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EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUSE PROJEKT

nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale seoses tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 
(NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistusega ning tuumarelvastuse kontrolli 
ja tuumadesarmeerimise võimalustega
(2020/2004 (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 13. aprilli 2000. aasta ühist seisukohta, mis käsitleb tuumarelva 
leviku tõkestamise lepingu osalisriikide 2000. aasta konverentsi lepingu läbivaatamise 
kohta1, ja nõukogu ja 25. aprilli 2005. aasta ühist seisukohta, mis käsitleb tuumarelva 
leviku tõkestamise lepingu osalisriikide 2005. aasta konverentsi lepingu läbivaatamise 
kohta2,

– võttes arvesse nõukogu 29. märtsi 2010. aasta otsust 2010/212/ÜVJP, mis käsitleb 
Euroopa Liidu seisukohta tuumarelva leviku tõkestamise lepingu osalisriikide 
2010. aasta läbivaatamiskonverentsiks3,

– võttes arvesse nõukogu 20. aprilli 2015. aasta järeldusi tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu osaliste 9. läbivaatamiskonverentsi kohta,

– võttes arvesse massihävitusrelvade leviku vastast ELi strateegiat, mis võeti vastu 12. 
detsembril 2003. aastal,

– võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2019. aasta järeldusi Iraani kohta,

– võttes arvesse nõukogu 15. aprilli 2019. aasta otsust 2019/615, mis käsitleb liidu toetust 
meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta 
läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks4,

– võttes arvesse nõukogu 6. juuni 2019. aasta otsust 2019/938, millega toetatakse 
usalduse suurendamise protsessi, mille tulemusel luuakse Lähis-Ida tuumarelva- ja 
kõikide muude massihävitusrelvade vaba tsoon5,

– võttes arvesse 14. juunil 2019. aastal avaldatud 2018. aasta eduaruannet 
massihävitusrelvade leviku vastase Euroopa Liidu strateegia rakendamise kohta,

– võttes arvesse NATO 2016. aasta Varssavi tippkohtumisel vastu võetud kommünikeed, 

– võttes arvesse tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga võetud kohustusi, mille 
kohaselt kõik riigid kohustuvad viima heas usus ellu tuumadesarmeerimise ja lõpetama 

1 EÜT L 97, 19.4.2000, lk 1.
2 ELT L 106, 27.4.2005, lk 32.
3 ELT L 90, 10.4.2010, lk 8.
4 ELT L 105, 16.4.2019, lk 25.
5 ELT L 149, 7.6.2019, lk 63.



PE645.058v02-00 4/12 PR\1196323ET.docx

ET

tuumavõidurelvastumise,

– võttes arvesse Põhja-Atlandi Nõukogu 20. septembri 2017. aasta avaldust tuumarelvade 
keelustamise leppe kohta,

– võttes arvesse tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud 
lepingu osalisriikide 2000. aasta konverentsil vastu võetud lõppdokumenti,

– võttes arvesse tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud 
lepingu osalisriikide 2010. aasta konverentsil vastu võetud lõppdokumenti,

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 2018. aasta mitteametlikku dokumenti „Securing Our 
Common Future: An Agenda for Disarmament“ („Meie ühise tuleviku tagamine: 
desarmeerimise tegevuskava“),

– võttes arvesse Rootsi poolt tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2020. aasta 
läbivaatamiskonverentsi ettevalmistuskomiteele esitatud töödokumenti „Unlocking 
disarmament diplomacy through a „stepping stone“ approach“ („Etapiviisiline 
desarmeerimisdiplomaatia“),

– võttes arvesse USA poolt tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2020. aasta 
läbivaatamiskonverentsi ettevalmistuskomiteele esitatud töödokumenti 
„Operationalising the Creating an Environment for Nuclear Disarmament (CEND) 
Initiative“ („Tuumadesarmeerimiseks keskkonna loomise (CEND) algatuse 
juurutamine“),

– võttes arvesse töödokumenti „The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 
at 50: a brief assessment by the European Union“ („Tuumarelvade leviku tõkestamise 
lepingu 50. aastapäev: Euroopa Liidu lühihinnang“), mille Euroopa Liit esitas 
tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi 
ettevalmistuskomiteele,

