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ÜHINE JULGEOLEKU- JA KAITSEPOLIITIKA

Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) on ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika
(ÜVJP) lahutamatu osa. ÜJKP on peamine poliitikaraamistik, mille kaudu liikmesriigid
saavad arendada Euroopa strateegilist julgeoleku- ja kaitsekultuuri, teha koostööd
konfliktide ja kriiside lahendamisel, kaitsta liitu ja selle kodanikke ning tugevdada
rahvusvahelist rahu ja julgeolekut. Pingelise geopoliitilise konteksti tõttu on ÜJKP
olnud viimase kümne aasta jooksul üks kiiremini arenevaid poliitikavaldkondi. 24.
veebruaril 2022 alanud Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on kutsunud
Euroopas esile geopoliitilise pöörde ja andnud uut hoogu ELi kaitsekoostöö liidu
loomisele.

ÕIGUSLIK ALUS

Ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat kirjeldatakse 2009. aastal jõustunud Lissaboni
lepingus, mida tuntakse ka Euroopa Liidu lepingu nime all.
Täpsemalt on ÜJKP toimimist selgitatud Lissaboni lepingu V jaotise (Üldsätted liidu
välistegevuse kohta ning erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) 2. peatüki
(Erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) 2. jaos (Sätted ühise julgeoleku- ja
kaitsepoliitika kohta). 2. jagu koosneb viiest artiklist (artiklid 42–46).
Euroopa Parlamendi roll ÜVJPs ja ÜJKPs on määratletud V jaotise 2. peatüki 1. jaos
(ühissätted) ja artiklis 36 ning mõlema poliitika rahastamise kord on sätestatud artiklis
41.
ÜJKPd kirjeldatakse lähemalt Lissaboni lepingu muudatustes, peamiselt protokollides
nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus), nr 10 (Euroopa Liidu lepingu
artikliga 42 loodud alalise struktureeritud koostöö kohta) ja nr 11 (Euroopa Liidu
lepingu artikli 42 kohta) ning deklaratsioonides 13 (deklaratsioon ühise välis- ja
julgeolekupoliitika kohta) ja nr 14 (deklaratsioon ühise välis- ja julgeolekupoliitika
kohta).

KORRALDUS

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, kes tegutseb ka Euroopa
Komisjoni asepresidendina, on keskne institutsiooniline roll. Alates 2019. aasta
detsembrist on komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrge esindaja olnud Joseph Borrell. Ta juhatab välisasjade nõukogu selle
kaitseministrite koosseisus, mis on ÜJKP otsuseid tegev organ, ja vastutab ÜJKP
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ettepanekute esitamise eest liikmesriikidele. Asepresident / kõrge esindaja on Euroopa
välisteenistuse juht ja Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) tegevdirektor.
Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu teevad ÜJKPga seotud otsuseid
ühehäälselt (ELi lepingu artikkel 42). Olulisteks eranditeks on EDA (ELi lepingu artikkel
45) ja alalise struktureeritud koostööga (ELi lepingu artikkel 46) seotud otsused, mis
tehakse kvalifitseeritud häälteenamusega.
Lissaboni lepinguga võeti kasutusele Euroopa võimete- ja relvastuspoliitika (ELi
lepingu artikli 42 lõige 3) ning sätestati, et EDA ja komisjon teevad vajaduse korral
koostööd (Euroopa Liidu lepingu artikli 45 lõige 2), eelkõige ELi teadus-, tööstus- ja
kosmosepoliitika valdkonnas.
Lisaks tuletati ELi lepingu artiklis 21 meelde, et ELi välistegevuse keskmes on
mitmepoolsus. Sellest tulenevalt võivad ELi partnerid osaleda ÜJKP missioonidel ja
operatsioonidel. EL osaleb mitmes tihedama koordineerimise ja koostöö raamistikus,
eelkõige ÜRO ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga (NATO), aga ka teiste
piirkondlike organitega, nagu Aafrika Liit.

