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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi rolli kohta ÜROs – kuidas saavutada paremini ELi välispoliitika eesmärke
(2015/2104(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52 (ja artikli 132 lõiget 2),

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja arengukomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning 
põhiseaduskomisjoni arvamusi (A8-0000/2015),

ELi eesmärgid ja ülemaailmsed tugevad küljed

A. arvestades, et Euroopa Liidu tulevik on seotud ülemaailmse arenguga; arvestades, et 
ELi ees seisvad probleemid vajavad ülemaailmseid lahendusi ja ülemaailmsed 
probleemid vajavad Euroopa tegevust;

B. arvestades, et Euroopa Liidu välispoliitika põhimõtted ja eesmärgid on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 ning on tihedalt seotud ÜRO põhimõtete ja 
eesmärkidega;

C. arvestades, et EL kaitseb oma väärtusi, põhihuve, julgeolekut, sõltumatust ja 
terviklikkust ning selle tegevus on suunatud rahu kaitsmisele, konfliktide ennetamisele 
ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamisele kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni põhikirja, 1975. aasta Helsingi lõppakti ning1990. aastal heaks kiidetud 
Pariisi uue Euroopa harta põhimõtetega; arvestades, et EL moodustab osa ÜRO 
kollektiivsest julgeoleku süsteemist ning on kaasatud ÜRO põhikirja VIII peatükis ette 
nähtud piirkondlikesse kokkulepetesse;

D. arvestades, et EL toetab arengumaades säästvat majandust, sotsiaalset ja keskkonnaalast 
arengut, mille peamine eesmärk on vaesuse likvideerimine, ning annab humanitaarabi 
elanikkonnale, riikidele ja piirkondadele, mis peavad toime tulema loodusõnnetustest 
või inimtegevusest põhjustatud hädaolukordadega;

E. arvestades, et EL teeb jõupingutusi keskkonnasäästlikkuse heaks, edendades 
rahvusvahelisi meetmeid keskkonna kvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks ning 
loodusvarade säästvaks majandamiseks;

F. arvestades, et EL tugevdab sotsiaalset jätkusuutlikkust demokraatia, õigusriigi 
põhimõtete, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete tugevdamise, toetamise ja 
propageerimise teel;

G. arvestades, et EL soodustab majanduslikku jätkusuutlikkust kõikide riikide 
integratsiooni toetamise kaudu maailmamajandusse, sealhulgas rahvusvahelise 
kaubanduse piirangute järkjärgulise kaotamise kaudu;

H. arvestades, et kooskõlas oma lepingutega edendab EL rahvusvahelist süsteemi, mis 
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põhineb tugevamal mitmepoolsel koostööl ning heal ülemaailmsel juhtimisel;

I. arvestades, et ELi välispoliitikas on pandud erilist rõhku kahepoolsetele suhetele ja 
koostööle ning partnerlusele kogu maailma riikide ja riikide rühmadega; arvestades, et 
viimastel kümnenditel on põhitähelepanu pööratud geopoliitilistele eesmärkidele ja 
muredele seoses vahetus naabruses asuvate ida-ja lõunariikidega;

J. arvestades, et üha suurenevat globaalset sõltuvust silmas pidades peab EL tugevdama 
oma rolli nii kahepoolsetes kui ka mitmepoolsetes foorumites;

K. arvestades, et Euroopa Liit on maailma juhtiv jõud neljas omavahel seotud valdkonnas:
kaubandus, areng, keskkond ja inimõigused;

L. arvestades, et maailma suurima kaubandusühendusena on ELil oluline roll kahepoolses 
ja mitmepoolses kauplemiskorras, ning ta on välja töötanud aktiivsed 
kaubanduspoliitika meetmed majandusarengu hoogustamiseks, vaesuse vähendamiseks 
ning keskkonna- ja loodusvarade kaitseks;

M. arvestades, et EL kannab rahvusvahelises arengukoostöös suurimat finantskoormust, 
kuna enam kui pool ülemaailmsest ametlikust arenguabist tuleb ELilt ja selle 
liikmesriikidelt; arvestades, et ELi arengupoliitikal on vaesuse tulemusliku vähendamise 
ning majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutliku edendamise tulemusena 
kõrge kvaliteet;

