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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta – aastaaruanne
(2019/2135(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 20. detsembri 2013. aasta, 26. juuni 2015. aasta, 
15. detsembri 2016. aasta, 22. juuni 2017. aasta, 28. juuni 2018. aasta, 14. detsembri 
2018. aasta ja 20. juuni 2019. aasta järeldusi,

– võttes arvesse nõukogu 25. novembri 2013. aasta, 18. novembri 2014. aasta, 18. mai 
2015. aasta, 27. juuni 2016. aasta, 14. novembri 2016. aasta, 18. mai 2017. aasta, 
17. juuli 2017. aasta, 25. juuni 2018. aasta ja 17. juuni 2019. aasta järeldusi ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 28. juunil 2016. aastal esitatud dokumenti „Ühtne visioon, ühine 
tegevus: tugevam Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika 
strateegia“,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja, komisjoni presidendi ja Põhja-Atlandi 
Lepingu Organisatsiooni (NATO) peasekretäri 8. juuli 2016. aasta ja 10. juuli 
2018. aasta ühisdeklaratsioone,

– võttes arvesse 42 ühist ettepanekut, mille Euroopa Liidu Nõukogu ja Põhja-Atlandi 
Nõukogu kiitsid heaks 6. detsembril 2016, ning 14. juuni ja 5. detsembri 2017. aasta 
eduaruandeid nende rakendamise kohta ja mõlema nõukogu poolt 5. detsembril 2017 
heaks kiidetud 32 uut ettepanekut,

– võttes arvesse 7. juuni 2017. aasta aruteludokumenti Euroopa kaitse tuleviku kohta,

– võttes arvesse oma 12. septembri 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu sõjaliste 
struktuuride olukorra ja tulevikuväljavaadete kohta1,

– võttes arvesse oma 12. septembri 2017. aasta resolutsiooni Euroopa kosmosestrateegia 
kohta2,

– võttes arvesse oma 22. novembri 2016. aasta resolutsiooni Euroopa kaitseliidu kohta,3

– võttes arvesse oma 16. märtsi 2017. aasta resolutsiooni ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika põhiseadusliku, õigusliku ja institutsioonilise mõju ning Lissaboni 
lepingust tulenevate võimaluste kohta4,

1 ELT C 93, 9.3.2016, lk 144.
2 ELT C 337, 20.9.2018, lk 11.
3 ELT C 224, 27.6.2018, lk 18.
4 ELT C 263, 25.7.2018, lk 125.
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– võttes arvesse oma 5. juuli 2017. aasta resolutsiooni volituse kohta 2018. aasta eelarve 
projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks5,

– võttes arvesse oma 11. detsembri 2018. aasta resolutsiooni sõjaväelise liikuvuse kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL) 
2018/1092, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programm eesmärgiga toetada liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlikku resolutsiooni 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
Euroopa Kaitsefond8,

– võttes arvesse oma 23. novembri 2016. aasta resolutsiooni ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu 
aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta)9, 13. detsembri 2017. aasta 
resolutsiooni ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta10 ning 
12. detsembri 2018. aasta resolutsiooni ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise 
aastaaruande kohta11,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 14. novembril 2016. aastal esitatud dokumenti „Julgeoleku- ja 
kaitseküsimuste rakenduskava“,

– võttes arvesse oma 13. juuni 2018. aasta resolutsiooni ELi ja NATO suhete kohta12,

– võttes arvesse komisjoni 30. novembri 2016. aasta teatist „Euroopa kaitsealane 
tegevuskava“ (COM(2016)0950),

– võttes arvesse uut paketti, mida komisjon esitles 7. juuni 2017. aasta pressiteates 
„Kaitset pakkuv Euroopa: Euroopa Komisjon algatab arutelu julgeoleku- ja 
kaitsekoostöö liidu loomiseks“,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2016. aasta resolutsiooni ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika rakendamise kohta13, 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta14 ning 12. detsembri 
2018. aasta resolutsiooni ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande 
kohta15,

5 ELT C 334, 19.9.2018, lk 253.
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0498.
7 ELT L 200, 7.8.2018, lk 30-43.
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0430.
9 ELT C 224, 27.6.2018, lk 50.
10 ELT C 369, 11.10.2018, lk 36.
11 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0514.
12 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0257.
13 ELT C 238, 6.7.2018, lk 89.
14 ELT C 369, 11.10.2018, lk 47.
15 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0513.
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– võttes arvesse 28. märtsil 2018 avaldatud ELi sõjaväelise liikuvuse tegevuskava,

– võttes arvesse nõukogu järeldusi teemal „ÜRO ja ELi rahuoperatsioonide ja 
kriisiohjamise strateegilise partnerluse tugevdamine: 2019.–2021. aasta prioriteedid“, 
mis võeti vastu 18. septembril 2018,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A9-0000/2019),