ARENG

Alates Lissaboni lepingust on ÜJKP nii poliitiliselt kui ka institutsiooniliselt
märkimisväärselt arenenud.
Asepresident/ kõrge esindaja Federica Mogherini tutvustas 2016. aasta juunis Euroopa
Ülemkogule ELi üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat, milles on esitatud ÜJKP
strateegia. Kindlaks määrati viis prioriteeti: liidu julgeolek, EList idas ja lõunas asuvate
riikide ja ühiskondade vastupanuvõime, integreeritud konfliktikäsitluse väljatöötamine,
piirkondlikud koostöökorrad ning ülemaailmne juhtimine 21. sajandil. ELi üldise välis-
ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamise seis tuleks igal aastal nõukogu, komisjoni
ja Euroopa Parlamendiga konsulteerides läbi vaadata.
2016. aasta novembris esitas asepresident / kõrge esindaja nõukogule ka julgeoleku- ja
kaitseküsimuste rakenduskava, et viia ellu üldises strateegias esitatud käsitus kaitse- ja
julgeolekuküsimustest. Kavas esitati 13 ettepanekut, sealhulgas kaitseküsimuste iga-
aastane kooskõlastatud läbivaatamine ning uus ühtne alaline struktureeritud koostöö
nende liikmesriikide vahel, kes on valmis julgeoleku ja kaitse vallas suuremaid
kohustusi võtma.
Samal ajal esitas Mogherini liikmesriikidele Euroopa kaitsealase tegevuskava,
mille peamised ettepanekud on seotud Euroopa Kaitsefondi loomisega ning milles
keskendutakse kaitseuuringutele ja võimete arendamisele. Neid ettepanekuid on
viimastel aastatel rakendatud.
EL algatas 2021. aasta juunis arutelu Euroopa julgeoleku ja kaitse tuleviku üle.
Selle protsessi tulemusena loodi strateegiline kompass – poliitikadokument, millega
kehtestati ELi julgeoleku- ja kaitsestrateegia järgmiseks 5–10 aastaks. Strateegilise
kompassiga loodi tegevusraamistik ühise visiooni väljatöötamiseks julgeoleku ja kaitse
valdkonnas. See dokument töötati välja kolmes etapis: ohuanalüüs, struktureeritud
strateegiline dialoog ning vastuvõtmisele eelnev edasine arendamine ja läbivaatamine.
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Asepresident / kõrge esindaja Josep Borrell tutvustas dokumendi esialgset versiooni
2021. aasta novembris ELi välis- ja kaitseministrite ühisel istungil.
Seoses Venemaa 24. veebruaril 2022 algatatud agressioonisõjaga Ukraina vastu tuli
dokumenti siiski märkimisväärselt muuta, et võtta arvesse Euroopa julgeolekukorra
destabiliseerumist ning sellest tulenenud muutusi ELi kaitsevaldkonna hoiakutes,
ambitsioonides ja vahendites. Strateegilise kompassi kolmandal läbivaatamisel
integreeriti dokumenti komisjoni panus Euroopa kaitsesse (15. veebruari 2022.
aasta teatis), samas kui neljandal läbivaatamisel kajastati selles Versailles’
deklaratsiooni (10.–11. märts 2022). Euroopa Ülemkogu kinnitas Euroopa Liidu
Nõukogu Prantsusmaa eesistumise ajal 24.–25. märtsil 2022 strateegilise kompassi
lõpliku versiooni. Strateegilise kompassi peamine eesmärk on anda poliitilisi suuniseid
strateegilise autonoomia rakendamiseks neljas olulises valdkonnas – kriisiohjamine,
vastupidavus, võimekus ja partnerlused. Selle protsessi eesmärk on vastata kasvavale
vajadusele, et EL suudaks tegutseda julgeoleku tagajana.
Kriisiohjamise missioonid ja operatsioonid on ÜJKP kõige nähtavam ja
tuntavam väljendus. Strateegilises kompassis käsitletakse ELi üldise välis- ja
julgeolekupoliitika strateegia lünki kriisiohjevahendites ja -institutsioonides, näiteks uue
ELi kiirsiirmisvõime loomise kaudu. Euroopa Parlament väljendas oma 2021. aasta
aruandes ÜJKP rakendamise kohta toetust nn kiire sisenemisjõu ettepanekule. Samuti
on strateegilise kompassi eesmärk pakkuda sidusaid eesmärke muudele algatustele
ja asjakohastele protsessidele (nt alaline struktureeritud koostöö, Euroopa Kaitsefond
ja kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine).
Kuigi parlamendil ei olnud strateegilise kompassi loomisel otsest rolli, tuleb teda selle
rakendamisest korrapäraselt teavitada ja anda talle võimalus avaldada protsessi kohta
arvamust, eelkõige teabekoosolekute ajal julgeoleku ja kaitse allkomisjonile. ÜJKPd
käsitlevate aastaaruannete kaudu võtab julgeoleku ja kaitse allkomisjon endale ühise
julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustes de facto nõuandva rolli.