N. arvestades, et ELil on juhtiv roll ka keskkonnapoliitikas, eelkõige kliimamuutuse 
vastases võitluses mitte üksnes selle võitluse esirinnas olemise ja vajalike meetmete 
kasutuselevõtu tõttu, vaid ka tänu kindlale väljaastumisele kokkulepete ning 
konkreetsete ja mõõdetavate meetmete kasutuselevõtu tõttu;

O. arvestades, et EL on kõige kindlameelsem inimõiguste, kultuuriväärtuste, demokraatia, 
ja õigusriigi põhimõtete kaitsja ja edendaja, ning sellekohased sätted on võetud 
kõikidesse tema kahepoolsetesse partnerluslepingutesse, ja neil on keskne positsioon 
ELi mitmepoolses poliitikas;

P. arvestades, et inimkonnal on ühised väärtused ja huvid; arvestades, et ühiseid probleeme 
lahendades ning ühiseid eesmärke ja väärtusi edendades tuleb võrdselt jagada koormust 
ja kasu;

ÜRO süsteem

Q. arvestades, et ÜRO süsteem on esimene ja tähtsaim ülemaailmne foorum ülemaailmse 
juhtimise parandamiseks ning ELi väärtuste ja huvide edendamiseks;

R. arvestades, et 70 aastat tagasi San Franciscos allkirjastatud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni põhikiri rajaneb inimkonna üldistel väärtustel ja huvidel; arvestades, et 
ÜRO on ainus ülemaailmne demokraatlikult juhitav globaalne organisatsioon;

S. arvestades, et pärast Teist maailmasõda oli põhiline eesmärk rahu ja julgeoleku 
säilitamine; arvestades, et majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamisel oli ÜRO 
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põhikirjas keskne koht; arvestades, et keskkonnaalased probleemid on kerkinud ÜRO 
päevakorda alates 1970. aastate algusest; arvestades, et 1992. aastal toimunud ÜRO 
keskkonna- ja arengukonverentsil Rio de Janeiros (UNCED) lisati arengu- ja 
keskkonnapoliitika küsimused vaesuse tõhusa vähendamise ja ülemaailmse säästva 
arengu edendamise probleemistiku hulka;

T. arvestades, et ÜRO süsteem hõlmab kõiki koostöövaldkondi ja selle keskmes on rahu 
kindlustamise ja rahuvalveküsimuste ning julgeolekuohtudega tegelev 
Julgeolekunõukogu, keda abistavad allorganid ja nõuandvad organid;

U. arvestades, et ÜRO süsteem koosneb 19 spetsialiseeritud ametist, mille hulgas on FAO, 
IFAD, ILO, IMF, UNESCO, UNIDO, WHO ja Maailmapank, ning koosneb 11 fondist 
ja programmist, nende seas UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, 
ÜRO naiste õiguste agentuur ja Maailma Toiduprogramm1, samuti üheksa talitluslikku 
ja viis piirkondlikku komiteed, ning arvukalt teisi samalaadseid organeid; arvestades, et 
ÜRO süsteemiga on seotud sellised organisatsioonid, nagu Maailma 
Kaubandusorganisatsioon ja Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur;

V. arvestades, et enamik nendest agentuuridest, fondidest, programmidest, komisjonidest ja 
komiteedest töötab Majandus- ja Sotsiaalnõukogu ning ÜRO Peaassamblee egiidi all, 
kellele osa neist esitavad aruandeid;

W. arvestades, et ÜRO süsteemil ei ole parlamenti;

Y. arvestades, et ELil ja selle liikmesriikidel on oluline roll ÜRO põhimõtete ja eesmärkide 
propageerimisel ning inimkonna ühiste probleemide lahendamisel; arvestades teisalt, et 
Euroopa vajab kogu maailmast partnereid selliste oma probleemide lahendamiseks nagu 
julgeolek, keskkonnakaitse, sisseränne ja finantsiline ebastabiilsus;

