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SISSEJUHATUS

2005. aasta detsembris kiitis nõukogu heaks "JSK välispoliitilise mõõtme strateegia: 
ülemaailmne vabadus, turvalisus ja õigus"1. See dokument toetub nõukogu peasekretariaadi 
kaastööle ja komisjoni 2005. aasta oktoobri teatisele "vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia"2.

Euroopa Parlament avaldab oma seisukoha selle komisjoni teatise kohta, kuigi oleks 
soovitatav võtta arvesse ka muid nõukogu strateegiaga seotud dokumente. 

Töö selle toimiku kallal toimub LIBE ja AFET komisjonide tõhustatud koostöös vastavalt 
kodukorra artiklile 47.  LIBE komisjoni töögrupp alustas juba oma tööd, kohtudes 
komisjoniga.

AJALOOLINE TAUST

Esimene katse JSK valdkonnas ELi välissuhetesse selguse toomiseks tehti 2000. aasta 
Euroopa Ülemkogu kohtumisel Feiras3. 

2004. aasta haagi programm käsitas vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
välispoliitilist mõõdet üha suureneva prioriteedina ning keskendus võitlusele terrorismiga 
ning varjupaiga- ja ümberasumispoliitikale. See kutsus komisjoni ning peasekretäri/nõukogu 
kõrget esindajat üles koostama 2005. aasta lõpuks kõiki JSK aspekte katvat ELi strateegiat. 
Seda kinnitas ka 2005. aasta juuni Euroopa Ülemkogu Brüsselis.

NÕUKOGU PEASEKRETARIAADI KAASTÖÖ SEOSES 
STRATEEGIAGA

4. oktoobril 2005 väljastas nõukogu peasekretariaat kaastöö seoses aruteluga, mis peaks 
2005. aasta lõpuks viima JSK välissuhete strateegia väljatöötamiseni4.

Dokument viitab 2003. aasta Euroopa julgeoleku strateegiale5 ning püüab määratleda "kuidas 
saaksid liidu välistegevused paremini teenida ELi kui terviku ning selle üksikute 
liikmesriikide huve JSK küsimustes".

Nõukogu sekretariaadi teabe kohaselt on prioriteediks võitlus terrorismi ja organiseeritud 
kuritegevusega ning rändevoogude juhtimine. 

Nõukogu soovitab ennetavamat lähenemist, kasutades kõiki kättesaadavaid vahendeid 
eesmärkide saavutamiseks, suuremat sidusust kasutatud vahendite osas ning annab mõned 
praktilised soovitused, mis võetakse üle eesistuja strateegiasse.

  
1 dokument nr 15446/05
2 KOM(2005)491
3 dokument nr 7653/00
4 dokument nr 12850/05
5 dokument nr 15895/03
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KOMISJONI TEATIS "VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL 
RAJANEVA ALA VÄLISPOLIITILISE MÕÕTME STRATEEGIA"1

12. oktoobri 2005. aasta teatis vaatleb vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
välispoliitilisi väljakutseid, ELi käsutuses olevaid vahendeid, soovitab mitmeid eesmärke, 
prioriteete ja põhimõtteid ning teeb ettepaneku mitmete tulevikus võetavate meetmete osas. 

ELi sisejulgeoleku probleemide osas käsitleb teatis terrorismi, organiseeritud kuritegevust 
(mis saab toimuda nõrkade riikide institutsioonide puuduliku tegevuse tõttu) ning 
ebaseaduslikku ümberasumist. 

Komisjoni seatud eesmärk on näidata, kuidas välistegevus justiits- ja siseasjades aitab kaasa 
Euroopa Liidu sisese vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisele ning toetab 
samas Euroopa Liidu välispoliitilisi eesmärke, "sealhulgas selliste väärtuste nagu vabadus, 
turvalisus ja õigus jagamist kolmandate riikidega ja edendamist nendes riikides".  

Teatis tuletab meelde, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitiline mõõde 
ei ole iseseisev poliitikavaldkond, vaid see peab olema osa ELi välispoliitikast. Teatises 
soovitatakse, et välispoliitika õiguse, vabaduse ja turvalisuse aspekte tuleks tugevdada.

