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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva aastaaruande kohta
(2019/2136(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu aastaaruannet Euroopa Parlamendile ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 21 ja 36,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja deklaratsiooni poliitilise vastutuse kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aastal vastu võetud üldist välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegiat,

– võttes arvesse komisjoni ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
7. juuni 2017. aasta ühisteatist „Vastupanuvõime strateegiline käsitlus ELi 
välistegevuses“ (JOIN(2017)0021),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendil on ülesanne ja kohustus teha demokraatlikku 
järelevalvet ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) üle ning parlamendil peaksid olema vahendid selle rolli 
täitmiseks;

B. arvestades, et ELi välistegevus mõjutab otse kodanike heaolu ning selle eesmärk on 
tagada julgeolek ja stabiilsus ja kaitsta ühtlasi Euroopa väärtusi – vabadust, 
demokraatiat, võrdsust, õigusriiki ja inimõiguste austamist;

C. arvestades, et vajadus tugevama ja ühtsema Euroopa järele on välissuhete seisukohast 
pakilisem kui varem;

D. arvestades, et universaalseid reegleid ja väärtusi kahtluse alla seades või neid ära 
kasutades pannakse proovile mitmepoolsuse alused;

E. arvestades, et maailmas toimub globaalne jõudude nihe ja geopoliitiline võistlus on 
välispoliitikas juhtiv suundumus, mis nõuab kiireid ja adekvaatseid 
reageerimismehhanisme;

F. arvestades, et uued poliitilised jõud püüavad hoogsalt ellu viia oma ülemaailmseid ja 

1 ELT C 210, 3.8.2010, lk 1.
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piirkondlikke ambitsioone, millel on ettearvamatud tagajärjed üleilmsele julgeolekule;

G. arvestades, et ELi julgeolekukeskkonda ohustab väljastpoolt tulev surve, mis takistab 
ELil oma suveräänsust teostamast;

Kaalul on mitmepoolsus – tungiv vajadus tugevama ja ühtsema Euroopa järele 

1. tuletab meelde, et ajal, mil võistlevad jõud seavad üha enam kahtluse alla reeglitel 
põhineva maailmakorra, peame eurooplastena kaitsma mitmepoolsust, rahvusvahelist 
õigust, demokraatiat ja inimõigusi;

2. rõhutab, et mitmepoolsus on ELi püüetes kesksel kohal, et konflikte ära hoida ja 
lahendada;

3. nõuab tugevamat, ühtsemat, tõhusamat ja strateegilisemalt toimivat Euroopa Liitu, eriti 
arvestades asjaolu, et äsja algas Euroopa uus poliitiline tsükkel ning ELi välis- ja 
julgeolekupoliitika võib muutuda;

4. kordab, et tungivalt on vaja tugevdada ELi vastupanuvõimet ja sõltumatust, 
kindlustades ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, mis aitab edendada rahu, julgeolekut, 
inimõigusi ja põhivabadusi Euroopas ja kogu maailmas;

5. on veendunud, et Euroopa Liit peab endale võtma ülemaailmse juhtiva rolli ja avama 
oma poliitilise potentsiaali, et mõelda ja toimida geopoliitilise jõuna, kaitstes ja 
edendades maailmas oma ühiseid väärtusi ja huve; kinnitab veel kord vajadust tagada 
„ELi strateegiline autonoomia“; toetab täielikult Euroopa Komisjoni presidendi otsust 
kujundada ELi täitevvõimuorgan ümber „geopoliitiliseks komisjoniks“;

6. on veendunud, et Euroopa Liit peab suutma reageerida tekkivatele kriisidele kiiremini ja 
tõhusamalt ning peaks panema suuremat rõhku konfliktide takistamisele nende varases 
etapis;

7. rõhutab, et Euroopa Liit peab reageeriva lähenemisviisi asemel hakkama rakendama 
ennetavat lähenemisviisi ning tegema koostööd samalaadse hoiakuga partneritega, et 
kaitsta rahvusvahelisel õigusel põhinevat reeglitepõhist maailmakorda; tuletab meelde, 
et ELi ühine välis- ja julgeolekupoliitika põhineb partnerlusel ja mitmepoolsusel, mis 
aitab ühendada asjaosalisi piirkondlikke ja üleilmseid jõude; rõhutab tungivat vajadust 
uurida uusi liitude vorme ja leida uuenduslikke koostöömehhanisme;

