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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga 

toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet 

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2017)0294), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 173, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0180/2017), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. detsembri 2017. aasta 

arvamust1, 

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 

väliskomisjoni, eelarvekomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A8-

0037/2018), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
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Muudatusettepanek  1 

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED* 

komisjoni ettepanekule 

--------------------------------------------------------- 

xx 

2017/0125 (COD) 

Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 

millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm 

eesmärgiga toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 173, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,  

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2,  

võttes arvesse 3. septembri 1992. aasta keemiarelvade keelustamise konventsiooni, 

võttes arvesse 10. aprilli 1972. aasta bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni, 

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb 

kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, 

piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või 

karistamiseks3, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

ning arvestades järgmist: 

                                                 
* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on 

tähistatud sümboliga ▌. 
1 ELT C […], […], lk […]. 
2 ELT C […], […], lk […]. 
3 ELT L 200, 30.7.2005, lk 1. 
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(1) 30. novembril 2016. aastal vastu võetud Euroopa kaitsealases tegevuskavas kohustus 

komisjon täiendama liikmesriikide ühiseid jõupingutusi julgeolekuprobleemidele 

reageerimiseks vajaliku kaitsevõime arendamisel, ▌neid võimendama ja 

konsolideerima ning soodustama konkurentsivõimelist, uuenduslikku ja tõhusat 

kaitsetööstust kogu liidus. Eelkõige tegi komisjon ettepaneku luua Euroopa 

Kaitsefond, et toetada ühisuuringutesse tehtavaid investeeringuid ning arendada 

ühiselt kaitseotstarbelist varustust ja kaitsetehnoloogiat – soodustades nii koostoimet 

ja kulutõhusust – ning ühtlasi edendada liikmesriikide seas ühist kaitseotstarbelise 

varustuse ostmist ja hooldamist. Fond täiendaks riikide eelarveid, mida sellel 

eesmärgil juba kasutatakse, ja peaks olema liikmesriikidele stiimuliks teha tihedamat 

koostööd ja investeerida kaitsesse rohkem. Fondi kaudu toetataks koostööd kogu 

kaitseotstarbeliste toodete ja kaitsetehnoloogia arendustsükli jooksul.  

(1 a) Selleks et luua tõhus Euroopa kaitsevarustuse turg ning et sellel programmil oleks 

tegelik mõju, on väga oluline, et oleksid täidetud peamised õiguslikud eeltingimused, 

eelkõige et rakendataks täies ulatuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2009/81/EÜ1. 

(2) Selleks et aidata kaasa liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõime ning tõhususe 

suurendamisele ning liidu strateegilisele autonoomiale, tuleks kehtestada Euroopa 

kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm (edaspidi „programm“). Programmi 

eesmärk peaks olema edendada liidu kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja aidata sellega 

parandada kaitsevõimet, sealhulgas küberkaitset, toetades liikmesriikide ja Euroopa 

ettevõtjate, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate koostööd kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendusetapis. Teadusuuringute ja tehnoloogiaetapile järgnevas 

arendusetapis tekib märkimisväärseid riske ja kulusid, mis takistavad teadusuuringute 

tulemuste edasist rakendamist ja kahjustavad liidu kaitsetööstuse konkurentsivõimet. 

Arendusetapi toetamise kaudu aidataks programmiga kaasa kaitsealaste teadusuuringute 

tulemuste paremale rakendamisele ning see omakorda aitaks kaotada teadusuuringute ja 

tootmise vahelise lõhe ja edendada kõiki uuendustegevuse vorme, et lisaks tulemuste 

saavutamisele kaitsesektoris võiks oodata positiivset mõju ka tsiviilsektoris. 

Programmiga tuleks täiendada meetmeid, mida võetakse kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 182, ning sellega ei hõlmata kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia tootmist. 

(3) Mastaabisäästu paremaks ärakasutamiseks kaitsetööstuses tuleks programmiga toetada 

ettevõtjate koostööd kaitseotstarbeliste toodete ja kaitsetehnoloogia arendamisel, 

soodustades nii kaitsesüsteemide standardimist ja parandades ühtlasi nende koostalitlust. 

Selleks et soodustada avatud ja õiglast siseturgu, tuleks programmiga toetada jõuliselt 

VKEde piiriülest osalust ja aidata arendada uute partnerite koostööd.  

(4) Programm peaks hõlmama kaheaastast perioodi 1. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 

2020 ning programmi rakendamiseks nimetatud perioodil tuleks kindlaks määrata 

konkreetne summa.  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/81/EÜ, millega 

kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate 

ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord (ELT L 216, 

20.8.2009, lk 76). 



 

PE608.022v02-00 8/102 RR\1146793ET.docx 

ET 

(4 a) Programmi rahastamiseks tuleks eraldada liidu üldeelarvest sellel eesmärgil 

500 miljonit eurot jooksevhindades. Kuna programm on uus algatus, mida ei olnud 

mitmeaastase finantsraamistiku 2014–20201 kehtestamisel ette nähtud, ning et vältida 

mis tahes negatiivset mõju olemasolevate mitmeaastaste programmide rahastamisele, 

tuleks see summa saada eranditult mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade 

piires mittesihtotstarbelisest varust ja/või mitmeaastase finantsraamistiku 

erivahendite kasutuselevõtmisest. Lõpliku summa peaksid kinnitama Euroopa 

Parlament ja nõukogu iga-aastase eelarvemenetluse raames. 

(5) Programmi tuleks rakendada täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL, Euratom) nr 966/20122. Rahastamine võib toimuda eelkõige toetuste 

vormis. Vajaduse korral võib kasutada ka rahastamisvahendeid või korraldada avalikke 

hankeid, võttes arvesse segarahastamismehhanisme. 

(6) Komisjon peaks vastutama programmi rakendamise eest määruse (EL, Euratom) nr 

966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti a alusel. ▌ 

(7) Võttes arvesse sektori eripära, ei käivitata ühtegi koostööprojekti ettevõtjate vahel enne, 

kui liikmesriigid on andnud nõusoleku selliseid projekte toetada. Pärast seda, kui 

eelkõige ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika võimearendusplaani raames on kindlaks 

määratud ühised kaitsevõime prioriteedid, ning võttes vajaduse korral arvesse 

piirkondliku tasandi koostööalgatusi, teevad liikmesriigid kindlaks kaitsevajadused ja 

konsolideerivad neid ning koostavad projekti tehnilise kirjelduse. Nad peaksid 

määrama ka projektijuhi, kelle ülesanne on juhtida koostööprojekti arendamisega 

seotud tööd. Komisjon peaks enne rahastamiskõlbliku meetme rakendajale 

toetusmakse tegemist konsulteerima projektijuhiga meetme raames tehtud 

edusammude teemal, et projektijuht saaks tagada, et toetusesaajad peavad ajakavast 

kinni.  

▌(9) Liidu rahaline toetus ei tohiks mõjutada toodete, varustuse või tehnoloogia eksporti ega 

liikmesriikide kaalutlusõigust seoses kaitseotstarbeliste toodete ekspordipoliitikaga. 

Liidu rahaline toetus ei tohiks mõjutada liikmesriikide kaitseotstarbeliste toodete 

ekspordipoliitikat, mis on kindlaks määratud nõukogu ühises seisukohas 

944/2008/ÜVJP3.  

(10) Kuna programmi eesmärk on toetada liidu kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja tõhusust 

koostööprojektide arendusetapis esinevate riskide vähendamise kaudu, tuleks sellega 

toetada meetmeid, mis on seotud kaitseotstarbelise toote või kaitsetehnoloogia 

arendamisega, nimelt ühtsete tehniliste kirjelduste koostamist, kavandamist, 

prototüüpide loomist, katsetamist, kvalifitseerimist ja sertifitseerimist, samuti 

teostatavusuuringute tegemist ja muid toetavaid meetmeid. See kehtib ka liidus välja 

                                                 
1 Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega 

määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 884). 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 

mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 

26.10.2012, lk 1). 
3  Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse 

sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 

13.12.2008, lk 99). 
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töötatud olemasolevate kaitseotstarbeliste toodete ja olemasoleva kaitsetehnoloogia 

uuendamismeetmete ja nende koostalitlusvõime suhtes.  

(11) Arvestades, et programmiga püütakse eelkõige soodustada eri liikmesriikide ettevõtjate 

koostööd, tuleks programmi alusel rahastamiskõlblikuks lugeda ainult sellised 

meetmed, mida võetakse vähemalt kolmes eri liikmesriigis asuva vähemalt kolme 

ettevõtja koostöös.  

(12) Piiriülest koostööd kaitseotstarbeliste toodete ja kaitsetehnoloogia arendamisel on sageli 

takistanud ühtses tehnilises kirjelduses või standardis kokkuleppimisega ja 

koostalitlusvõime edendamisega seotud raskused. Ühtse tehnilise kirjelduse või 

standardi puudumine või selle puudulikkus on muutnud arendustöö keerulisemaks ning 

põhjustanud arendusetapis dubleerimist ning viivitusi ja paisutanud kulusid. Ühtses 

tehnilises kirjelduses või standardis kokkuleppele jõudmine peaks olema käesoleva 

programmi alusel antava liidu toetuse saamise peamine eeltingimus. Meetmed, millega 

toetatakse ühtse tehnilise kirjelduse või standardi koostamist, tuleks samuti lugeda 

programmi alusel rahastamiskõlblikuks. 

(13) Kuna programmi eesmärk on suurendada liidu kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja 

tõhusust, mis aitab kaasa liidu strateegilisele autonoomiale, tuleks toetuskõlblikuks 

lugeda ainult üksused, mis on asutatud liidus ja mis on liikmesriikide või nende 

kodanike tegeliku kontrolli all. Muud liidus asutatud üksused, mis ei ole liikmesriikide 

või nende kodanike tegeliku kontrolli all, võivad olla toetuskõlblikud, kui programmi 

alusel rahastatava meetme eesmärgil on kehtestatud vajalikud mehhanismid, millega 

tagatakse, et kolmanda riigi või kolmanda riigi üksuse tegelik kontroll ettevõtja üle 

on kõrvaldatud ja et nende juurdepääs meetmega seotud tundlikule teabele on 

välistatud. Ettevõtja peaks esitama komisjonile vajalikud tõendid vajalike 

mehhanismide kehtestamise kohta. Et hinnata, kelle kontrolli all ettevõtja tegelikult 

on, tuleb teha kindlaks strateegiliste äriotsuste tegemise koht ja viisid. See eeldab 

ettevõtte juhtimise analüüsimist, milles tuleks tugineda ülevaatele ettevõtte 

toimimisest. Samuti tuleks uurida muid aspekte, mis võivad mõjutada otsuste tegemist 

strateegiliste majandusküsimuste, näiteks aktsionäride õiguste, finantssidemete ning 

ettevõtja ja kõikide kolmandatest riikidest pärit aktsionäride vahelise 

kaubanduskoostöö kohta. Liidu ja selle liikmesriikide oluliste kaitse- ja 

julgeolekuhuvide kaitse tagamiseks ei tohiks programmi alusel rahastatavate meetmete 

rakendajate ja nende alltöövõtjate kasutatav taristu ja vara ega nende kasutatavad 

rajatised ja ressursid asuda mitteliikmesriigi territooriumil. Materiaalsed, 

immateriaalsed ja inimressursid peaksid olema vabalt kasutatavad ja vabad 

kolmandate riikidega seotud piirangutest.  

(14) Rahastamiskõlblikud meetmed, mis on välja töötatud liidu institutsioonilises 

raamistikus toimuva alalise struktureeritud koostöö kontekstis, aitaksid järjepidevalt 

tugevdada eri liikmesriikide ettevõtjate koostööd ja seega otseselt täita programmi 

eesmärke. Sellistele projektidele, eriti märkimisväärse VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate ning eelkõige piiriüleste VKEde osalusega 

projektidele tuleks seetõttu ette näha kõrgem rahastamismäär. 

(14 a) Rahastamiskõlblikud meetmed, mille väljatöötamisel osalevad olulisel määral VKEd 

ja millega toetatakse tarneahela avamist, aitavad otseselt täita programmi eesmärke. 

(15) Juhul kui programmi alusel rahastamiskõlblikuks loetud meetme rakendamises soovib 

osaleda ettevõtjate konsortsium ja kui liidu rahalist abi antakse toetuse, 



 

PE608.022v02-00 10/102 RR\1146793ET.docx 

ET 

rahastamisvahendi või avaliku hanke lepingu vormis, peaks konsortsium nimetama 

ühe oma liikmetest koordinaatoriks, kes on peamine kontaktisik suhetes komisjoniga. 

(16) Uuendustegevuse ja tehnoloogiaarenduse edendamine liidu kaitsetööstuses peaks 

võimaldama säilitada ja arendada liidu kaitsetööstuse oskusi ja oskusteavet ning aitama 

tugevdada selle tehnoloogilist ja tööstuslikku sõltumatust. Samuti peaks see toimuma 

viisil, mis on kooskõlas liidu julgeolekuhuvidega. Seega peaks üheks toetuse andmise 

kriteeriumiks olema meetme panus liidu julgeolekuhuvide kaitsesse ja liikmesriikide 

vahel kokku lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetide rakendamisse. Ühised kaitsevõime 

prioriteedid määratakse liidus kindlaks võimearendusplaani kaudu. 19. ja 20. detsembril 

2013 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel rõhutati, et oluline on tagada 

peamised võimed ja kõrvaldada otsustava tähtsusega puudujäägid konkreetsete 

projektide abil sellistes valdkondades nagu kaugjuhitavad õhusõidukid, õhus 

tankimine, satelliitside ja küberruum. Komisjon rõhutas ka oma 30. novembri 2016. 

aasta teatises „Euroopa kaitsealane tegevuskava“ vajadust maksimeerida tsiviil-

sõjalist koostoimet, sealhulgas kosmosepoliitika, küberturvalisuse, küberkaitse ja 

meresõidu turvalisuse valdkonnas. Asjaomaste prioriteetide rakendamist tugevdatud 

koostöös toetatakse veel muude liidu protsesside, näiteks kaitseküsimuste iga-aastase 

kooskõlastatud läbivaatamise ja alalise struktureeritud koostöö kaudu. Vajaduse korral 

võib arvesse võtta ka piirkondlikke või rahvusvahelisi koostööalgatusi, ▌näiteks NATO 

kontekstis tehtud algatusi, tingimusel et need teenivad liidu julgeoleku- ja kaitsehuve 

ega takista ühegi liikmesriigi osalemist. 

(16 a) Liikmesriigid töötavad individuaalselt ja ühiselt mehitamata õhusõidukite, sõidukite 

ja laevade arendamise, tootmise ja kasutamise nimel. Nende operatiivkasutus hõlmab 

rünnakute korraldamist sõjaväeliste sihtmärkide vastu. Selliste sõjaliste ja 

tsiviilsüsteemide arendamisega seotud teadus- ja arendustegevust on toetatud liidu 

vahenditest ning kava kohaselt jätkub see ka tulevikus, võimaluse korral ka käesoleva 

programmi raames. Käesoleva määruse ükski säte ei takista selle alusel välja töötatud 

tehnoloogia või toodete õiguspärast kasutamist. 

(17) Rahastatavate meetmete elujõulisuse tagamiseks tuleks üheks toetuse andmise 

kriteeriumiks lugeda liikmesriikide võetud kohustust meetme rahastamises tõhusalt 

osaleda, mida tuleks kinnitada kirjalikult. 

(18) Selleks et tagada rahastatavate meetmete mõju Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõime ja tõhususe suurendajana, peaksid need meetmed olema suunatud 

turule ja lähtuma nõudlusest, sealhulgas kahesuguse kasutusega tehnoloogia puhul, 

et konsolideerida Euroopa kaitsealast nõudlust. Seetõttu tuleks toetuse andmise 

kriteeriumina arvesse võtta asjaolu, et liikmesriigid on juba võtnud kohustuse lõpptoode 

või -tehnoloogia ühiselt ja võimaluse korral koordineeritud viisil toota ja hankida. 

(19) Kui meede on seotud prototüübi loomisega, ei tohiks programmi alusel antav liidu 

rahaline abi ületada 20 % selle meetme rahastamiskõlblike kulude kogusummast, sest 

prototüübi loomine on sageli kõige kulukam tegevus arendusetapis. Muude arendusetapi 

meetmete rahastamiskõlblikud kulud tuleks seevastu katta täies ulatuses.  

(20) Kuna liidu toetuse abil püütakse tugevdada sektori konkurentsivõimet ja seda antakse 

ainult konkreetse arendusetapi meetmete rakendamiseks, ei tohiks liidul olla omandi- ja 

intellektuaalomandiõigusi rahastatavate meetmete abil arendatavate toodete või 

tehnoloogia suhtes. Toetusesaajad määravad kohaldatava intellektuaalomandiõiguste 
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süsteemi kindlaks lepingus. Kolmas riik või kolmanda riigi üksus ei tohiks kohaldada 

programmi alusel rahastatavate meetmete tulemustele mingit piirangut. 

(21) Komisjonile tuleks anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu õigusakte seoses kaheaastase tööprogrammi vastuvõtmisega 

vastavalt programmi eesmärkidele, eriti eesmärgile suurendada konkurentsivõimet. 

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes1 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. Pidades silmas liidu 

VKEde poliitikat, mis on ülimalt oluline majanduskasvu, innovatsiooni, töökohtade 

loomise ja sotsiaalse lõimumise tagamiseks liidus, ning asjaolu, et toetatavad meetmed 

eeldavad üldiselt riikidevahelist koostööd, on tähtis, et tööprogrammis võetakse arvesse 

ja võimaldatakse VKEde piiriülest avatud, mittediskrimineerivat ja läbipaistvat osalust 

ning et sellise meetme toetamiseks nähakse ette vähemalt 15 % kogueelarvest, mis 

võimaldab kaasata VKEsid meetmete väärtusahelatesse. Seda kogueelarve osa peaksid 

saama kasutada ka keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad. Üks projektikategooria 

peaks olema ette nähtud konkreetselt VKEdele. 

(21 a) Kõigis programmi alusel rakendatavates meetmetes osalevad vähemalt kolme 

liikmesriigi üksused. Üldiste veolubade süsteemi kasutamine programmi elluviimisel 

vähendaks märkimisväärselt osalejatevahelistest tarnetest tulenevaid halduskulusid. 

Liikmesriigid peaksid seepärast avaldama käesoleva programmiga seotud üldised 

veoload. Kui see on programmi elluviimiseks vajalik, peaksid sellised load hõlmama 

ka liidu institutsioone, organeid ja asutusi ning projektijuhte. 

(21 b) Programmi edukuse tagamiseks peaks komisjon püüdma pidada dialoogi kogu 

Euroopa tööstusega, sealhulgas VKEde ja kaitsesektori mittetavapäraste tarnijatega. 

(22) Euroopa Kaitseagentuurile antakse liikmesriikide komitees vaatleja staatus, sest 

agentuuril on kaitsesektoris vajalikud teadmised ja kogemused, mis võivad komitee töös 

kasuks tulla. Liikmesriikide komiteed peaks tema töös abistama ka Euroopa 

välisteenistus.  

(22 a) Euroopa Parlamendile tuleks anda liikmesriikide komitees vaatleja staatus. 

(23) Programmi alusel rahastatavate meetmete väljavalimiseks peaks komisjon ▌korraldama 

määruses (EL, Euratom) nr 966/2012 ette nähtud konkurentsipõhiseid 

projektikonkursse. Pärast esitatud projektide hindamist sõltumatute ekspertide abil, kes 

tuleks valida läbipaistva protsessi alusel, valib komisjon välja programmi alusel 

rahastatavad meetmed. Ekspertide puhul peaks komisjon tagama, et tema 

asjakohaseid eeskirju huvide konflikti vältimise kohta kohaldatakse rangelt. Lisaks 

peaks ta püüdma tagada, et eksperdid valitakse võimalikult paljudest liikmesriikidest. 

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused seoses tööprogrammi vastuvõtmise ja 

rakendamise ning väljavalitud meetmete rahastamiseks vajalike vahendite 

                                                 
1 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 
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eraldamisega. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 182/2011▌. 

(24) Eespool nimetatud rakendusaktide vastuvõtmiseks tuleks kasutada kontrollimenetlust, 

võttes arvesse nende suurt mõju alusakti rakendamisele. 

(25) Programmi kehtivusaja lõpus peaks komisjon koostama rakendamisaruande, milles 

käsitletakse finantstegevust rahalise rakendamise tulemuste ja võimaluse korral ka mõju 

seisukohast. Selles aruandes tuleks samuti analüüsida VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate piiriülest osalust programmi alusel rahastatavates 

projektides ning nende osalust üleilmses väärtusahelas. See peaks sisaldama teavet 

toetusesaajate päritolu ning programmis osalevate ettevõtjate ja liikmesriikide 

vahelise rahastamise jaotuse kohta, kui see on tehniliselt teostatav. Seoses Euroopa 

Kaitsefondi teadusuuringute osaga tuleks selles esitada lahendused, mille abil 

vähendada liidu sõltuvust eeskätt käesoleva määruse rakendamisel kindlaks tehtud 

kolmandate riikide üksuste toodetest ja tehnoloogiast. 

(25 a) Euroopa Liidu 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste 

raames tuleks tagada seda laadi meetmetele stabiilne raamistik, sealhulgas eraldi 

eelarverea ja kohandatud rakendusmeetmete kehtestamise kaudu. 

(25 b) Komisjon ja liikmesriigid peaksid tagama programmi võimalikult laialdase 

tutvustamise, et suurendada selle tõhusust ja seeläbi parandada liikmesriikide 

kaitsetööstuse konkurentsi- ja kaitsevõimet, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Käesolevaga kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm 

(edaspidi „programm“) liidu meetmete jaoks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2019 kuni 31. 

detsembrini 2020. 

Artikkel 2 

Eesmärgid 

Programmil on järgmised eesmärgid: 

a) tugevdada kogu liidus kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet ning 

tõhusust, mis aitab suurendada Euroopa strateegilist autonoomiat, toetades 

liidus rakendatavaid meetmeid nende arendusetapis; 

b) toetada ja võimendada liikmesriikide koostööd ja ettevõtjate, sealhulgas 

väikeste ja keskmise suurusega ning keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjate koostööd, kaasa arvatud piiriülest koostööd, tehnoloogia või toodete 

arendamisel kooskõlas liikmesriikide vahel liidu tasandil eelkõige ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika võimearendusplaani raames kokku lepitud ühiste 

kaitsevõime prioriteetidega, et vältida dubleerimist ja tugevdada kaitsetööstuse 

väärtusahelaid, aidates sellega luua ettevõtjate vahel uut piiriülest koostööd; 

c) soodustada kaitsealaste teadusuuringute tulemuste paremat rakendamist ning 

aidata kaotada teadusuuringute ja arendustegevuse vaheline lõhe, toetades 
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sellega liidu kaitsetööstuse konkurentsivõimet üleilmsel ja siseturul, 

sealhulgas vajaduse korral konsolideerimise abil; 

c a) edendada kaitsesüsteemide standardimist ja nende koostalitlust, võimaldades 

liikmesriikidel saavutada olulist mastaabisäästu.  

Käesoleva määruse kohaldamisel on punktis b osutatud keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjad ettevõtjad, mis ei ole VKEd ja kus töötab kuni 3 000 inimest. Töötajate arv 

arvutatakse vastavalt komisjoni soovituse 2003/361/EÜ1 lisa I jaotise artiklitele 3, 4, 5 ja 6. 

Artikkel 3 

Eelarve 

Programmi rakendamiseks aastatel 2019–2020 nähakse ette 500 miljonit eurot 

jooksevhindades, mis saadakse eranditult mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 

ülemmäärade piires mittesihtotstarbelisest varust ja/või mitmeaastase finantsraamistiku 

asjakohaste erivahendite kasutuselevõtmisest. 