Komisjon käsitleb õigusriigi põhimõtete, heade haldustavade, demokraatia ja inimõiguste 
austamise edendamist välisriikides järgmiselt: 

§ need aspektid on olulised vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala sisemiseks
tugevdamiseks;

§ ELi turvalisuse sise- ja välisaspektid on omavahel seotud;
§ nendel väärtustel põhinevad ühiskonnad on tõhusamad julgeolekuohtude vastu 

võitlemisel;
§ need võimaldavad säästva arengu ning aastatuhande arengueesmärkide saavutamist.

Komisjon väidab, et ELi sees välja arendatud laiaulatuslik vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala reguleeriv raamistik ning ELi kogemused ja edusammud sellistes valdkondades 
nagu piiri- ja rändehaldus ning organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus võivad innustada
kolmandaid riike. 

Teatis soovitab, et EL saaks veelgi tugevdada suutlikkust ja koostööd kogu maailmas ning et 
EL peaks jätkuvalt edendama piirkondlikku koostööd. Viidatakse edukale koostööle Türgi, 
Maroko, Ukraina, Moldova ja Venemaaga. 

Teatis seab mitmeid poliitilisi prioriteete: inimõiguste edendamine, institutsioonide 
tugevdamine, hea valitsemistava edendamine, rände, varjupaiga ja piirihalduse alase 
suutlikkuse tõstmine, terrorismivastane võitlus, võitlemine organiseeritud kuritegevuse, 
sealhulgas inimkaubanduse ning uimastite ja inimorganitega kauplemise, võltsimise, 
majandus- ja finantskuritegude ning küberkuritegudega.

  
1 KOM(2005)491
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Teatis toob samuti välja mõned põhimõtted:
§ geograafiliste prioriteetide määramine
§ riikidevaheliste erinevuste arvestamine
§ paindlikkus
§ eri sambaid hõlmava tegevuse kooskõlastamine
§ tihe partnerlus kolmandate riikidega
§ välistegevuse olulisus: seos sisemeetmete, mille eesmärk on luua vabadusel, 

turvalisusel ja õigusel rajanev ala, ning välismeetmete vahel 
§ lisandväärtus
§ võrdlev hindamine

Strateegia saavutamise meetodid ja poliitikavahendid on peamiselt kahepoolsed lepingud, 
ühinemisprotsess, Euroopa naabruspoliitika, piirkondlik koostöö, erikord teatud riikide (USA) 
osas, operatiivkoostöö Europoli, Eurojusti ja CEPOLiga, arengupoliitika, rahvusvahelised 
organisatsioonid. Teatis viitab käimasolevale koostööle Ameerika Ühendriikide, Lääne-
Balkani riikide, Venemaa, Ukraina ja Vahemeremaadega.

Lisaks annab teatis soovitused strateegia rakendamiseks:

§ komisjon peaks kehtestama prioriteedid, määratlema meetmed ning jälgima 
rakendamist; nõukogu peaks samuti vaatama läbi saavutatud edusammud ja 
prioriteedid;

§ tuleks parandada nõukogu sisest koordineeritust;
§ tuleks parandada ELi välismeetmete sidusust;
§ komisjon peab osalema täieulatuslikult rahvusvaheliste organisatsioonide töös, et 

teadvustada rohkem ELi tegevust rahvusvahelistes organisatsioonides;
§ komisjon peab tegema suuremaid jõupingutusi, et edendada piirkondlikku koostööd;
§ EL peab veelgi tõstma oma võimet reageerida kiiresti ootamatute vajaduste või ohtude 

tekkimise puhul.

JSK VÄLISPOLIITILISE MÕÕTME STRATEEGIA: ÜLEMAAILMNE 
VABADUS, TURVALISUS JA ÕIGUS1.

Eesistujariik Ühendkuningriik andis välja "JSK välispoliitilise mõõtme strateegia: 
ülemaailmne vabadus, turvalisus ja õigus", mis hõlmas komisjoni teatise ja sekretariaadi 
kaastöö põhiaspekte ning mis võeti vastu JSK nõukogu 1.-2. detsembri koosolekul ja mille 
GAERC kinnitas 12. detsembril 2005.

Strateegia algab ELi peamiste temaatiliste prioriteetide – terrorism, organiseeritud kuritegevus 
(inimkaubandus, uimastitega kauplemine), korruptsioon, rändevoogude juhtimine –

  
1 Nõukogu 6.12.2005 dokument nr 15446/05 JAI 488 RELEX 741
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väljatoomise ja üksikasjaliku kirjeldamisega.  

