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ÜHINE JULGEOLEKU- JA KAITSEPOLIITIKA

Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) loob raamistiku ELi poliitilistele ja sõjalistele
struktuuridele ning liidu sõjalistele operatsioonidele ja tsiviilmissioonidele välisriikides. ELi
2016. aastal vastu võetud üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias esitatakse ÜJKP
strateegia ning Lissaboni lepinguga täpsustatakse institutsioonilisi küsimusi ja tugevdatakse
Euroopa Parlamendi rolli. ÜJKPs on hiljaaegu toimunud suured strateegilised ja operatiivsed
muutused. Julgeolekuohud ja üldsuse nõudmine ELi jõulisemate vastumeetmete järele
tingivad ÜJKP jätkuva arengu.

ÕIGUSLIK ALUS

Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) on liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP)[1]

lahutamatu osa. ÜJKP-le seab raamistiku Euroopa Liidu leping (ELi leping). ÜVJP ja ÜJKP
rahastamine on sätestatud lepingu V jaotise 2. peatüki 1. jao artiklis 41 ning poliitikat
kirjeldatakse lähemalt 2. jao artiklites 42–46 (Sätted ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta),
samuti protokollides nr 1, 10 ja 11 ning deklaratsioonides 13 ja 14. Euroopa Parlamendi rolli
ÜVJP ja ÜJKP arengus on kirjeldatud ELi lepingu artiklis 36.

ALUSLEPINGUTE SÄTTED ÜVJP KOHTA

Vastavalt ELi lepingu artiklile 42 võtavad ÜJKP alased otsused vastu Euroopa Ülemkogu
ja Euroopa Liidu Nõukogu. Otsuste langetamisel kehtib ühehäälsuse reegel, välja arvatud
mõned olulised Euroopa Kaitseagentuuriga (ELi lepingu artikkel 45) ja alalise struktureeritud
koostööga (ELi lepingu artikkel 46) seotud erandid, kus otsused tehakse kvalifitseeritud
häälteenamusega. Tavaliselt teeb ettepaneku otsuse vastuvõtmiseks liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrge esindaja (praegu Federica Mogherini), kes on ühtlasi Euroopa
Komisjoni asepresident (edaspidi „kõrge esindaja ja komisjoni asepresident“).
Lissaboni lepinguga võeti kasutusele mõiste „Euroopa võimete- ja relvastuspoliitika” (ELi
lepingu artikli 42 lõige 3), mis aga vajab veel täpsemat vormistamist. Lepinguga loodi ka
ühenduslüli ÜJKP ja muude liidu poliitikavaldkondade vahel, seades Euroopa Kaitseagentuurile
ja komisjonile kohustuse tegutseda vajaduse korral koostöös (ELi lepingu artikli 45 lõige 2).
See puudutab eriti liidu teadus-, tööstus- ja kosmosepoliitikat, millega seoses anti Euroopa
Parlamendile palju suuremad volitused mõjutada ÜJKPd senisest tunduvalt enam.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlamendil on õigus ÜJKPd kontrollida ning algatada kõrge esindaja ja komisjoni
asepresidendi ning nõukoguga selleteemalisi arutelusid (ELi lepingu artikkel 36). Samuti on
parlamendil volitused seoses ÜJKP eelarvega (ELi lepingu artikkel 41). Kaks korda aastas