Jätkuvalt ebakindel ja ettearvamatu julgeolekuolukord

1. võtab teadmiseks, et Euroopa Liidu strateegiline keskkond on pidevalt halvenevas 
seisukorras, kuna toime tuleb tulla mitmesuguste raskustega, mis mõjutavad otseselt või 
kaudselt liikmesriikide ja nende kodanike julgeolekut: relvastatud konfliktid Euroopa 
kontinendi ida- ja lõunapiiril, džihaadi terrorism, küberrünnakud, kontrollimatud 
rändevood, suurenenud ohud loodusvaradele, kliimamuutused jne;

2. on seisukohal, et ebastabiilsus ja ettearvamatus liidu piiridel ja selle lähinaabruses 
(Põhja-Aafrika, Lähis-Ida, Ukraina, Kaukaasia, Balkani riigid jne) ohustavad otseselt 
mandri julgeolekut; rõhutab, et sise- ja välisjulgeolek on lahutamatult seotud;

3. täheldab, et ülemaailmsed osalejad (USA, Hiina, Venemaa), aga ka üha rohkem 
piirkondlikke osalejaid (Türgi, Iraan, Saudi Araabia jne) püüavad oma võimu kinnitada, 
esinedes ühepoolsete diplomaatiliste seisukohtadega ja suurendades oma sõjalisi 
võimeid;

4. peab kahetsusväärseks, et asjaomased osalejad eiravad seda tehes tahtlikult rahu 
säilitamiseks hädavajalikke mitmepoolseid mehhanisme või püüavad isegi neid 
hävitada;

5. täheldab, et liidu reageerimine uutele kriisidele ja uuele rahvusvahelisele olukorrale 
ning vastav poliitiline, diplomaatiline ja sõjaline kohandumine on olnud aeglane; on 
seisukohal, et mis puudutab konkreetselt kaitsevaldkonda, siis ebapiisavad 
investeeringud, ebaühtlane võimekus ja koostalitlusvõime puudumine, aga ka eriti 
poliitiline soovimatus rakendada rangeid sätteid, mis on ometi ette nähtud Euroopa 
aluslepingutega ja ka mitmete liikmesriikidevahelise koostöö vormide puhul, on 
nõrgendanud liidu võimet etendada väliskriisides otsustavat rolli; tunnistab lisaks, et 
ükski riik ei suuda Euroopa mandri ja tema lähikonna julgeolekuprobleeme ka üksi 
lahendada;

6. tunneb antud halvenenud ja heitlikus olukorras heameelt selle üle, et Euroopa riikide ja 
Euroopa institutsioonideni on küll hilinemisega, kuid sügavalt jõudnud arusaamine 
ühistest julgeolekuhuvidest ning neil on kasvav poliitiline tahe tegutseda oma 
julgeoleku huvides ühiselt, kasutades selleks rohkem sõltumatuid poliitikavahendeid;

7. on veendunud, et vastus liidu julgeolekuprobleemidele peitub eelkõige tema 
strateegilise autonoomia suurendamises;
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Vajadus suurendada Euroopa strateegilist autonoomiat

8. märgib, et 28 riigipead ja valitsusjuhti tunnistasid Euroopa strateegilise autonoomia 
soovi esimest korda 2016. aasta juunis Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias, mille liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ja komisjoni asepresident esitas 28. juunil 2016;

9. on seisukohal, et Euroopa strateegilise autonoomia põhimõte seisneb liidu võimes 
tugevdada oma kaalutlusõigust, otsustus- ja tegevusvabadust, kui asjaolud seda 
nõuavad, et kaitsta oma huve ja väärtusi;

10. on seetõttu seisukohal, et Euroopa strateegiline autonoomia seisneb eeskätt liidu 
suutlikkuses kriisiolukorda hinnata ja teha autonoomne otsus, mis eeldab kindlasti 
sõltumatut otsustusprotsessi, hindamisvahendeid ning analüüsi- ja tegevusvabadust; on 
samuti seisukohal, et Euroopa strateegiline autonoomia põhineb liidu suutlikkusel 
tegutseda üksi, kui kaalul on tema huvid (operatsioonitandrid, mida tema Euroopa 
partnerid ei loe prioriteetseks) või olemasoleva koostöö raames; on ühtlasi seisukohal, 
et Euroopa strateegiline autonoomia on osa mitmepoolsest raamistikust, kus täidetakse 
ÜROs võetud kohustusi ja mis täiendab muid liite (NATO) ja partnerlusi, kuhu enamik 
liikmesriike astunud on; rõhutab tungivalt, et strateegiline autonoomia ei tähenda, et liit 
peaks igal pool ja igal ajal alati üksi tegutsema;

11. on arvamusel, et Euroopa strateegilise autonoomia väljakujunemine oleneb Euroopa 
kaitsealase koostöö loomisest tehnoloogia-, võimekusealastes, tööstus- ja 
tegevusvaldkondades; on seisukohal, et üksnes pragmaatilistel algatustel põhinev 
konkreetne ja paindlik koostöö aitab järk-järgult raskustest üle saada, rajada tõelise 
ühise strateegilise kultuuri ning kujundada ühiseid lahendusi, mis vastavad Euroopa 
peamistele julgeoleku- ja kaitseprobleemidele;

