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VÄLISPOLIITIKA: EESMÄRGID,
VAHENDID JA SAAVUTUSED

Euroopa Liidu ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale (ÜVJP) pandi alus 1993.
aastal ja seda on hilisemate aluslepingutega tugevdatud. Euroopa Parlament
kontrollib ÜVJPd ja osaleb selle arendamises, eelkõige toetades liidu välisasjade
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa välisteenistuse, ELi eriesindajate ning
ELi delegatsioonide tegevust. Euroopa Parlamendi eelarvepädevus aitab kujundada
ÜVJP haaret ja ulatust ning ELi välistegevust toetavaid rahastamisvahendeid.

ÜVJP ARENG ALUSLEPINGUTES

Euroopa Liidu ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale pandi alus 1993. aastal Euroopa
Liidu lepinguga (ELi leping) ning selle eesmärk on hoida rahu, tugevdada
rahvusvahelist julgeolekut, edendada rahvusvahelist koostööd ning arendada ja
kindlustada demokraatiat, õigusriiki ning inimõiguste ja põhivabaduste järgimist.
ELi lepinguga loodi nn kolme samba süsteem, milles ÜVJP moodustas teise
samba. 1997. aasta Amsterdami lepinguga sätestati tõhusam otsustusprotsess,
millega nähakse muu hulgas ette konstruktiivne hääletamisest hoidumise võimalus
ja kvalifitseeritud häälteenamus. Euroopa Ülemkogu lõi 1999. aasta detsembris
ühise välis- ja julgeolekupoliitika elluviimiseks kõrge esindaja ametikoha. 2003. aasta
Nice'i lepinguga tehti mõningad muudatused, et otsustamisprotsessi sujuvamaks
muuta, ning volitati nõukogu otsuse põhjal 2001. aasta jaanuaril loodud poliitika-
ja julgeolekukomiteed teostama kriisiohjamisoperatsioonide poliitilist kontrolli ja
strateegilist juhtimist.
1. jaanuaril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga sai Euroopa Liit juriidilise isiku staatuse
ning pandi paika tema välisteenistuse institutsiooniline ülesehitus. Lisaks likvideeriti
1993. aastal ELi lepinguga kehtestatud kolme samba süsteem. Lepinguga lisandus
uusi ÜVJPs osalejaid, sh liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes on
ühtlasi ka komisjoni asepresident (edaspidi – „kõrge esindaja“), ja Euroopa Ülemkogu
alaline eesistuja. Moodustati ka Euroopa välisteenistus ning täiustati ühist julgeoleku-
ja kaitsepoliitikat (ÜJKP), mis on ÜVJP lahutamatu osa (lähemalt vt 5.1.2).
ÜVJP õiguslik alus sätestati ELi lepingus ja seda muudeti Lissaboni lepinguga. ELi
lepingu V jaotise artiklid 21–46 sisaldavad üldsätteid liidu välistegevuse kohta ning
erisätteid ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta. Liidu välistegevust käsitletakse
Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) 5. osa artiklites 205–222. Lisaks
kohaldatakse 7. osa artikleid 346 ja 347.
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Tulevikku vaadates tehti 2022. aasta mais vastu võetud ELi Euroopa tuleviku
konverentsi lõpparuandes ettepanek, et EL peaks parandama suutlikkust võtta vastu
kiireid ja tõhusaid otsuseid, eelkõige ÜVJP valdkonnas, rääkides ühel häälel ja
tegutsedes tõeliselt ülemaailmse osalejana, näidates positiivset rolli maailmas ja tuues
kriisidele reageerimise kaudu kaasa muutused.

