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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

ELi ja USA suhete seisu kohta 

(2017/2271(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse dokumenti „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam Euroopa – Euroopa 

Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia“, mille esitas komisjoni asepresident 

ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 28. juunil 2016, ning 

komisjoni ja Euroopa välisteenistuse 7. juuni 2017. aasta ühisteatist vastupanuvõime 

strateegilise käsitluse kohta ELi välistegevuses (JOIN(2017)0021), 

– võttes arvesse 28. novembril 2011 Washingtonis ja 26. märtsil 2014 Brüsselis peetud 

ELi ja USA tippkohtumiste tulemusi, 

– võttes arvesse ühisavaldusi, mis tehti 28. ja 29. novembril 2016 Washingtonis toimunud 

õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi 79. parlamentidevahelisel kohtumisel, 2. ja 3. juunil 

Vallettas toimunud õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi 80. kohtumisel ning 5. 

detsembril 2017 Washingtonis toimunud õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi 81. 

kohtumisel,  

– võttes arvesse komisjoni 28. aprilli 2015. aasta teatist „Euroopa julgeoleku 

tegevuskava“ (COM(2015)0185), 

– võttes arvesse komisjoni, Euroopa välisteenistuse ja nõukogu 6. aprilli 2016. aasta 

ühisteatist hübriidohtudega võitlemise ühise raamistiku ja Euroopa Liidu lahenduse 

kohta (JOIN(2016)0018), 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja, komisjoni presidendi ja NATO peasekretäri 

8. juuli 2016. aasta ühisdeklaratsiooni ELi Nõukogus ja Põhja-Atlandi Nõukogus 5. ja 

6. detsembril 2016. aastal heaks kiidetud ühise ettepanekute kogu kohta ning 14. juuni 

ja 5. detsembri 2017. aasta eduaruandeid selle rakendamise kohta, 

– võttes arvesse 18. detsembril 2017. aastal avaldatud USA riikliku julgeoleku strateegiat 

ja 19. jaanuaril 2018. aastal avaldatud USA riiklikku kaitsestrateegiat,  

– võttes arvesse 2015. aastal välisasjade nõukogus vastu võetud ELi kliimadiplomaatia 

tegevuskava, 

– võttes arvesse Pariisi kokkulepet, otsust 1/CP.21, ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärku (COP21) ja Kyoto protokolli 

osaliste koosolekuna toimuvat konventsiooniosaliste 11. konverentsi (CMP11), mis 

peeti Pariisis 30. novembrist 11. detsembrini 2015,  

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Atlandi-üleste suhete kohta, eriti 1. juuni 

2006. aasta resolutsiooni ELi ja USA suhete parandamise kohta Atlandi-ülese 

partnerluslepingu raames1, 26. märtsi 2009. aasta resolutsiooni Atlandi-üleste suhete 

                                                 
1 ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 226. 
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olukorra kohta pärast valimisi Ameerika Ühendriikides1, 17. novembri 2011. aasta 

resolutsiooni 28. novembril 2011 toimuva ELi ja USA tippkohtumise kohta2 ning 

13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ELi rolli kohta laiema Atlandi-ülese partnerluse 

edendamisel3, 

– võttes arvesse oma 22. novembri 2016. aasta resolutsiooni Euroopa kaitseliidu kohta4, 

– võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta5, 

– võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta6, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust 

(A8-0000/2018), 

A. arvestades, et ELi ja USA partnerlus põhineb tugevatel poliitilistel, kultuurilistel, 

majanduslikel ja ajaloolistel sidemetel, ühistel väärtustel, nagu vabadus, demokraatia, 

inimõigused ja õigusriik, ning ühistel eesmärkidel, nagu heaolu, julgeolek, avatud ja 

integreeritud majandused, sotsiaalne progress ja kaasatus, kestlik areng ja konfliktide 

rahumeelne lahendamine, ning arvestades, et nii USA kui ka EL on demokraatlikud 

õigusriigid, kus toimivad kontrolli- ja tasakaalustussüsteemid; 

B. arvestades, et globaliseeruvas, üha keerukamas ja üha rohkemate jõukeskustega 

maailmas peaksid EL ja USA jätkuvalt etendama tähtsat konstruktiivset rolli, 

kindlustades rahvusvahelist õigust ning otsides koos lahendusi piirkondlikele 

konfliktidele ja ülemaailmsetele probleemidele; 

C. arvestades, et EL on ka edaspidi täiel määral pühendunud mitmepoolsuse ja ühiste 

väärtuste edendamisele; 

Üldine väärtusel põhinev raamistik 

1. tuletab meelde ja kinnitab, et ELi ja USA pikaajaline partnerlus põhineb jagatud ühistel 

väärtustel, nagu vabadus, õigusriik, rahu, demokraatia, võrdõiguslikkus, turumajandus, 

sotsiaalne õiglus ja inimõiguste, sh vähemuste õiguste austamine, ja nende väärtuste 

edendamisel ning kollektiivsel julgeolekul; 

