 4. oktoobril 2017 saadetud kirjas 2017. aasta idapartnerluse 

tippkohtumise riigipeadele ja valitsusjuhtidele; 

varjupaigataotlejate ja migrantide vastuvõtu ja lõimimise alase koostöö osas: 

- tegelema rändepõhjuste kõrvaldamisega ja põgenike lühiajalise sotsiaal-majandusliku 

lõimimisega ning soodustama põgenike tagasipöördumist päritolumaadesse; 
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- käivitama Balti Ministrite Nõukogu raames regulaarsed arutelud varjupaigataotlejate 

ümberjaotamise ja ümberasustamise teemal, et võrrelda lähenemisviise, poliitikaid, 

kasutatud rahasummasid ja praktilisi organisatsioonilisi protseduure Balti riikides; 

Balti riikides diplomite ja teaduskraadide automaatse tunnustamise sisseviimise osas: 

- koostama Balti riikide vahelise diplomite ja teaduskraadide automaatse tunnustamise 

lepingu lõpliku versiooni ja allkirjastama selle nii kiiresti kui võimalik; 

kõrg- ja kutseharidusalase koostöö osas:  

- töötama välja tegevuskava halduslike tõkete (koordineerimise, akrediteerimise, 

süsteemide ühilduvuse, kõrgkooli vastuvõtu, piiriüleste finantsarvelduste, teadustaristu 

jne puhul) kõrvaldamiseks selliste kulukate kõrg- ja kutsehariduse õppekavade nagu 

meditsiini ja veterinaaria õppekava käivitamiselt ning võtma meetmeid seadusandliku 

baasi sünkroniseerimiseks;  

- jätkama tööd Balti riikide uute ühiste kõrghariduse õppekavade käivitamisel 

kahepoolses ja kolmepoolses formaadis; 

- aktiivselt ja sihipäraselt lähenedes jätkama ühistegevust projektis "Balti 

teadusvõrgustik"; 

kutseharidus- ja täiendusõppealase koostöö osas: 

- viima aktiivselt ja sihipäraselt lähenedes ellu Läti Vabariigi haridus- ja 

teadusministeeriumi, Leedu Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti 

Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumi vahelist tahteavaldust töökohapõhise õppe 

Balti liidu kohta; 

- jätkama kahepoolseid ja kolmepoolseid ekspertide konsultatsioone ühiste kutsehariduse 

ja täiendusõppe programmide asjus; 

Balti riikide kultuurialase koostöö osas: 

- võttes arvesse Põhjamaade Kultuurifondi (Nordic Culture Fund) väärtuslikku kogemust 

ja silmapaistvat panust, alustama valitsustevahelisi läbirääkimisi Balti riikide 

asjaomaste ministeeriumite vahel Balti Kultuurifondi asutamise üle, et edendada 

kultuuripartnerlust ja tugevdada meie riikide vahelisi kultuurisidemeid, eriti meie 

riikide 100. aastapäeva valguses; 

tervishoiusektori koostöö osas: 

- tegusalt ja sihipäraselt jätkama ravimite ja meditsiiniseadmete ühishangete ning 

kesksete hangete kaudu soetatavate ravimite ja meditsiiniseadmete laenutamise 

partnerluslepingu ning Balti riikide vahel sõlmitud elundite siirdamise alase koostöö 

deklaratsiooni elluviimist; 

- innustama Lätit ja Leedut lõplikult vormistama ja allkirjastama lepingut piiriülese 

koostöö kohta kiirabiteenuste osutamisel Leedu-Läti piirialal; 

- algatama ekspertide tasandil läbirääkimised võimalike ühishangete nimekirja ja 

meditsiiniseadmete laenamise teemal; 

- alustama ekspertide tasandil konsultatsioone ühiste lähenemisviiside üle ravimite ja 

meditsiiniseadmete tootjatele; 

- algatama ekspertide tasandil läbirääkimised haiglate meditsiinivahendite võimalike 

ühishangete nimekirja üle; 

- lahendama logistilised takistused organite vahetamisel siirdamiseks; 

majanduskoostöö osas: 

- kooskõlastama ühismeetmeid digitaalse taristu toetamiseks ja tänapäevaste 

tehnoloogiate rakendamiseks eri sektorite üleselt ning levitama turvalise elektroonilise 
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allkirjastamise tava, e-allkirja kasutamist ja digitaalset dokumendivahetust Balti riikide 

vahel; 