EUROOPA PARLAMENDI VÄLISPOLIITILISED VOLITUSED JA
VAHENDID

Ehkki parlamendi ametlik roll välispoliitilises otsustusprotsessis on piiratud, on
ta algusest peale toetanud ÜVJP kontseptsiooni ja püüdnud selle kohaldamisala
laiendada. Seoses viimasel kümnendil ilmnenud rahvusvaheliste probleemidega
on Euroopa Parlament korduvalt nõudnud ELi välisministri ametikoha ja ELi
diplomaatilise teenistuse loomist. Praktikas on parlament hakanud teataval määral
tegema välisküsimustes mitteametlikku koostööd nii Euroopa välisteenistuse, ELi
eesistujariigi, nõukogu sekretariaadi ja komisjoni kui ka liikmesriikide parlamentidega.
ELi lepingu artikli 36 kohaselt peab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Euroopa Parlamendiga regulaarselt konsulteerima ÜVJP põhiaspektide ja -valikute
küsimustes ning teavitama parlamenti selle poliitikavaldkonna arengust. Parlament
korraldab kaks korda aastas mõttevahetuse ÜVJP eduaruannete üle ning esitab
nõukogule ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale küsimusi ja
annab neile soovitusi.
Parlamendi õigust olla ÜVJP/ÜJKP küsimustes teavitatud ja konsulteeritud kindlustati
2010. aastal veelgi kõrge esindaja avaldusega, mis käsitleb poliitilist vastutust.
Avalduses nähti muu hulgas ette:
— suurendada nn ühiste konsultatiivkohtumiste tähtsust, mis võimaldab selleks

volitatud Euroopa Parlamendi liikmete rühmal kohtuda oma kolleegidega
nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteest, Euroopa välisteenistusest ja Euroopa
Komisjonist, et arutada kavandatavaid ja käimasolevaid ÜJKP tsiviilmissioone;

— kinnitada parlamendi erikomisjoni õigust saada ÜVJPga ja ÜJKPga
seotud konfidentsiaalset teavet. Selle õiguse aluseks on 2002. aasta
institutsioonidevaheline kokkulepe;

— pidada parlamendikomisjonide korraldatavate koosolekute ja kuulamiste ajal
arutelusid missioonide ja delegatsioonide juhtide jt ELi kõrgete ametiisikutega;

— volitada kõrget esindajat esinema vähemalt kaks korda aastas Euroopa
Parlamendi ees, et anda aru ÜVJP/ÜJKP hetkeseisust ning vastata küsimustele.

Lisaks mainitud poliitilisele dialoogile teostab parlament oma volitusi eelarvemenetluse
kaudu. Parlament kui üks kahest ELi eelarvepädevast institutsioonist peab kinnitama
ÜVJP iga-aastase eelarve. ÜVJP eelarve iga-aastase heakskiitmise raamistik ja
põhistruktuur ning aruandlusmehhanismid kehtestatakse 2020. aasta detsembri
institutsioonidevahelise kokkuleppega eelarvedistsipliini kohta. Kolmepoolsetel
läbirääkimistel nõukogu ja komisjoniga aitab Euroopa Parlament ka kujundada
asjakohaseid välistegevuse rahastamisvahendeid.
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Parlament kontrollib regulaarselt Euroopa välisteenistuse tegevust ning annab
välisteenistusele soovitusi struktuursetes küsimustes, alates teenistuse geograafilisest
ja soolisest tasakaalustatusest kuni tema suheteni teiste ELi institutsioonide ja
liikmesriikide diplomaatiliste teenistustega. Lisaks peab parlament regulaarset dialoogi
kõrge esindajaga ning teatavatesse piirkondadesse või teatavates küsimustes
määratud ELi eriesindajatega. Parlamendikomisjonid, kes aitasid luua Euroopa
välisteenistust, vahetavad ka arvamusi välisteenistuse delegatsioonide värskelt
ametisse nimetatud juhtidega.
Parlamendil on oma roll ka rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste ja
lepingute täitmise järelevalves. Selliste lepingute sõlmimiseks vajab nõukogu Euroopa
Parlamendi nõusolekut (lähemalt vt 5.2.1, 5.2.3).