2. rõhutab, et ELi ja USA suhe on ülemaailmse stabiilsuse üks peamisi tagatisi, mille 

alusel püüti pärast Teise maailmasõja lõppu kindlustada ühiskondades rahu ja stabiilsust 

ning tugevdada mitmepoolset majanduskoostööd ja kaubandust; on veendunud, et 

                                                 
1 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 198. 
2 ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 124. 
3 ELT C 65, 19.2.2016, lk 120. 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0435. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0493. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0492. 
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poliitika „Ameerika kõigepealt“ kahjustab nii ELi kui ka USA huve; 

3. rõhutab, et see partnerlus ei piirdu rangelt võttes sugugi üksnes välispoliitika- ja 

kaubandusküsimustega, vaid hõlmab ka selliseid valdkondi nagu julgeolek, majandus- 

ja finantsküsimused, kliimamuutused, energia, kultuur ning teadus ja tehnoloogia; 

rõhutab, et need küsimused on omavahel tihedalt seotud ja neid tuleks käsitleda ühes 

üldises raamistikus;  

4. tunneb muret ülemaailmsete probleemide ja piirkondlike konfliktide lahendamist 

puudutavate vastakate seisukohtade pärast, mida on esitatud pärast Donald Trumpi 

presidendiks valimist; soovib selgust selles osas, kas aastakümnete jooksul välja 

kujunenud Atlandi-ülene suhe on tänapäeval ikka veel asjakohane; rõhutab, et 

partnerluse üldine väärtuspõhine raamistik on hädavajalik kogu maailma majanduse ja 

julgeoleku kindlustamiseks; 

Partnerluse tugevdamine 

5. tuletab meelde partnerluse suurt potentsiaali ja strateegilist tähtsust nii USA kui ka ELi 

jaoks, pidades silmas jõupingutusi, mida tehakse mõlema heaolu ja julgeoleku 

saavutamiseks ning reeglitel põhineva maailmakorra tugevdamiseks; nõuab dialoogi ja 

kaasatuse edendamist nimetatud partnerluse kõigis aspektides; rõhutab, et meie otsused 

ja teod avaldavad mõju maailma majandusele ja julgeolekule ning mõlema partneri 

huvidele; 

6. rõhutab, et EL ja USA on teineteise kõige olulisemad partnerid ning ühepoolsed 

sammud üksnes nõrgestavad Atlandi-ülest partnerlust, mille osapooled peavad olema 

võrdsed; 

7. kutsub komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat, nõukogu, komisjoni ja ELi liikmesriike koordineerima ELi poliitikat USA 

valitsuse suhtes, et näidata ELi veenvalt ühtse ja tõhusa rahvusvahelise partnerina; 

8. kutsub võimalikult kiiresti korraldama ELi ja USA tippkohtumise, et leppida kokku 

ühtses tegevuskavas kahepoolsete küsimuste ning ülemaailmsete ja piirkondlike 

probleemide lahendamiseks; 

9. rõhutab, et Atlandi-ülese tasandi välispoliitiline struktureeritud dialoog, milles osalevad 

ka Euroopa Parlament ja USA Kongress, on Atlandi-üleste suhete jaoks ülioluline, ning 

nõuab ELi ja USA dialoogi välispoliitilise mõõtme laiendamist; 

10. tuletab meelde oma ettepanekut luua Atlandi-ülene poliitikanõukogu, mille kaudu 

toimuks välis- ja julgeolekupoliitika süstemaatiline arutamine ja kooskõlastamine 

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 

USA välisministri juhtimisel, ning mida toetaks ka poliitikajuhtide korrapärane suhtlus; 

11. tunneb heameelt õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi jätkuva ja katkematu töö üle ELi ja 

USA suhete edendamisel parlamentaarse dialoogi kaudu ning ühist huvi pakkuvate 

küsimuste koordineerimisel; 

12. tuletab meelde, et nii ELi kui ka USA ühiskonnad on tugevad, sest nende aluseks on 
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erinevad osalejad, nagu valitsused, parlamendid, erinevad poliitilised institutsioonid, 

kodanikuühiskonna organisatsioonid, meedia ja usulised rühmitused; rõhutab, et me 

peaksime soodustama Atlandi-üleseid kontakte, et suurendada meie partnerluse eeliseid, 

eraldades selleks muu hulgas asjakohast rahastust erinevatel tasanditel ja mitte 

keskendudes ainult USA lääne- ja idarannikule; 