Z. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid võtavad mitmel eri viisil ja eri vormides 
aktiivselt osa ÜRO süsteemi tööst; arvestades, et näiteks WTOs esindab komisjon 
liikmesriike, samal ajal kui liikmesriikide ministrid osalevad peamistel koosolekutel; 
arvestades, et keskkonnaalastes läbirääkimistes ja koostöös on komisjonil aluslepingute 
sätetest tulenevalt juhtiv roll; arvestades, et arengupoliitika on jaotatud pädevusega 
valdkond; arvestades, et ÜRO Peaassamblee ja teised ülemaailmsed ÜRO organid on 
moodustatud liikmesriikide esindajatest; arvestades, et vastavalt ELi aluslepingutele on 
liikmesriigid kohustatud oma tegevust rahvusvahelisel foorumil kooskõlastama;

Kuidas ELi välispoliitika eesmärke paremini saavutada

1. rõhutab, et ÜRO kõikide liikmesriikide valitsusi esindaval ÜRO peaassambleel peavad 
olema moodused ja vahendid ÜRO süsteemi suunamiseks ja kogu selle tegevuse 
koordineerimiseks; leiab, et pikas perspektiivis tuleks ÜRO demokraatlikku juhtimist 

                                               
1 FAO: ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon; IFAD: Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fond; 
ILO: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; IMF: Rahvusvaheline Valuutafond; UNESCO: ÜRO Hariduse, 
Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon; UNIDO: ÜRO Tööstusarengu Organisatsioon; WHO: Maailma 
Terviseorganisatsioon; UNCTAD: ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents; UNDP: ÜRO Arenguprogramm; 
UNEP: ÜRO Keskkonnaprogramm; UNFPA: ÜRO Rahvastikufond; UNHCR: ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 
Amet; UNICEF: ÜRO Lastefond; WFP: Maailma Toiduprogramm;
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tugevdada rahvaid esindava maailmaparlamendi loomisega;

2. on veendunud selles, et aegunud maailmakorral põhineva ülesehitusega ÜRO 
Julgeolekunõukogu tuleb reformida, et peegeldada maailma uut geopoliitilist reaalsust 
ning tõhusamalt lahendada praeguseid ja edasisi julgeolekuprobleeme;

3. nõuab, arvestades ELi panust maailma rahu ja julgeoleku struktuuri, ÜRO 
Julgeolekunõukogu reformimist selliselt, et ELile oleks seal tagatud alaline koht; 
märgib, et kuna EL ei osale ÜRO Julgeolekunõukogus, siis selle tegevuse kajastamise 
koormus, toetus ja kooskõlastatud ÜVJP-l põhinevate ELi huvide kaitsmine lasub kahel 
alalisel ja ühel roteerival Euroopa Liidu liikmel;

4. nõuab ÜRO-le täiendavaid ennetavaid ja varajase hoiatamise vahendeid ning suuremaid 
vahendusvõimalusi, samuti täpsemaid mandaate ja selgeid väljumisstrateegiaid 
rahutagamis- ja rahuvalveoperatsioonideks; tuletades meelde mõnede ekstremistlike 
rühmituste mahitatud hiljutisi rünnakuid ja inimõiguste rikkumisi, nõuab tungivalt, et 
ÜRO Julgeolekunõukogu määratleks ulatuslikud meetmed ja vahendid, et tagada selliste 
rünnakute tõhus ennetamine;

5. on veendunud, et ÜRO süsteemi majanduslikku ja sotsiaalset mõõdet tuleb põhjalikult 
tugevdada, ning et see võiks toimuda säästva arengu nõukogu, mis oleks peamine 
otsustusorgan kõikide säästva arenguga seotud küsimuste puhul (rajanedes kolmele 
sambale: sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnaalane), ning tagaks kooskõlastatud ja 
tulemusliku vajaduste hindamise, samuti vajalike tegevuskavade, otsuste ja seotud 
meetmete vastuvõtmise; rõhutab selle vajalikkust seoses ÜRO tippkohtumisel 
vastuvõetud säästva arengu eesmärkide tulemusliku rakendamisega;