12. rõhutab, et strateegilist autonoomiat on võimalik saavutada vaid siis, kui liikmesriigid 
näitavad üles solidaarsust, mis tähendab eelkõige vajadust eelistada Euroopa võimete 
hankimist, kui varustus on tegelikult kättesaadav ja konkurentsivõimeline;

13. on seisukohal, et Euroopa strateegilise autonoomia põhimõte on õiguspärane ja vajalik 
püüdlus ning see peab jääma Euroopa kaitsepoliitika üheks põhieesmärkidest; rõhutab, 
et eurooplased kannavad selle praktilise ja operatiivse rakendamise eest ühist vastutust;

Kindlamad reaalsed edusammud Euroopa strateegilise autonoomia tugevdamiseks

14. märgib, et Euroopa strateegiline autonoomia peab väljenduma nii tööstuse, võimekuse 
(ühised programmid, kaitsetehnoloogiasse investeerimine) kui ka operatiivtegevuse 
valdkonnas (operatsioonide rahastamine, partnerite suutlikkuse suurendamine, 
missioonide plaanimise ja juhtimise võime);

ÜJKP missioonid ja operatsioonid

15. on seisukohal, et Euroopa kaitse sõltub suuresti liidu tõsiselt võetavast sõjalise 
sekkumise suutlikkusest välistel operatsioonitandritel;
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16. märgib, et liit tegutseb praegu kolmel mandril, kuhu on saadetud 16 tsiviil- või sõjalist 
missiooni (kümme tsiviil- ja kuus sõjalist missiooni, millest kolm täitevvolitustega ja 
kolm täitevvolitusteta missiooni); tunnustab nende missioonide panust rahvusvahelisse 
rahusse, julgeolekusse ja stabiilsusesse; rõhutab, et nende rakendamisega peab 
kaasnema Lissaboni lepingus sätestatud ja viimastel aastatel kasutusele võetud 
vahendite muutmine, mis peaks neid tõhustama;

17. julgustab liikmesriike ja Euroopa struktuure säilitama esmatähtis ja suur kaasatus 
Aafrikas; tunneb seetõttu heameelt nõukogu 2018. aasta juuli otsuse üle pikendada 
sõjalise väljaõppemissiooni EUTM RCA volitust kaheks aastaks ja nõukogu kavatsust 
käivitada sõjalise komponendi täiendamiseks tsiviilmissioon; märgib, et hiljutised 
arengusuunad on positiivne märk liikmesriikide taaskordsest kaasatusest;

18. rõhutab liidu üldist kaasatust Sahelis ja Aafrika Sarve piirkonnas kuue tsiviil- (EUCAP 
Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) ja sõjalise missiooni (EUTM Mali, EUTM 
Somalia, ATALANTA) kaudu; peab tervitatavaks ja julgustab jõupingutusi, mida 
tehakse selleks, et Saheli piirkonna tsiviilmissioonid toimiksid piirkonnaüleselt, 
arvestades, et julgeolekuprobleemid ületavad nende riikide piire, kuhu Euroopa 
missioonid saadetud on;

19. on mures Burkina Fasos valitseva olukorra halvenemise pärast; tõstatab küsimuse, 
kuivõrd asjakohane oleks tsiviil- ja/või sõjalise missiooni lähetamine, et tugevdada 
julgeolekusektori juhtimist, inimõiguste austamist ja elanike usalduse taastamist oma 
julgeolekujõudude vastu;

20. nõuab, et nõukogu ja liikmesriikide poolt 2018. aasta novembris vastu võetud 
tsiviilmissioonide pakti, mille eesmärk on suurendada ÜJKP tsiviilmissiooni vahendeid, 
et muuta missioonid paindlikumaks ja paremini toimivaks, misläbi oleks tagatud liidu 
kohapealse tegevuse tõhusus ja usaldusväärsus, hakataks kiiresti rakendama;

21. märgib siiski, et ÜJKP missioonide ja operatsioonide tõhusust pärsib tavaliselt 
liikmesriikide ja ELi institutsioonide üha suurenev vastumeelsus nende missioonide ja 
operatsioonide tõhustamise suhtes nii inimressursside kui ka volituse küsimuses; tõdeb 
seega, et ÜJKP sõjaliste operatsioonide puhul on üha sagedamini tegemist 
keskendumisega relvajõudude väljaõppele (EUTM) ja täitevvolitused puuduvad;

22. märgib murega, et ÜJKP viimaste tsiviil- ja sõjaliste operatsioonide tõhusust on 
halvanud püsivad struktuursed puudused;