EUROOPA PARLAMENDI ÜVJPGA SEOTUD SISESTRUKTUURID

Suur osa parlamendi sisulisest tööst ÜVJP alal tehakse valdkondlikes
parlamendikomisjonides, eeskätt väliskomisjonis (AFET) ja selle kahes allkomisjonis
(julgeoleku ja kaitse allkomisjon (SEDE) ja inimõiguste allkomisjon (DROI)), samuti
rahvusvahelise kaubanduse komisjonis (INTA) ja arengukomisjonis (DEVE). Nende
tööd täiendas ajutine välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse
protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon INGE ning täiendab selle
erikomisjoni töö põhjal järelmeetmeid võttev erikomisjon INGE 2. Kõik need komisjonid
kujundavad ÜVJPd oma raportite ja arvamuste kaudu. Nad on ka parlamendi
peamised kontaktpunktid suhtlemisel üleilmsete juhtimisstruktuuride (sh ÜRO), teiste
ELi institutsioonide, nõukogu eesistujariikide ja liikmesriikide parlamentidega.
ÜVJP alast tööd teevad ka Euroopa Parlamendi delegatsioonid, kelle
ülesanne on säilitada ja arendada parlamendi rahvusvahelisi kontakte (eelkõige
parlamentidevahelise koostöö kaudu), edendades selle käigus ELi põhiväärtusi,
sh vabadust, demokraatiat, inimõigusi, põhivabadusi ja õigusriiki. Praegu
on Euroopa Parlamendil 44 alalist parlamentidevahelist delegatsiooni, mis
hõlmavad parlamentaarseid ühiskomisjone, parlamentaarseid koostöökomisjone,
muid parlamendidelegatsioone ning parlamentaarseid ühisassambleesid. Nende
hulka kuuluvad parlamentidevahelised delegatsioonid järgmistes mitmepoolsetes
assambleedes:
— AKV–ELi parlamentaarne ühisassamblee, mis moodustati selleks, et tuua kokku

Euroopa Parlamendi liikmed ja valitud esindajad nendest Aafrika, Kariibi mere ja
Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikidest, kes on allkirjastanud Cotonou lepingu;

— EuroLat – mitmepoolne parlamentaarne ühisassamblee, mis sai alguse 1999.
aasta juunis loodud ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna vahelisest
kahepoolsest strateegilisest partnerlusest;

— EuroNesti parlamentaarne assamblee – ELi idapartnerluse parlamentaarne
foorum, mis ühendab Euroopa Parlamendi ja idapartnerluse riikide parlamentide
liikmeid;
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— Vahemere Liidu parlamentaarne assamblee (PA-UfM) esindab Vahemere Liidu
(endine Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlus ehk Barcelona protsess)
parlamentaarset mõõdet.

EUROOPA PARLAMENDI MÕJU ÜVJP-LE

Euroopa Parlamendi kaasamine ÜVJPsse aitab tõhustada demokraatlikku kontrolli
selle poliitika üle. Parlament on innukalt toetanud Lissaboni lepingu järgset
institutsioonilist struktuuri ning komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa välisteenistuse, ELi delegatsioonide ja ELi
eriesindajate osatähtsuse suurendamist, samuti sidusamat poliitikat ja tulemuslikumat
ÜVJPd, sealhulgas sanktsioonide vallas. Dubleerimise ja ebaefektiivsuse vältimiseks
on parlament nõudnud ELi välispoliitika poliitiliste ja finantsvahendite suuremat
sidusust.
Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse ÜVJP küsimustes, ta teostab selle
üle kontrolli ja annab strateegilise poliitilise panuse. Parlamendi tegevuse
keskmes on regulaarsed arutelud komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade
ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga olulistel välispoliitilistel teemadel täiskogu
istungitel või väliskomisjonis, eelkõige ÜVJP rakendamist käsitleva aastaaruande
üle. Parlament on toiminud platvormina kogemuste vahetamiseks institutsioonide ja
valitsuste tasandi poliitikakujundajate, samuti kodanikuühiskonna ja teadmuspõhiste
kogukondade (nt mõttekojad ja teadlased) vahel, aidates tõsta üldsuse teadlikkust
ÜVJPst ja hõlbustades mitmesuguste ELi-siseste ja ELi-väliste, riiklike ja mitteriiklike
partnerite osalemist. Oma tegevusega on Euroopa Parlament suurendanud ELi
välispoliitika nähtavust ning toiminud sillana ELi institutsioonide ja kodanike vahel.

