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75. kutsub nõukogu üles võtma vastu 
Euroopa Parlamendi seisukoha Euroopa 
Kaitsefondi tulevase määruse artikli 5 
kohta; rõhutab, kui oluline on viia Euroopa 
Kaitsefondi väljakujundamine viivitamata 
lõpule; tuletab meelde, et see instrument ei 
ole veel lõplikult heaks kiidetud, olemas on 
vaid osaline ja poliitiline kokkulepe, mis 
saavutati 2019. aasta aprillis; rõhutab, kui 
oluline on säilitada Euroopa Parlamendi 
seisukoht fondi suuruse, kolmandatele 
riikidele avamise ja asjakohase julgeoleku- 
ja kaitsepoliitikaga seotud 
intellektuaalomandi poliitika kehtestamise 
kohta, et kaitsta teadusuuringute tulemusi; 
kutsub komisjoni üles siduma kolmandate 
riikide osalemise relvaturu vastastikuse 
avamise tingimusega; juhib sellega seoses 
tähelepanu kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikule ja 
strateegilisele laadile nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka liidu strateegilise 
autonoomia seisukohast; nõuab, et arvesse 
võetaks esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
rakendamisel (eriti rahastamiskõlblike 
üksuste puhul erandite kohaldamisel) ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitleva 
katseprojekti ja ettevalmistavate meetmete 
valdkonnas; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, kuna nad on kaitsetööstuse 
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lõpptarbijad, et tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab katta osalevate 
riikide spetsiifilisi kaitsevajadusi, edendada 
kaitseotstarbelisi materjale, mida võib 
kasutada, ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, kindlustades samal ajal, 
et tööstusalaseid pädevusi ei dubleerita, 
riiklikke kaitseinvesteeringuid täiendatakse 
ning koostöö ei muutu liiga keeruliseks 
ning põhineb ELi relvastuse ja 
kaitseotstarbelise varustuse standardimisel 
ja koostalitlusvõimel; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides liiduväliste kolmandate isikute 
poolt kontrollitavate üksuste juurdepääsu 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärgiga ega ole vastuolus 
ELi ja selle liikmesriikide julgeoleku- ja 
kaitsehuvidega;
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