23. peab kahetsusväärseks, et otsustus- ja kasutuselevõtu protsess on pikk; tuletab meelde, 
et viimasel ajal on väga vähestele sõjalistele operatsioonidele antud täitevvolitusi, kuna 
kulukohustuste üle otsustamise kiiruses on erinevusi, ning nõuab sellega seoses ÜJKP 
struktuuride ja menetluste kohandamist, et lähetada missioone kiiremini, paindlikumalt 
ja sidusamalt; märgib, et kasutusele on võetud uus kriisiohjevahend, mille raames 
alustatakse minimissioone Euroopa Liidu lepingu artikli 28 alusel, et kriisidele kiiremini 
ja paindlikumalt reageerida;

24. rõhutab, et haldus- ja eelarvemenetluste vähene paindlikkus tekitab kohapeale saadetud 
töötajatele suuri raskusi;
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25. rõhutab vajadust missioonide ja operatsioonide korrapärase hindamise järele, et 
parandada nende tõhusust; palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil kehtestada 
volitused ja eelarve, mis vastavad operatsioonidele, ja näha ette väljumisstrateegia; 
nõuab sellega seoses korrapärasemat konsulteerimist pädevate 
parlamendikomisjonidega ning palub viimastel saata oma lähetusi ja delegatsioone 
eelkõige piirkondadesse, kus toimuvad ÜJKP missioonid ja operatsioonid;

26. tuletab meelde, kui tähtis on korraldada Euroopa relvajõudude ühist väljaõpet ja 
ühisõppusi, mis edendavad koostalitlusvõimet, et missioonideks võimalikult hästi ette 
valmistuda ja tulla toime mitmesuguste nii tavaliste kui ka ebatavaliste ohtudega;

27. rõhutab relvajõudude varustuse pidevat puudulikkust, mis pärsib väljaõppemissioonide 
edukust; juhib tähelepanu sellele, et vajalikku varustust on raske õigeaegselt tarnida 
(siduvate hankemenetluste järgimise nõue jne); on arvamusel, et kolmandate riikide 
sõjavägedele mõeldud koolituse ja nõuannete puhul on pikas perspektiivis äärmiselt 
raske saavutada positiivseid tulemusi, kui neile jõupingutustele ei suudeta lisada 
kasulikke ja koordineeritud varustusprogramme; kiidab heaks algatuse „Julgeoleku ja 
arengu toetamine suutlikkuse suurendamise kaudu“, mille tulemusena vaadati 
2017. aastal läbi stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend („ICSP +“), mis 
võimaldab rahastada kolmandate riikide relvajõudude väljaõpet ja mittesurmava 
varustuse tarnimist; märgib, et praeguseks on Malis, Kesk-Aafrika Vabariigis ja 
Burkina Fasos vastu võetud kolm projekti; rõhutab, et kohaliku elanikkonna seas on 
suur nõudlus toetuse järele väljaõppe ja varustuse tarnete valdkonnas;

28. peab kahetsusväärseks vägede moodustamise probleemi eelkõige sõjaliste missioonide 
käivitamisel; rõhutab, et EUTM Somalia puhul on vajalike jõudude koondamine 
osutunud raskeks; märgib, et viimasel väeloome üldkonverentsil, mis toimus 4. juunil 
2019, märgiti, et missioon võib isikkoosseisu nappuse tõttu nurjuda; märgib, et liidu 
käimasolevad sõjalised operatsioonid puudutavad keskmiselt vaid umbes kümmet 
liikmesriiki; rõhutab, et missiooni edu põhiteguriteks on kohapealse isikkoosseisu 
pädevus, professionaalsus ja pühendumus; kutsub liikmesriike üles tegema suuremaid 
pingutusi seoses missioonidele lähetatava isikkoosseisu kvalifikatsiooniga ning palub 
Euroopa välisteenistusel ja komisjonil parandada missioonide ametikohtade täituvust;

29. peab küsitavaks teatavate missioonide jätkamise asjakohasust; on arvamusel, et liit peab 
koondama oma jõupingutused missioonidele, kus tal on suurim lisaväärtus;

30. võtab teadmiseks 26. septembri 2019. aasta otsuse pikendada Euroopa Liidu 
mereoperatsiooni Vahemerel (EUNAVFOR MED Sophia) kuue kuu võrra kuni 
31. märtsini 2020; peab väga kahetsusväärseks, et mereväe kohalolek ajutiselt 
külmutati; rõhutab tungivat vajadust jõuda liikmesriikide vahel kokkuleppele ning 
nõuab mereressursside taastamist ja volituse täielikku rakendamist;

