
EUROOPA PARLAMENDI

SOTSIAALDEMOKRAATIDE FRAKTSIOON

Ühine välis- ja
julgeolekupoliitika



Euroopa Liidu ülesandeks
on edendada turvalisust,
rahu, rahvusvahelist
koostööd, demokraatiat,
õigusriigi põhimõtteid ja
inimõigusi. 1970–ndatest
on Euroopa Liidu riigid
oma välispoliitikat 
kooskõlastanud.



Euroopa Liit 
�

Rohkem turvalisust

Euroopa Liit sõnastas 1999. aastal ühise välis– ja 
julgeolekupoliitika (ÜVJP) neli ülesannet:

• kindlustada ühtsete väärtuste – rahu, demokraatia,
õigusriiklus ja inimõigused – levikut;

• suurendada turvalisust Euroopa Liidus;
• tagada rahu ja tugevdada rahvusvahelist turvalisust;
• edendada rahvusvahelist koostööd.

ÜVJP prioriteedid pannakse paika Euroopa Liidu 
tippkohtumistel ja välisministrite kohtumistel.  

Euroopa Liidu ühise välis– ja julgeolekupoliitika 
ülemesindaja ülesandeks on Euroopa Liidu esindamine
rahvusvaheliste kriiside ja konfliktide lahendamises.

Euroopa Liidu ühise julgeoleku– ja kaitsepoliitika (ÜJKP)
kaudu tugevdab Euroopa Liit oma suutlikkust lahendada
kriise, osaleda humanitaarabi–, pääste– ja rahuvalve-
operatsioonides. Loomisjärgus on kiirreageerimisüksus
Euroopa–siseste konfliktide lahendamiseks.



Euroopa sotsiaaldemokraadid 
�

Esmatähtis on konfliktide
ennetamine

Konfliktide ennetamine põhineb majandusalasel koostööl,
humanitaarabil ja kriisist väljunud piirkondade
ülesehitamisel.

Meie arvates oma oluline inimõiguste ja demokraatia
edendamine.

Vältimaks tuumasõja ohtu toetavad Euroopa 
sotsiaaldemokraadid kõiki maharelvastumise algatusi.
Euroopa sotsiaaldemokraadid võitlevad mistahes 
massihävitusrelvade leviku vastu.



Eesmärk
�

Olla tugev mõjujõud
rahvusvahelisel areenil

Laienenud Euroopa Liit on üks maailma tugevamaid
jõude. Euroopa Liit peab edendama rahu, demokraatiat,
rahvusvahelist koostööd, õigusriiklust ja inimõigusi. 

ÜVJP võitleb terrorismi ja massihävitusrelvade leviku
vastu. ÜVJP lahendab ühiselt probleeme, millega riigid
üksikult hakkama ei saaks.

Euroopa Liidu välispoliitilised otsused võetakse üldjuhul
vastu liikmesmaade riigipeade ja valitsusjuhtide poolt.
See tähendab, et otsused tehakse kõigi liikmesriikide,
suurte ja väikeste, heakskiidul, ning selle reegli säilitamist
kaitstakse ka pärast laienemist. Viimasega kaitstakse
Euroopa liikmesmaadele omaseid väärtusi.



Lisainformatsioon Euroopa sotsiaaldemokraatide
seisukohtadest välis– ja julgeolekupoliitika 
küsimustes on meie kodulehekülgedel:

�

PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakt
Euroopa Parlamendi 
sotsiaaldemokraatide fraktsioon, 
Euroopa Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.moodukad.ee


