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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS 
NÕUKOGULE

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 66. istungjärgu kohta
(2011/2030(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu soovitus nõukogule, mille esitas Alexander Graf 
Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel Euroopa Liidu prioriteetide kohta ÜRO 
Peaassamblee 66. istungjärguks (B7–0072/2010);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2010. aasta soovitust nõukogule Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 65. istungjärgu kohta1;

– võttes arvesse nõukogu poolt 25. mail 2010. aastal vastu võetud ELi prioriteete Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 65. istungjärguks2;

– võttes arvesse ÜRO uut soolise võrdõiguslikkuse üksust (ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja 
naiste mõjuvõimu suurendamise üksus - UN Women);

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 65. istungjärku, eelkõige 
selle resolutsioone „Rahvusvaheline humanitaarabikoostöö loodusõnnetuste korral, 
esialgsest abist kuni ülesehitustööni”3, „Inimõiguste olukord Iraani Islamivabariigis”4, 
„Inimõiguste olukord Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis”5, „Demokraatliku ja 
õiglase rahvusvahelise korra edendamine”6, „Rahu edendamine hädavajaliku eeldusena, et 
kõik inimesed võiksid täielikult kasutada kõiki inimõigusi”7, „Inimõigustealase 
rahvusvahelise koostöö tugevdamine”8, „Operatiivne tegevus ÜRO süsteemi 
arendamiseks”9, „ÜRO roll arengu edendamisel globaliseerumise ja vastastikuse sõltuvuse 
tingimustes”10, „Uue rahvusvahelise majanduskorra kujundamine”11, „ÜRO, riikide 
parlamentide ja Parlamentidevahelise Liidu koostöö”12, „ÜRO ülemaailmses 
juhtimises”13, „Tuumarelvavaba maailma nimel: tuumadesarmeerimise kohustuste 
täitmise kiirendamine”14, „ÜRO rahukindlustamise struktuuri läbivaatamine”15 ja 
„Lubaduse täitmine: ühisel jõul saavutame aastatuhande arengueesmärgid”16; 

                                               
1 ELT C 4, 7.1.2011.
2 Euroopa Liidu Nõukogu 10170/10.
3 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/264.
4 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/226.
5 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/225.
6 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/223.
7 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/222.
8 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/218.
9 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/177.
10 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/168.
11 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/167.
12 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/123.
13 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/94.
14 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/59.
15 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/7.
16 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/65/1.
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– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsiooni eelnõu „Euroopa Liidu osalemine ÜRO 
töös”1,

– võttes arvesse tuumarelva leviku tõkestamise lepingu osaliste 2010. aasta konverentsi 
lepingu läbivaatamise teemal, aastatuhande arengueesmärkide läbivaatamist ning 
rahukindlustamiskomisjoni ja inimõiguste nõukogu ülevaateid;

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2010. aasta resolutsiooni ELi ja Aafrika strateegilise 
partnerluse tuleviku kohta pärast kolmandat ELi-Aafrika tippkohtumist2;

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni Cancúnis toimuva 
kliimamuutuste konverentsi (COP 16) kohta3; 

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsioon naisi, rahu ja julgeolekut 
käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 (2000) kümnenda aastapäeva 
kohta4;

– võttes arvesse oma 23. novembri 2010. aasta resolutsiooni tsiviil-sõjaväelise koostöö ja 
tsiviil-sõjaväeliste võimete arendamise kohta5;

– võttes arvesse kodukorra artikli 121 lõiget 3 ja artiklit 97;

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A7-0000/2011), 

A. arvestades, et rahvusvahelises korralduses toimuvad suured muutused, mis sunnivad ELi 
aktiivsemalt suhtlema praeguste ja tärkavate suurjõududega, samuti muude kahe- ja 
mitmepoolsete partneritega, et edendada tõhusate lahenduste leidmist probleemidele, mis 
mõjutavad nii Euroopa kodanikke kui kogu maailma;

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt osalema niisuguse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kujundamisel, mis suudaks tõhusalt tegutseda ülemaailmsete lahenduste leidmisel ning 
rahu, julgeoleku ja õigusriigil põhineva rahvusvahelise korra tagamisel; arvestades, et 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 21 kohaselt on EL ametlikult kohustunud toetama 
tõhusat mitmepoolsust, mille keskmes on tugev ÜRO, sest see on hädavajalik, et 
lahendada ülemaailmseid probleeme, nagu kliimamuutus ning kõiki inimesi hõlmav 
julgeolek ja areng;