31. on seisukohal, et ÜJKP missioonide ja operatsioonide rahastamise küsimus on selle 
poliitika jätkuvuse seisukohast väga oluline; juhib tähelepanu sellele, kui oluline on 
vaadata läbi Athena mehhanism, et see hõlmaks ÜJKP sõjaliste operatsioonide ja 
missioonide kõiki kulusid; kiidab sellega seoses heaks komisjoni asepresidendi ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tehtud ettepaneku, mida toetas ka 
komisjon, luua Euroopa rahutagamisrahastu, millest rahastataks teatavaid liidu 
kaitsekulutusi, eelkõige ÜJKP sõjaliste operatsioonide ühiseid kulusid ning partnerite 
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suutlikkuse suurendamisega seotud kulutusi; loodab, et liikmesriigid jõuavad selle 
vahendi kasutusele võtmises kiiresti kokkuleppele; rõhutab, kui tähtis on suurendada 
liidu finantsreeglite paindlikkust, et parandada liidu kriisidele reageerimise võimet ja 
rakendada Lissaboni lepingu sätteid; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kaaluma 
paindliku mehhanismi loomist, mis võimaldaks aidata ÜJKP missioonil osaleda 
soovivatel liikmesriikidel sellega seotud kulusid kanda, hõlbustades sellega nende 
otsuse langetamist missiooni käivitamise või tugevdamise kohta; märgib, et see vahend 
oleks täielikult kooskõlas liidu strateegilise autonoomia eesmärkidega operatiivtegevuse 
valdkonnas;

32. toetab sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse (MPCC) loomist 
täitevvolitustega missioonideks, et viia läbi kõiki ÜJKP sõjalisi operatsioone; nõuab 
koostöö tõhustamist MPCC ja tsiviilmissioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse 
vahel; juhib tähelepanu värbamise ja vahendite kättesaadavaks tegemise probleemile, et 
MPCC võiks olla täielikult efektiivne; kutsub Euroopa välisteenistust üles muutma 
MPCC virtuaalsest üksusest, millel on mitu töötajate lähetamise kohta, kindlaks tsiviil-
sõjaliseks operatsioonide plaanimise ja juhtimise üksuseks;

33. tõdeb, et ELi lahingugrupid ei toimi, kuna neid ei ole siiani kasutatud alates nende 
loomisest 2007. aastal, ja see on eelkõige tingitud kõigi liikmesriikide konstruktiivse 
suhtumise puudumisest ning nende gruppide rakendamise ja rahastamise keerukusest, 
mis on vastuolus algselt seatud kiiruse ja tõhususe eesmärgiga;

34. märgib, et vastastikuse abistamise klausel (ELi lepingu artikli 42 lõige 7), mida on ühel 
korral rakendatud, näitab liikmesriikide vahelist solidaarsust ühises terrorismivastases 
võitluses; märgib siiski, et selle artikli aktiveerimise tingimusi ja vajaliku abi praktilisi 
üksikasju ei ole kunagi selgelt määratletud; kutsub üles seda vahendit tõhusamalt 
rakendama;

35. on veendunud, et ÜJKP missioonide ja operatsioonide elluviimine peab tuginema 
paindlikele vahenditele, et ELil ja selle liikmesriikidel oleks hõlpsam pühenduda 
Euroopa strateegilise autonoomia tagamisele Euroopa stabiilsuse huvides; rõhutab 
sellega seoses, kui tõhusad on modulaarsed, mitmeotstarbelised ja tõeliselt toimivad 
juhtimisstruktuurid, nagu Euroopa armeekorpus (Eurocorps); märgib, et selle peakorteri 
missioon on edukalt laienenud ja mitmekesisemaks muutunud: aastatel 2015–2018 
rakendati Euroopa solidaarsuskorpust neli korda ELi väljaõppemissioonide raames 
Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (EUTM Mali ja EUTM RCA); kutsub liikmesriike ja 
komisjoni üles järgima seda paindlikku ja operatiivkoostööd, mis on juba tõestanud oma 
kasulikkust ja tõhusust;

36. ootab, et EL kasutaks tõhusalt kõiki olemasolevaid ÜJKP vahendeid diplomaatia, 
koostöö, arengu, konfliktide lahendamise ja rahuvalve valdkonnas; tuletab meelde, et 
ÜJKP sõjalised ja tsiviilvahendid ei saa mingil juhul olla ainus lahendus 
julgeolekuküsimustele ning et alati tuleks vastu võtta üldine lähenemisviis; on 
seisukohal, et ainult kõigi nende vahendite kasutamine selle tervikliku lähenemisviisi 
alusel tagab vajaliku paindlikkuse kõige ambitsioonikamate julgeolekueesmärkide 
tõhusaks saavutamiseks;

Võime ja tööstusvaldkond
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37. rõhutab, et Euroopa strateegilise autonoomia tugevdamine põhineb tingimata 
liikmesriikide võimete ja kaitse-eelarvete suurendamisel ning Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilise ja tööstusliku baasi tugevdamisel;

38. väljendab heameelt selle üle, et kaitse-eelarvetes on toimunud märkimisväärne pööre 
relvajõudude toetamise suunas; on arvamusel, et seda tuleks ELi tasandil toetada ja 
edendada;

39. tunnustab ELi institutsioonide ja liikmesriikide hiljutiste jõupingutusi, mis järgnesid 
ELi üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia avaldamisele, et anda uus jõud ÜJKP 
seni virtuaalsetele vahenditele ja rakendada täielikult Lissaboni lepingu sätteid; rõhutab, 
et neid paljutõotavaid eesmärke tuleb nüüd konsolideerida ja järgnema peavad 
konkreetsed meetmed, et need eesmärgid aitaksid tõhusalt kaasa Euroopa julgeoleku 
tagamisele;