– võttes arvesse töödokumenti „Proposals by the Non-Proliferation and Disarmament 
Initiative to enhance transparency for strengthening the review process for the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons“ („Tuumarelva leviku tõkestamise ja 
desarmeerimise algatuse ettepanekud läbipaistvuse suurendamiseks tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingu läbivaatamise protsessi tugevdamise eesmärgil“), mille esitasid 
tuumarelva leviku tõkestamise ja desarmeerimise algatuse liikmed (Austraalia, Kanada, 
Tšiili, Saksamaa, Jaapan, Mehhiko, Madalmaad, Nigeeria, Filipiinid, Poola, Türgi ja 
Araabia Ühendemiraadid) tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2020. aasta 
läbivaatamiskonverentsi ettevalmistuskomiteele,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 118,

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

A. arvestades, et tuumarelva leviku tõkestamise leping (NPT) on viimase 50 aasta jooksul 
kahtlemata olnud kõige olulisem rahvusvaheline vahend tuumarelvakorra 
reguleerimiseks ning on aidanud oluliselt kaasa tuumarelva leviku tõkestamisele, 
tuumaarsenali vähendamisele ja tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise 
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hõlbustamisele; arvestades, et 1995. aastal leppisid NPT osalisriigid kokku NPT 
tähtajatus pikendamises;

B. arvestades, et NPT kolm sammast – tuumarelva leviku tõkestamine, desarmeerimine ja 
tuumaenergia rahuotstarbeline kasutamine – täiendavad ja tugevdavad üksteist ning on 
omavahel lahutamatult seotud; arvestades, et mis tahes tulevased edusammud 
desarmeerimise ja tuumarelvade täieliku kaotamise suunas nõuavad seetõttu selliste 
relvade leviku vastaste kehtivate normide säilitamist; arvestades, et NPT on 
võimaldanud luua rahvusvahelise kaitsesüsteemi;

C. arvestades, et NPT korrapäraste läbivaatamiskonverentside eesmärk on hinnata NPT 
rakendamist ja koostada järkjärgulisel lähenemisviisil põhinev tegevuskava edasiste 
edusammude saavutamiseks; arvestades, et läbivaatamisprotsess annab osalisriikidele 
võimaluse säilitada ja tugevdada tuumarelva leviku tõkestamise korda iga viie aasta 
tagant;

D. arvestades, et tuumarelva leviku tõkestamise ülemaailmse korra tugevdamise 
lõppeesmärk 2010. aasta läbivaatamiskonverentsil saavutati pärast seda, kui NPT 
osalisriigid kohustusid uuesti järgima NPT põhisätteid ja võtsid vastu 64 punktist 
koosneva tegevuskava, mis sisaldab muu hulgas konkreetseid tuumarelva leviku 
tõkestamise, desarmeerimise ja tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise 
tegevuskavasid, mille aluseks on konkreetsed ja mõõdetavad meetmed, mida osalisriigid 
võtavad kolme samba toetamiseks;

E. arvestades, et tuumadesarmeerimist käsitlevas jaos kohustusid osalisriigid, sealhulgas 
tunnustatud tuumariigid, esimest korda kiirendama tegelikke edusamme 
desarmeerimisel ja viima lõpule oma siirdud või siirmata tuumaarsenali täieliku 
likvideerimise; arvestades, et tuumarelva leviku tõkestamise samba raames kokku 
lepitud meetmed hõlmavad mitmesuguseid küsimusi, nagu kaitsemeetmete 
tugevdamine, Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) toetamine, 
tuumamaterjali füüsiline kaitse, lisaprotokollide sõlmimine ja jõustumine, 
tuumaenergiaga seotud ekspordi kaitsemeetmed, tuumatehnoloogia siire ja 
tuumaterrorism;

F. arvestades, et läbipaistvuse põhimõte on tuumadesarmeerimise lahutamatu osa, kuna see 
aitab selgitada välja olemasolevaid arsenale ja toetab kontrolliprotsessi; arvestades, et 
läbipaistvus aitab luua usaldust ja kindlustunnet ning loob ühise aluse dialoogile, mis on 
tuumarelvade vähendamise ja lõpliku likvideerimise eeltingimus; arvestades, et IAEA 
juhatajate nõukogule esitatavad aruanded on oluline vahend läbipaistvuse tagamiseks 
tuumarelva mitteomavate riikide võetud tuumarelva leviku tõkestamise kohustuste 
täitmisel;