C. arvestades, et Lissaboni lepinguga loodi ELi esindamiseks välissuhetes uued alalised 
struktuurid ning seetõttu peavad ELi uued esindajad üle võtma kohustused, mida siiani 
rotatsiooni korras täitsid ELi eesistujariigid;

D. arvestades, et ülemaailmsed partnerlussidemed on olulised ühiselt kindlaksmääratud 
ülemaailmsete eesmärkide saavutamiseks; arvestades, et EL on maailma suurim arenguabi 
andja ja ÜRO oluline partner kõigis selle kolmes töövaldkonnas, kaasa arvatud kriisid ja 

                                               
1 ÜRO Peaassamblee resolutsiooni eelnõu A/RES/64/L.67.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0482.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0442.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0439.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0419.
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kriisijärgsed olukorrad; arvestades, et ELi ning ÜRO tugev ja tasakaalustatud partnerlus 
on ÜRO tööks põhjapanevalt tähtis ning kujundab määravalt ELi rolli ülemaailmse 
toimijana;

E. arvestades, et Euroopa välisteenistuse loomisel peaks see nii oma sisemise struktuuri kui 
ka välistegevuse ja poliitikaga oluliselt kaasa aitama ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonide nr 1325 ja 1820 ning järgnevate resolutsioonide edasisele rakendamisele;

F. arvestades, et tõhustatud pingutused terrorismi vastu võitlemiseks kogu maailmas on 
suurendanud vajadust tagada julgeolek, austades seejuures täielikult inimõigusi,

1. esitab nõukogule järgmised soovitused:

Euroopa Liit Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni süsteemis

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi üldise strateegilise eesmärgina ning suurendada 
ELi kui ülemaailmse toimija ühtsust ja nähtavust ÜROs, pannes muu hulgas vähem 
rõhku ELi sisekonsultatsioonidele ÜRO teemadel ning edendades suuremat haaret 
laiemas teemaderingis, et EL võiks edukalt tegutseda oma ÜRO tegevuskava raames 
ning täita ÜRO liikmete ootused liidu tegutsemisvõime suhtes; toetada suuremat 
ühtsust nii ÜRO süsteemis kui ELi liikmesriikide, liikmekandidaatide ja võimalike 
tulevaste liikmekandidaatide seisukohtade vahel, et võimalikult suurendada 
Lissaboni lepingu potentsiaali ELi mõju tugevdamiseks (nii ELi kui liikmesriikide) 
erinevate tegevuskanalite kaudu;

b) säilitades oma vaatlejastaatust ning kooskõlas ÜRO harta ja ÜRO valitsusevahelise 
iseloomuga (et võimaldada ELi uutel esindajatel ülemaailmsetes küsimustes tõhusalt 
ja õigeaegselt kaasa rääkida vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 18 ja 47) teha 
vajalikud korraldused, et EL võiks ÜRO Peaassamblee töös tulemuslikult osaleda, 
lähtudes kõikehõlmavatest konsultatsioonidest ÜRO liikmesriikidega; uuesti 
kinnitada oma lubadust, et ÜRO on ELi välispoliitika keskmes, ning korrata 
seisukohta, et liidu aktiivne osavõtt ÜRO tööst ei ole üksnes liidu prioriteet, vaid on 
ka kooskõlas ÜRO eesmärkide saavutamisega ning sellisena kogu organisatsiooni 
liikmeskonna huvides;

EL ja ülemaailmne juhtimine

c) tõhustada ülemaailmset juhtimist ja otsida nn G-rühmituste ja ÜRO süsteemi 
suhetele püsivaid lahendusi, mille alusel need rühmitused võiksid tõhusalt pidada 
temaatilisi arutelusid ja lahendada majandusküsimusi, tingimusel, et ÜRO säilitab 
keskse rolli ning jääb ainsaks õiguspäraseks ülemaailmse tegevuse organisatsiooniks; 
samal ajal peaksid G8 ja G20 olema tähtsad ülemaailmsed globaalse tegevuse 
foorumid, kus EL peab kooskõlastatud seisukohtadega aktiivselt osalema; toetada 
ÜRO Peaassamblee presidendi algatust korraldada enne ja pärast G20 tippkohtumisi 
Peaassamblee arutelusid G20 eesistujaga;