ÜLDINE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA STRATEEGIA JA
EUROOPA PARLAMENT

Euroopa Ülemkogu tegi 2015. aasta juunis kõrgele esindajale ülesandeks valmistada
2016. aasta juuniks ette Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia. See
otsus tehti ülemaailmsel tasandil toimuvatele peamistele muutustele ja probleemidele
antud kõrge esindaja strateegilise hinnangu põhjal, milles järeldati, et 2003.
aastal vastu võetud Euroopa julgeolekustrateegia vajab muutmist. Üldise strateegia
eesmärk oli luua lai strateegiline raamistik, mis võimaldaks ELil mõista praeguseid
rahvusvahelisi probleeme ning reageerida neile jõuliselt ja sidusalt, tuginedes tema
käsutuses olevatele eri vahenditele ja mehhanismidele.
Euroopa Parlament osales üldise strateegia konsultatsiooniprotsessis koos
liikmesriikide, riikide parlamentide, ekspertide ja laiema üldsusega. Parlament
korraldas üldise strateegia teemalisi väliskomisjoni koosolekuid ja ekspertide kuulamisi
ning võttis vastu resolutsiooni pealkirjaga „EL muutuvas maailmas, mis on üha
rohkem ühendatud, vaidlustatum ja keerukam“, milles väljendati parlamendi soove ELi
välispoliitika tulevase suuna kohta.
Kõrge esindaja tutvustas 28. juunil 2016 Euroopa Liidu üldist välis- ja julgeolekupoliitika
strateegiat Euroopa Ülemkogule. ELi üldine strateegia, mille rõhk on julgeolekul,
mille eesmärk on strateegiline sõltumatus ning milles käsitletakse Euroopa
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keskkonda põhimõttekindlalt, kuid pragmaatiliselt, tähendab 2003. aasta Euroopa
julgeolekustrateegiaga võrreldes olulist põhimõttelist muutust. ELi üldine strateegia
sisaldab ELi välispoliitika jaoks viit prioriteeti:
— liidu julgeolek;

— Euroopa Liidust idas ja lõunas asuvate riikide ja ühiskondade vastupanuvõime;

— ühtne konfliktide käsitlus;

— piirkondlikud koostöökorraldused;

— ülemaailmne juhtimine 21. sajandil.

Uue strateegia elluviimiseks vaatas EL läbi mitu kehtivat valdkondlikku strateegiat ning
koostas üldise strateegia prioriteetidele vastavad uued temaatilised või geograafilised
strateegiad. Üks neist oli valdkondlik strateegia, milles määratletakse ELi tsiviil- ja
sõjalise tasandi eesmärgid, ülesanded, nõuded ja esmatähtsad võimed.
ELi üldise strateegia julgeoleku- ja kaitseaspekte täiendati oluliselt ELi strateegilise
kompassiga, mille Euroopa Ülemkogu kiitis heaks 24.–25. märtsil 2022. Euroopa
julgeolekut ja ülemaailmset stabiilsust ähvardava strateegilise probleemi tõttu, mida
põhjustab Venemaa sissetung Ukrainasse, käivitas EL hiljuti ÜJKP ja kaitsetööstuse
valdkonnas mitu uut algatust (lähemalt vt 5.1.2).

