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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS 
NÕUKOGULE

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, nõukogule ja 
komisjonile Euroopa välisteenistuse korralduse ja toimimise läbivaatamise kohta 2013. 
aastal
(2012/2253(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 27 lõiget 3, millega nähakse ette Euroopa 
välisteenistuse loomine, mille ülesanne on abistada liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 21 lõiget 3, milles sätestatakse, et liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja abistab nõukogu ja komisjoni liidu 
välistegevuse eri valdkondade kooskõla tagamisel,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 26 lõiget 2, milles sätestatakse, et nõukogu 
ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kindlustavad liidu meetmete 
ühtsuse, järjekindluse ja tõhususe,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 35 kolmandat lõiku, milles sätestatakse, et 
liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused aitavad rakendada liidu kodanike 
õigust kaitsele kolmandate riikide territooriumil,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 36, milles sätestatakse, et liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja konsulteerib regulaarselt Euroopa Parlamendiga 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
põhiaspektide ja põhivalikute suhtes ning teavitab parlamenti asjaomaste 
poliitikavaldkondade arengust. Ta tagab, et Euroopa Parlamendi arvamusi võetakse 
asjakohaselt arvesse,

– võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsuse (millega luuakse Euroopa 
välisteenistus)1 artikli 13 lõiget 3, milles sätestatakse, et hiljemalt 2013. aasta keskpaigaks 
vaatab kõrge esindaja Euroopa välisteenistuse korralduse ja toimimise läbi, millega 
kaasneb vajaduse korral asjaomaste ettepanekute esitamine käesoleva otsuse muutmiseks,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 289 ja 336, milles sätestatakse, 
et personaliküsimustes kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust, 

– võttes arvesse kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldust poliitilise vastutuse 
kohta2, 

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

                                               
1 ELT L 201, 3.8.2010, lk 30.
2 ELT C 2010, 03.08.10, lk 1.



PE504.043v03-00 4/10 PR\931384ET.doc

ET

– võttes arvesse välisasjade komisjoni raportit ning arengukomisjoni, eelarvekomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni arvamusi (A7-0000/2013) ning õiguskomisjoni arvamust (kirja 
kujul),

A. arvestades, et üks peamisi Lissaboni lepingus toodud uuendusi on eesmärk on tagada 
Euroopa Liidu välistegevuse ühtsus, järjepidevus ja tõhusus;

B. arvestades, et Euroopa välisteenistus on uus hübriidorgan, mis toetub ühenduse ja 
valitsustevahelistele allikatele ja millel puudub Euroopa Liidus pretsedent ning mille 
kohta ei saa seetõttu eeldada, et see oleks kahe aasta jooksul pärast selle moodustamist 
võimeline täies mahus toimima; arvestades seetõttu, et selle korralduse ja toimimise 
ülevaatus peaks põhinema õiglasel ja konstruktiivsel kriitikal;

C. arvestades, et Euroopa välisteenistuse edu mõõdupuuks peaks olema see, kuivõrd on 
Euroopa Liit võimeline tänapäeva välispoliitiliste probleemide puhul järgima 
terviklikku lähenemisviisi ning see, millises ulatuses suudab EL suurema koostöö ja 
mastaabisäästu abil nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil nappe vahendeid tõhusamalt 
ära kasutada;

D. arvestades, et kõrge esindaja ning asepresidendi topeltkompetentsiga roll väljendab kõige 
käegakatsutavamal kujul seda püüdlust ELi välistegevuse suurema koordineerituse poole;

E. arvestades, et komisjoni praegune struktuur ei kajasta piisavalt kõrgele esindajale ning 
asepresidendile seoses ELi välistegevusega antud konkreetset rolli;

F. arvestades, et Lissaboni lepinguga kõrgele esindajale ning asepresidendile usaldatud
erinevate rollide tõttu oleks vaja luua üks või mitu poliitilise asetäitja ametikohta
tagamaks, et kõrget esindajat ning asepresidenti tema ülesannete täitmisel abistatakse;