Ülemaailmsete probleemide ühine lahendamine 

13. rõhutab, et EL ja USA peaksid ka edaspidi etendama olulist konstruktiivset rolli ning 

lahendama ühiselt regionaalseid konflikte ja ülemaailmseid probleeme; tuletab meelde 

mitmepoolsuse tähtsust ülemaailmsete probleemide lahendamisel ning rõhutab, et 

probleemidega tuleks tegeleda asjakohaste rahvusvaheliste foorumite kaudu; tunneb 

seetõttu muret, et USA hiljutised otsused – lahtiütlemine olulistest rahvusvahelistest 

lepingutest, lahkumine rahvusvahelistest foorumitest ja kaubanduspingete õhutamine – 

võivad ühistest väärtustest kõrvale kalduda ja suhtele survet avaldada; 

14. võtab teadmiseks, et teistel suurriikidel, nagu Venemaa ja Hiina, on jõulised poliitilised 

ja majanduslikud strateegiad, millest mitmed on meie väärtustega vastuolus, ning seega 

on ülimalt oluline toetada ELi ja USA partnerlust, edendada ka edaspidi meie ühiseid 

väärtusi, sh rahvusvahelise õiguse järgimist, ning luua ühine sanktsioonipoliitika; 

15. rõhutab, et julgeolek on mitmetahuline ja läbipõimunud ning see hõlmab lisaks 

sõjandusele ka keskkonna, energia, kaubanduse, kübervaldkonna, kommunikatsiooni, 

tervise, arengu, humanitaarasjade ja muude valdkondadega seotud küsimusi; rõhutab 

sellega seoses, et tasakaalustatud ja mõlemale kasuliku Atlandi-ülese kaubanduslepingu 

mõju ei piirduks üksnes kaubandus- ja majandushuvidega; rõhutab, et 

julgeolekuküsimustega tuleb tegeleda ühiselt ja laiahaardeliselt; tunneb sellega seoses 

muret eelarvekärbete pärast, nagu Afganistanile riigi ülesehitamiseks eraldatava raha 

vähendamine ning Aafrikale antava USA arenguabi vähendamine 50% võrra; 

16. rõhutab koostöö, koordineerimise ja sünergia tähtsust julgeoleku ja kaitse valdkonnas 

ning toonitab, et koormuse jagamisel ei tohiks keskenduda ainult eesmärgile eraldada 

2% SKPst kaitsekulutusteks; märgib, et NATO on Euroopa kollektiivse julgeoleku 

tagamisel endiselt ülimalt tähtis; 

17. kutsub ELi üles tugevdama ja kiirendama Euroopa kaitseliidu tegevust, et luua 

kaitsekulutustes suurem sünergia; rõhutab, et ulatuslikum kaitsekoostöö ELi tasandil 

tugevdab Euroopa panust NATOs ja kindlustab meie Atlandi-ülest sidet; toetab seega 

Euroopa kaitsestruktuuride tõhustamiseks tehtud uusi jõupingutusi, nagu Euroopa 

Kaitsefond ja hiljuti asutatud alaline struktureeritud koostöö (PESCO); 

18. kordab, et EL ja USA peavad tõhustama koostööd ka küberjulgeoleku ja kaitse 

valdkonnas;  

19. rõhutab vajadust ühise lähenemise järele digiplatvormide reguleerimisel ja neilt 

suurema vastutuse nõudmisel; 

20. rõhutab, et ELi ja USA terrorismivastaste meetmete tõhustamise oluline osa on 

elutähtsa taristu kaitsmine ning terrorismivastase võitluse terviklik käsitlus, mis hõlmab 

ka koordineerimist ülemaailmsetel foorumitel; 
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21. tuletab meelde, et võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega on väga tähtis teha 

suuremat koostööd; 

22. rõhutab, et EL on pühendunud oma naaberriikide jõukuse, stabiilsuse, vastupanuvõime 

ja julgeoleku tugevdamisele eeskätt mittesõjaliste vahenditega, eriti 

assotsieerimislepingute rakendamise kaudu; 

23. tunnustab USA strateegilist fookust Lääne-Balkani riikides ja kutsub USAd üles 

osalema täiendavates ühistes jõupingutustes; 

24. kutsub ELi ja USAd üles etendama aktiivsemat ja tõhusamat rolli Ukraina territooriumil 

kestva konflikti lahendamisel ning toetama kõiki jõupingutusi, et leida püsiv 

rahumeelne lahendus, mis austab Ukraina ühtsust, suveräänsust ja territoriaalset 

terviklikkust; 

25. kinnitab pühendumist rahvusvaheliste õigusaktide ja universaalsete väärtuste 

järgimisele, eriti tuumarelva leviku tõkestamise ja vaidluste rahumeelse lahendamise 

põhimõtetele; rõhutab, et tuumarelva leviku tõkestamise strateegia järjepidevus on üks 

peamisi tegureid, mis tagab meie usaldusväärsuse olulise ülemaailmse osaleja ja 

läbirääkijana; 

