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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. kiidab heaks Euroopa tööstusalgatused, alalise struktureeritud koostöö sisseseadmise ja 
Euroopa Arengufondi tugevdamise, sest need aitavad oluliselt kaasa liidu julgeoleku ja 
kaitse tugevdamisele tihedas koostöös NATOga ning üksteist vastastikku täiendades; 
võtab teadmiseks Euroopa sekkumisalgatuse, mis võimaldab reageerida kiiresti Euroopa 
julgeolekut ohustavatele kriisidele, kuid märgib, et see ei või takistada Euroopa 
kaitsekoostöö liidu loomist, kuigi see on väljaspool ELi õigusraamistikku;

2. märgib, et mitu liikmesriiki on viimasel ajal avaldanud soovi asutada ELi 
julgeolekunõukogu, ja on seisukohal, et see ettepanek tuleb enne selle lisaväärtuse 
hindamist põhjalikumalt läbi mõelda;

3. toetab ELi lahingugrupi täielikku väljaarendamist ja on seisukohal, et nõukogu 
ühehäälsuse nõue on vastuolus lahingugrupi ülesandega pakkuda sõjalist 
kiirreageerimisvõimet kogu maailmas tekkida võivate kriiside ja konfliktide korral;

4. rõhutab vajadust tugevdada veelgi ELi iseseisvat luuresuutlikkust, ajakohastades ELi 
luure- ja situatsioonikeskuse (EU INTCEN) tegevust; toetab ka tõhusa Euroopa 
luureüksuse loomist, mis võimaldaks teha luurekoostööd, eelkõige organiseeritud 
kuritegevuse ja terrorismi vastase võitluse ühisstrateegia alal, ning tagada andmete 
automaatse kättesaadavuse ja koostalitlusvõime luureteenistuste vahel ning 
luureteenistuste ja politsei vahel, järgides samas täielikult ELi andmekaitsenõudeid;

5. väljendab heameelt operatsiooni peakorteri alalise kasutuselevõtmise ja Euroopa 
Kaitseagentuuri eelarve suurendamise üle;

6. nõuab veel kord, et nõukogus algatataks kaitseministrite kohtumised, mida juhib 
komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja; on 
seisukohal, et Euroopa edasine lõimumine peaks tähendama ka suuremat demokraatlikku 
kontrolli parlamentaarse kontrolli kaudu; rõhutab seetõttu vajadust suurendada selles 
valdkonnas Euroopa Parlamendi rolli, luues täieõigusliku julgeoleku- ja kaitsekomisjoni, 
mida täiendaksid parlamentidevahelised kohtumised riikide parlamentide esindajate ja 
Euroopa Parlamendi liikmete vahel;

7. rõhutab, et kui mõni tulevane konvent või valitsustevaheline konverents valmistab ette 
ELi aluslepingute muutmist, tuleks kaaluda võimalust luua Euroopa kaitsejõud, millel 
oleks tõhus kaitsevõime ning mis suudaks osaleda rahuvalve, konfliktide vältimise ja 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamisel kooskõlas ÜRO põhikirjaga ja ELi lepingu artikli 
43 lõikes 1 sätestatud ülesannetega; 

8. juhib tähelepanu sellele, et nii liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika sise- kui ka 
välismõõtme seisukohalt võib ühtse kaitseturu väljakujundamisest kasu olla; 

9. on veendunud, et ühtne kaitseturg on ELi julgeolekupoliitika lahutamatu osa ning see 
eeldab selgeid suuniseid ELi eelarve toetusel välja töötatud relvade ja sõjavarustuse 
ekspordi kohta;
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10. märgib, et väljaspool ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raamistikku võivad tõelise ELi 
kodanikukaitseorgani loomine ning Euroopa piiri- ja rannikuvalve vajadused luua soodsa 
pinnase sellise turu väljakujundamiseks, et kasutada ära sünergiat, saavutada 
mastaabisääst ja vähendada ülemäärast tootmisvõimsust;

11. rõhutab, et muutuvas ülemaailmses julgeolekuolukorras peab Euroopa Liit olema 
võimeline iseseisvalt oma kodanike julgeoleku kindlustama, eelkõige tagades, et 
liikmesriikidel on kaitseks piisavad vahendid; märgib siiski, et Euroopa Liidu tihe koostöö 
tema lähimate liitlaste, Ühendkuningriigi ja USAga, on ka edaspidi ülimalt tähtis, ning 
rõhutab, et sellise koostööga seotud institutsioonilisi tagajärgi ei tohiks tähelepanuta jätta.
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