G. arvestades, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜVJP ja ÜJKP) valdkonnas on operatiivne otsuste tegemine ja 
rakendamine struktuursetel ja protseduurilistel põhjustel liiga aeglane; arvestades, et 
seda on veel kord kinnitanud Mali kriis, millele reageerimiseks ei ole suudetud piisavalt 
kiiresti vastu võtta ja rakendada otsuste tegemise korda ja rahastamisotsuseid;

H. arvestades, et Euroopa välisteenistus peaks olema ratsionaalne, tulemustele orienteeritud 
ja tõhus struktuur, mis suudaks toetada poliitilist juhtkonda ÜVJP valdkonnas ning 
hõlbustada otsuste tegemist nõukogus; arvestades, et seetõttu peaks Euroopa 
välisteenistus olema võimeline lühikese etteteatamisajaga ja koordineeritult pakkuma 
oskusteavet erinevatelt üksustelt, sealhulgas komisjonilt; arvestades, et praeguse Euroopa 
välisteenistuse ülesehituses on liiga palju juhtivaid ametikohti ja otsuste tegemine peab 
läbima liiga palju tasandeid;

I. arvestades, et kasutamata on võimalused ELi lahingugruppe kiiresti positsioonidele 
paigutada;

J. arvestades, et minevikukogemused on selgelt näidanud vajadust asutada ÜJKP 
missioonide läbiviimiseks alaline operatsioonide peakorter Brüsselis;
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K. arvestades, et seoses araabia revolutsioonidega on selgunud, et EL ei suuda lühikeses 
perspektiivis tagada ressursside, sealhulgas personali ümberjaotamist, et need 
vastaksid uutele poliitilistele prioriteetidele; arvestades, et ELi delegatsioonide suurus 
ja nende töötajate profiil peab kajastama ELi strateegilisi huve;

L. arvestades, et tuleks tugevdada Euroopa välisteenistuse rolli strateegilise orientatsiooni
määratlemisel ja panuse andmisel ELi finantsabi vahendite rakendamisse kooskõlas 
ELi välispoliitika põhisuundadega;

M. arvestades, et eriti eelarve piirangute tingimustes peaks Euroopa välisteenistus toimima 
suurema koostoime tekitajana mitte ainult ELi institutsioonide raamistikus, vaid ka 
Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel;

N. arvestades, et ajal, mil liikmesriikide valitsused vähendavad oluliselt oma diplomaatilist 
ja konsulaaresindatust, tuleks Euroopa välisteenistust vaadelda kui võimalust suurema 
koostöö ja koostoime edendamiseks;

O. arvestades, et tuleks teha suuremaid jõupingutusi, vältimaks tegevuse ja struktuuride 
dubleerimist Euroopa välisteenistuse, komisjoni – eelkõige arengu ja koostöö 
peadirektoraadi ning Euroopa Humanitaarabi Ameti – ja nõukogu sekretariaadi vahel;

P. arvestades, et on saavutatud eesmärk, mille kohaselt üks kolmandik töötajatest peab 
olema pärit liikmesriikidest, ning arvestades, et kolme osapoole (komisjoni, nõukogu 
sekretariaadi ja liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste) töötajad tuleks asjakohaselt 
jaotada kõigi tasandite ning delegatsioonide ja peakorteri vahel;

Q. arvestades, et iga personalieeskirjade muudatus tuleb vastu võtta kaasotsustamismenetluse 
alusel; 

R. arvestades, et on selge vajadus arendada Euroopa välisteenistuse suutlikkust tunda ära 
ja omaks võtta eelnevate operatiivkogemuste õppetunde, eriti konfliktide ennetamise, 
konfliktide vahendamise ja kriisiohjamise valdkonnas; 