G. arvestades, et NPT sätted toetavad riikide õigust kasutada tuumaenergiat 
rahuotstarbelistel eesmärkidel ning osaleda seadmete, materjalide ning tuumaenergia 
rahuotstarbelist kasutamist puudutava teadusliku ja tehnoloogilise teabe vahetamises, 
tagades samal ajal tuumarelvavabade riikide eeliskohtlemise ja võttes nõuetekohaselt 
arvesse arengumaade vajadusi;

H. arvestades, et katsetamise vastane norm toetab nii tuumarelvade leviku tõkestamise 
sammast kui ka desarmeerimise sammast, aidates seega takistada võimalikel riikidel 
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otsimast võimalusi tuumarelvade väljatöötamiseks ja omandamiseks; arvestades, et 
osalisriigid on võtnud kohustuse hoiduda igasugustest tuumaplahvatustest ja uute 
tuumarelvatehnoloogiate kasutamisest kuni tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise 
lepingu (CTBT) jõustumiseni; arvestades, et kõik tuumariigid kohustusid CTBT 
viivitamata ratifitseerima; arvestades, et kõik riigid leppisid samuti kokku, et 
viivitamata tuleks alustada läbirääkimisi tuumarelvades kasutatava lõhustuva materjali 
tootmise keelustamise lepingu üle;

I. arvestades, et NPT on loonud aluse tuumavabade tsoonide loomiseks kogu maailmas; 
arvestades, et Lähis-Ida tuumarelvavaba tsooni loomine on üks ELi pikaajalisi 
eesmärke; arvestades, et EL eraldas hiljuti eelarvevahendid meetmetele, mille eesmärk 
on soodustada kaasavat dialoogi ekspertide ja poliitikakujundajate vahel, et edendada 
pühendumist massihävitusrelvadest vaba tsooni loomisele Lähis-Idas;

J. arvestades, et 2019. aasta novembris New Yorgis toimunud Lähis-Ida tuuma- ja kõikide 
muude massihävitusrelvade vaba tsooni loomise konverentsi esimesel istungil vastu 
võetud poliitilises deklaratsioonis kohustusid osalevad liikmesriigid jätkama õiguslikult 
siduva lepingu koostamist, et luua Lähis-Ida tuumarelva- ja kõikide muude 
massihävitusrelvade vaba tsoon, mis võiks lõppkokkuvõttes aidata piirkondliku ja 
rahvusvahelise usalduse loomisele kaasa;

K. arvestades, et alates NPT jõustumisest 1970. aastal ei ole pooltel 
läbivaatamiskonverentsidel suudetud saavutada konsensust sisulise lõppdeklaratsiooni 
osas ning viimane lõppdeklaratsioon võeti vastu 2010. aasta läbivaatamiskonverentsil;

L. arvestades, et 2020. aasta läbivaatamiskonverents toimub eriti keerulises 
rahvusvahelises julgeolekuolukorras, kuna Korea poolsaare tuumarelvavabaks 
piirkonnaks muutmisel ei ole tehtud edusamme ning USA taganes Iraaniga sõlmitud 
ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast; arvestades, et 191 NPT tuumarelvaga ja -relvata 
osalisriigi vahelised lahkarvamused ja erimeelsused tuumarelvade vähendamise ja 
likvideerimise parima lähenemisviisi osas muudavad arutelu veelgi keerulisemaks;

M. arvestades, et Venemaa varasem suutmatus täita Budapesti memorandumiga Ukrainale 
antud julgeolekutagatisi on tuumadesarmeerimise ja tuumarelva leviku tõkestamise 
alaseid läbirääkimisi kahjustanud;

N. arvestades, et ülemaailmse julgeolekukeskkonna halvenemist süvendab veelgi riikide ja 
rahvuste vahel kasvav usaldamatus, ning et arsenalide moderniseerimist on edendanud 
uued tehnoloogiad, mis suurendavad ülemaailmseid julgeolekuriske, eelkõige seoses 
tuumarelvade ning nende juhtimis-, kontrolli- ja varajase hoiatamise süsteemide vastu 
suunatud võimalike küberrünnakutega, ning tuumarelvade üha suurem roll riikide 
poliitikas, strateegiates ja doktriinides; arvestades, et mõned riigid soovivad 
lahinguväljal kasutatavaid tuumarelvi;