d) täielikult toetada üksuse UN Women tegevust soolise võrdõiguslikkuse edendamisel 
ning naiste kaitsmisel ja nende mõjuvõimu suurendamisel, sealhulgas 
konfliktiolukordades ja kriisijärgsetes olukordades, tegutsedes tihedas kooskõlas 
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muude ÜRO süsteemi osadega;

e) kasutada kõigi aegade esimest ÜRO Julgeolekunõukogu reformi nõupidamisteksti 
selleks, et terviklikult keskenduda kokkupuutepunktidele ja saavutada tuntavaid 
edusamme Julgeolekunõukogu pädevuse selgitamisel seoses teiste ÜRO organitega, 
uute alaliste liikmete ja mittekoosseisuliste liikmete (võimaluse korral ajutise) 
lisamisega nõukogu esindatuse ja õiguspärasuse parandamiseks ning nõukogu 
töömeetodite läbivaatamisega; rõhutada, et koht laiendatud Julgeolekunõukogus jääb 
Euroopa Liidu eesmärgiks;

Rahu ja julgeolek

Kriisiohjamine, rahuvalve ja rahu kindlustamine

f) töötada selle nimel, et saavutada konsensus kaitsmiskohustuse doktriini üle ning 
operatiivsem hoiak selle suhtes; rõhutades kaitsmiskohustuse tähtsust konfliktide 
ennetamisel, ergutada selle kohustuse rakendamist, muu hulgas suurendades 
piirkondlike ühenduste, näiteks Aafrika Liidu rolli, tugevdades ÜRO 
eelhoiatusmehhanisme ning määratledes paremini ÜRO asjaomaste organite 
ülesanded; avaldab heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu 2011. aasta veebruari 
resolutsiooni S/2011/95 üle, kus Liibüa valitsust kutsutakse täitma oma elanikkonna 
kaitsmise kohustust – see on esimene kord, kus kaitsmise kohustust mainitakse 
Julgeolekunõukogu ametlikus avalduses, mis esitatakse kriisi ajal;

g) edendada julgeolekut ja tasakaalustamist rahu kindlustamise kaudu, tagades rahu 
kindlustamise pikemaajaliste arengupingutuste abil ning hoolitsedes selle eest, et 
rahutagamine oleks kavakohane ja seda rakendataks ühe tervikliku ÜRO strateegia 
raames, kus nii kavandamis- kui rakendamisfaasis võetakse varakult arvesse rahu 
kindlustamise vajadusi ning tulevast üleminekut pikemaajalisele strateegiale, millest 
EL oma meetmetes lähtub; arvestades, et kuna konfliktist laastatud riigi 
tasakaalustamiseks on vaja keerukamat tegevust ja ühtset lähenemist, mitte üksnes 
väeüksusi, tuleks vajalikke võimeid kooskõlastada eelnimetatud strateegia alusel, et 
vajalikul moel tegeleda konflikti sügavamate põhjustega, pidades meeles, et pooltes 
riikides, kus rahuvalveoperatsioone on korraldatud, puhkeb kümne aasta jooksul 
pärast rahuvalvevägede lahkumist uus konflikt;

h) koostada selgelt määratletud strateegiline ülevaade ELi kriisiohjamisvahenditest, 
mille üle tuleb eelkõige ELi liikmesriikide vahel kokkuleppele jõuda;

Ülemaailmne kriisiohjamiskoostöö partnerluste kaudu 

i) pidada ELi strateegiliseks prioriteediks rahvusvahelise kriisiohjamispartnerluse 
tugevdamist ja dialoogi tõhustamist teiste oluliste kriisiohjajatega – näiteks ÜRO, 
NATO ja Aafrika Liit ning kolmandad riigid, nagu Ameerika Ühendriigid, Türgi, 
Norra ja Kanada; kooskõlastada tegevust, jagada teavet ja ühendada vahendeid 
rahukaitse ning rahu kindlustamise valdkonnas, kaasa arvatud koostöö kriisiohjamise 
ja eelkõige merejulgeoleku alal ning rahvusvahelise õiguse kohane võitlus terrorismi 
vastu; parandada sellega seoses koostööd rahvusvaheliste finantseerimisasutuste ja 
kahepoolsete rahastajatega;
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j) luua laiem strateegiline kriisiohjamispartnerluse raamistik ELi, Aafrika Liidu ja 
ÜRO vahel, et eelkõige tugevdada kolmiksuhet Aafrika Liidu rahu ja julgeoleku 
nõukogu, ÜRO Julgeolekunõukogu ning ELi poliitika- ja julgeolekukomitee vahel, 
tagamaks ühtsust ja jõupingutuste vastastikust toetamist Aafrika Liidu kaitseks; 
tugevdada ÜRO mandaadiga ette võetud Aafrika Liidu rahukaitseoperatsioonide 
prognoositavust, jätkusuutlikkust ja paindlikkust; otsida lahendusi, mis aitaksid 
tihendada ELi ja Aafrika Liidu koostööd kummagi tegevusvaldkonnas, parandades 
sellega eelhoiatus- ja konfliktiennetusvõimet ning võimaldades parimate tavade ja 
kogemuste vahetamist kriisiohjamise valdkonnas;

