THE ROOMAST EDASI
TUGEVAM EUROOPA ÜLEMAAILMSES PLAANIS

„Euroopa peab jätkama positiivse globaalse jõuna, mis ta täna on. Meie
ühiskond, meie Euroopa ühiskonnad on rajatud avatusele. Peaksime selle üle
uhkemad olema. Mujal maailmas eelistatakse sulguda ja endasse tõmbuda.
Isolatsionism on kõikjal maailmas häirivalt suurt edu saavutamas. Kuid selline
suhtumine, selline isolatsionism ei ole meie loomuses ega meie huvides.“
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, 8. märts 2017

Euroopa on maailma suurim kaubandusjõud ning arengu- ja humanitaarabi andja. Euroopa diplomaatial on kaalu
ning see aitab muuta maailma turvalisemaks ja jätkusuutlikumaks, nagu näitab ajalooline kokkulepe Iraaniga
tuumaprogrammi üle või ELi liidriroll Pariisi kliimakokkuleppes ja 2030. aasta kestliku arengu eesmärkide
vastuvõtmises ÜROs. Seda mõju tugevdab meie tihe koostöö NATOga ja aktiivne roll Euroopa Nõukogus.
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„Tugevam Euroopa ülemaailmses plaanis: liit,
mis on pühendunud oma ühise julgeoleku
ja kaitse tugevdamisele, samuti koostöös ja
vastastikuses
täiendavuses
Põhja-Atlandi
Lepingu Organisatsiooniga, võttes samas arvesse
liikmesriikide olusid ja juriidilisi kohustusi; liit, mis
on osa Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist ja
mis seisab reeglitepõhise mitmepoolse süsteemi
eest, on uhke oma väärtuste üle ja kaitseb oma
rahvast, edendab vaba ja ausat kaubandust ning
positiivset ülemaailmset kliimapoliitikat.“

VÄLJAKUTSED
Euroopa olulisus maailmas kahaneb, samas kui maailma teiste osade tähtsus kasvab. 1900. aastal elas Euroopas
umbes 25% maailma rahvastikust. 2060. aastal on see osakaal alla 5%. Mitte üheski liikmesriigis ei ela sel ajal
üle 1% maailma rahvastikust. Prognoosid ütlevad, et suhtelises plaanis väheneb ka Euroopa majanduslik võimsus,
mis kahaneb praeguselt ligikaudu 22%lt 2030. aastaks oluliselt väiksemaks kui 20% maailma SKPst. Tärkava
turumajandusega riikide mõju suureneb kiiresti, mis näitab, et Euroopa peab olema ühtne ja kasutama oma
kollektiivset mõjuvõimu.
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EDASISED SAMMUD
Euroopa heaolu ja võime hoida oma väärtusi maailmaareenil sõltub jätkuvalt meie avatusest ja tugevatest
sidemetest partneritega. Sellepärast on Euroopa seadnud endale eesmärgiks sõlmida vabakaubandusleping
Jaapaniga sel aastal, sest me usume vabasse, ausasse ja reeglitepõhisesse kaubandusse.
EL on juba lubanud oma rolli laiendada, töötades välja tugevama julgeoleku- ja kaitsepoliitika, et ta saaks võtta
suurema vastutuse ja aidata liikmesriikidel nende kaitsekulutusi suurendada. Näiteks teeb komisjon ettepaneku
kaitseuuringute programmi kohta, mille hinnanguline maksumus on 500 miljonit eurot aastas. 2017. aasta
keskpaigas esitab komisjon ettepaneku Euroopa Kaitsefondi kohta.
Umbes 80% kaitsevaldkonna riigihangetest korraldatakse igas liikmesriigis eraldi,
mis toob kaasa kaitsevõime kuluka dubleerimise.
Komisjoni valges raamatus Euroopa tuleviku kohta on uuritud mitut võimalust, kuidas Euroopa kaubandusja kaitsepoliitikat saaks edasi arendada. Näiteks:
• „ Kes tahavad rohkem, teevad rohkem“ (kolmas stsenaarium): hulk liikmesriike võib otsustada ühiselt omandada
sõjalise otstarbega drooni, mida saab kasutada nii maismaa- kui ka mereseireks.
•
Kaubanduse valdkonnas on ELi eesmärk kõigi stsenaariumite puhul sõlmida rohkem kaubanduslepinguid.
Stsenaariumist sõltub aga see, kui kiiresti EL seda teha suudab.
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