O. arvestades, et suured sõjalised jõud ei kaldu enam kasutama relvastuskontrolli ja 
desarmeerimist, et leevendada rahvusvahelisi pingeid ja parandada ülemaailmset 
julgeolekukeskkonda, mis lõppkokkuvõttes suurendab tuumaohtu kogu maailmas;

P. arvestades, et ülemaailmne tuumaarsenal hõlmab peaaegu 14 000 tuumalõhkepead ning 
USA ja Venemaa valduses on üle 90 % arsenalist; arvestades, et isegi tuumarelvade 
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piiratud kasutamisel oleksid katastroofilised humanitaartagajärjed, kuna ükski riik ega 
rahvusvaheline organisatsioon ei ole suuteline tegelema sellise rünnaku otseste 
tagajärgedega ja pakkuma ohvritele piisavat abi;

Q. arvestades, et tuumarelvade keelustamise leppe võtsid 2017. aastal vastu 122 riiki;

R. arvestades, et USA ja Venemaa Föderatsiooni kahepoolse uue START-lepingu 
pikendamine, millega piiratakse mõlema poole kasutatavate strateegiliste 
tuumalõhkepeade arvu 1550ni kuni selle kehtivuse lõppemiseni 2021. aasta veebruaris, 
oleks strateegilise stabiilsuse säilitamise ja uue võidurelvastumise piiramise 
põhielement;

S. arvestades, et NATO on väljendanud tugevat toetust NPT täielikule rakendamisele ning 
on võtnud endale kohustuse luua tuumarelvavaba maailma jaoks tingimused täielikus 
kooskõlas NPT sätetega, tuginedes järkjärgulisele lähenemisviisile;

T. arvestades, et USA juhitud algatusega „Tuumadesarmeerimiseks keskkonna loomine“ 
(CEND), milles sätestatakse ülesanded, mis tuleb täita, et luua tingimused 
desarmeerimiseks, püütakse minna kaugemale tavapärasest järkjärgulisest 
lähenemisviisist, et tegeleda julgeolekukeskkonna praeguse halvenemisega;

U. arvestades, et Rootsi esitatud etapiviisilise strateegia kehtestatakse astmelised, 
kergemini saavutatavad sammud neljas peamises valdkonnas, mille eesmärk on luua 
koostööharjumusi, vähendada tuumarelvade tähtsust, suurendada läbipaistvust ja 
vähendada tuumaohte, mis võimaldaks olemasolevaid desarmeerimise eesmärke täita;

V. arvestades, et mitmepoolne dialoog ja diplomaatia on osutunud tõhusaks vahendiks 
tuumarelva leviku kriisi ja konfliktide eskaleerumise ennetamisel, nagu näitas ühine 
laiaulatuslik tegevuskava, mida peetakse ajalooliseks saavutuseks ja oluliseks panuseks 
ülemaailmsesse tuumarelva leviku tõkestamise korda;

W. arvestades, et Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) massihävitusrelvade 
staatus ei ole muutunud; arvestades, et IAEA 2018. aasta aruande kohaselt jätkas 
P’yŏngyang oma tuumategevust; arvestades, et kogu 2019. aasta jooksul teatati KRDV 
tuumarajatiste tegevusest ja P’yŏngyang teatas peatsest „väga olulisest katsest“ 
satelliitide lähetamise rajatises; arvestades, et konkreetsete sammude väljavaated 
tuumarelvavabaks piirkonnaks saamise suunas on lühikeses perspektiivis napid;

1. soovitab nõukogul ning komisjoni asepresidendil ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal

a) korrata, et tegelikult toimiv mitmepoolsus ja reeglitel põhinev rahvusvaheline 
kord on tuumarelvade leviku tõkestamise eeltingimus; kinnitada, et tuumarelva 
leviku tõkestamise leping on ülemaailmse tuumadesarmeerimise ja tuumarelva 
leviku tõkestamise režiimi nurgakivi ning asendamatu raamistik rahu ja 
julgeoleku säilitamiseks ja tugevdamiseks kogu maailmas;