Artikkel 4 

Üldised rahastamissätted 

1. Liidu rahalist abi võib anda määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012 ette nähtud 

rahastamisliikide kaudu, ▌eelkõige toetustena ning vajaduse korral 

rahastamisvahendite ja avalike hangete, sealhulgas segarahastamismehhanismide 

kaudu. 

▌ 

2. Käesoleva artikli lõikes 1 viidatud rahastamisliikide ning eelarve täitmise viisi 

valimisel lähtutakse sellest, kas nende kaudu on võimalik täita meetme konkreetseid 

eesmärke ja saada tulemusi, võttes eelkõige arvesse kontrollimise kulusid, 

halduskoormust ja huvide konflikti tekkimise ohtu. 

3. Komisjon rakendab liidu rahalist abi määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 58 

lõike 1 punktis a sätestatud korras. 

4. ▌Liikmesriigid määravad projektijuhi. Komisjon konsulteerib projektijuhiga 

meetme raames tehtud edusammude teemal enne rahastamiskõlbliku meetme 

rakendajale toetusmakse tegemist. 

Artikkel 5 

Rahastamisvahendite liigid 

1. Rahastamisvahendeid, mis on loodud kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 

VIII jaotisega, võib kasutada selleks, et hõlbustada artikli 6 kohaseid meetmeid 

rakendavate üksuste juurdepääsu rahastamisele. 

2. Kasutada võib järgmist liiki rahastamisvahendeid: 

a) omakapitali- või kvaasiomakapitali investeeringud; 

                                                 
1  Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). 
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b) laenud või tagatised; 

c) riskijagamisvahendid. 

Artikkel 6 

Rahastamiskõlblikud meetmed 

1. Programmiga aidatakse rahastada meetmeid, mida toetusesaajad rakendavad 

arendusetapis, ning toetust antakse nii uute toodete ja uue tehnoloogia arendamiseks 

kui ka liidus välja töötatud olemasolevate toodete ja olemasoleva tehnoloogia 

uuendamiseks, kui need arendus- või uuendusmeetmed hõlmavad: 

a) kaitseotstarbelise toote, materiaalse või immateriaalse komponendi või 

tehnoloogia kavandamist või kavandi aluseks oleva tehnilise kirjelduse 

koostamist; 

b) kaitseotstarbelise toote, materiaalse või immateriaalse komponendi või 

tehnoloogia prototüübi loomist. Prototüüp on toote või tehnoloogia mudel, mille 

abil on võimalik demonstreerida elemendi toimimist tegevuskeskkonnas; 

c) kaitseotstarbelise toote, materiaalse või immateriaalse komponendi või 

tehnoloogia katsetamist; 

d) kaitseotstarbelise toote, materiaalse või immateriaalse komponendi või 

tehnoloogia kvalifitseerimist. Kvalifitseerimine on kogu protsess, mille käigus 

tõendatakse, et kavandatud toode/komponent/tehnoloogia vastab kavandamisele 

kehtestatud nõuetele. Selle protsessi raames esitatakse objektiivseid tõendeid, 

millega näidatakse, et kavandamisele kehtestatud nõuded on täidetud; 

e) kaitseotstarbelise toote või tehnoloogia sertifitseerimist. Sertifitseerimine on 

protsess, mille raames riigi ametiasutus tõendab, et 

toode/komponent/tehnoloogia vastab kohaldatavatele normidele; 

f) uuringuid, näiteks teostatavusuuringuid ja muid kaasnevaid meetmeid. 

2. Meede võetakse vähemalt kolmes eri liikmesriigis asutatud vähemalt kolme ettevõtja 

koostöös. Vähemalt kolm toetust saavat ettevõtjat ei tohi olla sama üksuse otsese või 

kaudse tegeliku kontrolli ega vastastikku üksteise tegeliku kontrolli all. 

3. Lõike 2 tähenduses on „tegelik kontroll“ suhe, mis põhineb õigustel, lepingutel või 

mis tahes muudel vahenditel, mis kas üksikult või koos ja vastavaid asjaolusid või 

õigusnorme arvestades annavad võimaluse ettevõtjat otseselt või kaudselt otsustavalt 

mõjutada, eelkõige tulenevalt: 

a) õigusest osaliselt või täielikult kasutada ettevõtja vara; 

b) õigustest või lepingutest, mis võimaldavad otsustavalt mõjutada ettevõtja 

organite koosseisu, hääletamist või otsuseid või mis võimaldavad muul viisil 

otsustavalt mõjutada ettevõtja äritegevuse juhtimist.  

4. Kui meede on seotud lõike 1 punktidega b–f, tuleb see võtta ühtse tehnilise kirjelduse 

alusel, tugevdades seeläbi süsteemide standardimist ja koostalitlust. 

4 a. Rahastamiskõlblikud ei ole tootepõhised meetmed, mis on seotud 

massihävitusrelvade ja nendega seotud lõhkepeatehnoloogiaga, ning tootepõhised 

meetmed, mis on seotud keelustatud relvade ja laskemoonaga ning relvadega, mis ei 
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vasta rahvusvahelisele humanitaarõigusele, näiteks kobarlahingumoonaga 

vastavalt kobarlahingumoona käsitlevale konventsioonile ning jalaväemiinidega 

vastavalt jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise 

keelustamise ning nende hävitamise konventsioonile, süüterelvadega vastavalt 

teatavate tavarelvade konventsiooni III protokollile, samuti täisautonoomsete 

relvadega, mis võimaldavad rünnakute elluviimist, ilma et toimuks inimkontrolli 

sihtmärke ja relvade kasutamist käsitlevate otsuste üle. 

Artikkel 7 

Toetuskõlblikud üksused 

1. Toetusesaajad ja nende alltöövõtjad on avaliku või erasektori ettevõtjad, kes on 

asutatud liidus ning ▌kes ei ole artikli 6 lõike 3 tähenduses otse või kaudselt kas ühe 

või mitme vaheettevõtja kaudu kolmanda riigi või kolmanda riigi üksuse tegeliku 

kontrolli all. Lisaks sellele peavad programmi alusel rahastatavates meetmetes 

osalevate ettevõtjate, sealhulgas nende alltöövõtjate ja muude kolmandate isikute 

kasutatav kogu taristu ja vara ning nende kasutatavad rajatised ja ressursid kogu 

meetme kestuse ajal asuma liidu territooriumil. Sellise taristu ja vara ning selliste 

rajatiste ja ressursside kasutamise üle ei oma kontrolli ja seda ei piira ükski kolmas 

riik ega kolmanda riigi üksus. 

1 a. Kui meetme rakendamise ajal toimub muutus ettevõtja tegelikus kontrollis artikli 6 

lõike 3 tähenduses, teavitab ettevõtja sellest komisjoni, kes hindab, kas 

rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid on endiselt täidetud. 

1 b. Erandina lõikest 1 võib ettevõtja, kes on asutatud liidus ning kes on artikli 6 lõike 3 

tähenduses otse või kaudselt kas ühe või mitme vaheettevõtja kaudu kolmanda riigi 

või kolmanda riigi üksuse tegeliku kontrolli all, olla toetuskõlblik, kui programmi 

alusel rahastatava meetme eesmärgil on kehtestatud vajalikud mehhanismid, 

millega tagatakse, et täidetud on eelkõige kõik järgmised tingimused: 

a) kolmanda riigi või kolmanda riigi üksuse tegelik kontroll ettevõtja üle on 

kõrvaldatud, 

b) juurdepääs meetmega seotud tundlikule teabele on välistatud ning 

c) meetmest tulenevad intellektuaalomandiõigused ja meetme tulemused 

kuuluvad nii meetme rakendamise ajal kui ka pärast seda toetusesaajale ning 

nende üle ei oma kontrolli ja neid ei piira ükski kolmas riik ega kolmanda riigi 

üksus. 

Ettevõtja esitab komisjonile vajalikud tõendid mehhanismide kehtestamise kohta. 

2. Kui lõikes 1 määratletud toetusesaaja töötab artiklis 6 määratletud meetme välja alalise 

struktureeritud koostöö kontekstis, on tal õigus saada selle meetme rakendamiseks 

suuremat rahalist toetust, nagu on ette nähtud artikli 11 lõikes 2. 

2 b. Kui liidus ei ole kohe kättesaadavaid konkurentsivõimelisi alternatiive ning kui 

selline kasutamine ei ole vastuolus liidu ja selle liikmesriikide julgeoleku- ja 

kaitsehuvidega, võivad toetusesaajad ja nende alltöövõtjad kasutada vara, taristut, 

rajatisi ja ressursse, mis asuvad või mida hoitakse väljaspool liikmesriikide 

territooriumi või mis on kolmandate riikide kontrolli all. 
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Rahastamiskõlbliku meetme rakendamisel võivad toetusesaajad ja nende 

alltöövõtjad teha ka koostööd ettevõtjatega, kes on asutatud väljaspool liikmesriikide 

territooriumi või kes on kolmandate riikide või kolmandate riikide üksuste 

ainukontrolli all, juhul kui see ei ole vastuolus liidu ja selle liikmesriikide 

julgeoleku- ja kaitsehuvidega. Nende meetmetega seotud kulud ei ole kõnealuse 

programmi alusel rahastamiskõlblikud. 

Artikkel 8 

Taotleja kinnitus 

Iga taotleja kinnitab kirjalikult, et ta on täielikult teadlik siseriiklikest ja liidu õigusaktidest ja 

-normidest, mida kohaldatakse kaitsesektoris toimuva tegevuse suhtes, ning et tema tegevus 

on nendega kooskõlas (sealhulgas nõukogu ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP, ühenduse 

korraga kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja 

transiidi kontrollimiseks ning asjakohaste ekspordikontrolli käsitlevate siseriiklike 

õigusaktidega). 

Artikkel 9 

Konsortsium 

1. Kui liidu rahalist abi antakse toetuse vormis, peavad meetmes osaleda sooviva mis 

tahes konsortsiumi liikmed määrama enda seast ühe liikme koordinaatoriks, kelle nimi 

kantakse toetuslepingusse. Koordinaator on konsortsiumi liikmete peamine 

kontaktisik suhtlemisel komisjoniga või asjaomase rahastamisasutusega, kui 

toetuslepingus ei ole sätestatud teisiti või juhul, kui mõni konsortsiumi liige ei täida 

toetuslepingust tulenevaid kohustusi. Liidu rahalist abi võib anda ka 

rahastamisvahendi või avaliku hanke lepingu kaudu. 

2. Meetmes osaleva konsortsiumi liikmed sõlmivad sisekokkuleppe, milles määratakse 

(kooskõlas toetuslepinguga) kindlaks nende õigused ja kohustused meetme 

rakendamisel, sealhulgas uute toodetega seotud intellektuaalomandiõiguste 

küsimus, välja arvatud tööprogrammis või projektikonkursi kutses ette nähtud 

nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel. 

Artikkel 10 

Toetuse andmise kriteeriumid 

Meetmeid, mille rahastamist programmi alusel taotletakse, hinnatakse artiklis 2 sätestatud 

eesmärke arvesse võttes ja järgmiste kumulatiivsete kriteeriumide alusel: 

a) rakendamise tipptase, tööstuslik tulemuslikkus ja suutlikkus pakkuda olulisi eeliseid 

võrreldes olemasolevate toodete või olemasoleva tehnoloogiaga; ja 

b) panus kaitsesektori uuendustegevuse ja tehnoloogia arendamisse ning selle kaudu liidu 

tööstusliku ja strateegilise autonoomia suurendamisse kaitsetehnoloogia valdkonnas; ja 

b a) panus kaitsevaldkonna ettevõtjate konkurentsivõimesse ja kasvu kogu liidus; ja 

c) panus, mis antakse liidu julgeoleku- ja kaitsehuvide edendamisse, arendades 

kaitsetehnoloogiat ja aidates seeläbi kaasa liikmesriikide vahel liidu tasandil kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetide rakendamisele, eelkõige ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika võimearendusplaani raames; ja 
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c a) panus ettevõtjatevahelise uue piiriülese koostöö loomisse; ja 

d) elujõulisus, mille tõendamiseks peavad toetusesaajad näitama, et rahastamiskõlbliku 

meetme ülejäänud kulud kaetakse muude rahastamisvahendite abil, näiteks 

liikmesriikide panustest; ja 

d a) see osa meetme üldeelarvest, mis eraldatakse Euroopa Liidus asutatud VKEde 

osalemiseks kas konsortsiumi liikmetena, alltöövõtjatena või tarneahela muude 

ettevõtjatena; ja 

e) artikli 6 lõike 1 punktides b–e kirjeldatud meetmete korral nende panus Euroopa 

kaitsetööstuse konkurentsivõimesse, mille tõendamiseks peavad toetusesaajad näitama, 

et liikmesriigid on võtnud kohustuse lõpptoode või -tehnoloogia ühiselt ja 

koordineeritud viisil toota ja hankida, sealhulgas teha vajaduse korral ühishange.  

Artikkel 11 

Rahastamismäärad 

1. Kui meede on seotud prototüübi loomisega, ei tohi programmi alusel antav liidu 

rahaline abi ületada 20 % selle meetme rahastamiskõlblike kulude kogusummast 

määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 126 tähenduses. Muudel juhtudel 

võidakse rahalise abiga katta ka meetme rahastamiskõlblike kulude kogusumma. 

2. Meedet, mille on välja töötanud artikli 7 lõikes 2 osutatud toetusesaaja, võidakse 

toetada 10 protsendipunkti võrra kõrgema rahastamismääraga. 

2 a. Artikli 6 lõikes 1 osutatud meedet võidakse toetada 10 protsendipunkti võrra 

kõrgema rahastamismääraga, kui vähemalt 15 % selle rahastamiskõlblike kulude 

kogusummast on seotud liidus asutatud VKEdega. Seda kõrgemat rahastamismäära 

võib tõsta veelgi niisuguse protsendi võrra, mis on võrdne meetme niisuguste 

rahastamiskõlblike kulude kogusumma kahekordse protsendimääraga, mis on 

seotud VKEdega, kes on asutatud muus liikmesriigis kui liikmesriik, kus on asutatud 

muud meetmes osalevad ettevõtjad, kes ei ole VKEd. 

2 b. Artikli 6 lõikes 1 osutatud meedet võidakse toetada 10 protsendipunkti võrra 

kõrgema rahastamismääraga, kui vähemalt 30 % meetme rahastamiskõlblike 

kulude kogusummast on seotud liidus asutatud keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatega. 

2 c. Kaudsete rahastamiskõlblike kulude kindlaksmääramisel kohaldatakse kindlat 

määra, milleks on 25 % otseste rahastamiskõlblike kulude kogusummast, välja 

arvatud alltöövõtuga seotud otsesed rahastamiskõlblikud kulud. 

2 d. Programmi alusel antav liidu rahaline abi, sealhulgas kõrgemad 

rahastamismäärad, ei tohi moodustada rohkem kui 100 % meetme 

rahastamiskõlblikest kuludest. 

Artikkel 12 

Omandi- ja intellektuaalomandiõigused 

1. Liidul ei ole meetme abil arendatud toodete või tehnoloogia suhtes mingeid 

intellektuaalomandiõigusi, sealhulgas litsentsimisõigust.  
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1 a. Programmi alusel rahastatavate meetmete tulemuste üle ei oma kontrolli ja neid ei 

piira ükski kolmas riik ega kolmanda riigi üksus. 

1 b. Kui liidu abi antakse avaliku hanke vormis uuringu tellimiseks, on kõikidel 

liikmesriikidel õigus saada nende sõnaselge taotluse alusel tasuta lihtlitsents 

uuringu kasutamiseks. 

Artikkel 12 a 

Üldised veoload 

1. Kõnealuse programmi suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2009/43/EÜ1 artiklit 5. 

2. Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 12 kohaldamist, kohaldatakse 

käesoleva artikli lõiget 1 liidu institutsioonide, organite ja asutuste ning vajalike 

muudatustega käesoleva määruse artikli 4 lõikes 4 osutatud projektijuhtide suhtes. 

Artikkel 13 

Tööprogramm 

1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 16 a vastu delegeeritud õigusaktid 

kaheaastase tööprogrammi kehtestamiseks programmi kestuse ajaks. ▌ 

Tööprogramm peab olema kooskõlas artiklis 2 sätestatud eesmärkidega. 

2. Tööprogrammis sätestatakse üksikasjalikult programmi alusel rahastatavate projektide 

kategooriad. Need kategooriad peavad olema kooskõlas artikli 2 punktis b osutatud 

kaitsevõime prioriteetidega. Tööprogramm sisaldab ka konkreetselt VKEdele ette 

nähtud projektikategooriat. 

3. Tööprogrammiga tagatakse, et vähemalt 15 % kogueelarvest suunatakse meetmetele, 

mis võimaldavad VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate piiriülest 

väärtusahelatesse integreerimist. 

Artikkel 14 

Toetuse andmise menetlus 

1. Programmi rakendamisel toimub liidu rahalise abi andmine projektikonkursi kutsete 

alusel, mis avaldatakse kooskõlas määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012 ja komisjoni 

delegeeritud määrusega (EL) nr 1268/122. 

2. Komisjon hindab projektikonkursi kutse avaldamise järel laekunud projekte ▌ artiklis 

10 loetletud toetuse andmise kriteeriumide alusel ELi liikmesriikide niisuguste 

sõltumatute ekspertide abiga, kes on pärit võimalikult paljudest liikmesriikidest ja 

kes valitakse läbipaistva menetluse kohaselt, võttes arvesse huvide konfliktist 

tingitud sobimatust.  

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste 

toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (ELT L 146, 10.6.2009, lk 1). 
2 Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1). 
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3. Pärast iga kutset määrab komisjon väljavalitud meetmete rakendamiseks antava 

rahalise abi kindlaks rakendusaktiga. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.  

Artikkel 15 

Aastased osamaksed 

Komisjon võib jaotada eelarvelised kulukohustused aastasteks osamakseteks. 

Artikkel 16 

Komitee 

1. Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 

tähenduses. Euroopa Kaitseagentuur ja Euroopa Parlament kutsutakse tegema 

kaastööd vaatlejatena. 

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5. 

Artikkel 16 a 

Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

2. Artikli 13 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile kaheks aastaks alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõikes 1 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes 

sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega. 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal 

teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

6. Artikli 13 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes 

vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu 

algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

Artikkel 17 

Järelevalve ja aruandlus 
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1. Komisjon jälgib korrapäraselt programmi rakendamist ja annab vastavalt määruse 

(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 38 lõike 3 punktile e kord aastas aru tehtud 

edusammudest. Selleks kehtestab komisjon vajaliku järelevalvekorra. 

2. Liidu tulevaste poliitikameetmete tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks koostab 

komisjon tagasiulatuva hindamisaruande ning saadab selle Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. Aruandes, mis põhineb liikmesriikide ja peamiste sidusrühmade 

asjaomastel konsultatsioonidel, hinnatakse eelkõige edusamme, mida on tehtud artiklis 

2 sätestatud eesmärkide saavutamisel. Samuti analüüsitakse aruandes VKEde ja 

keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate piiriülest osalust programmi raames 

rakendatud projektides ning VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate 

integreerimist üleilmsesse väärtusahelasse. Aruanne sisaldab teavet toetusesaajate 

päritoluriikide kohta ning ettevõtjate ja liikmesriikide vahelise rahastamise jaotuse 

kohta, kui see on tehniliselt teostatav. 

2 a. Lõikes 2 osutatud aruandes tehakse ettepanekuid lahenduste kohta, mille abil 

vähendada liidu sõltuvust eelkõige käesoleva määruse rakendamisel kindlaks tehtud 

kolmandate riikide üksuste toodetest ja tehnoloogiast. 

2 b. Komisjon esitab vajaduse korral aegsasti enne kõnealuse programmi lõppemist 

seadusandliku ettepaneku uue kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi 

kohta, milles on esitatud ka summa, mis tuleks uue mitmeaastase finantsraamistiku 

kohaselt eraldada. 

Artikkel 18 

Liidu finantshuvide kaitse 

1. Komisjon võtab asjakohased meetmed tagamaks, et käesoleva määruse alusel 

rahastatavate meetmete rakendamisel kaitstakse liidu finantshuve kelmuse, 

korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu ennetusmeetmetega, tõhusa 

kontrolliga ja õigusnormide rikkumise tuvastamise korral alusetult väljamakstud 

summade tagasinõudmisega või, kui see on asjakohane, tagastamisega, ning 

asjakohasel juhul tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate haldus- ja rahaliste 

karistustega. 

2. Komisjonil ja kontrollikojal on õigus auditeerida või rahvusvaheliste 

organisatsioonide puhul kooskõlas asjaomaste organisatsioonidega saavutatud 

kokkulepetega kontrollida nii dokumentide alusel kui ka kohapeal kõiki abisaajaid, 

töövõtjaid ja alltöövõtjaid, keda on käesoleva määruse alusel liidu vahenditest 

rahastatud. 

3. Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib korraldada uurimisi, sealhulgas 

kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL, Euratom) nr 883/20131 ning nõukogu määruse (Euratom, EÜ) 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, 

mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 

1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1). 
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nr 2185/961 sätetele ja neis määrustes sätestatud korras, et teha kindlaks, kas käesoleva 

määruse alusel rahastatava toetuslepingu, toetuse andmise otsuse või lepinguga seoses 

on esinenud kelmust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat 

ebaseaduslikku tegevust. 

Artikkel 19 

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

Brüssel, 

Euroopa Parlamendi nimel   Nõukogu nimel 

president     eesistuja 

 

                                                 
1 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni 

tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 

igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).  
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SELETUSKIRI 

Euroopa Kaitsefond, mida käsitleva ettepaneku esitas komisjon 7. juunil 2017. aastal, koosneb 

kahest vahendist, millega kaetakse kogu kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise tsükkel. 

Esimene vahend on ette nähtud uuendusliku kaitsetehnoloogia valdkonna ühisuuringute 

rahastamiseks. Teise vahendi eesmärk on suurendada koostöö abil kaitsevõimet. See hõlmab 

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi, millega püütakse lahendada 

Euroopa kaitsetööstuses esinevaid probleeme. Erinevalt muudest üleilmsetest jõududest, 

näiteks Hiinast või Venemaast, liikmesriikide kaitsevaldkonna kogueelarve aina väheneb ning 

USA kaitsevaldkonna eelarve on ELi omast kaks korda suurem. Samal ajal väljendub Euroopa 

tasandil tehtava koostöö puudulikkus relvasüsteemide ja varustuse dubleerimises ning seetõttu 

olulises eelarvealases ebatõhususes. Üks märk sellest, et koostöö ei ole veel piisavalt arenenud, 

on liikmesriikide ühtsete tehniliste kirjelduste puudumine. See põhjustab juhtprojektide 

arendamisel viivitusi ja lisakulusid. Lisaks kahjustab ELi strateegilist autonoomiat sõltuvus 

kolmandate riikide toodetest ja tehnoloogiast. 

 

Meie kaitsetööstusel ei ole praegu piisavaid stiimuleid maailma tasandil konkureerimiseks, 

olgugi et tehnoloogia on tõeliselt mitmekesine. Usaldusväärsema, sõltumatuma ja soodsama 

tehnoloogia tagamiseks on vaja „rohkem Euroopat“. 

 

Euroopa julgeolekuvajadused ebastabiilses rahvusvahelises keskkonnas aga paradoksaalselt 

aina suurenevad ja seda mitmest seisukohast vaadatuna. Ning kaitse ja üleilmse julgeoleku 

suhtes rakendatav ELi ühtne lähenemisviis on stabiilsuse tagatis. Koostöö on seetõttu oluline 

lisaväärtus ELi kodanike julgeolekuvajaduse täitmisel ja ELi positsiooni tugevdamisel. 

 

Raportöör tunneb seetõttu suurt heameelt komisjoni ettepaneku üle kehtestada Euroopa 

kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm ning peab väga oluliseks hakata seda 

edukalt rakendama alates 2019. aasta jaanuarist, et tagada Euroopa kaitsetööstuse 

tulevikuväljavaated 2020. aasta järgseks perioodiks. Seetõttu peaksid nõukogu ja Euroopa 

Parlament kõnealuse ettepaneku viivitamata läbi vaatama. 