S. arvestades, et kaks ja pool aastat pärast kõrge esindaja ning asepresidendi avalduse 
vastuvõtmist tuleks põhjalikult hinnata Euroopa välisteenistuse poliitilist vastutust 
parlamendi ees, eelkõige seoses sellega, millises ulatuses parlamendiga konsulteeritakse 
strateegiliste otsuste puhul ning millises ulatuses tema seisukohti ja panust arvesse 
võetakse;

T. arvestades, et delegatsioonide praegused rahade liikumise süsteemid ei ole piisavalt 
paindlikud, mis mõjutab negatiivselt personali töökoormust;

1. pidades silmas, et Euroopa välisteenistuse loomisel on tehtud suuri edusamme, kuid on 
võimalik saavutada veelgi enam nii selle koostoime, institutsioonidevahelise 
koordineerimise kui ka poliitilise juhtimise vallas, arvestades olukorda, mis on tekkinud 
kõrge esindaja, komisjoni asepresidendi ja välisasjade nõukogu eesistuja kombineeritud 
rolli tõttu, ning sel eesmärgil tugevdada kõnealuse teenistuse olulisust, edastab kõrgele 
esindajale ning asepresidendile, nõukogule ja komisjonile järgmised soovitused:
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Juhtimine ning 21. sajandi diplomaatia ratsionaalsem ja tõhusam struktuur 

2. toetada kõrget esindajat ning asepresidenti tema arvukate kohustuste täitmisel ning näha 
selleks ette ühe või mitme poliitilise asetäitja määramise; tagada, et need asetäitjad –
arvestades nende poliitilist rolli – ilmuksid enne ametisseastumist vastutava 
parlamendikomisjoni ette; kaaluda võimalust liikmesriikide välisministrite 
regulaarsemaks kaasamiseks konkreetsete ülesannete ja missioonide täitmisse Euroopa 
Liidu nimel;

3. lihtsustada Euroopa välisteenistuse juhtimisstruktuuri ja suurendada tema 
tegevpeasekretäri rolli, kehtestades selleks selge käsuliini, et soodustada tulemuslikku 
otsuste tegemise protsessi ja õigeaegset poliitilist reageerimist; seoses sellega muuta 
asjakohasemaks peadirektori ja haldusala tegevdirektori ametikohad ning vähendada ja 
lihtsustada haldusvaldkonna direktoraatide hierarhilist struktuuri; sama põhimõtte kohaselt 
määratleda selgesti vastavad pädevused Euroopa välisteenistuse juhtimisstruktuuris, et 
muuta otsuste langetamine veelgi tõhusamaks ja tulemuslikumaks;

4. parandada ja tugevdada kõrge esindaja ning asepresidendi koordineerivat rolli, 
tagades, et järgmises Euroopa Komisjoni koosseisus saaks ta täita oma täispotentsiaali 
komisjoni asepresidendina, ning et talle antaks õigus juhatada RELEXi volinike rühma, 
ning vajadusel ka teisi volinikke; selles osas arendada edasi ühiste ettepanekute ja ühiste 
otsuste tegemise tava; 

5. tagada, et vastavalt Euroopa välisteenistust käsitleva otsuse artikli 9 lõikele 3 oleks 
Euroopa välisteenistusel vastavate väliste rahalise abi vahendite strateegiate 
määratlemises juhtroll, ning et Euroopa välisteenistusel oleks selle valdkonna 
juhtimiseks vajalikud kogemused, eelkõige naabruses; 

6. kaitsta samal ajal naabruspoliitika ühendusekeskset iseloomu, pidades silmas, et 
Euroopa Parlament ei ole nõus ühenduse poliitika asendamisega mis tahes 
valitsustevahelise otsustetegemisega, arvestades, et Euroopa Komisjon vastutab peamiselt 
Euroopa Liidu nimel rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste eest;

7. integreerida välispoliitika direktoraadi vahendid eelisjärjekorras Euroopa välisteenistusse;