PARLAMENDI IGA-AASTASED RESOLUTSIOONID

Parlamendi 2021. aasta resolutsioonis ÜVJP rakendamise kohta kutsuti ELi üles
muutuvas geopoliitilises olukorras ennast positsioneerima kolmandate riikide eelistatud
partnerina. Veel rõhutati, et EL peab tegema peamiste ülemaailmsete partneritega
tihedat koostööd ning olema mitmepoolses süsteemis kesksete institutsioonide aktiivne
kaitsja. Parlament väljendas veendumust, et ELi ees seisvaid probleeme saab
lahendada vaid ühiselt, ning nõudis tõeliselt ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat, mis
tugevdaks liidu ülemaailmset rolli ja strateegilist tegutsemisvõimet. Ühtlasi nõudis
parlament ELi üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia läbivaatamist, et võtta
arvesse kogemusi uuest geopoliitilisest dünaamikast, ning ÜVJP eesmärkide ja
vahendite ümberhindamist.
Oma 17. veebruari 2022. aasta resolutsioonis ÜVJP rakendamise kohta väljendas
Euroopa Parlament ootust, et „strateegiline kompass aitab kujundada ELi julgeoleku ja
kaitse ühise tulevikuvisiooni, kuidas saavutada strateegiline autonoomia“, ning rõhutas,
et „tulemus peaks peegelduma 2016. aasta ELi üldise strateegia muudetud versioonis,
milles võetakse arvesse peamisi ohte, katsumusi ja võimalusi ning pakutakse ELile
viise, kuidas etendada kogu maailmas ennetavamat rolli“. Äärmiselt olulisena rõhutab
parlament, et „globaalse liidrirolli kindlustamise strateegilise eesmärgi saavutamiseks
peaks EL oma ÜVJP kujundama järgnevast kuuest meetmest lähtuvalt:
— reeglitel põhineva rahvusvahelise korra kaitsmine, mis põhineb ÜRO hartas,

Helsingi lõppaktis ja Pariisi uue Euroopa hartas sätestatud põhimõtetel ja
kohustustel,
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— globaalsete prioriteetidega seotud mitmepoolsete partnerlussuhete, eelkõige ELi
ja ÜRO partnerluse tugevdamises juhtrolli võtmine ning demokraatia ja inimõiguste
kaitsmine ja edendamine kogu maailmas,

— ELi nähtavuse ja otsuste tegemise tõhustamine ning ELi tugevate ja pehmete
jõuinstrumentide täielik ja tõhusam ärakasutamine, sealhulgas kvalifitseeritud
häälteenamust nõudva hääletuse kasutuselevõtmisega ELi välispoliitika otsuste
tegemisel,

— Euroopa suveräänsuse saavutamine, ühendades sidusalt ELi välis- ja
sisetegevuse, ühendades vajaduse korral iseseisva tegutsemise võime
ja valmisoleku järgida strateegilist solidaarsust samu seisukohti jagavate
partneritega,

— piirkondlike strateegiate edasiarendamine, kaasa arvatud diplomaatilise suhtluse,
majandustegevuse ja julgeolekukoostöö valdkonnas,

— demokraatliku järelevalve, kontrolli ja vastutuse ja ELi ÜVJP parlamentaarse
mõõtme tugevdamine“.

Oluline on, et parlamendi 2022. aasta resolutsioonis ÜVJP rakendamise kohta
keskendutakse ELi julgeoleku- ja kaitsedoktriini arendamisele strateegilise kompassi,
ÜJKP missioonide ja operatsioonide, kriisiohjamise, vastupidavuse, võimekuse,
partnerluste ja parlamentaarse järelevalve kaudu ÜJKP üle (lähemalt vt 5.1.2).
Seoses ÜVJP inimõiguste mõõtmega väljendas parlament oma 2022. aasta
resolutsioonis inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas äärmist muret „inimõiguste
ja demokraatia ees seisvate probleemide pärast, mille tagajärjel nõrgeneb
demokraatliku valitsemistava, institutsioonide ja universaalsete inimõiguste kaitse
ning aheneb kodanikuühiskonna tegutsemisruum, mida täheldatakse kõikjal
maailmas“ (lähemalt vt 5.4.1).

Michal Malovec
09/2022
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