
 

AD\1143849ET.docx  PE612.300v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Väliskomisjon 
 

2017/0125(COD) 

25.1.2018 

ARVAMUS 

Esitaja: väliskomisjon 

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

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 



 

PE612.300v02-00 2/35 AD\1143849ET.docx 

ET 

 

PA_Legam 



 

AD\1143849ET.docx 3/35 PE612.300v02-00 

 ET 

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 

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.  
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 

2) Selleks et aidata kaasa liidu 

kaitsetööstuse konkurentsi- ja 

uuendusvõime tugevdamisele eesmärgiga 

edendada Euroopa Liidu strateegilist ja 

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 
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innovatsioonivorme. Programmiga tuleks 

täiendada meetmeid, mida võetakse 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 

182, ning sellega ei hõlmata 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia tootmist. 

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 

programmiga toetada ettevõtjate koostööd 

kaitseotstarbeliste toodete ja 

kaitsetehnoloogia arendamisel. 

3) Mastaabisäästu paremaks 

ärakasutamiseks kaitsetööstuses tuleks 

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 
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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 

1). 

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 

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, 

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 
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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. 

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 

saaks tagada, et toetusesaajad peavad 

ajakavast kinni. 

8) Juhul kui programmi raames 

toetatavat meedet haldab liikmesriikide 

määratud projektijuht, peaks komisjon 

enne rahastamiskõlbliku meetme 

rakendajale toetusmakse tegemist 

projektijuhtiga sel teemal konsulteerima, 

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 



 

PE612.300v02-00 10/35 AD\1143849ET.docx 

ET 

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. 

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. 
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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. 

 

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 



 

PE612.300v02-00 12/35 AD\1143849ET.docx 

ET 

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 

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, 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 

16) Innovatsiooni ja 

tehnoloogiaarenduse edendamine 
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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. 

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 

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 
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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 

viisil toota ja hankida. 

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 -

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 

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 
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sageli kõige kulukam tegevus 

arendusetapis. Muude arendusetapi 

meetmete rahastamiskõlblikud kulud tuleks 

seevastu katta täies ulatuses. 

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 

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 

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, 
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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. 

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 

väärtusahelas, 

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 

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 
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 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: 

 

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 
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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 

 

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) 
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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 

 
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 
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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 

 

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 (f) tehnoloogia või vara arendamist, 
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 ET 

teostatavusuuringuid ja muid kaasnevaid 

meetmeid. 
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 

 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; 
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 (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 

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 % 

1. Toetusesaajad ja nende 

alltöövõtjad on avaliku või erasektori 
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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. 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

liikmed sõlmivad sisekokkuleppe, milles 

määratakse kindlaks nende õigused ja 

kohustused meetme rakendamisel 

(kooskõlas toetuslepinguga), välja arvatud 

tööprogrammis või projektikonkursi kutses 

ettenähtud nõuetekohaselt põhjendatud 

juhtudel. 

2. Meetmes osaleva konsortsiumi 

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 



 

AD\1143849ET.docx 27/35 PE612.300v02-00 

 ET 

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 

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 
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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 

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 
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 ET 

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. 

 

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 
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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, 

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 

3. Tööprogrammiga, mille eesmärk 

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

suurune osa kogueelarvest eraldatakse 
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piiriülest osalemist. 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 

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. 
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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. 

 

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 

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 
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väärtusahelas. 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 

delegeeritud määruse (EL) nr 1268/12 

artiklile 190 antud rahalist abi, nagu on 

sätestatud artikli 14 lõikes 1. 
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