8. tagada, et Euroopa Liidu eriesindajad oleksid tihedalt integreeritud Euroopa 
välisteenistuse töösse, kinnitades nemad ja nende töötajad Euroopa välisteenistuse 
struktuuri, ning kaaluda, kui vähegi võimalik, neile topeltpädevuse andmist ELi 
delegatsioonide juhtidena;

9. korraldada komisjoni ja nõukogu sekretariaadi poolt paika pandud välispoliitikaga seotud 
struktuuride süstemaatiline ja põhjalik auditeerimine, et lõpetada praegune
dubleerimine; teha vastav aruanne Euroopa Parlamendile kättesaadavaks;

10. arendada sama põhimõtte kohaselt edasi institutsioonide vaheliste ühiste tehniliste ja 
logistiliste teenuste tava, eesmärgiga saavutada mastaabisäästu ja suuremat tõhusust;

11. näha koostöös liikmesriikidega ette võimalused keskmises ja pikas perspektiivis 
mastaabisäästu saavutamiseks liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste ja Euroopa 
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välisteenistuse vahel kolmandates riikides, sealhulgas seoses konsulaarteenuste 
osutamisega;

12. kehtestada ühtne lähenemisviis seoses nõukogu töörühmade juhatamisega ja lõpetada 
nende rühmade eesistuja roteerimine; 

13. tagada kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 24, et liikmesriigid toetaksid Euroopa 
Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat aktiivselt ja tingimusteta, lojaalsuse ja vastastikuse 
solidaarsuse vaimus, järgiksid liidu meetmeid ja toetaksid Euroopa välisteenistust tema 
volituste täitmisel;

14. soodustada selleks tihedamat koostööd liikmesriikidega ning töötada välja ühine poliitiline 
aruandlussüsteem delegatsioonide ja saatkondade vahel;

Tervikliku lähenemisviisi tagamiseks sobiv struktuur

15. rakendada Lissaboni lepingu kogu potentsiaali, võttes kasutusele tervikliku 
lähenemisviisi, mis ühendaks ELi ühiste strateegiliste poliitikasuuniste aluseks olevad 
diplomaatilised, majanduslikud, arenduslikud ja – viimase võimalusena ning täielikus 
kooskõlas ÜRO hartaga – sõjalised vahendid, et edendada Euroopa Liidu kodanike ja 
nende naabrite julgeolekut ja heaolu; sellega seoses tagada, et Euroopa välisteenistus 
oleks võimeline esitama ettepanekuid Lissaboni lepingus pakutud oluliste uuenduste 
rakendamiseks, sealhulgas alalise struktureeritud koostöö vallas;

16. arendada selleks välja sobiv struktuur, mis ühendaks kriisidele reageerimise, rahu 
tagamise ja ÜJKP struktuurid ning tagaks piirkondade eest vastutavate büroode, 
delegatsioonide ja muude kriisireguleerimisega tegelevate poliitiliste osakondade vahelise 
koordineerimise, toetudes sealjuures kriisijuhtimisüksuse kontseptsioonile; 

17. tagada ÜJKP operatsioonide jaoks tõhus ja integreeritud planeerimine ning kiirem 
otsustusprotsess, ühendades selleks kriisiohjamise ja planeerimise direktoraadi ning 
tsiviiloperatsioonide planeerimise ja läbiviimise teenistuse asjakohased 
planeerimisvõimsused; lisaks rajada alaline struktuur operatsioonide läbiviimiseks, luues 
selleks alalise sõjalise operatiivtöö peakorteri, mis paikneks ühiselt koos 
tsiviiloperatsioonide läbiviimise teenistusega, et võimaldada sõjaliste ja 
tsiviiloperatsioonide tõhusat elluviimist, säilitades samas nende käsuliinid;