b) veel kord kinnitada ELi täielikku toetust tuumarelva leviku tõkestamise lepingule 
ja selle kolmele üksteist tugevdavale sambale, milleks on tuumarelva leviku 
tõkestamine, desarmeerimine ja tuumaenergia rahuotstarbeline kasutamine, ning 
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kinnitada varasema etapiviisilise lähenemisviisi kehtivust, mis põhineb eelmiste 
läbivaatamisprotsesside käigus, eelkõige 1995., 2000. ja 2010. aastal, võetud 
kohustustel; rõhutada, et kolme sambaga tasakaalustatud lähenemisviis on oluline 
2020. aasta läbivaatamiskonverentsi positiivse tulemuse saavutamiseks ning 
konkreetsete, tulemuslike ja konsensuslike meetmete vastuvõtmiseks, mis 
võimaldaksid jätkata varasemate kohustuste täitmist;

c) jätkata tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2020. aasta 
läbivaatamiskonverentsi eelsete meetmete toetamist 1,3 miljoni euro suuruse 
rahalise toetusega teavitustegevusele, mis koosneb kolmest temaatilisest 
seminarist, mis hõlmavad tuumadesarmeerimist, tuumarelva leviku tõkestamist ja 
tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist ning neljast piirkondlikust kohtumisest 
ja kahest kõrvalüritusest; jätkata ELi tegevuse peamiste eesmärkide toetamist, 
eelkõige mis puudutab usalduse ja kindlustunde suurendamist, teadlikkuse 
suurendamist takistustest ja võimalikest lähenemisvaldkondadest ning sisendite 
väljatöötamist tegevuskava jaoks, et saavutada 2020. aasta läbivaatamisprotsessi 
edukas tulemus;

d) jätkuvalt rõhutada, et riikidevaheliste lahknevuste edasine süvenemine viiks 
tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kui usaldusväärse ülemaailmse õigusliku 
vahendi järkjärgulise diskrediteerimiseni ja ülemaailmse desarmeerimisrežiimi 
nõrgenemiseni; hoiatada osalisriike, et konsensuse puudumise tõttu 2015. aasta 
läbivaatamiskonverentsil ja ettevalmistavates komiteedes ei saa tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingu tulevikku ilma riikide selgelt toetava hoiakuta enam 
enesestmõistetavaks pidada;

e) tuletada riikidele meelde, et tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 50. aastapäev, 
mis langeb kokku 2020. aasta läbivaatamiskonverentsiga, võib soodustada 
avameelset ja tulemustele orienteeritud dialoogi, et taastada vastastikune usaldus 
ja kindlustunne, võtta eesmärgiks laiendada kattuvaid valdkondi ja teha kindlaks 
ühised alused arutelude jätkamiseks; lõppeesmärk on võtta vastu kokkulepitud 
dokument, milles tunnistatakse ühise eesmärgina tuumadesarmeerimist ja 
tuumarelvade täielikku kaotamist; 

f) nõuda tugevat poliitilist juhtimist, et toetada tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu läbivaatamiskonverentsi; anda tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 
osalisriikidele sõnum, et riigipeade ja valitsusjuhtide osalemine tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingu läbivaatamiskonverentsil näitaks, kui oluliseks riigid seda 
lepingut ja läbivaatamisprotsessi peavad; kutsuda osalisriikide esindajaid üles 
kasutama 10. läbivaatamiskonverentsi võimalust, et kinnitada veel kord, et 
„tuumasõda ei saa võita ja seda ei tohi kunagi pidada“; 

g) kutsuda riike üles taaskinnitama siduva ja rikkumisele mittekuuluva normina oma 
kohustust järgida ja aktiivselt edendada 72-aastast tava mitte kasutada tuumarelvi; 
rõhutada, et normide kaitsmine sellise kasutamise vastu on keskse tähtsusega 
ülemaailmse julgeoleku säilitamiseks ja humanitaareesmärkide saavutamiseks; 
hoiatada tuumarelva leviku tõkestamise lepingu osalisriike, et tuumarelvade 
võimaliku kasutamise olukordade laiendamine võib tõsiselt ohustada 
ülemaailmset strateegilist stabiilsust ja nende relvade mittekasutamise tava;
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h) kutsuda riike üles tunnustama tuumarelvade kontrolli, desarmeerimise ja 
tuumarelva leviku tõkestamise režiimi kui olulist vahendit, mis aitab oluliselt 
kaasa rahvusvahelise julgeolekukeskkonna halvenemise peatamisele ning sellega 
suure riikidevahelise sõja ärahoidmisele ning rahu ja julgeoleku säilitamisele;