 

Strateegiline autonoomia kui eesmärk 

 

Kõnealune programm peaks olema vahend, mille abil suurendada ELi sõltumatust 

kaitsevaldkonnas. Strateegiline autonoomia on oluline selleks, et tagada ELile kogu maailmas 

tegutsemisvabadus. Seda saab suurendada vaid liikmesriikide ja ettevõtjate parema koostöö 

abil, mis peab põhinema liikmesriikide ühistel võimealastel prioriteetidel. Sellega tagatakse 

projekti elujõulisus. 

 

ELi kaitsealase autonoomia eesmärk tuleks seetõttu sätestada juba määruse artiklis 2. Euroopa 

kaitsevaldkonna tööstusliku ja tehnoloogilise baasi arendamine on selle autonoomia 

saavutamisel keskse tähtsusega. Komisjon soovis seetõttu, et kõnealusest programmist saaksid 

ELis rakendatavate meetmete jaoks rahalist toetust üksnes ettevõtjad, kes on ELi üksuste 

tegeliku kontrolli all. Sellele kriteeriumile peaksid vastama ka nende alltöövõtjad. Selle olulise 

nõude pragmaatilisemaks muutmiseks jäeti artiklist 7 välja kriteerium, mille kohaselt peab 

Euroopa osalus olema 50 %. See kriteerium on liiga range ega sobi hästi selle sektori 

ettevõtjatele. Lisaks tehti ettepanek teha kindlaks kolmandatest riikidest pärit tooted ja 

tehnoloogia, et vähendada ELi sõltuvust nendest. 
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Tööstuse ja uuendustegevuse konkurentsivõime suurendamine 

 

Kaitsetööstuse konkurentsivõimet, mis on kõnealuse määruse ettepaneku õiguslik alus, 

mõõdetakse selle uuendusvõime ja tehnoloogilise arenguga kohanemise võime alusel. 

Rakendamise tipptase ja tööstuse tulemuslikkus on seetõttu selle strateegilise sektori olulised 

kriteeriumid. Euroopa tööstusalane regulatiivne keskkond peab arenema suurema 

koostalitlusvõime ja parema standardimise suunas. Need on ka kõnealuse programmi 

eesmärgid, mis tuleks lisada määruse artiklisse 2. 

 

Euroopa tasandil ettevõtluse tugevdamine on positiivne tegur, mistõttu ei tohiks kõnealuse 

programmiga karistada ettevõtjaid, kes on seda lähenemisviisi juba pikka aega järginud. Vaja 

on tõelist Euroopa tasandil tehtavat koostööd ning ühtsete tehniliste kirjelduste nõue on ülimalt 

oluline selleks, et meedet saaks programmi alusel toetada. 

 

Konkurentsivõimelisel kaitsetööstusel on märkimisväärne majanduslik ja inimteguriga seotud 

kõrvalmõju ning programm aitab kõrvaldada koostöö tegemisel esinevaid piiranguid. 

 

VKEde oluline osa  

 

VKEdel on juba oluline osa Euroopa kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas. Suurettevõtjad teevad 

nendega koostööd kõikide projektide raames ja nad pakuvad kogu Euroopa Liidule suuri 

eeliseid. Oluline on aga soodustada piiriülest koostööd, eeskätt VKEde puhul, kellel ei ole 

koostöö tegemiseks piisavalt stiimuleid. Näiteks on kõikidel liikmesriikidel, kelle ettevõtjad 

võiksid kaitse- ja julgeolekuvaldkonna tehnoloogilisele tipptasemele kaasa aidata, võimalik 

sellest programmist kasu saada, kuna selle raames luuakse uusi koostööprojekte, ilma et lisataks 

ülemääraseid piiranguid niigi juba väga keerukatele tööstusprogrammidele. 

 

Raportöör teeb seetõttu ettepaneku teha VKEde hüvanguks täiendavaid jõupingutusi, määrates 

neile konkreetse projektikategooria ning tagades, et VKEde piiriülese osalemise edendamise 

meetmetele eraldatakse vähemalt 10 % programmi kogueelarvest (artikkel 13). 

 

Asjakohane rahastamine 

 

500 miljoni euro suurune eelarve on selle programmi jaoks asjakohane, kuid raportöör on 

seisukohal, et mis tahes ümberpaigutamised ELi programmidest, näiteks EGNOS, Galileo 

programm, Copernicuse programm, ITER ning Euroopa ühendamise rahastu, ei tohi mõjutada 

nende programmide rakendamist. Iga liikmesriik peab tegema jõupingutusi ning lisaks tuleb 

kasutada kehtiva finantsraamistiku varu.  
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VÄHEMUSE ARVAMUS 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga 

toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet 

 

esitatud vastavalt kodukorra artikli 52a lõikele 4 

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon, raportöör: Françoise Grossetête 

 

Vähemuse arvamus, mille on esitanud fraktsiooni GUE/NGL liikmed Neoklis 

SYLIKIOTIS, Xabier BENITO ZILUAGA, João FERREIRA, Sabine LÖSING, Marisa 

MATIAS ja Cornelia ERNST  

 

Raportis pooldatakse ELi edasist militariseerimist. Sellega toetatakse majanduskriisidest ja 

keskkonnamõjust hoolimata sõjalist autonoomiat, suurendades investeeringuid kaitsealastesse 

ja sõjalistesse uuringutesse ja seadmetesse, ning see on vastuolus Euroopa Liidu lepingu 

artikli 41 lõikega 2, milles keelatakse liidu eelarvevahenditest niisuguste kulude katmine, mis 

on vajalikud sõjalise ja kaitsepoliitilise tähendusega operatsioonideks. Selles pooldatakse ka 

ELi ja NATO koostööd. 

 

Oleme raporti vastu, kuna 

– sellega muudetakse EL üleilmseks sõjaliseks jõuks; 

– sellega aidatakse toetada kaitsesektorit ja sõjalis-tööstuslikku kompleksi ning see 

tõenäoliselt suurendab relvaeksporti; 

– sellega militariseeritakse tsiviilpoliitika ja selles kasutatakse tööstust ja 

konkurentsivõimet ettekäändena jätkata ELi kaitsevõime arendamist ÜJKP/ÜVJP 

raames; 

– sellega toetatakse veelgi tsiviil-sõjalist koostööd. 

 

Me nõuame 

– radikaalset desarmeerimist nii ELi kui ka ülemaailmsel tasandil; 

– ELi eelarvest sõjaliste kulutuste rahastamise lõpetamist; 

– avaliku sektori vahendite eraldamist kvaliteetsete töökohtade, taasindustrialiseerimise 

ja VKEde toetamiseks; 

– niisuguste tsiviilotstarbeliste teadusuuringute ja niisuguse tsiviilotstarbelise 

arendustegevuse edendamist, mis on inimeste ja nende vajaduste huvides; 

– kõikide meetmete võtmist rangelt ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse alusel; 

– konfliktide rangelt mittesõjalist ja rahumeelset lahendamist ning tsiviil- ja sõjaliste 

meetmete lahushoidmist; 

– ELi ja NATO eristamist. 
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VÄLISKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada 

Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet 

(COM(2017)294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)) 

Arvamuse koostaja (*): Ioan Mircea Paşcu 

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54 

 

 

LÜHISELGITUS 

Kaitse on tähtis. Selle avaldusega tõi Euroopa Ülemkogu kaitse 2013. aasta detsembris kindlalt 

Euroopa tegevuskavva tagasi. Sellest ajast peale on Euroopa Liidu tasandi tegevus julgeoleku 

ja kaitse valdkonnas laienenud ja süvenenud.  

 

2016. aasta juunis tutvustas komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini Euroopa Liidu üldist välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegiat, mis tähistas ambitsioonikama lähenemisviisi järgimist ning 

milles pandi paika suund, millest lähtuda sidusa rakendusdokumentide ja ettepanekute paketi 

puhul, milles arendatakse edasi tugevama liidu visiooni ning sätestatakse täpsed meetmed, 

mida võtta, et saavutada strateegiline autonoomia, mida Euroopa vajab. 

 

Euroopa Parlament algatas 2015. ja 2016. aastal ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika uuringute 

katseprojekti, mida täiendas kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav tegevus 2017. aastal. 

Ettevalmistav tegevus kestab 2019. aastani. 

 

2017. aasta suvel käivitas Euroopa Komisjon Euroopa kaitsevõime suurendamiseks Euroopa 

Kaitsefondi. Esimese meetmena tegi komisjon ettepaneku võtta vastu määrus, millega 

kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada 

Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet ajavahemikul 1. jaanuarist 2019 

kuni 31. detsembrini 2020.  

 

Euroopa kaitsevaldkonnas teostavad valitsused ainult hankeid ja nad teevad neid 

strateegilistele, poliitilistele ja kaitsevõime kaalutlustele tuginedes. ELi tegevus 

kaitsevaldkonnas annab liikmesriikidele tugevama stiimuli Euroopa kaitseotstarbeliste toodete 

arendamiseks ja ostmiseks. Samuti toetab ELi tegevus praegu kaitsetööstuse valdkonda jäävat 

üleeuroopaliste väärtusahelate kujundamiseks vajalikku tööd. Kaitseturgude puudulikust 
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olukorrast tingituna takistavad seotud äririskid üleeuroopaliste väärtusahelate iseeneslikku 

tekkimist. Kui aga valitsused teevad kaitsevõime arendamisel koostööd, teevad seda 

kaitseotstarbeliste toodete arendamisel ka väärtusahela osalised. 

 

Programm on suunatud eelkõige kaitseotstarbeliste toodete arendusetapile, mis on kaitsevõime 

olelusringis otsustava tähtsusega hetk. Selleks etapiks on kindaks määratud enamik selle 

tulevase võimekuse omadusi ja enamik selle omamisega seotud kulusid tulevase olelusringi 

jooksul. Kui kaitsevõime programmid töötatakse välja rahvusvaheliste programmidena, on see 

etapp, mille jooksul sõlmitakse enamik kulude ja töö jagamise kokkuleppeid. Seetõttu on ELi 

tasandi koostöö edendamiseks tulemuslik suunata sellele etapile piisavalt stiimuleid. See on 

tõhus ka seetõttu, et ELi sekkumine edendab Euroopa kaitseotstarbeliste toodete Euroopa 

kasutajate suuremat kogukonda, mis ajendab mastaabisäästu ja ulatust kogu kaitseotstarbelise 

toote olelusringi jooksul. 

 

Arvamuse koostaja väljendab komisjoni ettepaneku üle heameelt. Arvamuse koostaja rõhutab, 

et ettepanek peaks avaldama olulist struktureerivat mõju üleeuroopalise kaitsekoostöö 

kujundamisel. Tugevama, tulemuslikuma ja konkurentsivõimelisema kaitsetööstuse 

arendamine – mis on Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi eesmärk –, 

tugevdaks ELi tehnoloogilist sõltumatust ja selle strateegilist autonoomiat ning ühendaks 

üldiselt ÜJKPd, mis on olnud eesmärk, mida Euroopa Parlament on järjepidevalt toetanud.  

 

 

Arvamuse koostaja rõhutab järgmist. 

 Programmi kõigi eesmärkide tunnuseks peaks olema tegevusvabadus ning koostöö 

liikmesriikide vahel ja liiduga, samuti töö kaitsevõime nõuete täitmiseks. 

 ELi selle programmi kohaste meetmete eesmärk peaks olema tuua kõigi liikmesriikide, 

eelkõige EL 13 üksused kaitsevaldkonna väärtusahelasse. Peale selle võivad väikesed 

ja keskmise suurusega ettevõtjad ning vahepealsed tootmisettevõtjad täita paljudes 

liikmesriikides olulist osa. Viimaseid tuleks kohelda sarnaselt VKEdega, kui see on 

programmi eesmärkidega kooskõlas. 

 Programmi meetmetes tuleks vajaduse korral arvesse võtta ELi ja NATO 

ühisdeklaratsiooni ning ELi ja NATO ühised rakendusmeetmeid, samuti vajadust teha 

koostööd teiste piirkondlike ja rahvusvaheliste koostööalgatustega, austades samas 

liikmesriikide ja liidu julgeoleku- ja kaitsehuve. 

 Kogu programmi vältel tuleb tagada Euroopa Kaitseagentuuri asjakohane roll, järgides 

nõuetekohaselt määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 ja määrust (EL) nr 182/2011. 

 Teatavate A lisas loetletud kaitseotstarbeliste toodete puhul (massihävitusrelvad ja 

seotud lõhkepeatehnoloogiad, keelatud relvad ja laskemoon ning täisautonoomsed, 

inimese osaluse ja kontrollitta rünnakuid võimaldavad relvad) tuleks ELi-poolne 

rahastamine välistada. ELi-poolne rahastamine tuleks välistada kaitseotstarbeliste 

toodetega seotud meetmete puhul (väikerelvad ja kergrelvad), kui meedet arendatakse 

peamiselt ekspordi eesmärgil, st kui ükski liikmesriik ei ole meetme võtmist nõudnud. 

 Tegelik olukord näitab, et mis tahes jagatud omandiõigusega seotud 

rahastamiskõlblikkuse kriteeriumit on tööstusharus olemasolevat keerukat korraldust 

arvestades raske rakendada. 

 Toetuse andmise kriteeriumeid tuleks ajakohastada, pidades silmas paremaid eesmärke 

ja rahastamiskõlblikkuse kriteeriume. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse alalist struktureeritud 

koostööd julgeoleku- ja kaitseküsimustes, 

milles 23 liikmesriiki leppisid kokku 

13. novembril 2017 ning millele on 

osutatud eelkõige Euroopa Liidu lepingu 

artikli 42 lõikes 6, artiklis 46 ja protokollis 

nr 10, 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) 30. novembril 2016. aastal vastu 

võetud Euroopa kaitsealases tegevuskavas 

kohustus komisjon täiendama 

liikmesriikide ühiseid jõupingutusi 

julgeolekuprobleemidele reageerimiseks 

vajaliku kaitsevõime arendamisel, 

pakkuma nende jaoks finantsvõimendust ja 

neid konsolideerima ning soodustama 

konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 

Euroopa kaitsetööstust. Eelkõige tegi 

komisjon ettepaneku luua ühisuuringutesse 

tehtavate investeeringute toetamiseks ning 

kaitseotstarbelise varustuse ja 

kaitsetehnoloogia ühiseks arendamiseks 

Euroopa Kaitsefond. Fondi kaudu toetataks 

koostööd kogu kaitseotstarbeliste toodete 

ja kaitsetehnoloogia arendustsükli jooksul. 

1) 30. novembril 2016. aastal vastu 

võetud Euroopa kaitsealases tegevuskavas 

kirjeldas komisjon Euroopa kaitsesektori 

arvukaid struktuuriprobleeme, mis 

takistavad riiklike ressursside tõhusat 

kasutamist tulemusliku ühise julgeoleku- 

ja kaitsepoliitika (ÜJKP) jaoks vajaliku 

kaitsevõime tagamiseks. Seepärast 

kohustus komisjon täiendama 

liikmesriikide ühiseid jõupingutusi 

julgeolekuprobleemidele reageerimiseks 

vajaliku kaitsevõime arendamisel ja 

omandamisel, pakkuma nende jaoks 

finantsvõimendust ja neid konsolideerima, 

soodustama konkurentsivõimelist ja 

uuenduslikku Euroopa kaitsetööstust ning 

aitama kaasa liidu tehnoloogilisele ja 

tööstuslikule autonoomiale. Eelkõige tegi 

komisjon ettepaneku luua ühisuuringutesse 

tehtavate investeeringute toetamiseks ning 
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kaitseotstarbelise varustuse ja 

kaitsetehnoloogia ühiseks arendamiseks 

Euroopa Kaitsefond. Fond peaks 

täiendama kaitse jaoks ette nähtud 

riigieelarveid ja see peaks ergutama 

liikmesriike kaitsesse rohkem 

investeerima. Fondi kaudu toetataks 

koostööd kogu kaitseotstarbeliste toodete 

ja kaitsetehnoloogia arendustsükli jooksul. 

Riiklike programmide täiendusena peab 

see võimaldama liidul luua 

märkimisväärset võimendavat mõju 

riiklike investeeringute raames, et 

suurendada koostööd liikmesriikide ja 

nende tööstusharude vahel. Nende 

eesmärkide saavutamiseks on seega vaja, 

et liidu tasandil tõhustataks liikmesriikide 

ja kaitsevaldkonna tööstusliku 

arendamise sektori ettevõtjate koostöö 

institutsioonilist raamistikku. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a) Selleks et luua tõhus Euroopa 

kaitsevarustuse turg ning et sellel 

programmil oleks tegelik mõju, on väga 

oluline, et oleksid täidetud peamised 

õiguslikud eeltingimused, eelkõige et 

täidetaks täies ulatuses kaitsevaldkonna 

riigihangete direktiivi 2009/81/EÜ. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) Selleks et aidata kaasa liidu 

kaitsetööstuse konkurentsi- ja 

uuendusvõime tugevdamisele, tuleks 

kehtestada Euroopa kaitsevaldkonna 

2) Selleks et aidata kaasa liidu 

kaitsetööstuse konkurentsi- ja 

uuendusvõime tugevdamisele eesmärgiga 

edendada Euroopa Liidu strateegilist ja 
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tööstusliku arendamise programm 

(edaspidi „programm“). Programmi 

eesmärk peaks olema edendada liidu 

kaitsetööstuse, sealhulgas küberkaitse 

konkurentsivõimet, toetades ettevõtjate 

koostööd kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendusetapis. 

Teadusuuringute ja tehnoloogiaetapile 

järgnevas arendusetapis tekib 

märkimisväärseid riske ja kulusid, mis 

takistavad teadusuuringute tulemuste 

edasist rakendamist ja kahjustavad liidu 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet. 

Arendusetapi toetamise kaudu aidataks 

programmiga kaasa kaitsealaste 

teadusuuringute tulemuste paremale 

rakendamisele ning see omakorda aitaks 

kaotada teadusuuringute ja tootmise 

vahelise lõhe ja edendada kõiki 

innovatsioonivorme. Programmiga tuleks 

täiendada meetmeid, mida võetakse 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 

182, ning sellega ei hõlmata 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia tootmist. 

tehnoloogilist autonoomiat, tuleks 

kehtestada Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programm 

(edaspidi „programm“). Programmi 

eesmärk peaks olema määratleda ja 

rakendada ühise kaitsepoliitika 

järkjärgulist kujundamist kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikli 2 lõikega 4 ning 

arendada liikmesriikide relvajõudude 

vajalikku tänapäevast kaitsevõimet ja 

suurendada nende julgeolekut. 

Programmi eesmärk peaks olema 

edendada liidu kaitsetööstuse, sealhulgas 

küberkaitse konkurentsivõimet, toetades 

ettevõtjate ja teaduskeskuste koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendusetapis, tuues sel 

viisil kaasa suurema tõhususe ning 

vähendades kaitseturul ressursside 

raiskamist ja kattuvust. Teadusuuringute 

ja tehnoloogiaetapile järgnevas 

arendusetapis tekib märkimisväärseid riske 

ja kulusid, mis takistavad teadusuuringute 

tulemuste edasist rakendamist ja 

kahjustavad liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet. Arendusetapi toetamise 

kaudu aidataks programmiga kaasa 

kaitsealaste teadusuuringute tulemuste 

paremale rakendamisele ning see 

omakorda aitaks kaotada teadusuuringute 

ja tootmise vahelise lõhe ja edendada kõiki 

innovatsioonivorme. Programmiga ja selle 

mis tahes vormis võimaliku jätkamisega 

pärast 2020. aastat tuleks täiendada 

meetmeid, mida võetakse kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikliga 182, ning 

sellega ei hõlmata kaitseotstarbeliste 

toodete ja kaitsetehnoloogia tootmist. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) Mastaabisäästu paremaks 

ärakasutamiseks kaitsetööstuses tuleks 

3) Mastaabisäästu paremaks 

ärakasutamiseks kaitsetööstuses tuleks 
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programmiga toetada ettevõtjate koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendamisel. 

programmiga toetada ettevõtjate koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendamisel, edendades 

integreeritumat turgu, tagades 

investeeringute tasuvuse ning vältides 

võimekuse ja kulude dubleerimist. Mõned 

uuringud näitavad, et kaitsevaldkonna 

tõhustatud koostöö kaudu võiks liit säästa 

aastas 25–100 miljardit eurot. 

Selgitus 

Üks käesoleva õigusakti peamisi eesmärke on vähendada raiskamist liikmesriikide 

kaitsekulutustes. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5) Programmi tuleks rakendada 

täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/20126. Rahastamine võib toimuda 

eelkõige toetuste vormis. Vajaduse korral 

võib kasutada ka rahastamisvahendeid või 

korraldada avalikke hankeid. 

5) Programmi tuleks rakendada 

täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/20126. Rahastamine võib toimuda 

eelkõige toetuste vormis ja avalike 

hangete vormis uuringute korraldamise 
korral. Tulevikus võib programmi 

kogemuse põhjal kasutada ka 

rahastamisvahendeid, eeskätt 2020. aasta 

järgse Euroopa Kaitsefondi kaitsevõime 

vahendi puhul. Järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames peaks komisjon 

rakendama rahalisi vahendeid järgneva 

programmi jaoks. Komisjon peaks 

algatama võimalikult kiiresti 

ettevalmistustööd, hindamise ja 

asjakohased ettepanekud.  

_________________ _________________ 

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 
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1). 1). 

Selgitus 

Avalikke hankeid tuleks kasutada üksnes uuringute tegemiseks. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7) Võttes arvesse sektori eripära, ei 

käivitata ühtegi koostööprojekti ettevõtjate 

vahel enne, kui liikmesriigid on andnud 

nõusoleku selliseid projekte toetada. 
Pärast seda, kui liidu tasandil on kindlaks 

määratud ühised kaitsevõime prioriteedid, 

ning võttes vajaduse korral arvesse 

piirkondliku tasandi koostööalgatusi, 

teevad liikmesriigid kindlaks sõjalised 

vajadused ja konsolideerivad neid ning 

koostavad projekti tehnilise kirjelduse. Nad 

võivad määrata ka projektijuhi, kelle 

ülesanne on juhtida koostööprojekti 

arendamisega seotud tööd. 

7) Pärast seda, kui liidu tasandil on 

võimearendusplaani kaudu määratud 

kindlaks ühised kaitsevõime prioriteedid, 

võttes arvesse ka kaitseküsimuste iga-

aastast kooskõlastatud läbivaatamist ning 

võttes eesmärgiks saavutada liidu 

ambitsioonide tase, milles nõukogu leppis 

kokku oma 14. novembri 2016. aasta 

järeldustes ja mille Euroopa Ülemkogu 

kinnitas 15. detsembril 2016, teevad 

liikmesriigid kindlaks sõjalised vajadused 

ja konsolideerivad neid ning koostavad 

projekti tehnilise kirjelduse. Nad võivad 

määrata ka projektijuhi, kelle ülesanne on 

juhtida koostööprojekti arendamisega 

seotud tööd. 

Selgitus 

Programm peab põhinema ühise kaitsevõime prioriteetide kindlakstegemise olemasolevatel 

menetlustel. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8) Juhul kui programmi raames 

toetatavat meedet haldab liikmesriikide 

määratud projektijuht, peaks komisjon 

enne rahastamiskõlbliku meetme 

rakendajale toetusmakse tegemist 

projektijuhti sellest teavitama, et viimane 

8) Juhul kui programmi raames 

toetatavat meedet haldab liikmesriikide 

määratud projektijuht, peaks komisjon 

enne rahastamiskõlbliku meetme 

rakendajale toetusmakse tegemist 

projektijuhtiga sel teemal konsulteerima, 
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saaks tagada, et toetusesaajad peavad 

ajakavast kinni. 

et viimane saaks tagada, et toetusesaajad 

peavad ajakavast kinni. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9) Liidu rahaline toetus ei tohiks 

mõjutada toodete, varustuse või 

tehnoloogia eksporti ega liikmesriikide 

kaalutlusõigust seoses kaitseotstarbeliste 

toodete ekspordipoliitikaga. Liidu rahaline 

toetus ei tohiks mõjutada liikmesriikide 

kaitseotstarbeliste toodete 

ekspordipoliitikat. 