ÜJKP VAHENDITE KOGUM

ÜJKP raames on alates 2016. aastast tehtud mitmeid edusamme, sealhulgas
alalise struktureeritud koostöö käivitamine, alaline juhtimis- ja kontrollistruktuur
täitevvolitusteta sõjaliste missioonide kavandamiseks ja läbiviimiseks; Euroopa
Kaitsefond, ÜJKP tsiviiltegevuse kokkulepe, ÜJKP tsiviilmõõtme strateegiline
läbivaatamine ja eelarveväline Euroopa rahutagamisrahastu.
Esimene kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise lõpparuanne
esitati ELi kaitseministritele 2020. aasta novembris, kusjuures läbivaatamisel võttis
juhtiva rolli Euroopa Kaitseagentuur. Selles määratleti 55 koostöövõimalust kogu
võimete spektri ulatuses.
2020. aasta detsembris jõudis nõukogu parlamendi esindajatega esialgsele
poliitilisele kokkuleppele määruse suhtes, millega luuakse Euroopa Kaitsefond seoses
mitmeaastase finantsraamistikuga aastateks 2021–2027. Seitsmeks aastaks eraldatud
eelarve on 8 miljardit eurot.
Euroopa rahutagamisrahastu kaudu rahastab liit ÜJKP sõjaliste missioonide
ja operatsioonide ühiseid kulusid ning tõhustab seeläbi koormuse jagamist
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liikmesriikide vahel. Rahutagamisoperatsioonide ning ELi mittekuuluvate riikide
ja partnerorganisatsioonide suutlikkuse tugevdamise kaudu sõjalistes ja
kaitseküsimustes suurendab EL oma välistegevuse tulemuslikkust. 2022. aasta augusti
seisuga on EL andnud Euroopa rahutagamisrahastu kaudu Ukrainale ligikaudu 2,5
miljardi euro ulatuses sõjalist abi, et aidata Venemaa sissetungi tagasi tõrjuda.