i) rõhutada, et efektiivne tuumadesarmeerimise kontroll on oluline tuumarelvavaba 
maailma saavutamiseks; jätkata ja tõhustada pingutusi, sealhulgas koostöös 
rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonide ning kodanikuühiskonnaga, et 
lahendada kontrollimisprobleeme seoses ohutus-, julgeoleku- ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise nõuetega;

j) nõuda, et riigid teeksid kõik endast oleneva, et saavutada edasist edu 
relvastuskontrolli ja tuumadesarmeerimise protsessides, eelkõige ülemaailmse 
tuumarelvavarude üldise vähendamise kaudu, ning tagaksid, et ei pöörataks tagasi 
tuumarelvade arsenali vähenemise suundumust, mis algas pärast tuumarelvastuse 
kõrgpunkti 1986. aastal; anda sõnum, et tuumarelva leviku tõkestamise lepingut 
tuleks kasutada kõigi sellesuunaliste diplomaatiliste pingutuste platvormina;

k) nõuda, et USA ja Venemaa võtaksid vastutuse tulenevalt sellest, et nende valduses 
on suurem osa maailma tuumaarsenalist, eesmärgiga suurendada vastastikust 
usaldust ja kindlustunnet ning pidades silmas dialoogi taasalustamist võimalike 
viiside üle, kuidas relvastuskontrolli alased suhted; rõhutada, et kui Venemaa ja 
USA enne tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2020. aasta 
läbivaatamiskonverentsi kohustuksid selgelt pikendama uue START-lepingu 
kehtivust enne 2021. aasta veebruari, oleks see oluline panus 
läbivaatamiskonverentsi kordaminekusse; soovitada mõlemal poolel tungivalt 
pidada läbirääkimisi uue õigusakti üle, mis hõlmaks nii paigaldatud kui ka 
paigaldamata relvi ning strateegilisi ja mittestrateegilisi relvi;

l) väljendada veel kord ELi sügavat kahetsust keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu hiljutise kokkuvarisemise pärast ning rõhutada, et sellel on 
märkimisväärne negatiivne mõju Euroopa julgeolekule; kutsuda mõlemat 
keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingule allakirjutanut üles jätkama dialoogi 
võimaluste üle panna maksma uus õiguslikult siduv vahend lühikese ja keskmise 
ulatusega rakettide reguleerimiseks; toetada jõupingutusi sellise vahendi 
mitmepoolseks muutmiseks;

m) kutsuda USA-d ja Venemaad üles avaldama kõigile teistele tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingu osalistele ja ÜRO Julgeolekunõukogule deklaratsiooni, milles 
nad esitaksid pärast keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingust taganemist enda 
poolt võetavad meetmed, et tagada tuumarelva leviku tõkestamise lepingu VI 
artiklist tulenevate kohustuste täitmine; teha sel eesmärgil liidu nimel vajalikke 
demarše;

n) käsitada tuumarelvade kontrollirežiimist loobumist või selle kokkuvarisemist 
ohtliku pretsedendina tuumarelva leviku tõkestamise lepingu jaoks; pidada 
meeles, et tuumarelva leviku tõkestamise lepingu osalised võivad pidada selliseid 
sündmusi ohuks oma riigi julgeolekule ning et selle tagajärjed võivad 
destabiliseerida tuumarelva leviku tõkestamise lepingut tervikuna;
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o) teha need mured kuuldavaks tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2020. aasta 
läbivaatamiskonverentsil; võtta vajalikke diplomaatilisi ja poliitilisi meetmeid, et 
kõrvaldada otsene oht, mida tekitavad Euroopa Liidule ja selle liikmesriikidele 
keskmaa-tuumarelvad;

p) rõhutada NATO liikmesriikide panust tuumarelva leviku tõkestamise lepingust 
tulenevate kohustuste täitmisse, mis hõlmab tuumarelvavarude vähendamist 95% 
võrra alates külma sõja lõpust, tuumarelvade lahtisidumist sihtmärkidest, nende 
häireseisundis oleku vähendamist ja nende kaitsealase rolli vähendamist; kutsuda 
NATOt üles jätkama pingutusi tuumarelvade edasiseks vähendamiseks täielikus 
kooskõlas tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga, tuginedes rahvusvahelist 
stabiilsust ja julgeolekut edendavale etapiviisilisele lähenemisviisile;