9) Liidu rahaline toetus ei tohiks 

mõjutada toodete, varustuse või 

tehnoloogia eksporti ega liikmesriikide 

kaalutlusõigust seoses kaitseotstarbeliste 

toodete ekspordipoliitikaga. Liidu rahaline 

toetus ei tohiks mõjutada liikmesriikide 

kaitseotstarbeliste toodete 

ekspordipoliitikat, mis on kindlaks 

määratud otsuses 2008/944/ÜVJP. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10) Kuna programmi eesmärk on 

toetada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet koostööprojektide 

arendusetapis esinevate riskide 

vähendamise kaudu, tuleks sellega toetada 

meetmeid, mis on seotud kaitseotstarbelise 

toote või kaitsetehnoloogia arendamisega, 

nimelt ühiste tehniliste kirjelduste 

koostamist, kavandamist, prototüüpide 

loomist, katsetamist, kvalifitseerimist ja 

sertifitseerimist, samuti 

teostatavusuuringute tegemist ja muid 

toetavaid meetmeid. See kehtib ka 

olemasolevate kaitseotstarbeliste toodete ja 

olemasoleva kaitsetehnoloogia 

uuendamismeetmete suhtes. 

10) Kuna programmi eesmärk on 

toetada ühise kaitsepoliitika järkjärgulist 

kujundamist ja liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet koostööprojektide 

arendusetapis esinevate riskide 

vähendamise kaudu, tuleks sellega toetada 

meetmeid, mis on seotud kaitseotstarbelise 

toote või kaitsetehnoloogia arendamisega, 

nimelt ühiste tehniliste kirjelduste 

koostamist, kavandamist, prototüüpide 

loomist, katsetamist, kvalifitseerimist ja 

sertifitseerimist, samuti 

teostatavusuuringute tegemist ja muid 

toetavaid meetmeid. See kehtib ka 

olemasolevate kaitseotstarbeliste toodete ja 

Euroopa olemasoleva kaitsetehnoloogia 

uuendamismeetmete suhtes. 
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Selgitus 

Tegu on ühise kaitsepoliitika järkjärgulise kujundamisega. Euroopa kaitsesektori 

tehnoloogilise ja tööstusliku baasi tugevdamine Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 

arendamise programmi meetmete abil on selle üldeesmärgi saavutamise vahend. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11) Arvestades, et programmiga 

püütakse eelkõige soodustada eri 

liikmesriikide ettevõtjate koostööd, tuleks 

programmi alusel rahastamiskõlblikuks 

lugeda ainult sellised meetmed, mida 

võetakse vähemalt kahes eri liikmesriigis 

asuva vähemalt kolme ettevõtja koostöös. 

11) Arvestades, et programmiga 

püütakse eelkõige soodustada eri 

liikmesriikide ettevõtjate koostööd, tuleks 

programmi alusel rahastamiskõlblikuks 

lugeda ainult sellised meetmed, mida 

võetakse vähemalt kolmes eri liikmesriigis 

asuva vähemalt kolme ettevõtja koostöös. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Piiriülest koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendamisel on sageli 

takistanud ühises tehnilises kirjelduses 

kokkuleppimisega seotud raskused. Ühise 

tehnilise kirjelduse puudumine või selle 

puudulikkus on muutnud arendustöö 

keerulisemaks ning põhjustanud 

arendusetapis viivitusi ja paisutanud 

kulusid. Ühises tehnilises kirjelduses 

kokkuleppele jõudmine peaks olema 

käesoleva programmi alusel antava liidu 

toetuse saamise eeltingimus. Meetmed, 

millega toetatakse ühise tehnilise kirjelduse 

koostamist, tuleks samuti lugeda 

programmi alusel rahastamiskõlblikuks. 

12) Piiriülest koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendamisel on sageli 

takistanud koostalitlusvõimet edendavas 

ühises tehnilises kirjelduses 

kokkuleppimisega seotud raskused. Ühise 

tehnilise kirjelduse puudumine või selle 

puudulikkus on muutnud arendustöö 

keerulisemaks ning põhjustanud 

arendusetapis viivitusi ja paisutanud 

kulusid. Ühises tehnilises kirjelduses 

kokkuleppele jõudmine peaks olema 

käesoleva programmi alusel antava liidu 

toetuse saamise eeltingimus. Meetmed, 

millega toetatakse ühise tehnilise kirjelduse 

koostamist, tuleks samuti lugeda 

programmi alusel rahastamiskõlblikuks. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13) Kuna programmi eesmärk on 

suurendada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet, tuleks toetuskõlblikuks 

lugeda ainult üksused, mis on asutatud 

liidus ja mis on liikmesriikide või nende 

kodanike tegeliku kontrolli all. Liidu ja 

selle liikmesriikide oluliste 

julgeolekuhuvide kaitse tagamiseks ei 

tohiks programmi alusel rahastatavate 

meetmete rakendajate ja nende 

alltöövõtjate kasutatav taristu ja vara ega 

nende kasutatavad rajatised ja ressursid 

asuda mitteliikmesriigi territooriumil. 

13) Kuna programmi eesmärk on 

suurendada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet, koostöö tõhusust ja 

integratsiooni ning toetada liidu 

strateegilist ja tehnoloogilist autonoomiat, 

tuleks toetuskõlblikuks lugeda ainult 

üksused, mis on asutatud liidus ja mis on 

liikmesriikide või nende kodanike tegeliku 

kontrolli all, nagu otsesed toetusesaajad 

või alltöövõtjad. Liidu ja selle 

liikmesriikide oluliste julgeolekuhuvide 

kaitse tagamiseks ei tohiks programmi 

alusel rahastatavate meetmete rakendajate 

ja nende alltöövõtjate kasutatav taristu ja 

vara ega nende kasutatavad rajatised ja 

ressursid asuda mitteliikmesriigi 

territooriumil ning nende suhtes ei 

kohaldata kolmandate riikide, 

kolmandates riikides asuvate ettevõtjate 

või avaliku sektori asutuste kontrolli ega 

piiranguid. Materiaalsed, immateriaalsed 

ja inimressursid peaksid olema vabalt 

kasutatavad ja vabad kolmandate 

riikidega seotud piirangutest. Liidus 

asuvaid kolmandate riikide või kolmanda 

riigi üksuste või tütarettevõtjate 

kontrollitavaid ettevõtjaid tuleks toetada, 

kui toetamisel järgitakse täielikult liidu ja 

selle liikmesriikide julgeoleku- ja 

kaitsehuve ning programmis osalevad 

liikmesriigid tagavad sellele ettevõtjale 

julgeolekukontrollid. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

14) Rahastamiskõlblikud meetmed, mis 14) Rahastamiskõlblikud meetmed, mis 
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on välja töötatud liidu institutsioonilises 

raamistikus toimuva alalise struktureeritud 

koostöö kontekstis, aitaksid järjepidevalt 

tugevdada eri liikmesriikide ettevõtjate 

koostööd ja seega otseselt täita programmi 

eesmärke. Sellistele projektidele tuleks ette 

näha kõrgem rahastamismäär. 

on välja töötatud liidu institutsioonilises 

raamistikus toimuva alalise struktureeritud 

koostöö kontekstis, milles 23 liikmesriigi 

välis- ja kaitseministrid leppisid kokku ja 

mille nad allkirjastasid 13. novembril 

2017. aastal, aitaksid järjepidevalt 

tugevdada eri liikmesriikide ettevõtjate 

koostööd ja seega otseselt täita programmi 

eesmärke. Sellistele projektidele tuleks ette 

näha kõrgem rahastamismäär. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) Innovatsiooni ja 

tehnoloogiaarenduse edendamine liidu 

kaitsetööstuses peaks toimuma viisil, mis 

on kooskõlas liidu julgeolekuhuvidega. 

Seega peaks üheks toetuse andmise 

kriteeriumiks olema meetme panus liidu 

julgeolekuhuvide kaitsesse ja 

liikmesriikide vahel kokku lepitud ühiste 

kaitsevõime prioriteetide rakendamisse. 

Ühised kaitsevõime prioriteedid 

määratakse liidus kindlaks 

võimearendusplaani kaudu. Asjaomaste 

prioriteetide rakendamist tugevdatud 

koostöös toetatakse veel muude liidu 

protsesside, näiteks kaitseküsimuste iga-

aastase kooskõlastatud läbivaatamise ja 

alalise struktureeritud koostöö kaudu. 

Vajaduse korral võib arvesse võtta ka 

piirkondlikke või rahvusvahelisi 

koostööalgatusi, mis teenivad liidu 

julgeoleku- ja kaitsehuve, näiteks NATO 

kontekstis tehtud algatusi. 

16) Innovatsiooni ja 

tehnoloogiaarenduse edendamine 

liikmesriikide kaitsetööstuses peaks 

toimuma viisil, mis on kooskõlas liidu 

julgeolekuhuvidega, mis on kindlaks 

määratud ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) 

raames. Samuti peaks see võimaldama 

oskuste ja oskusteabe säilitamist ja 

arendamist liikmesriikide kaitsetööstuses 

ning aitama suurendada liidu 

tehnoloogilist ja tööstuslikku 

autonoomiat. Seega peaks üheks toetuse 

andmise kriteeriumiks olema meetme 

panus liidu julgeolekuhuvide kaitsesse ja 

liikmesriikide vahel kokku lepitud ühiste 

kaitsevõime prioriteetide rakendamisse. 

Ühised kaitsevõime prioriteedid 

määratakse liidus kindlaks 

võimearendusplaani kaudu. Asjaomaste 

prioriteetide rakendamist tugevdatud 

koostöös toetatakse veel muude liidu 

protsesside, näiteks kaitseküsimuste iga-

aastase kooskõlastatud läbivaatamise ja 

alalise struktureeritud koostöö kaudu. 

Liikmesriikide alalise struktureeritud 

koostöö riiklikud rakenduskavad, mis 

hõlmavad konkreetseid meetmeid, tuleks 

programmiga kooskõlastada. Vajaduse 
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korral tuleks arvesse võtta ka piirkondlikke 

või rahvusvahelisi võimega seotud 

koostööalgatusi, mis teenivad liidu 

julgeoleku- ja kaitsehuve, näiteks NATO 

kontekstis tehtud algatusi, ning nendega ei 

tohiks kaasneda dubleeritud 

jõupingutused. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 16 a) Liikmesriigid töötavad 

individuaalselt ja ühiselt mehitamata 

õhusõidukite, sõidukite ja laevade 

arendamise, tootmise ja kasutamise nimel. 

Nende süsteemide kasutus hõlmab 

rünnakute korraldamist sõjaväeliste 

sihtmärkide vastu. Selliste militaar- ja 

tsiviilsüsteemide arendamisega seotud 

teadus- ja arendustegevust on toetatud 

liidu vahenditest, ning kavas on, et see 

jätkub ka tulevikus, võimaluse korral 

käesoleva programmi raames. Käesoleva 

määruse ükski säte ei tohiks takistada 

selle alusel välja töötatud toodete või 

tehnoloogiate õiguspärast kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

18) Selleks et tagada rahastatavate 

meetmete mõju Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõime suurendajana, peaksid 

need meetmed olema suunatud turule ja 

lähtuma nõudlusest. Seetõttu tuleks toetuse 

andmise kriteeriumina arvesse võtta 

asjaolu, et liikmesriigid on juba võtnud 

kohustuse lõpptoode või -tehnoloogia 

ühiselt ja võimaluse korral koordineeritud 

18) Selleks et tagada rahastatavate 

meetmete mõju Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõime suurendajana, peaksid 

need meetmed olema suunatud turule ja 

lähtuma nõudlusest, et konsolideerida 

Euroopa kaitsenõudlust. Seetõttu tuleks 

toetuse andmise kriteeriumina arvesse 

võtta asjaolu, et liikmesriigid on juba 

võtnud kohustuse lõpptoode või -
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viisil toota ja hankida. tehnoloogia ühiselt ja võimaluse korral 

koordineeritud viisil toota ja hankida. 

Selgitus 

Tuleb hoida ära olukord, kus programmi nähakse vahendina, millega soodustada meie 

relvaeksporti (konkurentsivõime kaudu). 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

19) Kui meede on seotud prototüübi 

loomisega, ei tohiks programmi alusel 

antav liidu rahaline abi ületada 20 % selle 

meetme rahastamiskõlblike kulude 

kogusummast, sest prototüübi loomine on 

sageli kõige kulukam tegevus 

arendusetapis. Muude arendusetapi 

meetmete rahastamiskõlblikud kulud tuleks 

seevastu katta täies ulatuses. 

19) Kui meede on seotud süsteemi 

prototüübi loomisega, ei tohiks programmi 

alusel antav liidu rahaline abi ületada 30 % 

selle meetme rahastamiskõlblike kulude 

kogusummast, sealhulgas osa meetme 

kaudsest kulust määruse (EL, Euratom) 

nr 966/2012 artikli 126 tähenduses, sest 

prototüübi loomine on sageli kõige 

kulukam tegevus arendusetapis. Muude 

arendusetapi meetmete 

rahastamiskõlblikud kulud tuleks seevastu 

katta täies ulatuses. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

20) Kuna liidu toetuse abil püütakse 

tugevdada sektori konkurentsivõimet ja 

seda antakse ainult arendusetapi meetmete 

rakendamiseks, ei tohiks komisjonil olla 

omandi- ja intellektuaalomandiõigusi 

rahastatavate meetmete abil arendatavate 

toodete või tehnoloogia suhtes. 

Toetusesaajad määravad kohaldatava 

intellektuaalomandiõiguste süsteemi 

kindlaks lepingus. 

20) Kuna liidu toetuse abil püütakse 

tugevdada sektori konkurentsivõimet ja 

seda antakse ainult arendusetapi meetmete 

rakendamiseks, ei tohiks liidul olla 

omandi- ja intellektuaalomandiõigusi 

rahastatavate meetmete abil arendatavate 

toodete või tehnoloogia suhtes. 

Toetusesaajad määravad kohaldatava 

intellektuaalomandiõiguste süsteemi 

kindlaks lepingus. Kolmandad riigid või 

kolmanda riigi üksused ei tohiks 

rakendada programmi raames 
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rahastatavate meetmete tulemustele 

mingit kontrolli ega piirangut. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

21) Komisjon peaks kehtestama 

kooskõlas programmi eesmärkidega 

mitmeaastase tööprogrammi. 

Tööprogrammi koostamisel peaks 

komisjoni abistama liikmesriikide komitee 

(edaspidi „programmikomitee“). Pidades 

silmas liidu väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate (VKEde) poliitikat, mis on 

ülimalt oluline majanduskasvu, 

innovatsiooni, töökohtade loomise ja 

sotsiaalse lõimumise tagamiseks liidus, 

ning asjaolu, et toetatavad meetmed 

eeldavad üldiselt riikidevahelist koostööd, 

on tähtis, et tööprogrammis võetakse 

arvesse ja võimaldatakse VKEde piiriülest 

osalust ning et sellise tegevuse toetamiseks 

nähakse ette kindel osa kogueelarvest. 

21) Komisjon peaks kehtestama 

kooskõlas programmi eesmärkidega, eriti 

seoses konkurentsivõimega, mitmeaastase 

tööprogrammi. Tööprogrammi koostamisel 

peaks komisjoni abistama liikmesriikide 

komitee (edaspidi „programmikomitee“) 

määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses. 

Pidades silmas liidu väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate (VKEde) poliitikat, 

mis on ülimalt oluline majanduskasvu, 

innovatsiooni, töökohtade loomise ja 

sotsiaalse lõimumise tagamiseks liidus, 

ning asjaolu, et toetatavad meetmed 

eeldavad üldiselt riikidevahelist koostööd, 

on tähtis, et tööprogrammis võetakse 

arvesse ja tõstetakse esile väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 

ja keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjate rolli ja piiriülest osalust ning et 

sellise tegevuse toetamiseks nähakse ette 

vähemalt 20% kogueelarvest. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

25) Programmi kehtivusaja lõpus peaks 

komisjon koostama rakendamisaruande, 

milles käsitletakse finantstegevust rahalise 

rakendamise tulemuste ja võimaluse korral 

ka mõju seisukohast. Selles aruandes 

tuleks samuti analüüsida VKEde piiriülest 

osalust programmi alusel rahastatavates 

projektides ning nende osalust üleilmses 

25) Komisjon peaks koostama 

rakendamise esimese aasta lõpuks 

vahepealse eduaruande ja programmi 
kehtivusaja lõpus peaks komisjon 

koostama rakendamisaruande. Aruannetes 

tuleks analüüsida tööstuspädevuse 

arengut ja kaitsevõimet, ELi ja selle 

liikmesriikide välispoliitiliste eesmärkide 



 

RR\1146793ET.docx 39/102 PE608.022v02-00 

 ET 

väärtusahelas, kokkusobivust ning finantstegevust 

rahalise rakendamise tulemuste ja 

võimaluse korral ka mõju seisukohast. 

Ühtlasi tuleks aruannetes analüüsida ja 

edendada VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate 

piiriülest osalust programmi alusel 

rahastatavates projektides ning nende 

osalust üleilmses väärtusahelas, Samuti 

peaksid aruanded sisaldama teavet 

toetusesaajate päritolu kohta. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 25 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 

tagama programmi võimalikult laialdase 

edendamise, et suurendada selle tõhusust 

ja seega parandada liikmesriikide 

kaitsetööstuse konkurentsi- ja 

kaitsevõimet. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmil on järgmised eesmärgid: ELi toimimise lepingu artikli 2 lõike 4 

kohaselt toimuva ühise kaitsepoliitika 

järkjärgulise kujundamise protsessis on 

programmil liikmesriikide koostöö ning 

liikmesriikide ja liidu tegutsemisvabaduse 

edendamiseks ning välis-ja 

julgeolekupoliitika nõuete kohandamiseks 

tegevussuutlikkusega, samuti 

liikmesriikide poolt kooskõlas ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) 

võimearendusplaani raames kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetidega 
järgmised eesmärgid: 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tugevdada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsi- ja uuendusvõimet, toetades 

meetmeid nende arendusetapis; 

(a) tugevdada liidus kaitsetööstuse 

konkurentsi- ja uuendusvõimet ning 

saavutada tehnoloogiline ja tööstuslik 

autonoomia, toetades liidu territooriumil 

rakendatavaid meetmeid 

kaitsetehnoloogiate või kaitseotstarbeliste 

toodete arendusetapis; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) toetada ja võimendada ettevõtjate, 

sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate koostööd tehnoloogia või 

toodete arendamisel kooskõlas 

liikmesriikide vahel liidu tasandil kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetidega; 

(b) toetada, võimendada ja 

tasakaalustada ettevõtjate piiriülest 

koostööd, sealhulgas edendades väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjate ja teaduskeskuste kaasamist 

kaitsetehnoloogia või kaitseotstarbeliste 

toodete väärtusahelatesse, et vältida 

tööstusoskuste dubleerimist ja 

väljatõrjuvat mõju riiklikele 

kaitseinvesteeringutele; vajaduse korral ja 

võttes arvesse asjaolu, et tuleks vältida 

tarbetut dubleerimist, tuleb arvesse võtta 

ka piirkondlikke või rahvusvahelisi 

koostööalgatusi, mis teenivad liidu 

julgeoleku- ja kaitsehuve, näiteks NATO 

raames tehtud algatusi; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) soodustada kaitsealaste 

teadusuuringute tulemuste paremat 

rakendamist ning aidata kaotada 

teadusuuringute ja arendustegevuse 

vaheline lõhe. 

(c) soodustada kaitsealaste 

teadusuuringute tulemuste paremat 

rakendamist, aidates seeläbi kaotada 

teadusuuringute ja arendustegevuse 

vaheline lõhe, ergutades uuritud toodete ja 

tehnoloogia tootmist ning toetada selle 

abil Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet siseturul ja 

ülemaailmsel kaubandusturul, sealhulgas 

vajaduse korral konsolideerimise abil; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) edendada koostalitlusvõimet ja 

paremat standardimist, mida on vaja, et 

luua koostööprojekte ja toetada ühiste 

tehniliste kirjelduste koostamist; 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Nagu on sätestatud määruses (EL, 

Euratom) nr 966/2012, rakendab komisjon 

liidu rahalist abi kas otse või kaudselt, 

delegeerides eelarve täitmisega seotud 

ülesanded nimetatud määruse artikli 58 

lõike 1 punktis c loetletud üksustele. 

3. Komisjon rakendab liidu rahalist 

abi nii, nagu on sätestatud määruse (EL, 

Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 

punktis a. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Juhul kui liikmesriigid on 

määranud projektijuhi, teeb komisjon 
rahastamiskõlbliku meetme rakendajale 

toetusmakse pärast seda, kui ta on 

projektijuhti sellest teavitanud. 

4. Liikmesriigid määravad 

projektijuhi, kes täidab lepingut nende 

nimel ning teavitab komisjoni 
rahastamiskõlbliku meetme rakendajale 

toetusmakse tegemisest. 

Rahastamiskõlbliku meetme rakendajate 

konsortsium nimetab oma projektijuhi, 

kes teeb koostööd liikmesriikide määratud 

projektijuhiga. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmiga aidatakse rahastada 

meetmeid, mida toetusesaajad rakendavad 

arendusetapis, ning toetust antakse nii uute 

toodete ja uue tehnoloogia arendamiseks 

kui ka olemasolevate toodete ja 

olemasoleva tehnoloogia uuendamiseks, 

kui need arendus- või uuendusmeetmed 

hõlmavad: 

1. Programmiga aidatakse rahastada 

meetmeid, mida toetusesaajad rakendavad 

arendusetapis, ning toetust antakse nii uute 

toodete ja uue tehnoloogia arendamiseks 

kui ka olemasolevate toodete ja 

olemasoleva tehnoloogia uuendamiseks, 

mis võimaldab luua liidu territooriumil 

tõelist lisaväärtust, mis hõlmab järgmist: 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) uuringuid, näiteks 

teostatavusuuringuid ja muid kaasnevaid 

meetmeid; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kaitseotstarbelise toote, materiaalse 

või immateriaalse komponendi või 

tehnoloogia kavandamist või kavandi 

aluseks oleva tehnilise kirjelduse 

koostamist; 

(a) kaitseotstarbelise toote, materiaalse 

või immateriaalse komponendi või 

tehnoloogia kavandamist või kavandi 

aluseks oleva tehnilise kirjelduse 

koostamist, mis võib hõlmata osalisi 

katsetusi riski vähendamiseks tööstus- või 

esinduskeskkonnas; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) uuringuid, näiteks 

teostatavusuuringuid ja muid kaasnevaid 

meetmeid. 

(f) tehnoloogia või vara arendamist, 

mis suurendab kaitseotstarbeliste toodete 
ja kaitsetehnoloogia tõhusust kogu 

olelusringi jooksul. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Meede võetakse vähemalt kahes eri 

liikmesriigis asutatud vähemalt kolme 

ettevõtja koostöös. Toetust saavad 

ettevõtjad ei tohi olla sama üksuse otsese 

või kaudse tegeliku kontrolli ega 

vastastikku üksteise tegeliku kontrolli all. 

2. Meede võetakse vähemalt kolmes 

eri liikmesriigis asutatud vähemalt kolme 

ettevõtja koostöös ja see jääb avatuks 

teistes liikmesriikides asuvatele 

ettevõtjatele. Ükski kolmest toetust saavast 

ettevõtjast ei tohi olla sama üksuse otsese 

või kaudse tegeliku kontrolli ega 

vastastikku üksteise tegeliku kontrolli all. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 3 a. Käesoleva programmi kohaste 

meetmete tulemused ei tohi mitte mingil 

juhul olla mis tahes kolmanda riigi või 

väljaspool liitu asutatud üksuse kontrolli 

all. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui meede on seotud lõike 1 

punktidega b–f, tuleb see võtta ühise 

tehnilise kirjelduse alusel. 