26. tuletab meelde, et EL on otsustanud kindlalt pidada ühist laiaulatuslikku tegevuskava 

Iraaniga rahvusvahelise tuumarelva leviku tõkestamise süsteemi oluliseks tugisambaks, 

mis on seotud ka Põhja-Korea küsimusega ning on piirkonna julgeoleku ja stabiilsuse 

väga oluline osa; kordab vajadust käsitleda asjakohastes formaatides ja foorumitel 

kriitilisemalt ballistiliste rakettide ja piirkondliku stabiilsusega seonduvat Iraani 

tegevust, mida ühine laiaulatuslik tegevuskava ei hõlma; rõhutab, et selles küsimuses on 

Atlandi-ülene koostöö võtmetähtsusega; kritiseerib teravalt president Trumpi otsust 

ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast ühepoolselt taganeda ning kehtestada 

eksterritoriaalsed meetmed Iraanis tegutsevatele ELi ettevõtetele; 

27. tunneb muret USA julgeoleku- ja kaubanduspoliitika pärast Ida- ja Kagu-Aasias, sh 

poliitilise vaakumi pärast, mille jättis USA loobumine Vaikse ookeani ülesest 

partnerlusest, ning väljendab samuti poliitilise tasakaalu seisukohast heameelt ELi 

aktiivse kaubanduspoliitika üle selles maailmajaos; 

28. tunneb heameelt Põhja-Koreaga (KRDV) uute kõrgetasemeliste dialoogide alustamise 

üle ning tuletab meelde, et nende kõneluste eesmärk peaks olema pingete rahumeelne 

leevendamine ja seeläbi rahu, julgeoleku ja stabiilsuse edendamine piirkonnas ja 

maailmas; rõhutab, et samal ajal tuleb jätkata KRDV-le surve avaldamist, kuni riik 

loobub oma tuumaambitsioonidest; 

29. kutsub ELi ja USAd üles tegema tõhustatud koostööd Süüria piirkondlike konfliktide ja 

varisõja rahumeelseks lahendamiseks, mida ühise strateegia puudumine võib takistada, 

ning kutsub kõiki osapooli üles hoiduma sammudest, mis võivad olukorra tõsisemaks 

muuta; kinnitab ÜRO juhitud Genfi protsessi ülimuslikkust Süüria konflikti 

lahendamises viisil, mis on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2254, 

kaasab läbirääkimistesse kõik konflikti osapooled ning mida toetavad peamised 

rahvusvahelised ja piirkondlikud osalejad; nõuab ÜRO Julgeolekunõukogu 

resolutsioonide täielikku rakendamist ja järgimist, mida praegu ei tee Astana 
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läbirääkimistel osalevad riigid; 

30. tuletab meelde, et EL toetab sisulise Lähis-Ida rahuprotsessi jätkumist kahe riigi 

kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamiseks, ning rõhutab, et tingimata tuleb 

vältida samme, mis neid jõupingutusi takistavad; rõhutab, et iisraellaste ja palestiinlaste 

lõplikus rahulepingus tuleb lahendada Jeruusalemma küsimus; rõhutab, et ühist 

tegevuskava tuleb tugevdada; 

31. kordab, et meil on ühised huvid Aafrikas, kus tuleb jõulisemalt toetada head 

valitsemistava, demokraatiat, inimõigusi ja julgeolekuküsimuste lahendamist; 

32. juhib tähelepanu meie ühistele poliitika-, majandus- ja julgeolekuhuvidele seoses Hiina 

ja Venemaaga, ning tuletab meelde, et ühised jõupingutused näiteks WTOs aitaksid luua 

tasakaalu ülemaailmsete kaubandustehingute ja välisriikide huvide vahel näiteks 

Ukraina ja siiditee küsimuses; 

33. rõhutab, et rändeküsimustega tuleks tegeleda koostöö, partnerluse ja inimõiguste 

kaitsmise kaudu, kuid ühtlasi tuleb hallata rändeteid ja otsida ülemaailmset käsitlust 

ÜRO tasandil; 

34. toetab ELi ja USA tõhustatud energiakoostööd, mis arendab edasi ELi–USA 

energianõukogu raamistikku; 

35. peab kahetsusväärseks USA taganemist Pariisi kokkuleppest, kuid kiidab USA 

üksikisikute, ettevõtete, linnade ja osariikide jätkuvaid jõupingutusi; 

36. ergutab jätkama koostööd innovatsiooni, teaduse ja tehnoloogia vallas; 

° 

° ° 

37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa 

välisteenistusele, komisjonile, liikmesriikide, läbirääkijariikide ja kandidaatriikide 

valitsustele ning parlamentidele, USA presidendile ning USA senatile ja 

esindajatekojale. 

 