Rahu kindlustamise struktuur ja rahukindlustamiskomisjoni uuendamine

k) toetada püüdlusi tagada ÜRO rahu kindlustamise struktuuri vastavus selle loomisel 
valitsenud ootustele, jätkates rahukindlustamiskomisjoni uuendamise soovituste 
elluviimist, muuhulgas sihiga suurendada komisjoni tõhusust; toetada usaldusväärse 
üldise rahu kindlustamise struktuuri kujunemist arengumaade ja tööstusriikide 
partnerluse alusel, pöörates eriti tähelepanu kohapealse tegevuse parandamisele, 
tihendades suhteid finantsasutustega – et luua töökohti ja lahendada 
majandusküsimusi – ning rahukaitse ja rahu kindlustamise järjepidevuse 
suurendamisele; edendada struktuursemaid suhteid rahukindlustamiskomisjoni ja 
ÜRO Peaassamblee, Julgeolekunõukogu ning Majandus- ja Sotsiaalnõukogu vahel, 
et suurendada rahukaitse ja rahu kindlustamise ning arengutegevuse koostoimet 
sündmuskohtadel, otsida võimalusi rahukindlustamiskomisjoni nõuandva rolli 
tugevdamiseks ÜRO Julgeolekunõukogus, mille ees ta on aruandekohuslane, 
rahukindlustamiskomisjoni koostöö tugevdamiseks rahukindlustamise tugiasutusega 
(Peacebuilding Support Office) ja sidemete tugevdamiseks piirkondlike 
organisatsioonide ning rahvusvaheliste finantsasutustega;

Tuumadesarmeerimine, tuumarelva leviku tõkestamine, tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu läbivaatamine ja terrorismivastane võitlus

l) edendada tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2010. aasta läbivaatamise 
soovituste rakendamist, eelkõige taotleda kogu maailma julgeoleku suurendamist 
ning rahu ja julgeoleku saavutamist tuumarelvavabas maailmas, vastastikuse 
usalduse suurendamiseks veelgi suurendada läbipaistvust, teha kiiremaid tegelikke 
edusamme tuumadesarmeerimise poole, võtta tulemuslikke tuumadesarmeerimise 
meetmeid, mis on kooskõlas läbipaistvuse, kontrollimise ja pöördumatuse 
põhimõtetega, ergutada tuumarelvariike oma kohustuste täitmisest korrapäraselt aru 
andma ning kontrollida rakendamist;

m) jätkata terrorismivastase võitluse koostöökanalite ja mehhanismide loomist ELi 
välispartnerite, eelkõige USAga, esmasihiga rakendada ÜRO ülemaailmset 
terrorismivastast strateegiat, osaledes rühmituses G8 ja selle terrorismivastases 
töörühmas ning tugevdades asjakohaseid ülemaailmseid kokkuleppeid; teha nende 
partneritega tulemuslikumat ja struktureeritumat koostööd nii strateegilisel kui 
praktilisel tasandil; näidata algatusvõimet ja eeskuju, tugevdades põhiõiguste ja 
õigusriigi austamist ELi terrorismivastase võitluse alusena;

Areng
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n) täita aastatuhande arengueesmärkide tippkohtumisel antud lubadused, eelkõige 
koondades vajalikud vahendid eesmärkide saavutamiseks 2015. aastaks, täites 
esmajoones ELi ametliku arenguabi kohustused; kindlalt toetada investeerimistaseme 
suurendamist aastatuhande arengueesmärkide täitmiseks ning kiiresti laiendada ja 
korrata töökindlaks osutunud uuenduslikke programme ja meetmeid üldise arengu 
ning majandusliku ja sotsiaalse ümberkujundamise saavutamiseks;

o) koondada jõupingutused aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks 
esmajärjekorras kõige mahajäänumate piirkondade ja riikide suhtes, eelkõige Sahara-
taguse Aafrika riigid ning vähim arenenud maad ja nõrgad või konfliktist laastatud 
riigid;