8. toetab aktiivselt sellist ELi välispoliitikat, mida toetavad ja kannavad ELi institutsioonid 
ja kõigi liikmesriikide välisministeeriumid; rõhutab vajadust luua ad hoc koalitsioone, 
et tugevdada ELi ühtekuuluvust ja demokraatlikku legitiimsust;

9. toonitab, et Euroopa Liit peab tõhusamalt kasutama olemasolevaid vahendeid ja 
tegutsema ühtsemalt ja sidusamalt, et parandada oma otsustusprotsesse;

Euroopa Parlamendi kui ÜVJP tugisamba tugevdamine

10. rõhutab, et Euroopa Liit saab oma potentsiaali täielikult ära kasutada vaid ühtselt 
tegutsedes ja olukorras, kus otsuste tegemine nihkub samm-sammult riigi tasandilt 
riikideülesele tasandile, kasutades täielikult ära ELi institutsioonide pakutavaid 
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võimalusi ja menetlusi; rõhutab, et Euroopa Liit peaks selle eesmärgi saavutamiseks 
kasutama kõiki kättesaadavaid vahendeid, sealhulgas neid, mida pakub parlamentaarne 
diplomaatia;

11. kordab sellega seoses, et aastate jooksul on Euroopa Parlament välja arendanud 
hulgaliselt välistegevuse töövahendeid ja võrgustikke, mis erinevad Euroopa Liidu 
täitevvõimu omadest ja samas täiendavad neid; nõuab seetõttu rohkem integreeritud 
lähenemisviisi ELi välis- ja julgeolekupoliitikale, mis hõlmaks parlamentaarset mõõdet, 
ja nõuab institutsioonidevahelist koostööd kolmandatele riikidele ja piirkondadele 
suunatud strateegiate väljatöötamisel;

12. nõuab, et komisjon ja Euroopa välisteenistus jagaksid tõhusamalt ja laialdasemalt 
teavet, et parlament saaks mõjusalt ja õigeaegselt täita oma kontrollifunktsiooni, muu 
hulgas ÜVJP valdkonnas;

13. nõuab parlamentaarse järelevalve tugevdamist ELi välistegevuse üle, muu hulgas 
jätkates korrapäraste konsultatsioonide pidamist komisjoni asepresidendi ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa välisteenistuse ja 
komisjoniga, ning läbirääkimiste lõpuleviimist nõukogu ÜVJP ja ÜJKP valdkonna 
tundliku sisuga teabe parlamendile kättesaadavaks tegemiseks;

14. märgib, et Brexiti teostumise korral tuleks ELi täitevvõimuorganil anda Euroopa 
Parlamendi väliskomisjonile kui kolmandate riikidega suhtlemise eest vastutavale 
juhtivale parlamendikomisjonile kogu vajalik teave, et väliskomisjon saaks kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 218 parlamendi nimel kontrollida 
läbirääkimiste protsessi ja anda õigeaegselt teavet Ühendkuningriigiga sõlmitavate 
tulevaste kokkulepete kohta, mis nõuavad parlamendi nõusolekut; rõhutab Euroopa 
Liidu ja Ühendkuningriigi tulevase koostöö tähtsust ÜVJP ja ÜJKP valdkonnas ning 
tunnistab vajadust leida loovaid lahendusi;

15. nõuab, et enne kui komisjon ja Euroopa välisteenistus võtavad vastu ÜVJP-ga seotud 
strateegia või teatise, tuleks luua konsulteerimismehhanism parlamendi väliskomisjoni 
ja asjaomaste organitega;

16. kutsub üles suurendama ELi välistegevuse rahastamisvahendite ja ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika sidusust, järjepidevust ja vastastikust täiendavust, et Euroopa Liit 
saaks lahendada üha kasvavaid julgeoleku- ja välispoliitilisi probleeme; on seisukohal, 
et naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi raames välja 
pakutud välistegevuse rahastamisvahendite lihtsustatud struktuur nõuab kohast 
kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi, piisaval tasemel selgust, strateegilist poliitilist 
panustamist ja Euroopa Parlamendi poolset rakendamise järelevalvet; rõhutab, et 
ajavahemikku 2021–2027 hõlmava ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA III) 
raames on vaja tõhusat ja piisavat rahastamist; rõhutab stabiilsuse ja rahu edendamise 
rahastamisvahendi tähtsust rahu ja stabiilsuse toetamisel kogu maailmas; ootab, et 
õigeaegselt kiidetaks heaks 2020. aasta järgsed vahendid, et vältida tarbetuid lünki 
rahastamises;