4. Kui meede on seotud 

 (a) lõike 1 punktiga a, tuleb see võtta 

ühise võimekusnõude alusel; 

 (b) lõike 1 punktiga -a ja punktidega 

b–e, tuleb see võtta ühise tehnilise 

kirjelduse alusel, edendades 

koostalitlusvõimet; 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. Tootega seotud meetmed seoses 

massihävitusrelvade ja seotud 

lõhkepeatehnoloogiaga ning tootega 

seotud meetmed seoses keelustatud 

relvade ja laskemoonaga ning relvadega, 

mis ei vasta rahvusvahelisele 

humanitaarõigusele, näiteks 

kassettlahingumoon ja sellega seotud 

aspektid kooskõlas kassettlahingumoona 

konventsiooniga ning jalaväemiinid ja 

nendega seotud aspektid kooskõlas 

jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, 

tootmise ja üleandmise keelustamise ning 

nende hävitamise konventsiooniga, 

süüterelvad, sealhulgas valget fosforit 

ning vaesestatud uraani sisaldav 
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laskemoon, samuti täisautonoomsed, 

inimese tegeliku osaluseta rünnakuid 

võimaldavad relvad, ei ole 

rahastamiskõlblikud. Tootega seotud 

meetmed seoses väike- ja kergrelvadega, 

kui meedet arendatakse peamiselt 

ekspordi eesmärgil, st kui ükski 

liikmesriik ei ole meetme võtmist 

nõudnud, ei ole rahastamiskõlblikud. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Toetusesaajad on ettevõtjad, mis on 

asutatud liidus ning millest üle 50 % 

kuulub liikmesriikidele ja/või nende 

kodanikele ja mis on artikli 6 lõike 3 

tähenduses otse või kaudselt kas ühe või 

mitme vaheettevõtja kaudu nende tegeliku 

kontrolli all. Lisaks sellele ei tohi 

programmi alusel rahastatavates meetmetes 

osalevate ettevõtete, sealhulgas nende 

alltöövõtjate ja muude kolmandate isikute 

kasutatav taristu ja vara ega nende 

kasutatavad rajatised ja ressursid kogu 

meetme kestuse ajal asuda 

mitteliikmesriigi territooriumil. 

1. Toetusesaajad ja nende 

alltöövõtjad on avaliku või erasektori 

ettevõtjad, mis on asutatud liidus. 

Programmi alusel rahastatavates meetmetes 

osalevate toetusesaajate, sealhulgas nende 

alltöövõtjate ja muude kolmandate isikute 

kasutatav taristu ja vara ega nende 

kasutatavad rajatised ja ressursid ei tohi 

kogu meetme kestuse või tootmise ajal 

asuda mitteliikmesriigi territooriumil. 

Kolmandad riigid või kolmanda riigi 

üksused ei tohi nende taristute, rajatiste, 

varade ja ressursside kasutamisele 

rakendada kontrolli ega piiranguid. 

Toetusesaajaid tegelikult kontrolliva 

äriühingu peakorter peaks asuma liidus. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Erandina lõikest 1, tingimusel, et 

see ei ole vastuolus liidu julgeoleku- ja 

kaitsehuvidega, nagu on sätestatud liidu 

ühises välis- ja julgeolekupoliitikas 

vastavalt ELi lepingu V jaotisele ja 

eeldusel, et on olemas piisavad 
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kaitsemeetmed nende huvide kaitsmiseks, 

kohaldatakse järgmist: 

 (a) Toetusesaajad võivad kasutada 

tooteid, varasid või tehnoloogiaid, mis ei 

asu liidus, olukordades, kus liidu 

samaväärne alternatiiv puudub, 

tingimusel et see ei ole vastuolus liidu 

julgeoleku- ja kaitsehuvidega. 

 (b) Toetusesaajad võivad käesoleva 

programmi alusel rahastatavate meetmete 

puhul teha koostööd väljaspool liidu 

territooriumi asutatud ettevõtjatega. Need 

ettevõtjad ei ole programmi raames 

toetuskõlblikud. Toetusesaajad tagavad ja 

säilitavad juurdepääsu kõikidele 

intellektuaalomandi õigustele seoses 

väljaspool liidu territooriumi asutatud 

ettevõtjate tegevusega, mida on vaja liidu 

ja liikmesriikide strateegiliste huvide 

kaitseks, nagu on osutatud käesolevas 

määruses, tööprogrammis ja käesoleva 

programmi rakendusaktides; 

 (c) EMP liikmesriigis asuv VKE võib 

olla alltöövõtja juhul, kui see on projekti 

lõpetamiseks hädavajalik ning kui sama 

kaupa ja/või teenust ei ole võimalik saada 

liikmesriigis asuvalt VKE-lt. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Kui tarneahela üksus, olenemata 

selle alltöövõtu tasandist, osaleb protsessi 

olulises etapis või märkimisväärses 

ulatuses, peab ta täitma samu 

rahastamiskõlblikkuse kriteeriume kui 

toetusesaajad ja nende alltöövõtjad. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 7 – lõige 1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. Juhul kui programmis osaleva 

ettevõtja tegeliku kontrolliga seoses 

toimub muutus, peaks asjaomane ettevõtja 

teavitama viivitamata komisjoni ja 

pädevat asutust liikmesriigis, milles 

ettevõte on asutatud. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Ettevõtjad, kes omavad 

pangakontosid otse või tütarettevõtjate või 

osalenud äriühingute kaudu 

jurisdiktsioonides, mille OECD või liit on 

liigitanud maksuparadiisideks, ei ole 

rahastamiskõlblikud. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Liikmesriigid koostöös Euroopa 

Kaitseagentuuri ja Euroopa 

välisteenistusega peaksid tagama, et teavet 

programmi kohta jagatakse piisavalt, 

tagamaks VKEdele juurdepääsu 

programmiga seotud teabele. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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Iga taotleja kinnitab kirjalikult, et ta on 

täielikult teadlik siseriiklikest ja liidu 

õigusaktidest ja -normidest, mida 

kohaldatakse kaitsesektoris toimuva 

tegevuse suhtes, ning et tema tegevus on 

nendega kooskõlas. 

Iga meetmes osaleda sooviv konsortsiumi 

liige kinnitab kirjalikult, et ta on täielikult 

teadlik siseriiklikest ja liidu õigusaktidest 

ja -normidest, mida kohaldatakse 

kaitsesektoris toimuva tegevuse suhtes, 

ning et tema tegevus on nendega 

kooskõlas, muu hulgas nõukogu 8. 

detsembri 2008. aasta ühise seisukohaga 

2008/944/ÜVJP, millega määratletakse 

sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi 

kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad, 

ühenduse korraga kahesuguse kasutusega 

kaupade ekspordi, edasitoimetamise, 

vahendamise ja transiidi kontrollimiseks, 

ning asjaomaste riiklike õigusaktidega 

ekspordikontrolli kohta. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui liidu rahalist abi antakse 

toetuse vormis, peavad meetmes osaleda 

sooviva mis tahes konsortsiumi liikmed 

määrama enda seast ühe liikme 

koordinaatoriks, kelle nimi kantakse 

toetuslepingusse. Koordinaator on 

konsortsiumi liikmete peamine kontaktisik 

suhtlemisel komisjoniga või asjaomase 

rahastamisasutusega, kui toetuslepingus ei 

ole sätestatud teisiti või juhul, kui mõni 

konsortsiumi liige ei täida toetuslepingust 

tulenevaid kohustusi. 

1. Kui liidu rahalist abi antakse 

toetuse vormis, peavad meetmes osaleda 

sooviva mis tahes konsortsiumi liikmed 

määrama enda seast ühe liikme 

koordinaatoriks, kelle nimi kantakse 

toetuslepingusse. Koordinaator on 

konsortsiumi liikmete peamine kontaktisik 

suhtlemisel komisjoniga või asjaomase 

rahastamisasutusega, kui toetuslepingus ei 

ole sätestatud teisiti või juhul, kui mõni 

konsortsiumi liige ei täida toetuslepingust 

tulenevaid kohustusi. Koordinaator annab 

liidu institutsioonidele korrapäraselt aru 

rahastatud meetmete edenemise kohta. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Meetmes osaleva konsortsiumi 2. Meetmes osaleva konsortsiumi 



 

RR\1146793ET.docx 49/102 PE608.022v02-00 

 ET 

liikmed sõlmivad sisekokkuleppe, milles 

määratakse kindlaks nende õigused ja 

kohustused meetme rakendamisel 

(kooskõlas toetuslepinguga), välja arvatud 

tööprogrammis või projektikonkursi kutses 

ettenähtud nõuetekohaselt põhjendatud 

juhtudel. 

liikmed sõlmivad sisekokkuleppe, milles 

määratakse kindlaks nende õigused ja 

kohustused meetme rakendamisel, 

sealhulgas uute toodetega seotud 

intellektuaalomandiõiguste küsimus 
(kooskõlas toetuslepinguga), välja arvatud 

tööprogrammis või projektikonkursi kutses 

ettenähtud nõuetekohaselt põhjendatud 

juhtudel. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 10 Artikkel 10 

Toetuse andmise kriteeriumid Toetuse andmise kriteeriumid 

Meetmeid, mille rahastamist programmi 

alusel taotletakse, hinnatakse järgmiste 

kumulatiivsete kriteeriumide alusel: 

Meetmeid, mille rahastamist programmi 

alusel taotletakse, hinnatakse läbipaistvalt, 

objektiivsete ja mõõdetavate näitajate 
alusel, võttes arvesse programmi üldist 

eesmärki, et toetada, võimendada ja 

tasakaalustada ettevõtjate piiriülest 

koostööd, kusjuures hindamisel 

tuginetakse järgmistele kriteeriumidele: 

 (- a) panus, mis antakse liidu 

julgeoleku- ja kaitsehuvide edendamisse, 

arendades kaitsetehnoloogiat ja aidates 

seeläbi kaasa liikmesriikide vahel liidu 

tasandil kokku lepitud ühiste kaitsevõime 

prioriteetide rakendamisele 

võimearendusplaani või kaitsevaldkonna 

kooskõlastatud aastase läbivaatamise 

raames või, kui see on asjakohane, 

piirkondlike ja rahvusvaheliste 

koostöölepingute raames, ning 

(a) rakendamise tipptase; (a) panus rakendamise tipptaseme 

ning tööstusliku tulemuslikkuse ja 

konkurentsi edendamisse, tõendades, et 

kavandatava tööga saavutatakse 

mõõdetavaid paremaid tulemusi ja 

märkimisväärseid eeliseid võrreldes 

olemasolevate toodete või 

tehnoloogiatega, või kui projekti eesmärk 
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on arendada elutähtsat või 

revolutsioonilist tehnoloogiat, ning 

 (a a) elujõulisus, mille tõendamiseks 

peavad toetusesaajad näitama, et 

rahastamiskõlbliku meetme ülejäänud 

kulud kaetakse muudest 

rahastamisvahenditest, näiteks 

liikmesriikide osamaksetest ja erasektori 

rahastamisallikatest, ning 

(b) panus kaitsesektori innovatsiooni 

ja tehnoloogia arendamisse ning selle 

kaudu liidu tööstusliku autonoomia 

suurendamisse kaitsetehnoloogia 

valdkonnas; ning 

(b) panus innovatsiooni, eelkõige 

tõendades, et kavandatud meetmed 

hõlmavad murrangulisi või uudseid 

kontseptsioone ja lähenemisviise, uusi 

paljulubavaid tulevasi tehnoloogilisi 

uuendusi või selliste tehnoloogiate või 

kontseptsioonide kohaldamist, mida ei ole 

varem kaitsesektoris kasutatud, misläbi 

panustatakse kaitsesektori tehnoloogia 

arendamisse ja liidu tööstusliku 

autonoomia suurendamisse seoses ühises 

julgeoleku- ja kaitsepoliitikas (ÜJKP) 

ettenähtud võime nõuetega; 

 (b a) panus tehnilise kirjelduse 

ühtlustamisse; 

 (b b) osa meetme kogueelarvest, mis 

eraldatakse viisil, mis võimaldab 

lisaväärtust loovatel Euroopa Liidus 

asutatud VKEdel, eeskätt VKEdel, mis ei 

ole asutatud liikmesriigis, kus on asutatud 

konsortsiumi ettevõtjad, osaleda kas 

konsortsiumi liikme või alltöövõtjana; 

 (b c) panus Euroopa kaitsesektoris 

tõhususe suurendamisse ja kulude 

kahandamisse dubleerimise ja kattuvuse 

vähendamise kaudu; 

 (b d) suurem või uus piiriülene koostöö; 

(c) panus, mis antakse liidu 

julgeoleku- ja kaitsehuvide edendamisse, 

arendades kaitsetehnoloogiat ja aidates 

seeläbi kaasa liikmesriikide vahel liidu 

tasandil kokku lepitud ühiste kaitsevõime 

prioriteetide rakendamisele, ning 

 

(d) elujõulisus, mille tõendamiseks 

peavad toetusesaajad näitama, et meetme 

ülejäänud kulud kaetakse muude 
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rahastamisvahendite abil, näiteks 

liikmesriikide panustest; ning 

(e) artikli 6 lõike 1 punktides b–e 

kirjeldatud meetmete korral nende panus 

Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõimesse, mille tõendamiseks 

peavad toetusesaajad näitama, et 

liikmesriigid on võtnud kohustuse 

lõpptoode või -tehnoloogia ühiselt ja 

koordineeritud viisil toota ja hankida, 

sealhulgas teha vajaduse korral 

ühishange. 

(e) artikli 6 lõike 1 punktides b–e 

kirjeldatud meetmete korral nende panus 

tõhusamasse ja integreeritumasse 

Euroopa kaitsesektorisse, mille 

tõendamiseks peavad toetusesaajad 

näitama, et liikmesriigid on lubanud 

ühiselt toota ja hankida lõpptoodet või -

tehnoloogiat või kavatsevad seda 
koordineeritud viisil ühiselt kasutada, 

omada või säilitada. 

(Komisjoni ettepaneku punktidest c ja d on saanud parlamendi muudatusettepaneku punktid -

a ja a a. Muudatusi on tehtud ka punktides -a ja a a). 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui meede on seotud prototüübi 

loomisega, ei tohi programmi alusel antav 

liidu rahaline abi ületada 20 % selle 

meetme kogukuludest. Muudel juhtudel 

võidakse rahalise abiga katta ka meetme 

kogukulud. 

1. Kui meede on seotud artikli 6 

lõike 1 punktis b määratletud prototüübi 

loomise meetmetega, ei tohi programmi 

alusel antav liidu rahaline abi ületada 30% 

selle meetme rahastamiskõlblikest 

kuludest. Muudel juhtudel võidakse 

rahalise abiga katta ka meetme kogukulud. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Meedet, mille on välja töötanud 

artikli 7 lõikes 2 osutatud toetusesaaja, 

võidakse toetada 10 protsendipunkti võrra 

suurema rahastamismääraga. 

2. Meedet, mille toetusesaaja on välja 

töötanud artikli 7 lõikes 2 osutatud alalise 

struktureeritud koostöö raames, võidakse 

toetada 10 protsendipunkti võrra suurema 

rahastamismääraga. 
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Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui konsortsium töötab välja 

artikli 6 lõikes 1 määratletud meedet ja 

võtab kohustuse eraldada vähemalt 5 % 

meetme rahastamiskõlblikest kuludest 

VKEdele ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, kes 

on asutatud ELis, võidakse teda toetada 

rahastamismääraga, mida on tõstetud 

selle protsendi võrra, mis on võrdne 

VKEdele eraldatud meetme kulu 

protsendiga, kuid ei ületa 10 %. Seda 

täiendavat rahastamise protsenti võib 

suurendada ulatuses, mis on võrdne 

mitte-VKEdest konsortsiumi ettevõtjate 

asutamisriigist erinevas liikmesriigis 

asutatud VKEdele suunatud meetme 

kahekordse kuluga. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjonil ei ole meetme abil arendatud 

toodete või tehnoloogia suhtes omandi- ega 

intellektuaalomandiõigusi. 

Liidul ei ole meetme abil arendatud 

toodete või tehnoloogia suhtes omandi- ega 

intellektuaalomandiõigusi. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tööprogrammis sätestatakse 

üksikasjalikult programmi alusel 

rahastatavate projektide kategooriad. 

2. Tööprogrammis sätestatakse 

üksikasjalikult programmi alusel 

rahastatavate projektide kategooriad, 

rahastamise ja eraldatud eelarve liik, 
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sealhulgas maksimaalsed 

rahastamismäärad, liikmesriikide 

kohustus rahastada rakendamist, ja artikli 

6 lõikes 1 määratletud rahastamiskõlblike 

meetmete soovitud kategooriad, 

sealhulgas vajaduse korral 

hindamismetoodika, kaasa arvatud 

kaalumisalused ja miinimumkünnised 

toetuse andmise kriteeriumide täitmiseks. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tööprogrammiga tagatakse, et 

piisav osa kogueelarvest suunatakse 

meetmetele, mis võimaldavad VKEde 

piiriülest osalemist. 

3. Tööprogrammiga, mille eesmärk 

on edendada Euroopa koostööd, 
tagatakse, et asjakohane, vähemalt 20 % 

suurune osa kogueelarvest eraldatakse 

erimeetmetele, mis võimaldavad VKEde 

ja/või keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjate piiriülest osalemist; 

tööprogrammiga luuakse VKEdele ja/või 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele mõeldud projektide 

erikategooria. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Projektikonkursi kutse avaldamise 

järel laekunud projekte hindab komisjon 

sõltumatute ekspertide abiga artiklis 10 

loetletud toetuse andmise kriteeriumide 

alusel. 

2. Projektikonkursi kutse avaldamise 

järel laekunud projekte hindab komisjon 

selliste sõltumatute ekspertide abiga, keda 

tuleb liikmesriikide taotluse korral 

kontrollida, artiklites 6, 7, 8, 9 ja 10 

loetletud rahastamiskõlblikkuse ja toetuse 

andmise kriteeriumide alusel. Tihe koostöö 

valitsuste (ainsate klientidena), 

tööstusharude (põhitarnijatena) ning 

teadus- ja koolitustegevuse 

organisatsioonide vahel on programmi 
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õnnestumiseks ülitähtis. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjoni abistab komitee. See 

komitee on komitee määruse (EL) 

nr 182/2011 tähenduses. Euroopa 

Kaitseagentuur kutsutakse osalema 

vaatlejana. 

1. Komisjoni abistab komitee. See 

komitee on komitee määruse (EL) 

nr 182/2011 tähenduses ja see koosneb 

liikmesriikide esindajatest ning seda juhib 

komisjoni esindaja. Euroopa 

Kaitseagentuur kutsutakse oma panust 

andma vaatlejana. Komitee tööle aitab 

oma asjakohaste struktuuride kaudu 

kaasa ka Euroopa välisteenistus. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et Euroopa Kaitseagentuuril peaks olema 

komitees osalemise ja sõnaõigus, kuid mitte hääleõigus. Sama kehtib Euroopa välisteenistuse 

kohta. See peegeldab Euroopa Kaitseagentuuri juhatuse ülesehitust, kus komisjon ja Euroopa 

Kaitseagentuur vahetavad rolle. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 5. 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 5. Kui komitee arvamust ei esita, ei 

võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu 

ning kohaldatakse määruse (EL) 

nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat 

lõiku. 

Selgitus 

Kuna kaitset juhivad liikmesriigid, peaks komisjon edasi liikuma üksnes siis, kui programmi 

komitee on esitanud positiivse arvamuse. 
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Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liidu tulevaste poliitikameetmete 

tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks 

koostab komisjon tagasiulatuva 

hindamisaruande ning saadab selle 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Aruandes, mis põhineb liikmesriikide ja 

peamiste sidusrühmade asjaomastel 

konsultatsioonidel, hinnatakse edusamme, 

mida on tehtud artiklis 2 sätestatud 

eesmärkide saavutamisel. Samuti 

analüüsitakse aruandes VKEde piiriülest 

osalust programmi raames rakendatud 

projektides ning nende osalust üleilmses 

väärtusahelas. 

2. Liidu tulevaste poliitikameetmete 

tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks 

koostavad komisjon ja komisjoni 

asepresident ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja 

tagasiulatuva hindamisaruande ning 

saadavad selle Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. Aruandes, mis põhineb 

liikmesriikide ja peamiste sidusrühmade 

asjaomastel konsultatsioonidel, hinnatakse 

edusamme, mida on tehtud artiklis 2 

sätestatud eesmärkide saavutamisel. 

Samuti analüüsitakse aruandes piiriülest 

osalust, sealhulgas keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate 
piiriülest osalust programmi raames 

rakendatud projektides ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate osalust 

kaitsetehnoloogiate ja kaitseotstarbeliste 

toodete väärtusahelates. Lisaks peab 

aruanne sisaldama teavet toetusesaajate 

päritoluriigi ning võimaluse korral loodud 

intellektuaalomandi õiguste jagamise 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon esitab programmi 

esimese aasta lõpuks vahepealse 

eduaruande, milles hinnatakse 

programmi juhtimist, rakendamise määra, 

projektidele toetuse andmise menetluste 

tulemusi, sealhulgas VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate 

kaasatust ja nende piiriülese osalemise 

määra, ning vastavalt komisjoni 
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delegeeritud määruse (EL) nr 1268/12 

artiklile 190 antud rahalist abi, nagu on 

sätestatud artikli 14 lõikes 1. 
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EELARVEKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada 

Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet 

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)) 

Arvamuse koostaja (*): Esteban González Pons 

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54 

 

 

LÜHISELGITUS 

Praegusel ajal, kus ebastabiilsus ja konfliktid on sagenenud mitte üksnes meie naabruses, vaid 

kogu maailmas, seisab eurooplaste ees tõsine ülesanne hoida meie piirid turvalised. See peaks 

olema osa pikaajalisest strateegiast, mis võimaldab ELil tulla toime tulevaste ohtudega ning 

kaitsta oma kodanikke. Nagu hiljutised sündmused on näidanud, ei saa me jätta osa sellest 

olulisest ja strateegilisest ülesandest oma tavapärastele liitlastele. 

Tehnoloogiline juhtpositsioon on ülemaailmselt tugeva seisundi saavutamiseks 

võtmetähtsusega, kuid seda ei tohiks saavutada sotsiaalpoliitika arvelt. Seepärast tuleks 

liikmesriikide kaitsevaldkonda tehtavate investeeringute maksimaalse tulemuslikkuse ja 

kvaliteedi saavutamiseks ergutada koostööd. 

Nagu Euroopa Komisjon märgib, on ELis 178 erinevat relvasüsteemi, samas kui Ameerika 

Ühendriikides on neid 30. Euroopas on rohkem helikopterite tootjaid kui neid osta suutvaid 

valitsusi. ELi kaitsekulutused moodustavad poole Ühendriikide kulutustest, kuid me pole 

pooltki nii tõhusad. Koostöö puudumise tagajärjed on murettekitavad. Aastas läheb see 

hinnanguliselt maksma 25–100 miljardit eurot. 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 

programmi (EDIDP) üle, mis on esimene samm, et parandada ELi kaitsetööstuse konkurentsi- 

ja uuendusvõimet ning hakata vähendama tegevuste kattumist ja mastaabisäästu puudumist. 

Lisaks on arvamuse koostaja seisukohal, et nii nagu Euroopa Parlament on nõudnud, tuleb 

seda rahastada uute assigneeringute arvel, et mitte kahjustada liidu praegusi programme ja 

prioriteete. 

Samuti ei tohiks unustada, et kaitsevaldkonna teadus- ja arendustegevus võiks tuua kasu ka 

ühiskonnale, kuna algselt olid näiteks internet, GPS ja isegi päikeseprillid sõjaliseks 
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otstarbeks mõeldud leiutised.  