Inimõigused

Institutsioonilised küsimused

p) tagada Euroopa välisteenistuse hea integreeritus ja kooskõlastatus teiste 
rahvusvaheliste organite ja piirkondlike organisatsioonidega ning nende tööga 
inimõiguste edendamisel; kindlustada, et ÜRO süsteemis ning muudes 
rahvusvahelistes institutsioonides väljendatud soovitusi, probleeme ja esmaeesmärke 
võetakse täielikult ja süstemaatiliselt arvesse kõigis ELi poliitikavaldkondades ning 
vahendites, eelkõige inimõiguste valdkonnas;

q) valmistuda inimõiguste nõukogu läbivaatamiseks ning aktiivselt osaleda nii 
läbivaatamises kui selle järelmeetmetes; käsitleda inimõiguste nõukogu võimet kiiret 
tegutsemist nõudvate olukordade lahendamiseks, kus on tegemist tõsiste 
inimõigusrikkumistega, suurendada nõukogu suutlikkust rakendada kehtivaid 
rahvusvahelisi norme ja standardeid ning tugevdada selle rolli eelhoiatus- ja 
ennetusmehhanismina, mille abil suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, et ennetada uusi rikkumisi või
rikkumisolukordade teravnemist, sealhulgas toetades riiklike inimõigusasutuste 
võimete suurendamist; otsida võimalusi inimõiguste nõukogu valimismenetluste 
parandamiseks, et parandada nõukogu liikmeskonna kvaliteeti; kujundada 
vastupidavad töösuhted inimõiguste nõukogu ja ÜRO Peaassamblee kolmanda 
komitee ning inimõiguste nõukogu ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti vahel;

Inimõigustega seotud küsimused

r) jätkata jõupingutusi Peaassamblee kolmandas komitees mitmete resolutsioonide 
koostamisel, kaasa arvatud üleskutse surmanuhtlusele moratooriumi kehtestamiseks, 
millele paljud riigid on toetust avaldanud, samuti resolutsioonid, mis käsitlevad lapse 
õigusi, usulist sallimatus ja piinamise kaotamist;

s) toetada üksuse UN Women suutlikkust, vastutust ja tõhusust, et see võiks tõhusamalt 
kooskõlastada asjaomast tegevust, kaasata soolise võrdõiguslikkuse vaatenurk kogu 
ÜRO poliitikasse ning luua institutsioonide vahel ühtsust ja koostoimet; koondada 
jõupingutusi (sealhulgas toetades tõhusamat strateegilist kavandamist) ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 rakendamiseks, eelkõige seoses naiste 
osalemisega rahuläbirääkimistel, seega võimaldades neil saada vahendajateks, 
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suurendades nende oskusi ja mõjuvõimu otsustajatena ning üldiselt seostades naisi 
arengutööga;

Kliimamuutus

t) ilmutada algatusvõimet ülemaailmses kliimapoliitikas ning rahvusvahelises 
kliimamuutuse valdkonna koostöös, keskenduda tugevale poliitilise koostööle 
kolmandate riikidega ning jätkata dialoogi muude juhtivate toimijatega, nagu USA, 
Venemaa, tärkavad suurjõud (Hiina, Brasiilia, India) ja arenguriigid, arvestades, et 
kliimamuutus on kujunenud rahvusvaheliste suhete võtmeelemendiks ning ohustab 
tõsiselt aastatuhande arengueesmärkide saavutamist; luua kindel alus järgmisteks 
läbirääkimisteks, mis toimuvad 2011. aasta lõpul Lõuna-Aafrikas (COP17); teha 
paremat strateegilist koostööd ning võtta rohkem arvesse kolmandate riikide 
vajadusi; osaleda kaasava, läbipaistva ja õiglase institutsioonilise struktuuri loomisel, 
mille asjaomastes juhtorganites oleksid tasakaalustatult esindatud nii tööstus- kui 
arenguriigid;

Lõppsoovitused

u) toetada arutelu parlamentide ja piirkondlike assambleede rolli üle ÜRO süsteemis, 
mis peaks kuuluma ÜRO Peaassamblee 66. istungjärgu kavasse, ning edendada 
valitsuste ja parlamentide koostööd ülemaailmsetes küsimustes;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule ja teavitamise 
eesmärgil komisjonile.