q) käsitada tuumarelvade keelustamise lepingu vastuvõtmist 122 riigi poolt tõendina 
rahvusvahelise kogukonna enamuse soovist saavutada tuumarelvavaba maailma 
eesmärk; 

r) kinnitada tuumarelva leviku tõkestamise lepingu osaliste võõrandamatut õigust 
kasutada tuumaenergiat rahuotstarbeliselt, et nad saaksid rahuldada oma 
pikaajalisi energiavajadusi kooskõlas selle lepingu sätetega; teha koostööd 
riikidega, kes soovivad arendada selle valdkonna suutlikkust, et kasutada 
tuumaenergiat vastutustundlikult üksnes rahumeelsetel eesmärkidel, tingimusel et 
kõik ohutus-, julgeoleku- ja tuumarelva leviku tõkestamise tingimused on 
täidetud; tuletada eriti meelde, et arenguriikide vajadusi tuleks nõuetekohaselt 
arvesse võtta; innustada osalisriike kasutama 2020. aasta läbivaatamisprotsessi 
võimalusi, et veelgi süvendada arutelu tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise 
üle; tunnustada Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuuri ja selle kaitsemeetmete 
süsteemi rolli ja väärtust tuumarelva leviku tõkestamise lepingu rakendamisel ja 
tuumajulgeoleku raamistiku tugevdamisel; 

s) jätkata kooskõlas 1995. aasta resolutsiooniga pingutusi Lähis-Idas sellise tsooni 
loomiseks, kus ei ole tuumarelvi ega muid massihävitusrelvi; jätkata algatusi, 
mida on korraldatud usalduse suurendamiseks meetmetega, mille eesmärk on 
edendada ekspertide ja poliitikakujundajate vahelist kaasavat dialoogi, mida 
toetatakse projektide elluviimiseks ette nähtud 2,86 miljoni euro suuruse 
rahastamispaketiga;

t) võtta arvesse Lähis-Ida tuumarelvavaba tsooni loomist käsitleva konverentsi 
esimese istungjärgu tulemusi ning jätkuvalt toetada pikaajalist eesmärki koostada 
õiguslikult siduv leping, mis võimaldaks luua Lähis-Ida tuumarelvavaba tsooni; 
innustada kõiki osalevaid riike tegema kõik endast oleneva, et seda püüdlust 
konverentsi teisel istungjärgul edasi arendada;

u) hoida ülal Rootsi esitatud etapiviisilise lähenemisviisi ettepanekut, mille eesmärk 
on suurendada poliitilist toetust pragmaatilistele, lühiajalistele ja saavutatavatele 
kohustustele seoses ülemaailmse desarmeerimisrežiimiga, mille üldine eesmärk 
on taastada usaldus ja kindlustunne; toetada meetmeid, mis on suunatud 
tuumarelvade tähtsuse vähendamisele; parandada riikidevahelisi 
koostööharjumusi; vähendada tuumaohte; suurendada läbipaistvust, mis hõlmaks 
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vahemeetmeid, et hõlbustada osalisriikidel olemasolevate kohustuste täitmist;

v) paluda osalisriikidel välja töötada ja kasutusele võtta meetmed mille eesmärk on 
vähendada tuumarelvade kasutamise riske kas tahtlikult, vääritimõistmise või 
väärarvutuste tõttu eskaleeruvas konfliktis või juhuslikult; need meetmed võiksid 
hõlmata sidekanalite ja -protokollide parandamist, tava- ja tuumavarade selget 
eristamist, küberrünnakutele vastupidavuse võime parandamist ning otsuste 
tegemise aja pikendamist kriisiolukorras;

w) toetada tuumarelvi omavate riikide võetud kohustust parandada läbipaistvust 
kooskõlas tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2000. aasta 
läbivaatamiskonverentsil vastu võetud 13 desarmeerimist käsitleva sammuga; 
tuletada meelde, et aruandlusmehhanismi edasine parandamine – tuumariikide 
aruandlusraamistike süstematiseerimine aitaks saavutada eri tuumariikide 
ühesuguse läbipaistvuse; sellega seoses kutsuda ELi üles pöörama erilist 
tähelepanu massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja desarmeerimisealgatuse 
ettepanekutele, et suurendada läbipaistvust tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 
läbivaatamise protsessi tugevdamiseks;