40. võtab rahuloluga teadmiseks Euroopa Komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepaneku luua 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus kaitsevaldkonnale 13 miljardi euro suurune 
eelarverida tööstuspoliitika raames; märgib, et see ettepanek, mis näitab komisjoni 
enneolematut toetust, sõltub nüüd liikmesriikide ühehäälsest nõusolekust järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku käigus;

41. väljendab heameelt komisjoni 2017. aasta juuni ettepaneku üle luua Euroopa 
Kaitsefond, mis soodustaks liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks Euroopa 
kaitsetööstust; märgib, et see ettepanek on esimene algatus, mille puhul ühenduse 
vahendeid kasutatakse otseselt kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see on oluline 
edasiminek Euroopa kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka tööstuslikult; märgib, et 
Euroopa Kaitsefondist võiks rahastada selliseid struktuuriprojekte nagu Euroopa 
tuleviku lennukid või tankid või Euroopa raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta tööprogrammis keskendutakse elektromagnetilise 
spektri domineerimisele ja tulevastele murrangulistele tehnoloogiatele 
kaitsevaldkonnas, mis on pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise sõltumatuse 
säilitamiseks kaks olulist valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, et komisjon võttis 
2019. aasta märtsis vastu esimese Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi (EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa konkursikutset, sealhulgas 
Eurodrone, mis on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks võtmetähtsusega; rõhutab, et 
2020. aastal järgneb veel 12 konkursikutset, mis hõlmavad prioriteetseid küsimusi 
kõikides valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu võetud hankeotsuste ja Euroopa Kaitsefondi 
raames toimuva tööstus- ja tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete vahel;

42. kiidab heaks alalise struktureeritud koostöö tegeliku rakendamise, mis on oluline samm 
liikmesriikidevahelise tihedama koostöö suunas julgeoleku ja kaitse valdkonnas; 
rõhutab, et see säte, mis kehtestati 2009. aasta Lissaboni lepinguga (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 46), on õiguslikult siduv ja sisaldab ambitsioonikaid 
kohustusi, et võimaldada Euroopa riikidel, kes soovivad seda teha, liikuda kiiremini 
ühiste kaitseprojektide suunas; tõdeb, et alalisel struktureeritud koostööl võib olla oma 
osa Euroopa nõudluse struktureerimisel; märgib, et märkimisväärne hulk Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi jaoks abikõlblikke projekte 
töötatakse välja alalise struktureeritud koostöö raames ning nende suhtes võidakse 
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kohaldada ka kõrgemaid toetusmäärasid; toetab alalise struktureeritud koostöö 
projektide ja Euroopa Kaitsefondi vahelist täielikku sidusust;

43. rõhutab alalise struktureeritud koostöö, 2017. aastal alguse saanud kaitseküsimuste iga-
aastase kooskõlastatud läbivaatamise ja Euroopa Kaitsefondi tiheda seotuse olulisust 
liikmesriikide kaitsevõime suurendamiseks; rõhutab, et uued projektid peaksid olema 
osa võimearenduskavast, mis võimaldab tõhustada liikmesriikide vahelist koostööd 
Euroopa Kaitseagentuuri raames, et vähendada võimete erinevust; on seisukohal, et 
kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine peaks tulemuslikult kaasa 
aitama riikide relvajõudude investeeringute ja võimete ühtlustamisele, tagades seeläbi 
ELi strateegilise ja operatiivse autonoomia ning võimaldades liikmesriikidel tõhusamalt 
kaitsesse investeerida;

44. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku eraldada järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus sõjaväelise liikuvuse projektidele 6,5 miljardit eurot;

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga alustamise, 
kuna ühtegi neist ei ole seni käivitatud; märgib, et ainult neli projekti saavutavad 2019. 
aastal oma esmase operatsioonivõime; juhib tähelepanu mõnede projektide 
ambitsioonikuse ja ulatuse puudumisele, kuna need ei võimalda kõrvaldada kõige 
ilmsemaid puudujääke võimetes, seda eelkõige esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis hõlmavad võimalikult paljusid liikmesriike; 
märgib, et soovitav osalemine alalise struktureeritud koostöö projektides ei tohi 
ohustada osalevate liikmesriikide kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et kolmandate 
riikide osalus peab toimuma väga rangetel tingimustel ning kindla ja tõhusa 
vastastikkuse alusel; kutsub liikmesriike üles esitama üleeuroopalise strateegilise 
mõõtmega projekte, tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja 
tööstuslikku baasi, mis on strateegilise autonoomia suurendamise protsessi oluline osa 
ja rohkem operatiivsusele suunatud, et reageerida otseselt Euroopa relvajõudude 
vajadustele operatsiooniolukorras;