ÜJKP MISSIOONID JA OPERATSIOONID

Alates 2003. aastast ja esimesest sekkumisest Lääne-Balkani riikides on EL käivitanud
ja läbi viinud 37 operatsiooni ja missiooni kolmel mandril. 2022. aasta märtsi
seisuga on käimas 18 ÜJKP missiooni ja operatsiooni (11 tsiviil- ja 7 sõjalist
operatsiooni, sealhulgas kaks merevaldkonnas). Praegu on välismaale lähetatud
ligikaudu 4000 sõjaväelast ja tsiviiltöötajat. Viimaste missioonide ja operatsioonidega
on toetatud julgeolekut Kesk-Aafrika Vabariigis (Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissioon
Kesk-Aafrika Vabariigis (EUAM RCA)), jõustatud ÜRO relvaembargot Liibüa suhtes
(Euroopa Liidu sõjaline operatsioon Vahemerel (EUNAVFOR MED IRINI)) ja aidatud
stabiliseerida Cabo Delgado regiooni (EUTM Mozambique). ELi otsused missioonide
või operatsioonide lähetamise kohta tehakse tavaliselt partnerriigi taotlusel ja/või ÜRO
Julgeolekunõukogu resolutsiooni alusel.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament toetab ELi kaitsevaldkonna integratsiooni ja koostööd. Parlament
kontrollib ÜJKPd ja võib algatada asepresidendi / kõrge esindaja ja nõukoguga
selleteemalisi arutelusid (ELi lepingu artikkel 36). Samuti kontrollib parlament ÜJKP
eelarvet (ELi lepingu artikkel 41). Kaks korda aastas korraldab parlament ÜVJP ja
ÜJKP rakendamise üle arutelu ja võtab vastu raportid: väliskomisjoni koostatud raporti
ÜVJP arengu kohta ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni koostatud raporti ÜJKP
edusammude kohta.
2021. aasta aruanne ÜJKP rakendamise kohta võeti vastu täiskogu 2022. aasta
veebruari istungil. Selles keskendutakse ELi julgeoleku- ja kaitsedoktriini arendamisele
strateegilise kompassi, ÜJKP missioonide ja operatsioonide, kriisiohjamise,
vastupidavuse, võimekuse, partnerluste ja parlamentaarse järelevalve kaudu ÜJKP
üle. Aastaaruandes rõhutatakse, et parlamenti tuleb korrapäraselt teavitada ning
temaga ÜJKP missioonide ja operatsioonide kavandamise, muutmise ja hindamise
ning alalise struktureeritud koostöö küsimustes konsulteerida. Samuti rõhutatakse,
et Euroopa Parlament täidab oma rolli instrumendi „Globaalne Euroopa“, eelkõige
selle rahu ja julgeoleku mõõtme kontrollimisel ning Euroopa Kaitsefondi rakendamisel.
Selles avaldatakse lootust, et parlamenti ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni
teavitatakse korrapäraselt strateegilise kompassi rakendamisel tehtud edusammudest.
Kompassis sisalduv ohuanalüüs tuleks samuti siduda parlamendi konsultatsioonidega.
Lisaks kutsutakse aastaaruandes üles ÜJKP missioonide ja operatsioonide
korrapärasele ja läbipaistvale hindamisele. Kooskõlas Euroopa Parlamendi kui ELi
demokraatia tugisamba rolliga märgitakse aastaaruandes, et parlament sooviks
näha laiema üldsuse panuse arvessevõtmist ÜJKPs Euroopa tuleviku konverentsi
raames ning et kodanike panus võtaks ettepanekute ja meetmete kuju. Euroopa
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kaitse parlamentaarse aspekti parandamiseks toetatakse aastaaruandes julgeoleku-
ja kaitsekomisjoni loomist parlamendis ja ELi kaitseministrite nõukogu loomist.
Alates 2012. aastast on Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid Lissaboni
lepingu protokolli nr 1 alusel igal aastal korraldanud kaks parlamentidevahelist
konverentsi ÜVJPga seotud küsimuste arutamiseks.
Üldiselt võimaldab Lissaboni leping Euroopa Parlamendil täiel määral ÜJKP
arendamisel osaleda, andes talle seega partneri rolli ELi välissuhete kujundamisel
ja julgeolekuprobleemide lahendamisel. Selle rolli täitmiseks korraldab parlament
korrapäraselt arutelusid, kuulamisi ja seminare muu hulgas järgmistel teemadel:
ÜJKP sõjalised ja tsiviilmissioonid, julgeolekut ja kaitset mõjutavad rahvusvahelised
kriisid, mitmepoolsed julgeolekuraamistikud, relvastuskontrolli ja tuumarelva leviku
tõkestamise küsimused, terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus,
julgeoleku ja kaitse tulemuslikumaks muutmise head tavad ning ELi õiguslikud ja
institutsioonilised suundumused neis valdkondades.
Pärast komisjoni asepresidendi / kõrge esindaja 2010. aasta deklaratsiooni poliitilise
vastutuse kohta on Euroopa Parlament osalenud korrapäraselt toimunud ühistel
konsultatiivkohtumistel, kus vahetatakse teavet nõukogu, Euroopa välisteenistuse ja
Euroopa Komisjoniga.
Parlament esitab ka küsimusi ja annab Euroopa välisteenistusele ÜJKP kohta suulisi
soovitusi, eelkõige julgeoleku ja kaitse allkomisjoni koosolekutel.

Jérôme Legrand
09/2022
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