x) võtta teadmiseks USA 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi 
ettevalmistuskomiteele esitatud ettepanek tuumadesarmeerimise keskkonna 
toimimise ja loomise kohta, eesmärgiga välja selgitada rahvusvahelise 
julgeolekukeskkonna tegurid, mis takistavad edasisi edusamme desarmeerimisel, 
nende teguritega tegeleda ning võtta kasutusele pragmaatilisem lähenemisviis 
desarmeerimisele ja aidata kaasa 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi eduka 
tulemuse saavutamisele; osaleda selle ettepaneku edasistes aruteludes 2020. aasta 
läbivaatamiskonverentsi raamistikus ja väljaspool seda;

y) kutsuda kõiki riike üles viivitamata osalema aruteludes ühe lahendamata 
prioriteedi – tuumarelvade jaoks lõhustuvate materjalide tootmise keelustamise 
lepingu – teokstegemiseks ja lõpuleviimiseks, mis on oluline samm tuumarelvade 
likvideerimise suunas;

z) tagada, et EL jätkaks tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingu (CTBT) ja 
Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni (CTBTO) 
tugevat toetamist; tuletada veel meelde, kui oluline ja kiireloomuline ülesanne on 
saavutada tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingu jõustumine;

aa) kinnitada ELi jätkuvat toetust ühisele laiaulatuslikule tegevuskavale (JCPOA, 
Iraani tuumalepe) kui parimale võimalikule vahendile kinnituse saamiseks selle 
kohta, et Iraan kasutab tuumaenergiat eranditult rahumeelselt, ning olulisele 
vahendile, mis aitab suurendada stabiilsust ja julgeolekut Lähis-Idas; korrata, et 
EL peab kahetsusväärseks USA taganemist ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast 
ja sanktsioonide taaskehtestamist; kutsuda Iraani üles asuda uuesti täies ulatuses 
täitma ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast ja tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingust tulenevaid tuumaenergia alaseid kohustusi;

ab) kinnitada ELi täielikku toetust Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) 
tuumavabaks piirkonnaks muutmise eesmärgile, mis tuleb teoks teha täielikult, 
kontrollitavalt ja pöördumatult, kooskõlas kõigi asjakohaste ÜRO 
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Julgeolekunõukogu resolutsioonidega; nõuda, et KRDV loobuks oma 
tuumarelvaprogrammist ning asuks uuesti täitma tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri kaitsemeetmete tingimusi; 
jätkata käimasoleva dialoogiprotsessi toetamist, püüdes samal ajal läbirääkimistel 
aktiivsemalt osaleda ja kasutades selleks ära oma diplomaatilist asjatundlikkust;

ac) jätkata tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kui rahvusvahelise rahu ja 
julgeoleku seisukohast olulise mitmepoolse instrumendi kaitsmist ja säilitamist, 
edendada lepingu ülemaailmset kohaldamist ning tugevdada selle rakendamist 
lepingu kolme võrdselt tähtsa, üksteist vastastikku tugevdava samba kaudu; 
kutsuda kõiki tuumarelva leviku tõkestamise lepingu osalisriike üles uuendama 
pingutusi üksteisega koostöö tegemiseks ning uuesti jõuliselt pühenduma 
tuumarelva tõkestamise lepingu terviklikule, täielikule ja tasakaalustatud 
täitmisele;

ad) kutsuda kõiki riike, kes seda veel teinud ei ole, üles tuumarelvavabade riikidena 
tuumarelva leviku tõkestamise lepingule alla kirjutama ja seda lepingut 
ratifitseerima ning kuni lepinguga ühinemiseni täitma selle tingimusi ja 
kohustuma järgima tuumarelva leviku tõkestamise ja desarmeerimise eesmärke, 
esitama ka tõendeid selle kohta, et nad ei tegele tuumatehnoloogia üleandmisega, 
ning tugevdama tuumamaterjali ja tuumarajatiste füüsilise kaitse konventsiooni;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ning komisjoni 
asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale.