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on veel virtuaalne; tuletab meelde, et see instrument ei 
ole veel lõplikult heaks kiidetud, vaid ainult 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; tuletab sellega seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja strateegilist laadi nii tööstuse konkurentsivõime 
kui ka ELi strateegilise autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma arvesse esialgseid 
kogemusi, mis on saadud Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi 
ning kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike üksuste valimise puhul erandite kohaldamisel; 
palub, et liikmesriigid kaasataks alati täiel määral otsuste tegemisse, et vältida 
ülemäärast bürokraatiat ning tagada programmide vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub sellest, 
kas fond suudab integreerida osalevate riikide spetsiifilised kaitsefunktsioonid ja tagada 
piisavad eelarvevahendid, vältides samal ajal tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele kaitseinvesteeringutele ja koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
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reguleerides kolmandate isikute poolt kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja fondist 
rahastatavatele projektidele, on täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise sõltumatuse 
eesmärgiga;

47. loodab, et otsused, mis käsitlevad kolmandate isikute osalemist alalise struktureeritud 
koostöö projektides, ei sea mingi juhul kahtluse alla Euroopa Kaitsefondi ja Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi läbirääkimistel kokkulepitud 
tingimusi, arvestades, et nende programmide rahastamine toimub üksnes Euroopa 
vahenditest;

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori strateegilist mõõdet ja rõhutab, et tehnoloogia 
arendamisel tuleb edasi liikuda nii tsiviil- kui ka militaarrakenduste abil, mis on 
võimelised tagama Euroopa strateegilise sõltumatuse; väljendab heameelt komisjoni 
kosmoseprogrammi käsitleva ettepaneku (16 miljardit eurot) üle, mille eesmärk on 
ergutada järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi juhtpositsiooni 
kosmosevaldkonnas; väljendab heameelt edusammude üle ELi satelliidipõhiste teenuste 
valdkonnas (Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et liidu otsustusliku ja operatiivse 
autonoomia jaoks on oluline omada piisavaid satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, kommunikatsiooni ja kosmoseseire valdkonnas; on 
seisukohal, et kosmosepõhised teenused tuleks täielikult operatiivseks muuta, et toetada 
ÜJKP missioone ja operatsioone kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; rõhutab 
vajadust rahastada Euroopa Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel on 
kosmosemõõde ja mille puhul liit saab anda tõelist lisaväärtust;

49. on veendunud, et liit on eluliselt huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna loomisest, 
mis võimaldab kaupade ja inimeste vaba liikumist; märgib, et valdavalt kontrollivad 
strateegilisi ressursse, elutähtsat taristut ja võimeid liikmesriigid ja et Euroopa 
julgeoleku jaoks on esmatähtis liikmesriikide tahe tõhustada koostööd; kinnitab uuesti 
ELi rolli üleilmse merendusjulgeoleku tagajana ning rõhutab, kui oluline on arendada 
asjakohast sõjalist ja tsiviilvõimekust; peab sellega seoses kiiduväärseks Euroopa Liidu 
merendusjulgeoleku strateegia läbivaadatud tegevuskava vastuvõtmist 2018. aasta 
juunis;

50. on seisukohal, et liit ja selle liikmesriigid on vastamisi enneolematu ohuga, mis seisneb 
küberrünnakutes ning küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et küberrünnakud 
kujutavad oma olemuse tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa tasandil reageerimist; 
kutsub liikmesriike üles üksteist vastastikku abistama, kui mõnda neist tabab 
küberrünnak;

51. väljendab heameelt jõupingutuste üle suurendada ELi suutlikkust tegeleda 
hübriidohtudega, mis kujutavad endast ebamäärase positsiooni, otsese ja kaudse surve 
ning sõjaliste ja mittesõjaliste võimete seotud kogumit ning kuuluvad ELi jätkuvate 
sise- ja välisjulgeolekuprobleemide hulka; võtab teadmiseks arutelud vastastikuse abi 
klausli rakendamise üle hübriidohtudele, et tagada ELi tulemuslik ühine reageering;

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab teadmiseks 
paljud sõjalised rakendused, mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest ja võimaldavad 
hallata ja stimuleerida operatiivkeskkonda, aidata kaasa otsustusprotsessile, tuvastada 
ohte ja töödelda luureandmeid; rõhutab, et usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
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võimete ja operatsioonide valdkonnas; kutsub liitu üles toetama investeeringuid sellesse 
valdkonda ja eelkõige murranguliste tehnoloogiate valdkonda olemasolevate vahendite 
(Euroopa Kaitsefond, Euroopa Innovatsiooninõukogu, tulevane programm „Euroopa 
horisont“, digitaalse Euroopa programm) kaudu;