EL peab nendes küsimustes tegema koostööd kolmandate riikidega, "mis hõlmab õigusriigi 
põhimõtete tugevdamist ning inimõiguste ja rahvusvaheliste kohustuste austamise 
edendamist".

Strateegia juhib tähelepanu JSK eesmärkide ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika, Euroopa 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika, arengupoliitika, Euroopa julgeolekustrateegia1 ning ELi 
majanduse ja kaubanduse eesmärkide vahelistele seostele.

Eesistuja tuletab meelde komisjoni teatises toodud aluspõhimõtted ning lisab neile mõned 
uued põhimõtted (nt et suhteid kolmandate riikidega tuleks kasutada nende jaoks stiimulina 
JSK küsimustes rahvusvaheliste standardite ja kohustuste vastuvõtmiseks ja järgimiseks).

JSK eesmärkide saavutamiseks on ELi käsutuses mitmeid mehhanisme: väljavaade ELiga 
ühinemiseks, Euroopa naabruspoliitika ja tegevuskavad, strateegiline partnerlus USAga ja 
laiem transatlantiline dialoog ning koostöö Venemaaga.

Pärast soovitusi (nt et EL peaks tegema koostööd loodud piirkondlike rühmitustega, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi asutustega jm), tuuakse strateegias välja struktuurid 
ja protsessid:

§ komisjoni ja nõukogu sekretariaadi poolt kolmandate riikidega tehtava koostöö 
jälgimine iga 18 kuu järel2.

§ tegevuspõhised dokumendid (TPD) teatud riikide, piirkondade või teemade kohta, 
mille on koostanud eesistuja koostöös nõukogu sekretariaadi, komisjoni ja huvitatud 
liikmesriikidega. Viis esimest dokumenti koostatakse järgmiste teemade kohta: 

1. terrorismivastane koostöö Põhja-Aafrikaga
2. koostöö Lääne-Balkani ja teiste ELi lähinaabruses asuvate riikidega 

organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni, ebaseadusliku sisserände ning 
terrorismi vastu võitlemisel

3. Afganistanist pärit narkootikumide tootmine ja nendega kaubitsemine
4. ümberasumisalane koostöö Aafrika riikidega
5. Vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajanev ühisruum Venemaaga

STRATEEGIA RAKENDAMINE

Lääne-Balkani riikide ja vastava Euroopa naabruspoliitika, Afganistani ning Aafrika ja 
ümberasumise TPDde välja töötamiseks loodi kolm "eesistuja sõprade rühma". 
Lääne-Balkani riikidega tehtava koostöö parandamise TPD võeti juba vastu JSK nõukogu 1.–
2. juuni 2006. aasta kohtumisel, samas kui töö Euroopa naabruspoliitikaga on ikka veel 
käimas. Afganistani ja narkootikume käsitleva rühma TPD võeti vastu samal JSK nõukogu 
kohtumisel. Aafrika ja ümberasumise TPD lükati edasi, arvestades Ühendkuningriigi 

  
1 dokument nr 15895/03
2 esimene raport on kavandatud 2006. aasta detsembriks
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eesistumise ajal tehtud tööd ning komisjonis käimasolevaid projekte. Venemaa TPDga 
tegeletakse järgmise, Soome eesistumise ajal.

4.–5. mail 2006. aastal Viinis toimunud ministrite konverentsil "Sisejulgeoleku roll ELi ja 
tema naabrite vahelistes suhetes" arutasid ELi, kolmandate riikide, USA, Venemaa ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad sisejulgeoleku rolli üle oma välissuhetes, 
määratlesid peamised põhimõtted seoses kolmandate riikidega toimuva partnerlusega ja 
keskendusid tulevase koostöö prioriteetsetele valdkondadele: terrorismile, organiseeritud 
kuritegevusele, korruptsioonile, ümberasumisele ja varjupaigapoliitikale. 

KOKKUVÕTE

Euroopa Parlament väljendab oma arvamust komisjoni teatise kohta, püüdes anda praktilisi 
soovitusi, pidades silmas nõukogu strateegiat vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
välispoliitilise mõõtme kohta. Raportöör kavatseb samuti võtta arvesse nõukogu valitud viit 
esimest teemat ning olemasolevate TPDde sisu. 

Kuna komisjon ja nõukogu sekretariaat koostavad iga 18 kuu järel raporti edusammudest 
kolmandate riikidega tehtavas koostöös, peaks Euroopa Parlament seda raportit analüüsima 
ning jälgima TPD rakendamist.