6. leiab seoses säästva arengu nõukogu poolt vastuvõetavatele otsustele vajaliku 
legitiimsuse, tulemuslikkuse ja tõhususe tagamisega, et nõukogu staatus ja koosseis 
peaksid olema samasugused, nagu on ÜRO Julgeolekunõukogul, s.t selles peaks olema 
mõni üksik alaline liige, sealhulgas EL, ning roteerivad liikmed; leiab, et ühelgi riigil 
ega piirkondlikul organisatsioonil ei saa olla õigust peatada enamuse või liikmete 
kvalifitseeritud enamuse poolt vastu võetud otsust, ning seetõttu lükkab tagasi igasuguse 
vetoõiguse;

7. leiab, et sellel nõukogul peaks olema tugev koordineeriv roll kõikides ÜRO süsteemi 
valdkondades, välja arvatud julgeolekuvaldkond; arvestades korduvaid inimõiguste 
rikkumisi, mis on seotud ebaseadusliku sisserändega, ning leides, et päritoluriikide 
säästev areng aitab pikas perspektiivis ebaseaduslikke rändevoogusid vähendada, on 
veendunud, et nõukogu võiks koordineerida antud probleemiga seotud ametite 
ülesandeid;

8. on seisukohal, et säästva arengu nõukogu võiks koordineerida ka Maailmapanga, 
Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni tööd, tagamaks, et 
nende vastavad otsused ja võetavad meetmed oleksid järjekindlad ja tulemuslikud; on 
samuti seisukohal, et mitteametliku G20 rühmituse tegevus peaks olema tihedalt seotud 
nõukogu tegevusega;

9. usub, et lisaks vastutusele maailma majandusliku ja sotsiaalse arengu eest peaks säästva 
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arengu nõukogu vastutama ka inimeste heaoluga seotud küsimuste eest; leiab, et säästva 
arengu nõukogu peaks vastutama ka kultuurilise jätkusuutlikkuse eest, kuna kultuur 
koos sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase arenguga on põhiline element 
jätkusuutliku ühiskonna ülesehitamisel, kus poliitiline lähenemisviis on kujundatud 
selliselt, et sellesse on integreeritud haridus, kultuuridiplomaatia, pärandikaitse, 
loominguline sektor ja teaduslik uurimistegevus;

10. leiab, et EL peaks partnerlust ÜRO vastavate ametite, fondide, programmide, 
komisjonide ja komiteedega rohkem ära kasutama, seda nii ülemaailmsete eesmärkide 
edendamisel kui ka oma probleemide lahendamisel;

11. rõhutab, et lisaks nendele vajalikele reformidele, mis tuleb läbi viia ÜRO-siseselt, 
eeldab ELi välispoliitika eesmärkide edukam täitmine kõikide välispoliitiliste 
eesmärkide – nii kahe- kui ka mitmepoolsete – tõhusamat kooskõlastamist eri 
valdkondades;

12. peab sellega seoses tervitatavaks 2014. aastal valitud komisjoni töö oraniseerimist 
klastritesse ja ELi välispoliitika kooskõlastamise vastutuspädevuse omistamist 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale; rõhutab, et ülemaailmse mõõtmega poliitikavaldkonnad peavad olema selle 
temaatilise klastri töös kõige olulisemad; rõhutab, et ülemaailmse mõõtmega 
poliitikavaldkonnad peavad olema selle temaatilise klastri töös kõige olulisemad;

13. on arvamusel, et Euroopa Parlament peab olema valmis lahendama neid probleeme 
samasugusel terviklikul ja üldisel moel ning organiseerima vastavalt oma tööd; leiab, et 
väliskomisjon peab olema volitatud kooskõlastama kõiki poliitikavaldkondi , mis on 
seotud ELi välistegevusega, kusjuures teised komisjonid peavad avaldama oma 
arvamuse;

14. palub nõukogul ja komisjonil kaaluda seda lähenemisviisi ja esitada parlamendile igal -
aastal aruande ELi ülemaailmse osa kohta, tagades seejuures, et Euroopa Parlament 
võtaks aktiivse rolli ELi välispoliitiliste eesmärkide määratlemisel ja jälgimisel;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, ÜRO Peaassambleele ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
peasekretärile.