Rahastamiskorra reformimine tulemusliku välistegevuse huvides 

18. leevendada praegust jäikust raharingluses, et lubada Euroopa Komisjoni töötajatel 
delegatsioonides – kui kohapealsed tingimused seda nõuavad – võtta üle mõned eelarvega 
seotud ülesanded, et võimaldada delegatsioonide juhtidel keskenduda oma poliitiliste 
ülesannete täitmisele;

19. kiirendada välispoliitika vahendite talituse menetlusi ÜVJP rahaliste vahendite 
haldamiseks, eesmärgiga tagada paindlik ja kiire reageerimine kriisiolukordadele ning 
eelkõige tagada, et ÜJKP tsiviiloperatsioonid käivitatakse kiiresti ja tõhusalt; sellega 
seoses uurida, kas finantsmääruses oleks võimalik teha muudatusi ilma järelevalvet 
vähendamata;
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20. parandada finantsaruandlust, laiendades läbipaistvust kõigile ÜVJP eelarveridadele, 
sealhulgas ÜJKP operatsioonidele, ELi eriesindajatele, massihävitusrelvade leviku 
tõkestamisele ja konfliktide ennetamisele; 

Delegatsioonid

21. anda Euroopa välisteenistusele suurem sõnaõigus komisjoni personali 
(ümber)jaotamise küsimuses ELi delegatsioonides tagamaks, et töötajate profiilid ja 
ELi delegatsioonide suurus kajastaks ELi strateegilisi huve ja tema poliitilisi prioriteete;

22. sätestada eelkõige nendes delegatsioonides, kus Euroopa välisteenistuse töötajate arv on 
väike, et delegatsiooni juht saaks vastavalt Euroopa välisteenistust käsitleva otsuse artikli 
5 lõikele 2 anda Euroopa Komisjoni personalile ülesandeid poliitilise analüüsi ja poliitilise 
aruandluse vallas;

23. tugevdada sellega seoses delegatsioonide juhtide volitusi kogu personali suhtes, 
sealhulgas Euroopa Komisjoni töötajate suhtes, ning tagada, et kõikide peakorteri antud 
juhiste adressaat oleks delegatsiooni juht;

24. arendada aktiivselt Euroopa välisteenistust käsitleva otsuse ja Euroopa Liidu lepingu tõttu 
avanenud võimalusi, eelkõige suurendades delegatsioonide koordineerivat rolli, seda 
eriti kriisiolukordades, ning võimaldades neil pakkuda konsulaarkaitset ELi 
kodanikele nendest liikmesriikidest, kes ei ole antud riigis esindatud; tagada, et 
täiendavad ülesanded ei võtaks olemasolevatelt poliitikavaldkondadelt ja prioriteetidelt 
vahendeid ära, välja arvatud siis, kui uute ülesannete täitmiseks toimub 
ümberkorraldamine ja töötajate ümberpaigutamine;

25. tagada, et kui see on asjakohane, oleks igal ELi delegatsioonil inimõiguste valdkonna 
kontaktisik;

26. tagada, et kui see on asjakohane, oleks igal delegatsioonil oma ÜJKP atašee, ja seda 
eelkõige nendes delegatsioonides, mis töötavad poliitiliselt ebastabiilses või ebakindlas 
olukorras, või kus hiljuti on ÜJKP operatsioon või missioon on katkestatud, et tagada 
järjepidevus ja jälgida keskkonda;

Poliitilist vastutust käsitleva avalduse rakendamine 

27. tagada, kooskõlas Madridis juunis 2010 sõlmitud neljapoolse kokkuleppega, Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 36 sätestatud kohustuse – võtta nõuetekohaselt arvesse parlamendi 
seisukohti – täielik ja tõhus rakendamine, näiteks konsulteerides enne strateegiate ja 
volituste vastuvõtmist ÜVJP ja ÜJKP valdkonnas ennetavalt ja süstemaatiliselt 
asjaomase parlamendikomisjoniga; 

28. tagada ELi delegatsioonide täielik poliitiline aruandlus parlamendi tähtsaimatele 
ametnikele reguleeritud juurdepääsu alusel;