53. tõdeb, et koostöö võimete valdkonnas on alles algusjärgus ja võtab aega, enne kui liit ja 
selle liikmesriigid tiheda ja pideva koostöö konkreetsetest tulemustest kasu saavad; on 
veendunud, et Euroopa ambitsioonide operatiivne rakendamine on pikaajaline ja 
põhineb liikmesriikide pideval poliitilisel tahtel; rõhutab vajadust paindliku koostöö 
järele paindlike ja modulaarsete vahendite abil, mis hõlbustavad strateegiliste tavade 
ühtlustamist ning vabatahtlike ja võimetega partnerite koostalitlusvõimet; ergutab 
spontaanset koostööd või vastastikkusel põhinevaid mehhanisme, nagu EATC (Euroopa 
lennutranspordi juhtimissüsteem), mis on juba tõestanud oma tõhusust, ning toetab selle 
laiendamist ka teistesse valdkondadesse (helikopter, arstiabi);

Kaitsekoostöö ja ÜJKP partnerlused 

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste võimest kaitsta 
oma huve kas iseseisvalt või institutsioonilise koostöö raames (NATO, ÜRO);

55. on seisukohal, et Euroopa strateegiline autonoomia peab põhinema kestlikul koostööl ja 
strateegilistel partnerlustel riikide ja organisatsioonidega, kes jagavad ELi väärtusi; 
väljendab heameelt ÜJKP partnerite panuse üle liidu missioonidesse ja 
operatsioonidesse;

56. peab oluliseks säilitada ELi ja Ühendkuningriigi vahel tugev, tihe ja privilegeeritud 
kaitse- ja julgeolekualane koostöö ka pärast Brexitit; rõhutab, et Ühendkuningriigiga 
tehtav koostöö aitab liidul võimete ja operatiivvaldkonnas oma võimeid maksimeerida; 
on seisukohal, et kaitseküsimustes tehtava koostöö valdkonnas tuleb välistada 
Ühendkuningriigi süstemaatiline väljajätmine; teeb ettepaneku sõlmida 
Ühendkuningriigiga kaitse- ja julgeolekuleping, mis võimaldaks tal võimalikult palju 
ELi vahendites osaleda;

57. tuletab meelde NATO keskset rolli kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt kinnitatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO partnerlus on 
hädavajalik, et lahendada Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid julgeolekuprobleeme; 
on seisukohal, et EL ja NATO peaksid koostöö tegemisel teineteist täiendama ning 
võtma arvesse teineteise eripära ja ülesandeid;

58. rõhutab ELi ja ÜRO partnerluse olulisust rahvusvaheliste konfliktide lahendamisel ja 
rahu kindlustamisel; kutsub mõlemat organisatsiooni üles veelgi rohkem kooskõlastama 
oma jõupingutusi valdkondades, kus nad kasutavad olulisi tsiviil- ja sõjalisi missioone, 
et vältida dubleerimist ja maksimeerida koostoimet;

59. rõhutab koostöö tähtsust ELi ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide vahel, eelkõige 
Aafrika Liidu ja OSCEga; on seisukohal, et EL peaks tugevdama dialoogi ja koostööd 
oma naabruses asuvate kolmandate riikidega, samuti piirkondlike ja allpiirkondlike 
organisatsioonidega;
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60. toetab paralleelselt institutsioonilise koostöö ja partnerlusega erinevaid paindliku, 
mitmetahulise, avatud ja samal ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku koostöö 
vorme nii ELi, NATO kui ka ÜRO struktuuride raames ja nendest väljaspool, kuna need 
võivad hõlbustada ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja tugevdada seeläbi ELi 
operatiivset strateegilist autonoomiat; rõhutab sellega seoses, et sellised koostöönäited 
nagu Euroopa sekkumisalgatus, Põhjamaade kaitsekoostöö (NORDEFCO) ning 
Saksamaa ja Madalmaade relvajõudude suurem integreerimine on kooskõlas 
liikmesriikidevahelise sõjalise koostöö hoogustamisega;

Institutsiooniline raamistik 

61. on seisukohal, et edasiminek Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed olulistele 
struktuurilistele muutustele; võtab teadmiseks teate, et Euroopa Komisjonis luuakse 
kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta siseturu voliniku 
vastutusalasse; märgib, et see uus peadirektoraat peaks vastutama liikmesriikide 
Euroopa kaitse valdkonna meetmete toetamise, koordineerimise või täiendamise eest 
ning aitama seega kaasa Euroopa strateegilise autonoomia tugevdamisele; võtab 
teadmiseks peadirektoraadi viie peamise ülesande määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja konkurentsivõimelise Euroopa kaitsevarustuse turu 
loomine, sõjaväelise liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva ja innovatiivse 
kosmosetööstuse kindlustamine, tulevase kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, kuidas 
peadirektoraat seostub ja suhtleb kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid ülesandeid täitvate 
struktuuridega (Euroopa Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus jne);

62. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
nõukogule, Euroopa Komisjoni siseturu volinikule, komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ÜRO peasekretärile, NATO 
peasekretärile, ELi kosmose-, julgeoleku- ja kaitsevaldkonnaga tegelevatele ametitele 
ning liikmesriikide parlamentidele.