[1]Vt ELi lepingu V jaotist (Üldsätted liidu välistegevuse kohta ning erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta);
samuti teabelehte 6.1.1 ELi välispoliitika kohta.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_6.1.1.pdf
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korraldab parlament ÜVJP ja ÜJKP rakendamise saavutuste arutelu ja kiidab heaks aruanded
ÜVJP kohta, mille koostab väliskomisjon ja mis sisaldavad vajaduse korral ÜJKPga seotud
elemente, ning ÜJKP kohta, mille koostab julgeoleku ja kaitse allkomisjon.
Alates 2012. aastast on Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid korraldanud igal
aastal kaks parlamentidevahelist konverentsi ÜVJPga seotud küsimuste arutamiseks. Sellealane
parlamentidevaheline koostöö on ette nähtud Lissaboni lepingu protokolliga nr 1, kus
kirjeldatakse liikmesriikide parlamentide rolli ELis.
Lissaboni lepingus tehtud uuendused on võimaldanud suurendada ÜJKP poliitilist sidusust.
Juhtides välisasjade nõukogu selle kaitseministrite koosseisus (ÜJKP küsimustes ELi otsuseid
langetav organ) ja Euroopa Kaitseagentuuri, on kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil
keskne institutsiooniline roll. Parlamendiga peetavate konsultatsioonide ja dialoogi poliitiline
raamistik areneb jätkuvalt, et võimaldada parlamendil täiel määral täita oma rolli ÜJKP
kujundamisel. Lissaboni lepingu kohaselt on Euroopa Parlament partner, kes kujundab liidu
välissuhteid ja tegeleb ülesannetega, mida on kirjeldatud 2008. aasta aruandes Euroopa
julgeolekustrateegia rakendamise kohta. Selles aruandes öeldakse: „Väga oluline on säilitada
üldsuse toetus meie üleilmsetele kohustustele. Tänapäeva demokraatlikes ühiskondades, kus
poliitika kujundamisel on tähtis roll meedial ja avalikul arvamusel, on rahva toetus väga
oluline selleks, et jätkata oma kohustuste täitmist mujal maailmas. Me lähetame politsei-
ja kohtusüsteemi eksperte ja sõdureid ebastabiilsetesse piirkondadesse üle kogu maailma.
Valitsustel, parlamentidel ja ELi institutsioonidel lasub vastutus teavitada, kuidas see aitab kaasa
julgeolekule kodus.”

EUROOPA PARLAMENDILE HUVI PAKKUVAD KÜSIMUSED

Parlament kontrollib ÜJKP arengut institutsioonide, võimete ja operatsioonide seisukohast
ning tagab, et julgeoleku- ja kaitseküsimuste käsitlemisel peetakse silmas ELi kodanike
väljendatud muresid. Regulaarselt toimuvad arutelud, kuulamised ja seminarid muu hulgas
järgmistel teemadel: ÜJKP sõjalised ja tsiviilmissioonid, kaitset ja julgeolekut mõjutavad
rahvusvahelised kriisid, mitmepoolsed julgeolekuraamistikud, relvastuskontrolli ja tuumarelva
leviku tõkestamise küsimused, terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus,
kaitse ja julgeoleku tulemuslikumaks muutmise head tavad ning sellealased õiguslikud ja
institutsioonilised arengud ELis.
Pärast kõrge esindaja ja asepresidendi 2010. aasta deklaratsiooni poliitilise vastutuse kohta
osaleb Euroopa Parlament korrapäraselt toimuvatel ühistel konsultatiivkohtumistel, kus
vahetatakse teavet nõukogu, Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoniga. Arvestades
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) rolli Euroopa julgeoleku tagamisel, osaleb
Euroopa Parlament NATO parlamentaarse assamblee tegevuses, et arendada ELi ja NATO
suhteid kummagi organisatsiooni sõltumatust respekteerides.