- alustama koostööd Balti riikide ühise innovatsiooni- ja tööstussüsteemi 

ülesehitamiseks; 

- tõhustama Balti riikide kolmepoolseid konsultatsioone Euroopa Liidu järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku üle ühiste huvide määratlemise ja tagamise kaudu; 

transpordi ja taristu osas:  

- kiirendama Rail Baltica projekti rakendamist, tagades niiviisi selle õigeaegse 

elluviimise, kindlaksmääratud ajakavast kinnipidamise ja projekti kogukulude kasvu 

ärahoidmise ning kindlustades tulevastes Euroopa Liidu mitmeaastastes 

finantsraamistikes Euroopa Liidu toetuse ja rahastuse jätkumise kõrgeimas lubatavas 

ELi kaasrahastamise määras; 

- tugevdama jätkuvalt meie partnerlust Poola ja Soomega Rail Baltica projekti osas; 

- intensiivistama läbirääkimisi tulevaste transpordi- ja taristuprojektide üle Balti riikides, 

sealhulgas merendus- ja lennundussektori, intelligentsete transpordisüsteemide ja 

tänapäevaste liiklusteabesüsteemide üle; 

- võttes arvesse iga riigi eelarvelisi piiranguid, seadma prioriteediks maanteevõrgustiku 

arendamise ja leppima kokku regiooni maanteevõrgustiku arendamise ühises 

tegevuskavas; 

Balti elektrivõrkude Euroopa võrgustikega sünkroniseerimise osas: 

- võttes arvesse Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) uuringu 

tulemusi, otsustama kiiresti, milline on Balti riikide parim ja kulutõhusaim stsenaarium 

Balti elektrivõrkude sünkroniseerimiseks Euroopa võrgustikega; 

- leppima kokku sünkroniseerimise projekti elluviimise ajakavas ja konkreetsetes 

meetmetes; 

- tagama, et projekti ettevalmistamisel võetaks kõik vajalikud meetmed käsil olevate 

ülesannete sujuvaks täitmiseks; 

piirkondliku gaasi- ja elektrituru osas: 

- jätkama tööd läbipaistvate gaasi- ja elektrituru tingimuste loomiseks, et meelitada ligi 

investeeringuid ja uusi turuosalisi ning soodustada konkurentsi; 

- viima ellu regionaalse gaasituru arengukava ja esitama vähemalt kord aastas Balti 

Assambleele aruande selle elluviimise olukorra kohta; 

- tegema jätkuvalt pingutusi, et langetada otsus majanduslikult elujõuliste pikaajaliste 

regionaalsete lahenduste kohta, ja taotlema ühiselt Euroopa Liidu rahalist toetust 

kokkulepitud regionaalse lahenduse elluviimiseks; 

- tugevdama koostööd Soome ja Poolaga nende aktiivsemaks kaasamiseks ja osalemiseks 

regionaalsetel gaasi- ja elektriturgudel; 

Astravetsi tuumajõujama osas: 

- väljendama üksmeelset seisukohta Astravetsi tuumajõujaama arendamise küsimuses; 

- esitama ühise taotluse Astravetsi tuumajõujaama rahvusvahelise auditi tegemiseks, et 

kehtestada rangeimad rahvusvahelised ohutusnõuded; 

Nord Stream 2 osas: 

- sõnastama üksmeelse seisukoha, et Nord Stream 2 ei ole kooskõlas Euroopa Liidu 

varustusallikate ja imporditava energia tarnimise transiiditeede mitmekesistamise 

strateegiaga, Euroopa Liidu energiajulgeoleku strateegiaga ega välis-, julgeoleku- ja 

idapartnerluspoliitika eesmärkidega, tugevdades Euroopa Liidu sõltuvust Venemaa 

gaasitarnetest; 
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- kutsuma seetõttu Euroopa Komisjoni üles põhjalikult hindama Nord Stream 2 projekti 

vastavust Euroopa Liidu poliitilistele eesmärkidele ja tagama, et kõiki sellekohaseid 

Euroopa Liidu õigusakte täidetaks täiel määral. 

 

Tallinn, 10. november 2017 


