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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ja põhiseaduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et nii ELi kui ka NATO liikmesriike mõjutavad viimase aja poliitilised 

sündmused ja mitmesugused ohud toovad veelgi selgemalt välja, kui kiiresti on vaja 

kujundada välja tõeline Euroopa julgeoleku- ja kaitseliit ning tugevdada Euroopa Liidu 

strateegilist autonoomiat; 

2. on seisukohal, et finantsressursside koondamine on peamine tegur, mille abil stimuleerida 

ELi ja selle liikmesriike tegelema proportsionaalselt praeguste raskustega julgeoleku ja 

kaitse valdkonnas; juhib tähelepanu asjaolule, et ELi suutmatus kasutada täiel määral ära 

Lissaboni lepinguga antavaid võimalusi tähendab seda, et keerulised ja väheatraktiivsed 

kulude jagamise mehhanismid takistavad liidu meetmete võtmist; on kindlalt veendunud, 

et ELi praegust julgeolekuolukorda arvesse võttes on väga oluline, et Lissaboni lepinguga 

sätestatud vahendid võetakse lõpuks kasutusele, eelkõige mis puudutab liikmesriikide 

vahelist koostööd ja koordinatsiooni, sealhulgas finants- ja eelarveküsimusi; 

3. tuletab meelde, et Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud julgeoleku- ja 

kaitsevaldkonnas ning tõhususe suurendamisest saadav võimalik kasu ulatuvad 

hinnangute kohaselt 26 miljardist eurost 130 miljardi euroni aastas, kuigi selliseid kulusid 

on erakordselt raske välja arvutada; rõhutab, kui oluline on parandada kaitsekulutusi 

suurema koostöö, tavapärase planeerimise ja hankekorralduse kaudu, et vältida 

dubleerimist, killustumist ja koostalitlusvõimega seotud probleeme; tuletab meelde, et 

Euroopa relvatööstus suudab vastata mitmesugustele kaitsevajadustele, ilma et peaks 

kasutama importi ELi-välistest riikidest; 

4. usub kindlalt, et liidu rahaliste vahendite kasutamine läbi ELi eelarve väljendaks selgelt 

ühtekuuluvust ja solidaarsust ning võimaldaks rahastamise paremat ja läbipaistvamat 

kontrollimist; on veendunud, et nii suurendatakse ELi eelarvet vastavalt vajadusele, ning 

see on võimalik täiendavate omavahendite või suuremate kogurahvatulul põhinevate 

omavahendite kaasamisel; 

5. nõuab tungivalt, et lühikese aja jooksul võetaks järgmised konkreetsed meetmed: 

– muudetakse ja laiendatakse põhjalikult Athena mehhanismi, et tagada ELi missioonide 

kollektiivsem rahastamine; 

– pannakse alus alalisele struktureeritud koostööle ning ELi lepingu artikli 41 lõikes 3 

sätestatud käivitusfondile, mis aitaks käivitada ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

(ÜJKP) sõjalised operatsioonid märksa kiiremini; 

– uuritakse võimalusi Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) eelarve optimaalseks 

rahastamiseks; 

– ettevalmistava tegevuse täielik rakendamine ÜJKP alaste teadusuuringute vallas, 

tunnistades, et tegemist on uue poliitilise algatusega, millel on märkimisväärne mõju 

ELi eelarvele, millele selle olemuse tõttu tuleb jätkuvalt eraldada uusi vahendeid; 

julgustab kõigi asjaomaste sidusrühmade asjakohase nõuandefoorumi loomist, et kõige 
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paremini sobitada pakkumise ja nõudluse osapooli järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames kavandatud kaitsealaste teadusuuringute programmi 

ettevalmistamisel; 

6. on arvamusel, et pikas perspektiivis peaks EL uurima võimalusi ühise eelarve 

kasutuselevõtmiseks, millest rahastatakse muu hulgas juhtimisstruktuuri, ühisoperatsioone 

ja seadmeid ning ÜJKP teadusuuringute nõuetekohast ELi programmi, arvestades 

riigikaitse sektori eripära; ootab, et komisjon esitaks ettepaneku Euroopa kaitsekulutuste 

fondi loomiseks; 

7. soovitab tungivalt Euroopa Komisjonil, Euroopa Kaitseagentuuril ja liikmesriikidel 

aktiivselt osaleda Euroopa kaitsealase tegevuskava rakendamise protsessis; kutsub 

komisjoni üles selgitama 2017. aasta esimeses kvartalis Euroopa Kaitsefondi eelarve 

juriidilist struktuuri ja rahastamist. 

  



 

AD\1115415ET.docx 5/5 PE594.135v02-00 

 ET 

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD 
LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 25.1.2017    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

25 

4 

1 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard 

Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal 

Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris 

Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Victor Negrescu, 

Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios 

Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele 

Viotti, Tiemo Wölken 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov, Marco Valli 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Paul Brannen, Ulrike Lunacek 

 
 