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) 30. novembril 2016. aastal vastu 

võetud Euroopa kaitsealases tegevuskavas 

kohustus komisjon täiendama 

liikmesriikide ühiseid jõupingutusi 

julgeolekuprobleemidele reageerimiseks 

vajaliku kaitsevõime arendamisel, 

pakkuma nende jaoks finantsvõimendust 

ja neid konsolideerima ning soodustama 

konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 

Euroopa kaitsetööstust. Eelkõige tegi 

komisjon ettepaneku luua ühisuuringutesse 

tehtavate investeeringute toetamiseks ning 

kaitseotstarbelise varustuse ja 

kaitsetehnoloogia ühiseks arendamiseks 

Euroopa Kaitsefond. Fondi kaudu toetataks 

koostööd kogu kaitseotstarbeliste toodete 

ja kaitsetehnoloogia arendustsükli jooksul. 

1) 30. novembril 2016. aastal vastu 

võetud Euroopa kaitsealases tegevuskavas 

kohustus komisjon täiendama, 

võimendama ja konsolideerima 
liikmesriikide ühiseid jõupingutusi sellise 

asjakohase ja piisava kaitsevõime 

arendamisel ja omandamisel, mis 

võimaldab tal reageerida 

julgeolekuprobleemidele, samuti 

tugevdama konkurentsivõimelist, 

läbipaistvat, tõhusat ja uuenduslikku 

Euroopa kaitsetööstust jätkusuutliku 

tarneahela tagamise kaudu ning aitama 

kaasa liidu strateegilisele autonoomiale 

ning tehnoloogilisele ja tööstuslikule 

sõltumatusele. Eelkõige tegi komisjon 

ettepaneku luua ühisuuringutesse tehtavate 

investeeringute toetamiseks ning 

kaitseotstarbelise varustuse ja 

kaitsetehnoloogia ühiseks arendamiseks 

Euroopa Kaitsefond, mis suurendab 

koostoimet ja eelarve tõhusust. Fond 

peaks täiendama sel eesmärgil 

kasutatavaid riigieelarveid ning õhutama 

liikmesriike investeerima rohkem 

kaitsevaldkonda ja liidu ühistesse 

kaitsestrateegiatesse. Fondi kaudu 

toetataks koostööd kogu kaitseotstarbeliste 

toodete ja kaitsetehnoloogia arendustsükli 

jooksul.  

 

Muudatusettepanek  2 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) Selleks et aidata kaasa liidu 

kaitsetööstuse konkurentsi- ja 

uuendusvõime tugevdamisele, tuleks 

kehtestada Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programm 

(edaspidi „programm“). Programmi 

eesmärk peaks olema edendada liidu 

kaitsetööstuse, sealhulgas küberkaitse 

konkurentsivõimet, toetades ettevõtjate 

koostööd kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendusetapis. 

Teadusuuringute ja tehnoloogiaetapile 

järgnevas arendusetapis tekib 

märkimisväärseid riske ja kulusid, mis 

takistavad teadusuuringute tulemuste 

edasist rakendamist ja kahjustavad liidu 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet. 

Arendusetapi toetamise kaudu aidataks 

programmiga kaasa kaitsealaste 

teadusuuringute tulemuste paremale 

rakendamisele ning see omakorda aitaks 

kaotada teadusuuringute ja tootmise 

vahelise lõhe ja edendada kõiki 

innovatsioonivorme. Programmiga tuleks 

täiendada meetmeid, mida võetakse 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 

182, ning sellega ei hõlmata 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia tootmist. 

2) Selleks et aidata kaasa liidu 

kaitsetööstuse konkurentsi- ja 

uuendusvõime tugevdamisele, tuleks 

kehtestada Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programm 

(edaspidi „programm“). Programmi 

eesmärk peaks olema edendada liidu 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet ning 

parandada liidu sõltumatust kaitse ja 

julgeoleku, sealhulgas küberkaitse vallas, 

toetades ettevõtjate koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendusetapis. 

Teadusuuringute ja tehnoloogia etapile 

järgnevas arendusetapis tekib 

märkimisväärseid riske ja kulusid, mis 

takistavad teadusuuringute tulemuste 

edasist rakendamist ja kahjustavad liidu 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet. 

Arendusetapi toetamise kaudu aidataks 

programmiga kaasa kaitsealaste 

teadusuuringute tulemuste paremale 

rakendamisele ning see omakorda aitaks 

kaotada teadusuuringute ja tootmise 

vahelise lõhe ja edendada kõiki 

innovatsioonivorme. Programmiga tuleks 

täiendada meetmeid, mida võetakse 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 

182, ning see ei hõlma kaitseotstarbeliste 

toodete ja kaitsetehnoloogia tootmist. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a) Programmi rahastamiseks tuleks 

liidu üldeelarvest sel eesmärgil eraldada 

500 miljonit eurot jooksevhindades. Kuna 

programm on uus algatus, mida ei olnud 

võimalik mitmeaastase finantsraamistiku 
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2014–20201a koostamisel ette näha, ning 

et vältida mis tahes negatiivset mõju 

seniste mitmeaastaste programmide 

rahastamisele, tuleks see summa eraldada 

üksnes mittesihtotstarbelistest varudest 

(mitmeaastase finantsraamistiku 

ülemmäärade piires) ja/või mitmeaastase 

finantsraamistiku asjaomastest 

erivahenditest. Euroopa Parlament ja 

nõukogu peaksid lõpliku summa 

kinnitama iga-aastase eelarvemenetluse 

käigus. 

 ______________________ 

 1 a. Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

884). 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5) Programmi tuleks rakendada 

täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/20126. Rahastamine võib toimuda 

eelkõige toetuste vormis. Vajaduse korral 

võib kasutada ka rahastamisvahendeid või 

korraldada avalikke hankeid. 

5) Programmi tuleks rakendada 

täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/20126. Rahastamine võib toimuda 

eelkõige toetuste vormis. Vajaduse korral 

võib kasutada ka rahastamisvahendeid või 

korraldada avalikke hankeid. Komisjon 

peaks uurima alternatiivseid toetuste 

rahastamise võimalusi 

(rahastamisvahendid ja avalikud hanked), 

nii et need kujuneksid järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku kestel 

senisest olulisemaks antud programmi 

rahastamise allikaks. 

_________________ _________________ 

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
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finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1). 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1). 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10) Kuna programmi eesmärk on 

toetada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet koostööprojektide 

arendusetapis esinevate riskide 

vähendamise kaudu, tuleks sellega toetada 

meetmeid, mis on seotud kaitseotstarbelise 

toote või kaitsetehnoloogia arendamisega, 

nimelt ühiste tehniliste kirjelduste 

koostamist, kavandamist, prototüüpide 

loomist, katsetamist, kvalifitseerimist ja 

sertifitseerimist, samuti 

teostatavusuuringute tegemist ja muid 

toetavaid meetmeid. See kehtib ka 

olemasolevate kaitseotstarbeliste toodete ja 

olemasoleva kaitsetehnoloogia 

uuendamismeetmete suhtes. 

10) Kuna programmi eesmärk on 

toetada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet koostööprojektide 

arendusetapis esinevate riskide 

vähendamise kaudu, tuleks sellega toetada 

meetmeid, mis on seotud kaitseotstarbelise 

toote või kaitsetehnoloogia arendamisega, 

nimelt ühiste tehniliste kirjelduste 

koostamist, kavandamist, prototüüpide 

loomist, katsetamist, kvalifitseerimist, 

sertifitseerimist ja intellektuaalomandi 

kaitset, samuti teostatavusuuringute 

tegemist ja muid toetavaid meetmeid. See 

kehtib ka liikmesriikide poolt liidus välja 

töötatud olemasolevate kaitseotstarbeliste 

toodete ja olemasoleva kaitsetehnoloogia 

uuendamismeetmete suhtes. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

15) Juhul kui programmi alusel 

rahastamiskõlblikuks loetud meetme 

rakendamises soovib osaleda ettevõtjate 

konsortsium ja kui liidu rahalist abi antakse 

toetuse vormis, peaks konsortsium 

nimetama ühe oma liikmetest 

koordinaatoriks, kes on peamine 

kontaktisik suhetes komisjoniga. 

15) Juhul kui programmi alusel 

rahastamiskõlblikuks loetud meetme 

rakendamises soovib osaleda ettevõtjate 

konsortsium ja kui liidu rahalist abi antakse 

toetuse, rahastamisvahendi või avaliku 

hanke lepingu vormis, peaks konsortsium 

nimetama ühe oma liikmetest 

koordinaatoriks, kes on peamine 

kontaktisik suhetes komisjoniga. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) Innovatsiooni ja 

tehnoloogiaarenduse edendamine liidu 

kaitsetööstuses peaks toimuma viisil, mis 

on kooskõlas liidu julgeolekuhuvidega. 

Seega peaks üheks toetuse andmise 

kriteeriumiks olema meetme panus liidu 

julgeolekuhuvide kaitsesse ja 

liikmesriikide vahel kokku lepitud ühiste 

kaitsevõime prioriteetide rakendamisse. 

Ühised kaitsevõime prioriteedid 

määratakse liidus kindlaks 

võimearendusplaani kaudu. Asjaomaste 

prioriteetide rakendamist tugevdatud 

koostöös toetatakse veel muude liidu 

protsesside, näiteks kaitseküsimuste iga-

aastase kooskõlastatud läbivaatamise ja 

alalise struktureeritud koostöö kaudu. 

Vajaduse korral võib arvesse võtta ka 

piirkondlikke või rahvusvahelisi 

koostööalgatusi, mis teenivad liidu 

julgeoleku- ja kaitsehuve, näiteks NATO 

kontekstis tehtud algatusi. 

16) Innovatsiooni ja 

tehnoloogiaarenduse edendamine liidu 

kaitsetööstuses peaks võimaldama 

säilitada ja arendada liidu kaitsetööstuse 

oskusi ja oskusteavet ning aitama 

tugevdada selle tehnoloogilist ja 

tööstuslikku sõltumatust. Lisaks peaks see 

toimuma viisil, mis on kooskõlas liidu 

julgeolekuhuvidega. Seega peaks üheks 

toetuse andmise kriteeriumiks olema 

meetme panus liidu julgeolekuhuvide 

kaitsesse ja liikmesriikide vahel kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetide 

rakendamisse. Ühised kaitsevõime 

prioriteedid määratakse liidus kindlaks 

eeskätt võimearendusplaaniga. 

Asjaomaste prioriteetide rakendamist 

tugevdatud koostöös toetatakse veel muude 

liidu protsesside, näiteks kaitseküsimuste 

iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise ja 

alalise struktureeritud koostöö kaudu. 

Vajaduse korral võib arvesse võtta ka 

piirkondlikke või rahvusvahelisi 

koostööalgatusi, mis teenivad liidu 

julgeoleku- ja kaitsehuve, näiteks NATO 

kontekstis tehtud algatusi. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

18) Selleks et tagada rahastatavate 

meetmete mõju Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõime suurendajana, peaksid 

need meetmed olema suunatud turule ja 

lähtuma nõudlusest. Seetõttu tuleks toetuse 

andmise kriteeriumina arvesse võtta 

asjaolu, et liikmesriigid on juba võtnud 

18) Selleks et tagada rahastatavate 

meetmete mõju Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõime suurendajana, peaksid 

need meetmed, ka kahesuguse kasutusega 

tehnoloogiate puhul, olema suunatud 

turule ja lähtuma nõudlusest. Seetõttu 

tuleks toetuse andmise kriteeriumina 
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kohustuse lõpptoode või -tehnoloogia 

ühiselt ja võimaluse korral koordineeritud 

viisil toota ja hankida. 

arvesse võtta asjaolu, et liikmesriigid on 

juba võtnud kohustuse lõpptoode või -

tehnoloogia ühiselt ja võimaluse korral 

koordineeritud viisil toota ja hankida. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

19) Kui meede on seotud prototüübi 

loomisega, ei tohiks programmi alusel 

antav liidu rahaline abi ületada 20 % selle 

meetme rahastamiskõlblike kulude 

kogusummast, sest prototüübi loomine on 

sageli kõige kulukam tegevus 

arendusetapis. Muude arendusetapi 

meetmete rahastamiskõlblikud kulud tuleks 

seevastu katta täies ulatuses. 

19) Kui meede on seotud prototüübi 

loomisega, ei tohiks programmi alusel 

antav liidu rahaline toetus ületada 20 % 

prototüübi loomisega seotud tegevuste 

kogukuludest. Muude arendusetapi 

meetmete rahastamiskõlblikud kulud tuleks 

seevastu katta täies ulatuses. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

20) Kuna liidu toetuse abil püütakse 

tugevdada sektori konkurentsivõimet ja 

seda antakse ainult arendusetapi meetmete 

rakendamiseks, ei tohiks komisjonil olla 

omandi- ja intellektuaalomandiõigusi 

rahastatavate meetmete abil arendatavate 

toodete või tehnoloogia suhtes. 

Toetusesaajad määravad kohaldatava 

intellektuaalomandiõiguste süsteemi 

kindlaks lepingus. 

20) Kuna liidu toetuse abil püütakse 

tugevdada sektori konkurentsivõimet ja 

seda antakse ainult arendusetapi meetmete 

rakendamiseks, ei tohiks komisjonil olla 

rahastatavate meetmete abil arendatavate 

toodete või tehnoloogia suhtes omandi- ja 

intellektuaalomandiõigusi. Toetusesaajad 

määravad kohaldatava 

intellektuaalomandiõiguste süsteemi 

kindlaks lepingus kooskõlas siseriikliku 

õigusega. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

21) Komisjon peaks kehtestama 

kooskõlas programmi eesmärkidega 

mitmeaastase tööprogrammi. 

Tööprogrammi koostamisel peaks 

komisjoni abistama liikmesriikide komitee 

(edaspidi „programmikomitee“). Pidades 

silmas liidu väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate (VKEde) poliitikat, mis on 

ülimalt oluline majanduskasvu, 

innovatsiooni, töökohtade loomise ja 

sotsiaalse lõimumise tagamiseks liidus, 

ning asjaolu, et toetatavad meetmed 

eeldavad üldiselt riikidevahelist koostööd, 

on tähtis, et tööprogrammis võetakse 

arvesse ja võimaldatakse VKEde piiriülest 

osalust ning et sellise tegevuse toetamiseks 

nähakse ette kindel osa kogueelarvest. 

21) Komisjon peaks kehtestama 

kooskõlas programmi eesmärkidega 

mitmeaastase tööprogrammi. 

Tööprogrammi koostamisel peaks 

komisjoni abistama liikmesriikide komitee 

(edaspidi „programmikomitee“). Pidades 

silmas liidu väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate (VKEde) poliitikat, mis on 

ülimalt oluline majanduskasvu, 

innovatsiooni, töökohtade loomise ja 

sotsiaalse lõimumise tagamiseks liidus, 

ning asjaolu, et toetatavad meetmed 

eeldavad üldiselt riikidevahelist koostööd, 

on tähtis tööprogrammis kajastada ja 

võimaldada VKEde piiriülest osalust ning 

näha sellise tegevuse toetamiseks ette 

kindel, vähemalt 20 % suurune osa 

kogueelarvest. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 22 a) Liikmesriikide komitees tuleks 

Euroopa Parlamendile anda vaatleja 

staatus. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

25) Programmi kehtivusaja lõpus peaks 

komisjon koostama rakendamisaruande, 

milles käsitletakse finantstegevust rahalise 

rakendamise tulemuste ja võimaluse korral 

ka mõju seisukohast. Selles aruandes tuleks 

samuti analüüsida VKEde piiriülest osalust 

programmi alusel rahastatavates 

projektides ning nende osalust üleilmses 

25) Programmi kehtivusaja lõpus peaks 

komisjon koostama rakendamisaruande, 

milles käsitletakse finantstegevust rahalise 

rakendamise tulemuste ja võimaluse korral 

ka mõju seisukohast. Selles aruandes tuleks 

samuti analüüsida VKEde piiriülest osalust 

programmi alusel rahastatavates 

projektides ning nende osalust üleilmses 
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väärtusahelas. väärtusahelas. Lisaks peaks komisjon 

koostama rakendamise vahearuande, 

mille tulemused tuleks teha 

kaasseadusandjatele kättesaadavaks 

aegsasti enne õigusakti lõplikku 

vastuvõtmist, et jätkata kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programmi, mis 

tuleb täpsemalt kindlaks määrata 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

raames, 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tugevdada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsi- ja uuendusvõimet, toetades 

meetmeid nende arendusetapis; 

(a) tugevdada liidu tehnoloogilist ja 

tööstuslikku sõltumatust ning selle 

kaitsetööstuse konkurentsi- ja 

uuendusvõimet, toetades meetmeid nende 

arendusetapis; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) toetada ja võimendada ettevõtjate, 

sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate koostööd tehnoloogia või 

toodete arendamisel kooskõlas 

liikmesriikide vahel liidu tasandil kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetidega; 

(b) toetada ja võimendada ettevõtjate, 

sealhulgas VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate 

koostööd tehnoloogia või toodete 

arendamisel kooskõlas liikmesriikide vahel 

liidu tasandil kokku lepitud ühiste 

kaitsevõime prioriteetidega, edendades 

ühilduvust, koostalitlusvõimet ja 

standardimist, eelkõige sellega seotud 

ühiste tehniliste kirjelduste määratlemise 

kaudu; 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi rakendamiseks aastatel 2019–

2020 nähakse ette 500 miljonit eurot 

jooksevhindades. 

Programmi rakendamiseks aastatel 2019–

2020 nähakse ette 500 miljonit eurot 

jooksevhindades, mis saadakse eranditult 

aastate 2014–2020 mitmeaastase 

finantsraamistiku mittesihtotstarbelistest 

varudest (ülemmäärade piires) ja/või 

mitmeaastase finantsraamistiku 

asjaomaste erivahendite 

kasutuselevõtmisest. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Toetusesaajad on ettevõtjad, mis on 

asutatud liidus ning millest üle 50 % 

kuulub liikmesriikidele ja/või nende 

kodanikele ja mis on artikli 6 lõike 3 

tähenduses otse või kaudselt kas ühe või 

mitme vaheettevõtja kaudu nende tegeliku 

kontrolli all. Lisaks sellele ei tohi 

programmi alusel rahastatavates meetmetes 

osalevate ettevõtete, sealhulgas nende 

alltöövõtjate ja muude kolmandate isikute 

kasutatav taristu ja vara ega nende 

kasutatavad rajatised ja ressursid kogu 

meetme kestuse ajal asuda 

mitteliikmesriigi territooriumil. 

1. Toetusesaajad ja nende 

alltöövõtjad on ettevõtjad, mis on asutatud 

liidus ning millest üle 50 % kuulub 

liikmesriikidele ja/või nende kodanikele ja 

mis on artikli 6 lõike 3 tähenduses otse või 

kaudselt kas ühe või mitme vaheettevõtja 

kaudu nende tegeliku kontrolli all. Lisaks 

sellele peavad programmi alusel 

rahastatavates meetmetes osalevate 

ettevõtete, sealhulgas nende alltöövõtjate ja 

muude kolmandate isikute kasutatav taristu 

ja vara ning nende kasutatavad rajatised ja 

ressursid kogu meetme kestuse ajal asuma 

liidu territooriumil. Selliste taristute, 

rajatiste, ressursside ja vara kasutamise 

suhtes ei tohi kolmandad riigid ega 

liiduvälised üksused rakendada mis tahes 

kontrolli ega piirangut. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



 

RR\1146793ET.docx 69/102 PE608.022v02-00 

 ET 

1. Kui liidu rahalist abi antakse 

toetuse vormis, peavad meetmes osaleda 

sooviva mis tahes konsortsiumi liikmed 

määrama enda seast ühe liikme 

koordinaatoriks, kelle nimi kantakse 

toetuslepingusse. Koordinaator on 

konsortsiumi liikmete peamine kontaktisik 

suhtlemisel komisjoniga või asjaomase 

rahastamisasutusega, kui toetuslepingus ei 

ole sätestatud teisiti või juhul, kui mõni 

konsortsiumi liige ei täida toetuslepingust 

tulenevaid kohustusi. 

1. Kui liidu rahalist abi antakse 

toetuse vormis, peavad meetmes osaleda 

sooviva mis tahes konsortsiumi liikmed 

määrama enda seast ühe liikme 

koordinaatoriks, kelle nimi kantakse 

toetuslepingusse. Koordinaator on 

konsortsiumi liikmete peamine kontaktisik 

suhtlemisel komisjoniga või asjaomase 

rahastamisasutusega, kui toetuslepingus ei 

ole sätestatud teisiti või juhul, kui mõni 

konsortsiumi liige ei täida toetuslepingust 

tulenevaid kohustusi. Liidu rahalist abi 

võib anda ka rahastamivahendi või 

avaliku hanke lepingu kujul. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Meetmeid, mille rahastamist programmi 

alusel taotletakse, hinnatakse järgmiste 

kumulatiivsete kriteeriumide alusel: 

Meetmeid, mille rahastamist programmi 

alusel taotletakse, hinnatakse artiklis 2 

sätestatud eesmärke arvesse võttes ja 

järgmiste kumulatiivsete kriteeriumide 

alusel: 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) rakendamise tipptase; (a) tööstuslik ja tehnoloogiline 

tipptase; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) hõlmatud liikmesriikide arv; ning 
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) panus, mis antakse liidu julgeoleku- 

ja kaitsehuvide edendamisse, arendades 

kaitsetehnoloogiat ja aidates seeläbi kaasa 

liikmesriikide vahel liidu tasandil kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetide 

rakendamisele; ning 

(c) panus, mis antakse liidu julgeoleku- 

ja kaitsehuvide edendamisse, arendades 

kaitsetehnoloogiat ja toetades seeläbi 

liikmesriikide vahel liidu tasandil kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetide 

rakendamist võimearendusplaani või 

kaitseküsimuste iga-aastase 

kooskõlastatud läbivaatamise raames; 

ning 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) elujõulisus, mille tõendamiseks 

peavad toetusesaajad näitama, et meetme 

ülejäänud kulud kaetakse muude 

rahastamisvahendite abil, näiteks 

liikmesriikide panustest; ning 

(d) elujõulisus, mille tõendamiseks 

peavad toetusesaajad näitama, et meetme 

ülejäänud kulud kaetakse muude 

rahastamisvahendite abil, näiteks 

liikmesriikide osamaksetest ning 

väljatöötatud tehnoloogia kahesugusest 

kasutamisest; ning 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tööprogrammis sätestatakse 

üksikasjalikult programmi alusel 

rahastatavate projektide kategooriad. 

2. Tööprogrammis sätestatakse 

üksikasjalikult programmi alusel 

rahastatavate projektide kategooriad ja 

selles nähakse ette vähemalt üks 

konkreetselt VKEdele suunatud projektide 

kategooria. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tööprogrammiga tagatakse, et 

piisav osa kogueelarvest suunatakse 

meetmetele, mis võimaldavad VKEde 

piiriülest osalemist. 

3. Tööprogrammiga tagatakse, et 

vähemalt 20 % kogueelarvest suunatakse 

meetmetele, mis võimaldavad mitme 

liikmesriigi VKEde vahelist koostööd. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Projektikonkursi kutse avaldamise 

järel laekunud projekte hindab komisjon 

sõltumatute ekspertide abiga artiklis 10 

loetletud toetuse andmise kriteeriumide 

alusel. 

2. Projektikonkursi kutse avaldamise 

järel laekunud projekte hindab komisjon 

ELi liikmesriikide sõltumatute ekspertide 

abiga artiklis 10 loetletud toetuse andmise 

kriteeriumide alusel. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjoni abistab komitee. See 

komitee on komitee määruse (EL) nr 

182/2011 tähenduses. Euroopa 

Kaitseagentuur kutsutakse osalema 

vaatlejana. 

1. Komisjoni abistab komitee. See 

komitee on komitee määruse (EL) nr 

182/2011 tähenduses. Euroopa 

Kaitseagentuur ja Euroopa Parlament 

kutsutakse osalema vaatlejatena. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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1. Komisjon jälgib korrapäraselt 

programmi rakendamist ja annab vastavalt 

määruse nr 966/2012 artikli 38 lõike 3 

punktile e kord aastas aru tehtud 

edusammudest. Selleks kehtestab komisjon 

vajaliku järelevalvekorra. 