17. soovitab ELil konfliktide ennetamist ja vahendamist jätkuvalt käsitada prioriteedina; 
toonitab, et selline lähenemisviis annab suurt ELi lisaväärtust poliitilises, sotsiaalses, 
majanduslikus ja inimeste turvalisuse mõttes; tuletab meelde, et konfliktide ennetamine 
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ja lahendamise vahendamine aitab parandada ELi kohalolekut ja usaldusväärsust 
rahvusvahelisel areenil; rõhutab Euroopa Parlamendi väärtuslikku panust vahendamise 
ja dialoogi vallas, eriti Lääne-Balkani ja idapartnerluse riikides, ning nõuab 
institutsioonidevahelise koostöö edasiarendamist vahendamise alal;

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika tugevdamine ülemaailmsete ohtudega võitlemiseks

18. nõuab, et tugevdataks ELi suutlikkust tegutseda julgeoleku ja kaitse valdkonnas 
iseseisvalt; rõhutab, et tõhus koostöö selliste partnerorganisatsioonidega nagu ÜRO või 
NATO on olulisem kui kunagi varem;

19. on seisukohal, et kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine võib muuta ELi välis- ja 
julgeolekupoliitika tulemuslikumaks ja kiirendada otsustusprotsessi; palub nõukogul 
kasutada kvalifitseeritud häälteenamust regulaarselt Euroopa Liidu lepingu artikli 31 
lõikes 2 ette nähtud juhtudel ja palub Euroopa Ülemkogul võtta see kasutusele, 
kasutades Euroopa Liidu lepingu artikli 31 lõikes 3 sisalduvat sillaklauslit; soovitab 
nõukogul kaaluda kvalifitseeritud häälteenamuse laiendamist ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika muudele valdkondadele;

20. kordab oma üleskutset uurida Euroopa Julgeolekunõukogu loomist, mis parandaks 
selles valdkonnas otsustusprotsessi ja aitaks tõhustada valitsustevahelist koostööd;

21. tervitab komisjoni presidendi otsust luua viie aasta jooksul tõeline Euroopa 
kaitsekoostööliit;

22. tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artikli 20 lõikega 2, milles on esitatud 
tõhustatud koostöö sätted, antakse liikmesriikidele lisavõimalused ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika edasiarendamiseks, ja neid tuleks seetõttu kasutada;

23. tuletab meelde, et kliimamuutused mõjutavad kõiki inimelu aspekte, suurendades muu 
hulgas konfliktide ja vägivalla tõenäosust; rõhutab, et kliimajulgeoleku probleemid 
tuleks integreerida välispoliitika valdkonda tervikuna; rõhutab asjaolu, et EL peaks välja 
arendama suutlikkuse jälgida kliimamuutustega seotud riske ning see peaks hõlmama 
konfliktitundlikkust ja kriisiennetuspoliitikat; rõhutab vajadust töötada välja terviklik 
kliimamuutuste ja julgeoleku käsitus;

24. nõuab tugevamat toetust ELi merendusjulgeoleku strateegiale, sest meresõiduvabadus 
on üha suurem probleem; rõhutab, et meresõiduvabadust tuleb alati austada;

25. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat, komisjoni ja liikmesriike üles jätkama ja suurendama jõupingutusi, et 
suurendada võimet hübriidohtudega toime tulla, tugevdades selleks ELi küberkaitset ja 
vastupanuvõimet hübriidohtudele; nõuab sellega seoses, et töötataks välja terviklik 
ühine suutlikkus ja meetodid riskide ja haavatavuse hindamiseks;

26. toetab aktiivselt Euroopa Liidu strateegilise kommunikatsiooni võimekuse 
suurendamist; nõuab sellega seoses lisatoetust Euroopa välisteenistuse strateegilise 
kommunikatsiooni osakonnale;

27. rõhutab vajadust kasutada ära ELi konkurentsieelist, et liit saaks kiiresti omandada 
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strateegilise positsiooni kujunemisjärgus tehnoloogiate, näiteks tehisintellekti 
arendamise alases rahvusvahelises võistluses, et hoida ära ELi sõltuvusse sattumine 
digitaalsetest suurjõududest;

28. märgib tunnustavalt, et tsiviil- ja sõjalistel missioonidel, mis on ÜJKP osa, on tähtis osa 
rahu säilitamises, konfliktide ärahoidmises ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamises;

°

° °

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu 
eesistujale, nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning liidu liikmesriikidele.