ÜJKP 2015. JA 2016. AASTAL – KIIRESTI ARENEV
POLIITIKAVALDKOND

Ehkki ÜJKP esimestel aastatel pärast 2009. aastal aset leidnud Lissaboni lepingu jõustumist
oluliselt ei muutunud, on sellel nii poliitiliselt kui ka institutsiooniliselt suur arengupotentsiaal.
ÜJKP peamised saavutused kuni 2014. aastani olid seotud asjaomaste ELi struktuuride
ühendamisega Euroopa välisteenistuse egiidi alla ning Euroopa Kaitseagentuuri põhikirja,
asukoha ja töökorra kindlaksmääramisega nõukogu poolt vastavalt ELi lepingu artikli 45 lõikele
2.
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Euroopa Parlament on hakanud juhtivalt tegelema ÜJKP edenemise kontrollimise ja poliitika
tagasilöökide analüüsimisega. Lisaks on parlament tungivalt nõudnud, et nõukogu ja
liikmesriigid suurendaksid ÜJKP tulemuslikkust.
Riigipeadele ja valitsusjuhtidele strateegilise impulsi andmise vajadust tunnistades seadis
Euroopa Ülemkogu 2013. aasta detsembris ÜJKP edendamiseks mitmed esialgsed eesmärgid.
Keskenduti kolmele valdkonnale: ÜJKP tulemuslikkuse ja mõju suurendamine, kaitsevõimete
arendamise kiirendamine ja Euroopa kaitsetööstuse tugevdamine. Samuti tehti kõrgele
esindajale ja asepresidendile ning Euroopa Komisjonile ülesandeks hinnata ELi ümbruses
toimuvaid muutusi, et anda teavet liidu jaoks tekkivatest probleemidest ja võimalustest, eriti
seoses julgeolekualaste arengutega.
Soovides neis küsimustes peatumatult edasi liikuda, palus Euroopa Ülemkogu kõrgel esindajal
ja asepresidendil koostada aruanne Ülemkogu 2013. aasta detsembri järeldustes sõnastatud
eesmärkide täitmise seisu kohta ning teha esialgsed ettepanekud järgnevateks sammudeks. 25.
ja 26. juunil 2015. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel tehti kõrgele esindajale
ja asepresidendile ülesandeks koostada 2016. aasta juunis toimuvaks Ülemkogu kohtumiseks
ELi üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia. Nõukogu kinnitas veel kord kolm 2013.
aastal sõnastatud ÜJKP peaeesmärki. Viimaste arengute põhjal näivad asjad küll liikuvat
õiges suunas, kuid ÜJKP eelnimetatud tõhustamiseks on vaja poliitilist tahet ning sidusaid ja
pikaajalisi algatusi. Euroopa Parlament on omalt poolt üles näidanud tahet tegutseda ja toetada
poliitilisi algatusi selles valdkonnas. Esimese praktilise tulemusena esitas parlament ettepaneku
rahastada ELi 2015. aasta eelarvest katseprojekti ÜJKP alaste uuringute kohta, mis tähendab, et
esmakordselt kantakse ELi vahendid Euroopa Kaitseagentuurile üle sõjalisi vajadusi käsitlevate
uuringute läbiviimiseks.

ELI ÜLDINE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA STRATEEGIA,
ÜJKP JA EUROOPA PARLAMENT

28. juunil 2016 tutvustas kõrge esindaja ja asepresident Federica Mogherini Euroopa
Ülemkogule Euroopa Liidu üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat. ELi üldine strateegia,
milles rõhk on julgeolekul, mille eesmärk on strateegiline sõltumatus ning milles käsitletakse
põhimõttekindlalt ja samas pragmaatiliselt Euroopa keskkonda, tähendab 2003. aasta Euroopa
julgeolekustrateegiaga võrreldes olulist mõttelaadi muutust. Strateegias sõnastatakse ELi
välispoliitika viis prioriteeti: liidu julgeolek; EList idas ja lõunas asuvate riikide ja
ühiskondade vastupanuvõime; ühtse konfliktikäsitluse väljatöötamine; koostöö korraldamine
eri piirkondades; ning ülemaailmne juhtimine 21. sajandil.
Uue strateegia rakendamiseks vaatab EL läbi olemasolevad valdkondlikud strateegiad ning
koostab ja viib ellu uued temaatilised või geograafilised strateegiad, mis on kooskõlas üldise
strateegia prioriteetidega. Üks neist on valdkondlik strateegia, milles täpsustatakse ELi sõjaliste
ja tsiviileesmärkide ulatust, ülesandeid, nõudeid ja võimekusalaseid prioriteete. Liikmesriigid
väljendasid rahulolu ELi üldise strateegiaga ning teatasid 2016. aasta juulis valmisolekust
jätkata tööd selle elluviimisel. Tugevate järelmeetmete tagamiseks vaadatakse üldise strateegia
rakendamine igal aastal nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendiga konsulteerides üle.
14. novembril 2016 esitati nõukogule ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakenduskava,
mille eesmärk on teoks teha strateegias sisalduv nägemus kaitse- julgeolekupoliitikast. Uute
eesmärkide ulatust arvesse võttes tehakse rakenduskavas 13 ettepanekut, mille hulgas on
kaitsekulutuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine, ELi kiirreageerimisvõime tõstmine,
kasutades selleks ka ELi lahingugruppe ning uus ühtne alaline struktureeritud kaitsekoostöö
nende liikmesriikide vahel, kes on valmis julgeoleku ja kaitse vallas suuremaid kohustusi



Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 4

võtma. Euroopa Ülemkogu toetas 2016. aasta detsembris rakenduskava ja kiitis uued eesmärgid
heaks. Lisaks kutsuti Ülemkogu järeldustes kõrget esindajat ja asepresidenti üles esitama
konkreetseid ettepanekuid tsiviil- ja sõjaliste võimete arendamise, kaitseküsimuste iga-aastase
kooskõlastatud läbivaatamise, alalise operatiivse planeerimise ja strateegilisel tasandil juhtimise
teenistuse loomise, alalise struktureeritud kaitsekoostöö ja ELi kiirreageerimisvahendite (sh ELi
lahingugrupid) kohta. Need ettepanekud tuleks esitada 2017. aasta esimesel poolel.
Euroopa Ülemkogu vaatas edusammud läbi 2017. aasta märtsis välisasjade ja kaitseküsimuste
kohtumisel. Ülemkogu järeldustes rõhutati sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise
teenistuse loomise olulisust. See on uus struktuur täitevvolitusteta sõjaliste missioonide
plaanimiseks ja juhtimiseks, mis peaks parandama ELi võimet kiiremini, tõhusamalt ja tõrgeteta
reageerida. Samuti hinnati edusamme muudes valdkondades, sealhulgas: alaline struktureeritud
kaitsekoostöö, mis kaasava modulaarse süsteemina võimaldaks liikmesriikidel teha julgeoleku-
ja kaitsevaldkonnas vabatahtlikkuse alusel veelgi rohkem koostööd; liikmesriikide juhitud
kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine, mis annaks parema ELi tasandil
ülevaate sellistest küsimustest nagu kaitsekulutused ja riiklikud investeeringud, samuti
kaitsesektori teadusuuringud, ning võimaldaks paremini kindlaks teha puudused ja need
kõrvaldada, ning käimasolev töö muudes valdkondades, näiteks ELi kiirreageerimisvahendite,
sealhulgas ELi lahingugruppide ja tsiviilvõimete tugevdamine, julgeolekut ja arengut toetava
suutlikkuse suurendamine ning olukorrateadlikkuse ja kaitsevõime arendamine.
Ülemkogu hindas ka edusamme ELi ja NATO ühiste koostööettepanekute rakendamisel, mis
esitati ELi ja NATO 2016. aasta juuli ühisdeklaratsioonis koostöö kohta, ning komisjoni
Euroopa kaitsealase tegevuskava rakendamisel. ELi Nõukogu esitab edasised strateegilised
suunised 2017. aasta juunis.
Euroopa Parlament on omalt poolt jätkuvalt nõudnud ELi liikmesriikide vahelist tihedamat
koostööd kaitsevaldkonnas ning Lissaboni lepingu kaitset ja julgeolekut puudutavate sätete
täielikku rakendamist. Eelkõige oma resolutsioonis ÜJKP rakendamise kohta nimetas
parlament jätkuvaid algatusi, millele 2016. aasta detsembris toimuval kaitseteemalisel
Euroopa Ülemkogu kohtumisel peaksid järgnema konkreetsed meetmed. Lisaks nõudis
ta kaitse- ja julgeolekuvaldkonna piisavat rahastamist ja kooskõlastatud investeeringuid
neisse valdkondadesse. Vähetähtis ei ole seegi, et Euroopa Parlamendi 2016. aasta
novembris avaldatud resolutsioonis Euroopa kaitseliidu kohta nõutakse poliitilise otsuse
tegemist Lissaboni lepingu potentsiaali rakendamiseks ning tuuakse sellekohaste peamiste
konkreetsete sammudena välja ühtne alaline struktureeritud kaitsekoostöö ja kriiside haldamise
võime. Parlament õhutas Euroopa Ülemkogu juhtima liidu ühise kaitsepoliitika järkjärgulist
kujundamist ja eraldama selle elluviimise tagamiseks täiendavad rahalised vahendid.
Parlament tegutseb ka edaspidi oma tasandil ja oma pädevuse piires ergutajana, et aidata
saavutada ELi eesmärgid julgeoleku tagajana tulemuslikul ja nähtaval moel, nagu ELi
kodanikud seda nõuavad.
Jérôme Legrand
06/2017
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