1. Komisjon jälgib ja hindab 

korrapäraselt programmi rakendamist ja 

annab vastavalt määruse nr 966/2012 

artikli 38 lõike 3 punktile e kord aastas aru 

tehtud edusammudest. Selleks kehtestab 

komisjon vajaliku järelevalvekorra. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liidu tulevaste poliitikameetmete 

tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks 

koostab komisjon tagasiulatuva 

hindamisaruande ning saadab selle 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Aruandes, mis põhineb liikmesriikide ja 

peamiste sidusrühmade asjaomastel 

konsultatsioonidel, hinnatakse edusamme, 

mida on tehtud artiklis 2 sätestatud 

eesmärkide saavutamisel. Samuti 

analüüsitakse aruandes VKEde piiriülest 

osalust programmi raames rakendatud 

projektides ning nende osalust üleilmses 

väärtusahelas. 

2. Liidu tulevaste poliitikameetmete 

tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks 

koostab komisjon tagasiulatuva 

hindamisaruande ning saadab selle 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Aruandes, mis põhineb liikmesriikide ja 

peamiste sidusrühmade asjaomastel 

konsultatsioonidel, hinnatakse edusamme, 

mida on tehtud artiklis 2 sätestatud 

eesmärkide saavutamisel. Samuti 

analüüsitakse aruandes VKEde piiriülest 

osalust programmi raames rakendatud 

projektides ning nende osalust üleilmses 

väärtusahelas. Peale selle hinnatakse mõju 

programmist toetust saanud relvade 

ekspordile. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon esitab vajaduse korral 

aegsasti enne käesoleva programmi 

lõppemist seadusandliku ettepaneku 

kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 

programmi jätkamise kohta, milles on 

esitatud ka summa, mis tuleks uue 

mitmeaastase finantsraamistiku kohaselt 

eraldada. Enne asjaomase seadusandliku 

akti lõplikku vastuvõtmist saavad 



 

RR\1146793ET.docx 73/102 PE608.022v02-00 

 ET 

kaasseadusandjad tutvuda komisjoni 

koostatud rakendamise vahearuande 

järeldustega. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Programmi raames rahastatakse 

üksusi, kes järgivad kohaldatavaid ELi 

õigusakte ning kokkulepitud 

rahvusvahelisi ja ELi standardeid ning 

kes järelikult ei toeta käesoleva määruse 

alla kuuluvaid projekte, mis soodustavad 

rahapesu, terrorismi rahastamist, 

maksustamise vältimist, maksupettust ja 

maksudest kõrvalehoidumist. 
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SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada 

Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet 

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)) 

Arvamuse koostaja: Anneleen Van Bossuyt 

 

 

 

LÜHISELGITUS 

Taust ja komisjoni ettepanek  
 

Euroopa Ülemkogu väljendas heameelt komisjoni 2016. aasta novembris vastu võetud Euroopa 

kaitsealase tegevuskava üle ja kutsus komisjoni üles esitama 2017. aasta esimesel poolel 

vastavad ettepanekud. Euroopa kaitsealase tegevuskava keskne ettepanek on luua 

ühisuuringutesse tehtavate investeeringute toetamiseks ning kaitseotstarbelise varustuse ja 

kaitsetehnoloogia ühiseks arendamiseks Euroopa Kaitsefond. Seega peaks fond koosnema 

kahest erinevast, kuid üksteist täiendavast vahendist, s.t teadusuuringute ja kaitsevõime 

vahendist.  

 

Kõnealune ettepanek Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi kohta 

kuulub kaitsevõime vahendi alla, mille eesmärk on aidata tõsta Euroopa kaitsetööstuse 

uuendus-ja konkurentsivõimet ajavahemikul 1. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2020.  

 

Komisjoni ettepaneku kohaselt: on toetusesaajad liidus asutatud äriühingud; annaks liit rahalist 

abi, peamiselt toetuste vormis; tuleks rahastamiskõlblikud meetmed rakendada vähemalt kahes 

liikmesriigis asutatud vähemalt kolme ettevõtja koostöös; on rahastamismäär piiratud 20 %ga 

meetme kogukuludest, kui see on seotud prototüübi loomisega; on toetusesaajatel õigus saada 

suuremat rahalist toetust, kui nad töötavad meetme välja alalise struktureeritud koostöö 

(PESCO) kontekstis; oleks programmi kavandatav eelarve 500 miljonit eurot. Kavandatav 

määrus hõlmab liidu kaitsetööstusega seotud meetmeid ja komisjon kasutab õigusliku alusena 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 173 (tööstuspoliitika).  

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse koostaja seisukoht  
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Arvamuse koostaja peab komisjoni ettepanekut põhimõtteliselt kiiduväärseks. Kuigi peamine 

eesmärk on kaitsetööstuse konkurentsivõime edendamine ka siseturu seisukohast, võib sellist 

vahendit toetada alljärgnevatel põhjustel. Hoolimata asjaolust, et kehtivad siseturu õigusaktid 

pakuvad tõhusaid vahendeid liikmesriikide tõhusaks koostööks ja mastaabisäästu tekitamiseks, 

on kaitseturg endiselt killustatud. Seepärast on arvamuse koostaja veendunud, et täiendavad 

meetmed, näiteks ELi-poolne sihtotstarbeline rahastamine, võivad aidata alustada mitmeid 

ühiseid arenguprojekte, mida muidu ei alustataks, ja luua aluse Euroopa turu järkjärgulisele 

integreerimisele sektoris. 

 

Samal ajal ja liidu raha kulutamise ulatuses on arvamuse koostaja jaoks tähtis, et hoolimata 

kaitsesektori eripärast tagataks maksimaalne läbipaistvus ja et programm jääks võimalikult 

avatuks.  

 

Seega leiab arvamuse koostaja, et ettepanekut saaks mitmel viisil parandada, ning esitab 

muudatusettepanekud, millel on järgmised eesmärgid:  

 

 suurendada ettevõtjate ja liikmesriikide nõutavat osalust kolmelt ja kahelt vastavalt 

kaheksale ja kuuele. Komisjoni kavandatud osalemisnõuetega kehtestatud künnis on nii 

madal, et liidu toetus ei ole tegelikult põhjendatud. Rahastatavad projektid peaksid 

Euroopa koostööd tegelikult edendama ja see on saavutatav vaid siis, kui 

osalemiskünniseid tõstetakse; 

 siduda programmi eesmärgid paremini toetuse andmise kriteeriumidega ning hindamis- 

ja aruandlusnõuetega; 

 muuta selgemaks liikmesriikide ühise hanke kohustusega seotud toetuse andmise 

kriteeriumi, nii et ei tekiks kahtlust, millises ulatuses kohaldatakse kaitsealaste 

riigihangete direktiivi 2009/81/EÜ;  

 lubada vajaduse korral osaleda kolmandates riikides asuvatel ettevõtjatel, tingimusel et 

see on tööprogrammis ette nähtud. Niimoodi oleksid olulised projektid, mis teenivad 

programmi eesmärke ja nõuavad kolmanda riigi ettevõtja osalemist, ikkagi 

rahastamiskõlblikud. Sellega seoses võib intellektuaalomandi õiguste käsitlus olla 

ettevaatlikum; 

 võimaldada (kuigi normiks peaks olema Euroopa ettevõtjate suurem koostöö) 

põhjendatud erandjuhtudel teatavat paindlikkust osalejate arvu, tüübi ja asukoha osas; 

 stimuleerida tihedamat koostööd (rohkem osalejaid ja liikmesriike) ja kaalukat VKEde 

osalust, lisades vastavad toetuse andmise kriteeriumid; 

 vähendada maksimaalset rahalist panust muudesse meetmetesse kui prototüüpide 

loomine kuni 50 %ni ja suurendada seda 100 %ni, kui neid meetmeid viivad ellu VKEd; 

 kaotada alaliste struktureeritud koostöö projektide täiendav rahaline toetus (10 %), et 

stimuleerida uute liikmesriikide koostööd ja mitte kedagi diskrimineerida; 

 nõuda selle kaheaastase programmi iga-aastast hindamist ja aruandlust, eriti seetõttu, et 

seda peetakse järgmise mitmeaastase programmi katseprojektiks ja kuna ei ole 

koostatud kõnealuse ettepaneku igakülgset mõjuhinnangut; 

 vähendada programmi eelarvet 500 miljonilt eurolt 355 miljonile eurole. Komisjoni 

andmetel võetakse 145 miljonit eurot kasutusele edukast Euroopa ühendamise rahastust, 
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millest investeeritakse muu hulgas digiteerimist edendavatesse määrava tähtsusega 

meetmetesse. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) 30. novembril 2016. aastal vastu 

võetud Euroopa kaitsealases tegevuskavas 

kohustus komisjon täiendama 

liikmesriikide ühiseid jõupingutusi 

julgeolekuprobleemidele reageerimiseks 

vajaliku kaitsevõime arendamisel, 

pakkuma nende jaoks finantsvõimendust ja 

neid konsolideerima ning soodustama 

konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 

Euroopa kaitsetööstust. Eelkõige tegi 

komisjon ettepaneku luua ühisuuringutesse 

tehtavate investeeringute toetamiseks ning 

kaitseotstarbelise varustuse ja 

kaitsetehnoloogia ühiseks arendamiseks 

Euroopa Kaitsefond. Fondi kaudu toetataks 

koostööd kogu kaitseotstarbeliste toodete 

ja kaitsetehnoloogia arendustsükli jooksul. 

1) 30. novembril 2016. aastal vastu 

võetud Euroopa kaitsealases tegevuskavas 

kohustus komisjon täiendama 

liikmesriikide ühiseid jõupingutusi 

julgeolekuprobleemidele reageerimiseks 

vajaliku kaitsevõime arendamisel, 

pakkuma nende jaoks finantsvõimendust ja 

neid konsolideerima ning soodustama 

konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 

Euroopa kaitsetööstust ja looma Euroopas 

integreerituma kaitseturu, mis rahuldab 

liikmesriikide erinevaid julgeolekualaseid 

vajadusi üheaegselt ja mõistliku hinna 

eest. Eelkõige tegi komisjon ettepaneku 

luua ühisuuringutesse tehtavate 

investeeringute toetamiseks ning 

kaitseotstarbelise varustuse ja 

kaitsetehnoloogia ühiseks arendamiseks 

Euroopa Kaitsefond. Fondi kaudu toetataks 

koostööd kogu kaitseotstarbeliste toodete 

ja kaitsetehnoloogia arendustsükli jooksul. 

Fond peaks täiendama riigieelarvelisi 

kaitsekulutusi ja innustama liikmesriike 

kaitsevaldkonda rohkem investeerima. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) Selleks et aidata kaasa liidu 2) Selleks et aidata kaasa liidu 
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kaitsetööstuse konkurentsi- ja 

uuendusvõime tugevdamisele, tuleks 

kehtestada Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programm 

(edaspidi „programm“). Programmi 

eesmärk peaks olema edendada liidu 

kaitsetööstuse, sealhulgas küberkaitse 

konkurentsivõimet, toetades ettevõtjate 

koostööd kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendusetapis. 

Teadusuuringute ja tehnoloogiaetapile 

järgnevas arendusetapis tekib 

märkimisväärseid riske ja kulusid, mis 

takistavad teadusuuringute tulemuste 

edasist rakendamist ja kahjustavad liidu 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet. 

Arendusetapi toetamise kaudu aidataks 

programmiga kaasa kaitsealaste 

teadusuuringute tulemuste paremale 

rakendamisele ning see omakorda aitaks 

kaotada teadusuuringute ja tootmise 

vahelise lõhe ja edendada kõiki 

innovatsioonivorme. Programmiga tuleks 

täiendada meetmeid, mida võetakse 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 

182, ning sellega ei hõlmata 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia tootmist. 

kaitsetööstuse konkurentsi- ja 

uuendusvõime tugevdamisele ning 

suurendada liidu strateegilist sõltumatust, 

tuleks kehtestada Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programm 

(edaspidi „programm“). Programmi 

eesmärk peaks olema edendada liidu 

kaitsetööstuse, sealhulgas, küberrünnete 

kiiruse ja keerukuse kasvu arvestades, 

küberkaitsetööstuse konkurentsivõimet ja 

tulemuslikkust, toetades ettevõtjate 

koostööd kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendusetapis. 

Teadusuuringute ja tehnoloogia etapile 

järgnevas arendusetapis tekib 

märkimisväärseid riske ja kulusid, mis 

takistavad teadusuuringute tulemuste 

edasist rakendamist ja kahjustavad liidu 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet. 

Arendusetapi toetamise kaudu aidataks 

programmiga kaasa kaitsealaste 

teadusuuringute tulemuste paremale 

rakendamisele ning see omakorda aitaks 

kaotada teadusuuringute ja tootmise 

vahelise lõhe ja edendada kõiki 

innovatsioonivorme. Programmiga tuleks 

täiendada meetmeid, mida võetakse 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 

182, ning see ei hõlma kaitseotstarbeliste 

toodete ja kaitsetehnoloogia tootmist. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) Mastaabisäästu paremaks 

ärakasutamiseks kaitsetööstuses tuleks 

programmiga toetada ettevõtjate koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendamisel.  

3) Euroopa kaitsetööstusturgude 

killustatus ning liikmesriikidevaheliste 

kaitsetööstuse koostööprojektide vähesus 

põhjustab võimekuste ja kulude asjatut 

dubleerimist. Mastaabisäästu paremaks 

ärakasutamiseks kaitsetööstuses ja ühtse 

kaitsetööstusturu tugevdamiseks tuleks 

programmiga toetada ettevõtjate koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendamisel nii 



 

PE608.022v02-00 80/102 RR\1146793ET.docx 

ET 

peatöövõtjate kui ka tarnijate tasandil, kui 

ühiselt kokkulepitud võimekusnõuded on 

kindlaks tehtud ning koostalitlusvõime ja 

tehnoloogiliste puudujääkide 

likvideerimiseks on meetmeid võetud. See 

peaks parandama ka ühtse turu tõhusust 

kaitsesektoris, mis tähendaks 

lõppkokkuvõttes liikmesriikidele suuremat 

kulutõhusust. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a) Programmi eelarve ei tohiks 

negatiivselt mõjutada nende programmide 

rahastamist, millest võetakse 

ümberpaigutused, seepärast tuleks 

programmi rahastada eeskätt 

kulukohustuste koguvaru, maksete 

koguvaru ja paindlikkusinstrumendi 

vahenditest. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a) Kui liikmesriigid soovivad 

omandada Euroopa turul kättesaadavaid 

tooteid või tehnoloogiaid, tuleks, juhul kui 

liidu rahalist toetust antakse programmi 

kaudu, järgida liidu strateegilise 

sõltumatuse eesmärki ning seada 

esikohale programmi kaudu välja 

töötatud tooted ja tehnoloogia. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7) Võttes arvesse sektori eripära, ei 

käivitata ühtegi koostööprojekti ettevõtjate 

vahel enne, kui liikmesriigid on andnud 

nõusoleku selliseid projekte toetada. 

Pärast seda, kui liidu tasandil on kindlaks 

määratud ühised kaitsevõime prioriteedid, 

ning võttes vajaduse korral arvesse 

piirkondliku tasandi koostööalgatusi, 

teevad liikmesriigid kindlaks sõjalised 

vajadused ja konsolideerivad neid ning 

koostavad projekti tehnilise kirjelduse. Nad 

võivad määrata ka projektijuhi, kelle 

ülesanne on juhtida koostööprojekti 

arendamisega seotud tööd.  

7) Sektori eripära arvestades ei 

käivitata ühtegi ettevõtjatevahelist 

koostööprojekti enne, kui liikmesriigid on 

nõustunud selliseid projekte toetama. 

Pärast seda, kui ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika ning alalise struktureeritud 

koostöö raames on liidu tasandil kindlaks 

määratud ühised kaitsevõime prioriteedid, 

ning võttes vajaduse korral arvesse 

piirkondliku tasandi koostööalgatusi, 

teevad liikmesriigid kindlaks 

kaitsevajadused ja konsolideerivad neid 

ning koostavad projekti tehnilise 

kirjelduse. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10) Kuna programmi eesmärk on 

toetada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet koostööprojektide 

arendusetapis esinevate riskide 

vähendamise kaudu, tuleks sellega toetada 

meetmeid, mis on seotud kaitseotstarbelise 

toote või kaitsetehnoloogia arendamisega, 

nimelt ühiste tehniliste kirjelduste 

koostamist, kavandamist, prototüüpide 

loomist, katsetamist, kvalifitseerimist ja 

sertifitseerimist, samuti 

teostatavusuuringute tegemist ja muid 

toetavaid meetmeid. See kehtib ka 

olemasolevate kaitseotstarbeliste toodete ja 

olemasoleva kaitsetehnoloogia 

uuendamismeetmete suhtes. 

10) Kuna programmi eesmärk on 

toetada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet ja integreerimist ning 

koostööd liikmesriikide vahel 

koostööprojektide arendusetapis esinevate 

teatavate riskide võtmise kaudu, tuleks 

sellega toetada meetmeid, mis on seotud 

kaitseotstarbeliste toodete või 

tehnoloogiate arendamisega, nimelt ühiste 

tehniliste kirjelduste ja standardite 

koostamist, kavandamist, prototüüpide 

loomist, katsetamist, kvalifitseerimist ja 

sertifitseerimist, samuti 

teostatavusuuringute tegemist ja muid 

toetavaid meetmeid. See peaks kehtima ka 

olemasolevate kaitseotstarbeliste toodete ja 

olemasoleva kaitsetehnoloogia ulatusliku 

uuendamise suhtes. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11) Arvestades, et programmiga 

püütakse eelkõige soodustada eri 

liikmesriikide ettevõtjate koostööd, tuleks 

programmi alusel rahastamiskõlblikuks 

lugeda ainult sellised meetmed, mida 

võetakse vähemalt kahes eri liikmesriigis 

asuva vähemalt kolme ettevõtja koostöös. 

11) Arvestades, et programmiga 

püütakse eelkõige soodustada eri 

liikmesriikide avaliku sektori või 

eraettevõtjate koostööd, tuleks programmi 

alusel rahastamiskõlblikuks lugeda ainult 

sellised meetmed, mida võetakse vähemalt 

kolmes eri liikmesriigis asuva vähemalt 

kolme ettevõtja koostöös. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Piiriülest koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendamisel on sageli 

takistanud ühises tehnilises kirjelduses 

kokkuleppimisega seotud raskused. Ühise 

tehnilise kirjelduse puudumine või selle 

puudulikkus on muutnud arendustöö 

keerulisemaks ning põhjustanud 

arendusetapis viivitusi ja paisutanud 

kulusid. Ühises tehnilises kirjelduses 

kokkuleppele jõudmine peaks olema 

käesoleva programmi alusel antava liidu 

toetuse saamise eeltingimus. Meetmed, 

millega toetatakse ühise tehnilise kirjelduse 

koostamist, tuleks samuti lugeda 

programmi alusel rahastamiskõlblikuks. 

12) Piiriülest koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendamisel on sageli 

takistanud koostalitlusvõimet edendavas 

ühises tehnilises kirjelduses või 

standardites kokkuleppimisega ning 

koostalitlusvõime edendamisega seotud 

raskused. Ühise tehnilise kirjelduse või 

standardite puudumine või puudulikkus on 

muutnud arendustöö keerulisemaks ning 

põhjustanud arendusetapis viivitusi ja 

paisutanud kulusid. Ühises tehnilises 

kirjelduses või standardites kokkuleppele 

jõudmine peaks olema käesoleva 

programmi alusel antava liidu toetuse 

saamise peamine eeltingimus. Meetmed, 

millega toetatakse ühise tehnilise kirjelduse 

või standardi koostamist, tuleks samuti 

lugeda programmi alusel 

rahastamiskõlblikuks. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13) Kuna programmi eesmärk on 

suurendada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet, tuleks toetuskõlblikuks 

lugeda ainult üksused, mis on asutatud 

liidus ja mis on liikmesriikide või nende 

kodanike tegeliku kontrolli all. Liidu ja 

selle liikmesriikide oluliste 

julgeolekuhuvide kaitse tagamiseks ei 

tohiks programmi alusel rahastatavate 

meetmete rakendajate ja nende 

alltöövõtjate kasutatav taristu ja vara ega 

nende kasutatavad rajatised ja ressursid 

asuda mitteliikmesriigi territooriumil. 

13) Kuna programmi eesmärk on 

suurendada liidu kaitsetööstuse tõhusat 

koostööd ja konkurentsivõimet ning 

tugevdada liidu sõltumatust strateegilise 

kaitse valdkonnas, tuleks rahalise toetuse 

saamiseks kõlblikuks lugeda ainult liidus 

asuvad üksused, mille tegevjuhtkond asub 

samuti liidus. Kolmandates riikides 

asuvatel äriühingutel peaks 

toetusesaajatega koostöö tegemise kaudu 

olema võimalik projektides osaleda, kui 

nad asuvad tööprogrammis määratletud 

kolmandas riigis. Liidu ja selle 

liikmesriikide oluliste kaitse- ja 

julgeolekuhuvide kaitse tagamiseks ei 

tohiks programmi alusel rahastatavate 

meetmete rakendajate (toetusesaajate) ja 

nende alltöövõtjate kasutatav taristu ja vara 

ega nende kasutatavad rajatised asuda 

kolmandate riikide territooriumil. 

Toetusesaajad ja nende alltöövõtjad ei 

tohiks põhimõtteliselt olla kolmandate 

riikide või kolmandate riikide üksuste 

kontrolli all, nii nagu kontrolli 

mõistetakse näiteks konkurentsipoliitikas. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

14) Rahastamiskõlblikud meetmed, mis 

on välja töötatud liidu institutsioonilises 

raamistikus toimuva alalise struktureeritud 

koostöö kontekstis, aitaksid järjepidevalt 

tugevdada eri liikmesriikide ettevõtjate 

koostööd ja seega otseselt täita programmi 

eesmärke. Sellistele projektidele tuleks ette 

näha kõrgem rahastamismäär. 

14) Rahastamiskõlblikud meetmed, mis 

on välja töötatud liidu institutsioonilises 

raamistikus toimuva alalise struktureeritud 

koostöö kontekstis, aitaksid järjepidevalt 

tugevdada eri liikmesriikide ettevõtjate 

koostööd ja seega tulemuslikult täita 

programmi eesmärke. Sellistele 

projektidele tuleks ette näha kõrgem 

rahastamismäär. 
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Muudatusettepanek  12 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) Innovatsiooni ja 

tehnoloogiaarenduse edendamine liidu 

kaitsetööstuses peaks toimuma viisil, mis 

on kooskõlas liidu julgeolekuhuvidega. 

Seega peaks üheks toetuse andmise 

kriteeriumiks olema meetme panus liidu 

julgeolekuhuvide kaitsesse ja 

liikmesriikide vahel kokku lepitud ühiste 

kaitsevõime prioriteetide rakendamisse. 

Ühised kaitsevõime prioriteedid 

määratakse liidus kindlaks 

võimearendusplaani kaudu. Asjaomaste 

prioriteetide rakendamist tugevdatud 

koostöös toetatakse veel muude liidu 

protsesside, näiteks kaitseküsimuste iga-

aastase kooskõlastatud läbivaatamise ja 

alalise struktureeritud koostöö kaudu. 

Vajaduse korral võib arvesse võtta ka 

piirkondlikke või rahvusvahelisi 

koostööalgatusi, mis teenivad liidu 

julgeoleku- ja kaitsehuve, näiteks NATO 

kontekstis tehtud algatusi. 