29. tagada, et rahvusvaheliste lepingute – sealhulgas ÜVJP valdkonnas sõlmitavate 
lepingute – üle toimuvate läbirääkimiste kõigil etappidel antakse Euroopa Parlamendile 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 218 lõikega 10 viivitamata selle kohta täielikku 
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teavet; 

30. laiendada tava, et äsja ametisse nimetatud delegatsioonide juhid ja ELi eriesindajad 
kutsutakse AFET komisjoni ette, ka äsja ametisse nimetatud ÜJKP missioonide ja 
operatsioonide juhtidele, kuna see kogemus on osutunud positiivseks;

31. tagada, et kui kõrge esindaja ning asepresident on uued delegatsioonide juhid ametisse 
nimetanud, kinnitatakse nad enne ametikohale asumist ametlikult Euroopa 
Komisjoni vastava komisjoni poolt;

32. suhelda enne iga välisasjade nõukogu toimumist süstemaatiliselt Euroopa 
Parlamendi vastava komisjoniga ning anda sellele komisjonile pärast iga nõukogu 
kohtumist ülevaade;

Euroopa diplomaatilise ühtekuuluvustunde arendamine ja tugevdamine

33. soodustada ühiste koolituste korraldamist ning muid konkreetseid meetmeid, et 
tugevdada ühtekuuluvustunnet Euroopa välisteenistuse töötajate hulgas, kellel on erinev 
diplomaatiline kultuur ja institutsiooniline taust, ning kaaluda Euroopa välisteenistuse 
töötajatele ja liikmesriikide diplomaatidele nende jätkuva kutsealase arengu osana ühiste 
koolituste korraldamist;

34. vaadata samal põhimõttel läbi olemasolevad koolitus- ja haridusprogrammid nii ELi kui 
liikmesriikide tasandil et – kõrvuti olemasoleva Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledžiga –
tugevdada ka neid;

Töölevõtmise põhimõtted

35. jätkata ja tõhustada jõupingutusi parema soolise ja geograafilise tasakaalu
saavutamiseks, võttes asjakohaselt arvesse inimeste teeneid ja pädevusi;

36. keskenduda ELi personali tugevdamisele Euroopa välisteenistuses ja karjäärivõimaluste 
avamisele selle teenistuse ELi ametnikele, kuna nüüdseks on saavutatud eesmärk, mille 
kohaselt üks kolmandik töötajatest peab olema tööle võetud liikmesriikidest, nagu on 
märgitud Euroopa välisteenistuse 2012. aasta personalitöö aruandes; tagada, et kolmest 
erinevast allikast pärinevatest kvootidest peetakse kinni nii AD ja AST tasemel ja kõikides 
ametijärkudes vältimaks, et liikmesriikide ministeeriumidest pärit töötajate tihedus on 
eriti suur juhtivatel ametikohtadel; uurida sellega seoses ka viise, kuidas Euroopa 
välisteenistuses töötavad riikide diplomaadid taotlevad teenistuses alalist ametikohta; 

37. astuda vastu liikmesriikide kõigile katsetele sekkuda Euroopa välisteenistuse personali 
töölevõtmise protsessi, et arendada välja tõeline Euroopa ühtsustunne ja tagada, et 
teenistus teeniks üksnes Euroopa ühiseid huve; kui üleminekuperiood on läbi, tagada, et 
Euroopa välisteenistus saaks välja arendada oma isikliku sõltumatu töölevõtmise korra, 
mis oleks avalike konkursside kaudu avatud nii ametnikele kõikidest ELi 
institutsioonidest kui ka kandidaatidele väljastpoolt seda;

38. tagada, et Euroopa välisteenistusel oleksid konfliktidele reageerimiseks vajalikud 
oskused, eelkõige arendades vahendamise ja dialoogi valdkonna oskusi;
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39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