16) Innovatsiooni ja 

tehnoloogiaarenduse edendamine liidu 

kaitsetööstuses peaks toimuma viisil, mis 

on kooskõlas liidu julgeolekuhuvidega ja 

rahvusvahelise õigusega. Seega peaks 

üheks toetuse andmise kriteeriumiks olema 

meetme panus liidu julgeolekuhuvide 

kaitsesse ja liikmesriikide vahel kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetide 

rakendamisse. Ühised kaitsevõime 

prioriteedid määratakse liidus kindlaks 

võimearendusplaani kaudu. „Euroopa 

kaitsealases tegevuskavas“, mille 

komisjon avaldas 30. novembril 2016, 

rõhutati vajadust maksimeerida sõjalise ja 

tsiviilsektori vahelist koostoimet, eeskätt 

kosmosepoliitika, küberturvalisuse, 

küberkaitse ja meresõidu turvalisuse 

valdkonnas. Asjaomaste prioriteetide 

rakendamist tugevdatud koostöös 

toetatakse veel muude liidu protsesside, 

näiteks kaitseküsimuste iga-aastase 

kooskõlastatud läbivaatamise ja alalise 

struktureeritud koostöö kaudu. Vajaduse 

korral tuleks arvesse võtta ka piirkondlikke 

või rahvusvahelisi koostööalgatusi, näiteks 

algatusi, mis on tehtud NATO kontekstis 

ja mis teenivad liidu julgeoleku- ja 

kaitsehuve. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

18) Selleks et tagada rahastatavate 

meetmete mõju Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõime suurendajana, peaksid 

need meetmed olema suunatud turule ja 

18) Selleks et tagada rahastatavate 

meetmete mõju Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõime ja tõhususe 

suurendajana, peaksid need meetmed 
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lähtuma nõudlusest. Seetõttu tuleks toetuse 

andmise kriteeriumina arvesse võtta 

asjaolu, et liikmesriigid on juba võtnud 

kohustuse lõpptoode või -tehnoloogia 

ühiselt ja võimaluse korral koordineeritud 

viisil toota ja hankida.  

olema suunatud turule ja lähtuma 

nõudlusest. Seetõttu tuleks toetuse andmise 

kriteeriumina arvesse võtta asjaolu, et 

liikmesriigid on juba võtnud kohustuse 

lõpptoode või -tehnoloogia ühiselt ja 

võimaluse korral koordineeritud viisil välja 

töötada, toota või hankida. Kõigil juhtudel 

tuleks täielikult järgida Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2009/81/EÜ1a nõudeid, sealhulgas 

läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 

põhimõtteid, ja erandeid võiks lubada vaid 

rangelt selle direktiivi raamistikus. 

 ___________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 

juuli 2009. aasta direktiiv 2009/81/EÜ, 

millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- 

ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt 

sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja 

teenuste riigihankelepingute sõlmimise 

kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ 

ja 2004/18/EÜ (ELT L 216, 20.8.2009, lk 

76). 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

19) Kui meede on seotud prototüübi 

loomisega, ei tohiks programmi alusel 

antav liidu rahaline abi ületada 20% selle 

meetme rahastamiskõlblike kulude 

kogusummast, sest prototüübi loomine on 

sageli kõige kulukam tegevus 

arendusetapis. Muude arendusetapi 

meetmete rahastamiskõlblikud kulud 

tuleks seevastu katta täies ulatuses. 

19) Kui meede on seotud prototüübi 

loomisega, mis on sageli arendusetapi 

kõige kulukam tegevus, ei tohiks 

programmi alusel antav liidu rahaline abi 

ületada 50 % selle meetme 

rahastamiskõlblike kulude kogusummast. 

Muude arendusetapi meetmete 

rahastamiskõlblikud kulud peaks seevastu 

katma liit kuni 75 % ulatuses ja VKEde 

elluviidavate meetmete puhul 100 % 
ulatuses. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 19 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 19 a) Üks takistus Euroopa 

kaitsetööstuse konkurentsivõimelisemaks 

ja turupõhisemaks muutmisel on see, et 

mõnel juhul otsustavad liikmesriigid või 

pädevad asutused omandada uusi 

kaitseotstarbelisi tooteid ilma 

nõuetekohase riigihanketa, kuna soovivad 

varjata teavet omandatud toodete kohta, 

seda isegi juhtudel, kus põhjus 

varjamiseks on tühine või olematu. 

Seetõttu tuleks seda olukorda programmi 

raames samuti analüüsida ning võtta 

asjakohased meetmed, et muuta Euroopa 

kaitsetööstus konkurentsivõimelisemaks 

ja turupõhisemaks, ilma et see programmi 

kallimaks muudaks. 

 

Muudatusettepanek  16 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

21) Komisjon peaks kehtestama 

kooskõlas programmi eesmärkidega 

mitmeaastase tööprogrammi. 

Tööprogrammi koostamisel peaks 

komisjoni abistama liikmesriikide komitee 

(edaspidi „programmikomitee“). Pidades 

silmas liidu väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate (VKEde) poliitikat, mis on 

ülimalt oluline majanduskasvu, 

innovatsiooni, töökohtade loomise ja 

sotsiaalse lõimumise tagamiseks liidus, 

ning asjaolu, et toetatavad meetmed 

eeldavad üldiselt riikidevahelist koostööd, 

on tähtis, et tööprogrammis võetakse 

arvesse ja võimaldatakse VKEde piiriülest 

osalust ning et sellise tegevuse toetamiseks 

nähakse ette kindel osa kogueelarvest. 

21) Komisjon peaks kehtestama 

kooskõlas programmi eesmärkidega 

kaheaastase tööprogrammi. 

Tööprogrammi koostamisel peaks 

komisjoni abistama liikmesriikide komitee 

(edaspidi „programmikomitee“). Pidades 

silmas liidu väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate (VKEde) poliitikat, mis on 

ülimalt oluline majanduskasvu, 

innovatsiooni, töökohtade loomise ja 

sotsiaalse lõimumise tagamiseks liidus, 

ning asjaolu, et toetatavad meetmed 

eeldavad üldiselt riikidevahelist koostööd, 

on tähtis, et tööprogrammis võetakse 

arvesse ja võimaldatakse VKEde piiriülest 

osalust ning et sellise tegevuse toetamiseks 

nähakse ette kindel osa kogueelarvest, 

kuna VKEdel on Euroopa 

kaitsevaldkonna tööstusbaasis ja 

väärtusahelas keskne koht. Samas on nad 
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uuteks investeeringuteks vajaliku värske 

kapitali kättesaadavuse mõttes 

kaitsesektori tarneahela kõige 

haavatavam osa. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

22) Euroopa Kaitseagentuurile antakse 

liikmesriikide komitees vaatleja staatus, 

sest agentuuril on kaitsesektoris vajalikud 

teadmised ja kogemused, mis võivad 

komitee töös kasuks tulla. Liikmesriikide 

komiteed peaks tema töös abistama ka 

Euroopa välisteenistus.  

22) Euroopa Kaitseagentuurile antakse 

programmikomitees vaatleja staatus, sest 

agentuuril on kaitsesektoris vajalikud 

teadmised ja kogemused, mis võivad 

komitee töös kasuks tulla. 

Programmikomiteed peaks tema töös 

abistama ka Euroopa välisteenistus  

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

25) Programmi kehtivusaja lõpus peaks 

komisjon koostama rakendamisaruande, 

milles käsitletakse finantstegevust rahalise 

rakendamise tulemuste ja võimaluse korral 

ka mõju seisukohast. Selles aruandes tuleks 

samuti analüüsida VKEde piiriülest osalust 

programmi alusel rahastatavates 

projektides ning nende osalust üleilmses 

väärtusahelas, 

25) Programmi kehtivusaja iga aasta 

lõpus peaks komisjon koostama 

rakendamis- ja hindamisaruande, milles 

käsitletakse ja hinnatakse finantstegevust 

rahalise rakendamise tulemuste ja 

võimaluse korral ka mõju seisukohast. 

Selles aruandes tuleks samuti analüüsida 

VKEde piiriülest osalust programmi alusel 

rahastatavates projektides ning nende 

osalust üleilmses väärtusahelas. Kui 

leitakse, et VKEde osalus on väike, peaks 

komisjon uurima selle põhjuseid ning 

tegema viivitamata ettepaneku uuteks 

asjakohasteks meetmeteks, mis 

võimaldaksid VKEde osalust suurendada, 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tugevdada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsi- ja uuendusvõimet, toetades 

meetmeid nende arendusetapis; 

(a) tugevdada liidu kaitsetööstuse 

konkurentsi- ja uuendusvõimet, toetades 

piiriüleseid meetmeid nende arendusetapis; 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) toetada ja võimendada ettevõtjate, 

sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate koostööd tehnoloogia või 

toodete arendamisel kooskõlas 

liikmesriikide vahel liidu tasandil kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetidega; 

(b) laiendada, toetada ja võimendada 

integreeritud meetmete toetamiseks ühtsel 

kaitseturul ettevõtjate piiriülest koostööd, 

sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate kaasamist tehnoloogia või 

toodete arendamisse kooskõlas 

liikmesriikide vahel liidu tasandil kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetidega, 

sealhulgas kaitsetööstuse 

küberkaitsevõime ja küberjulgeoleku 

lahenduste arendamisse, selleks et vältida 

tegevuste kattumist ning edendada 

standardimist ja koostalitlusvõimet; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) soodustada kaitsealaste 

teadusuuringute tulemuste paremat 

rakendamist ning aidata kaotada 

teadusuuringute ja arendustegevuse 

vaheline lõhe. 

(c) soodustada kaitsealaste 

teadusuuringute tulemuste paremat 

rakendamist ning aidata kaotada 

teadusuuringute ja arendustegevuse 

vaheline lõhe kooskõlas liikmesriikide 

liidus ühiselt kokkulepitud kaitsevõime 

prioriteetidega; 

 

Muudatusettepanek  22 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) soodustada kaitsevaldkonnas liidu 

strateegilist sõltumatust tänu sõltumatu ja 

konsolideeritud Euroopa kaitsetööstuse 

kasvule ühtsel ja tagatud tarnekindlusega 

turul; 

 

Muudatusettepanek  23 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) toetada kaitsevaldkonna töötajate 

uute oskuste arendamist ja omandamist. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi rakendamiseks aastatel 2019–

2020 nähakse ette 500 miljonit eurot 

jooksevhindades. 

Programmi rakendamiseks aastatel 2019–

2020 nähakse ette 500 miljonit eurot 

jooksevhindades, mis saadakse 

mitmeaastase finantsraamistiku 2014–

2020 ülemmäärade piires 

mittesihtotstarbelistest varudest, 

esmajärjekorras kulukohustuste 

koguvaru, maksete koguvaru ja 

paindlikkusinstrumendi vahenditest.  

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmiga aidatakse rahastada 1. Programmiga aidatakse määratleda 
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meetmeid, mida toetusesaajad rakendavad 

arendusetapis, ning toetust antakse nii uute 

toodete ja uue tehnoloogia arendamiseks 

kui ka olemasolevate toodete ja 

olemasoleva tehnoloogia uuendamiseks, 

kui need arendus- või uuendusmeetmed 

hõlmavad: 

ja rahastada meetmeid, mida toetusesaajad 

rakendavad arendusetapis, ning toetust 

antakse uute toodete ja tehnoloogiate 

väljatöötamiseks või olemasolevate toodete 

ja tehnoloogiate ulatuslikuks 

uuendamiseks, kui need arendus- või 

uuendusmeetmed hõlmavad: 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kaitseotstarbelise toote, materiaalse 

või immateriaalse komponendi või 

tehnoloogia kavandamist või kavandi 

aluseks oleva tehnilise kirjelduse 

koostamist; 

(a) kaitseotstarbelise toote, materiaalse 

või immateriaalse komponendi või 

tehnoloogia kavandamist või kavandi 

aluseks oleva tehnilise kirjelduse või 

standardite koostamist; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Meede võetakse vähemalt kahes eri 

liikmesriigis asutatud vähemalt kolme 

ettevõtja koostöös. Toetust saavad 

ettevõtjad ei tohi olla sama üksuse otsese 

või kaudse tegeliku kontrolli ega 

vastastikku üksteise tegeliku kontrolli all. 

2. Meede võetakse vähemalt kolmes 

eri liikmesriigis asutatud vähemalt kolme 

ettevõtja koostöös. Toetust saavad 

ettevõtjad ja nende meetmes osalevad 

alltöövõtjad ei tohi olla sama üksuse otsese 

või kaudse tegeliku kontrolli ega 

vastastikku üksteise tegeliku kontrolli all. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui meede on seotud lõike 1 

punktidega b–f, tuleb see võtta ühise 

4. Kui meede on seotud lõike 1 

punktidega b–f, tuleb see võtta 

koostalitlusvõimet edendava ühise 
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tehnilise kirjelduse alusel. tehnilise kirjelduse või standardi alusel. 

 

Muudatusettepanek  29 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Toetusesaajad on ettevõtjad, mis on 

asutatud liidus ning millest üle 50 % 

kuulub liikmesriikidele ja/või nende 

kodanikele ja mis on artikli 6 lõike 3 

tähenduses otse või kaudselt kas ühe või 

mitme vaheettevõtja kaudu nende tegeliku 

kontrolli all. Lisaks sellele ei tohi 

programmi alusel rahastatavates meetmetes 

osalevate ettevõtete, sealhulgas nende 

alltöövõtjate ja muude kolmandate isikute 

kasutatav taristu ja vara ega nende 

kasutatavad rajatised ja ressursid kogu 

meetme kestuse ajal asuda 

mitteliikmesriigi territooriumil. 

1. Toetusesaajad ja nende alltöövõtjad 

peavad olema liidus asuvad avaliku 

sektori või eraettevõtted, mille 

tegevjuhtkond asub samuti liidus. 

Programmi alusel rahastatavates meetmetes 

osalevate toetusesaajate, sealhulgas nende 

alltöövõtjate ja muude kolmandate isikute 

kasutatav taristu, vara ja rajatised peavad 

kogu meetme kestuse ajal asuma 

liikmesriigi territooriumil. 

 Toetusesaajad ja nende alltöövõtjad ei 

tohi olla kolmandate riikide või 

kolmandate riikide üksuste kontrolli all. 

 

Muudatusettepanek  30 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 a 

 Täiendavad osalemistingimused 

 1. Vajalikel ja nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel võib konkreetsetest 

poliitikanõuetest või meetme iseloomust ja 

eesmärkidest lähtuvalt ette näha 

lisatingimused, muu hulgas tingimused 

osalejate arvu, liigi ja asukoha kohta. 

 2. Vajaduse korral võivad toetusesaajad 

teha koostööd tööprogrammis määratletud 
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kolmandas riigis asuvate ettevõtjatega. 

 Esimeses lõigus osutatud koostöö korral 

peab nimetatud ettevõtjatel olema 

toetuskõlbliku meetme jaoks vajalik 

oskusteave. 

 Kolmanda riigi või kolmandas riigis 

asuvate üksuste kontrolli all olev ettevõtja 

võib mingi meetme eest toetuse saajaga 

koostööd teha, kui toetusesaaja 

asukohaliikmesriik annab kooskõlas 

kehtivate siseriiklike menetluste või 

lepingutingimustega piisava kindluse, et 

kõnealuse ettevõtja osalemine meetmes ei 

kahjusta ELi ja selle liikmesriikide kaitse- 

ja julgeolekuhuve, mis on määratletud 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 

V jaotisega. 

 NATO liikmesriigid on lõike 2 esimese ja 

teise lõigu mõistes alati toetuskõlblikud. 

 3. Toetuskõlblikud meetmed peavad olema 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 

42 lõikes 1 osutatud rahutagamise, 

konfliktide ennetamise ja rahvusvahelise 

julgeoleku tugevdamise ülesannetega 

vastavalt ÜRO harta põhimõtetele. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) panus kaitsesektori innovatsiooni ja 

tehnoloogia arendamisse ning selle kaudu 

liidu tööstusliku autonoomia 

suurendamisse kaitsetehnoloogia 

valdkonnas; ning 

(b) panus kaitsetööstuse innovatsiooni 

ja tehnoloogia arendamisse ning ühtse 

kaitsetööstusturu tugevdamisse;  

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) panus, mis antakse liidu julgeoleku- 

ja kaitsehuvide edendamisse, arendades 

kaitsetehnoloogiat ja aidates seeläbi kaasa 
liikmesriikide vahel liidu tasandil kokku 

lepitud ühiste kaitsevõime prioriteetide 

rakendamisele; ning 

(c) panus, mis antakse ühtsesse 

julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse (ÜJKP) 

sellise kaitsetehnoloogia arendamisega, 

mis aitab rakendada liikmesriikide vahel 

liidu tasandil ning vajaduse korral 

piirkondlikul või rahvusvahelisel tasandil 

kokku lepitud kaitsevõime prioriteete;  

 

Muudatusettepanek  33 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) elujõulisus, mille tõendamiseks 

peavad toetusesaajad näitama, et meetme 

ülejäänud kulud kaetakse muude 

rahastamisvahendite abil, näiteks 

liikmesriikide panustest; ning 

(d) elujõulisus, mille tõendamiseks 

peavad toetusesaajad näitama, et meetme 

ülejäänud kulud kaetakse muude 

rahastamisvahendite abil, näiteks 

liikmesriikide panustest; 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) artikli 6 lõike 1 punktides b–e 

kirjeldatud meetmete korral nende panus 

Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõimesse, mille tõendamiseks 

peavad toetusesaajad näitama, et 

liikmesriigid on võtnud kohustuse 

lõpptoode või -tehnoloogia ühiselt ja 

koordineeritud viisil toota ja hankida, 

sealhulgas teha vajaduse korral ühishange. 

(e) artikli 6 lõike 1 punktides b–e 

kirjeldatud meetmete korral nende panus 

Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõimesse ja Euroopa ühtse 

kaitsetööstusturu tugevdamisse, mille 

tõendamiseks peavad toetusesaajad 

näitama, et liikmesriigid on võtnud 

kohustuse lõpptoode või -tehnoloogia 

ühiselt ja koordineeritud viisil välja 

töötada, toota või hankida, sealhulgas teha 

vajaduse korral ühishange kooskõlas 

direktiiviga 2009/81/EÜ kaitse- ja 

julgeolekuvaldkonna riigihankelepingute 

kohta; 
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Muudatusettepanek  35 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) selles osalevad konsortsiumi 

liikmete või alltöövõtjatena ulatuslikult 

liidus asuvad ja lisaväärtust andvad VKEd 

ning eeskätt VKEd, mis ei asu 

konsortsiumi teiste ettevõtjate 

asukohaliikmesriigis; 

 

Muudatusettepanek  36 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt e b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) senisest ulatuslikum või uus 

piiriülene koostöö. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui meede on seotud prototüübi 

loomisega, ei tohi programmi alusel antav 

liidu rahaline abi ületada 20 % selle 

meetme kogukuludest. Muudel juhtudel 

võidakse rahalise abiga katta ka meetme 

kogukulud. 

1. Kui meede on seotud prototüübi 

loomisega, ei ületa programmi alusel antav 

liidu rahaline abi 50 % selle meetme 

kogukuludest, nagu on sätestatud artikli 6 

lõike 1 punktis b. Muude artikli 6 lõike 1 

punktide a ja c–e b kohaste meetmete 

puhul ei ületa rahaline abi 75 % meetme 

kogukuludest ja on VKEde võetud 

meetmete puhul 100 %. 

 

Muudatusettepanek  38 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui konsortsium otsustab eraldada 

vähemalt 10 % meetmete toetuskõlblikest 

kuludest VKEdele, kes asuvad muudes 

liikmesriikides kui need, kus asuvad 

konsortsiumi kuuluvad ettevõtjad, võib 

selle konsortsiumi rahastamismäära 

suurendada täiendavalt 10 

protsendipunkti võrra. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjonil ei ole meetme abil arendatud 

toodete või tehnoloogia suhtes omandi- ega 

intellektuaalomandiõigusi. 

Komisjonil ei ole meetme abil arendatud 

toodete või tehnoloogia suhtes omandi- ega 

intellektuaalomandiõigusi. Selle ELi 

rahastamisvahendi abil väljatöötatud või 

toodetud tehnoloogiatoodete suhtes ei 

kohaldata ei tehnosiiret ega 

intellektuaalomandiõiguste ülekandmist 

Euroopa Liidu välise kolmanda riigi 

kasuks ega ka ühegi majanduses osaleja 

kasuks, kes ei ole mõne liikmesriigi 

kontrolli all. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon võtab programmi kestuse 

ajaks rakendusaktiga vastu mitmeaastase 

tööprogrammi. Kõnealune rakendusakt 

võetakse vastu artikli 16 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

Tööprogramm peab olema kooskõlas 

artiklis 2 sätestatud eesmärkidega. 

1. Komisjon võtab programmi kestuse 

ajaks rakendusaktiga vastu kaheaastase 

tööprogrammi. Kõnealune rakendusakt 

võetakse vastu artikli 16 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt.  

 



 

PE608.022v02-00 96/102 RR\1146793ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tööprogrammis sätestatakse 

üksikasjalikult programmi alusel 

rahastatavate projektide kategooriad. 

2. Tööprogrammis sätestatakse 

üksikasjalikult programmi alusel 

rahastatavate projektide kategooriad ja 

nende otsene seos artiklis 2 sätestatud 

eesmärkidega.  

 

Muudatusettepanek  42 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tööprogrammiga tagatakse, et 

piisav osa kogueelarvest suunatakse 

meetmetele, mis võimaldavad VKEde 

piiriülest osalemist. 

3. Tööprogrammiga tagatakse, et 

piisav osa kogueelarvest suunatakse 

meetmetele, mis võimaldavad VKEde 

piiriülest osalemist ja mille aluseks võib 

olla VKEde piiriülesele osalemisele 

keskenduv projektide eriliik. 

 

Muudatusettepanek  43 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Tööprogrammis näidatakse, 

millistes kolmandates riikides võivad 

toetusesaajatega koostööd tegevad 

ettevõtjad artikli 7 a tähenduses asuda. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – pealkiri 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



 

RR\1146793ET.docx 97/102 PE608.022v02-00 

 ET 

Järelevalve ja aruandlus Järelevalve, hindamine ja aruandlus 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon jälgib korrapäraselt 

programmi rakendamist ja annab vastavalt 

määruse nr 966/2012 artikli 38 lõike 3 

punktile e kord aastas aru tehtud 

edusammudest. Selleks kehtestab komisjon 

vajaliku järelevalvekorra. 

1. Komisjon jälgib ja hindab 

korrapäraselt programmi rakendamist ja 

annab vastavalt määruse nr 966/2012 

artikli 38 lõike 3 punktile e kord aastas aru 

tehtud edusammudest. Selleks kehtestab 

komisjon vajaliku järelevalvekorra. 

 

Muudatusettepanek  46 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liidu tulevaste poliitikameetmete 

tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks 

koostab komisjon tagasiulatuva 

hindamisaruande ning saadab selle 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Aruandes, mis põhineb liikmesriikide ja 

peamiste sidusrühmade asjaomastel 

konsultatsioonidel, hinnatakse edusamme, 

mida on tehtud artiklis 2 sätestatud 

eesmärkide saavutamisel. Samuti 

analüüsitakse aruandes VKEde piiriülest 

osalust programmi raames rakendatud 
projektides ning nende osalust üleilmses 

väärtusahelas. 

2. Liidu tulevaste poliitikameetmete 

tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks 

koostab komisjon iga-aastase 

hindamisaruande ning saadab selle 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Aruandes, mis põhineb liikmesriikide ja 

peamiste sidusrühmade asjaomastel 

konsultatsioonidel, hinnatakse eelkõige 

edusamme, mida on tehtud artiklis 2 

sätestatud eesmärkide saavutamisel, ning 

uuritakse toetust saanud meetmete 

tõhusust ja tulemuslikkust rahastamise 

ärakasutamise, tulemuste, kulude ja 

võimaluse korral ka mõjude osas. Lisaks 

analüüsitakse artiklis 10 sätestatud 

erinevaid toetuse andmise kriteeriumeid 

ning esitatakse asjakohaseid andmeid, 

muu hulgas teavet VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate 

osalemise kohta elluviidud projektides 

ning üleilmses väärtusahelas. 

 Lisaks peab aruanne sisaldama teavet 

loodud intellektuaalomandi õiguste 
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