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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt Euroopa Ülemkogu otsuse üle lisada Euroopa kaitsetööstusturgude teema 

oma 2015. aasta juuni tippkohtumise päevakavasse; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et 

ehkki Euroopa Ülemkogu 2013. aasta detsembris leppis kokku strateegilistes meetmetes, 

ei toonud see kaasa ei konkreetseid meetmeid ega ka tihedamat koostööd ühtse 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) sidusrühmade vahel; kutsub Euroopa Ülemkogu 

andma kaitsepoliitika ja kaitsetööstusturu jaoks konkreetseid suuniseid, milles võetakse 

arvesse kaitsevaldkonna eripärasid ning mille eesmärk on sisejulgeoleku ja 

kaitsetööstusturu tugevdamine; 

2. tuletab meelde, et siseturgu ja kaitsepoliitikat ei tohiks käsitada vastandlikena; rõhutab, et 

hästitoimiv kaitsetööstustoodete siseturg aitaks suuresti kaasa ÜJKP eesmärkide 

täitmisele, ning kahetseb, et vaatamata kaitsevaldkonna direktiivide paketi vastuvõtmisele 

2009. aastal on selles suunas siiani vähe ära tehtud; toonitab, et ELi riigihangete 

õigusraamistiku nõuetekohane rakendamine liikmesriikide poolt võiks tõhustada riiklikke 

kaitsekulutusi ning tugevdada Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi; 

sellega seoses on veendunud, et liikmesriikide vaheline tihedam koostöö aitab vältida 

tegevuste dubleerimist ning avaldab rohkem kaudset soodsat mõju omavahel seotud eri 

sektoritele; 

3. märgib, et arvestades majanduskriisi ja liikmesriikide kaitse-eelarvete kärpimist praegusel 

ülemaailmsete ohtude ja probleemide teravnemise ajal, on nüüd tähtsam kui kunagi varem 

vahendeid võimalikult hästi kasutada ning selleks tegevust rohkem kooskõlastada, 

eelkõige kaitsesuutlikkuse valdkonnas; rõhutab, et liikmesriigid peavad varustuse 

hangetesse ja moderniseerimisse tehtavaid strateegilisi investeeringuid ette planeerima; 

4. rõhutab, et Euroopa Komisjoni algatatud kaitsepaketi eesmärk on toetada Euroopa 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet ning üks selle sihte on vähendada probleeme, mis 

tulenevad Euroopa kaitsetööstusturu killustatusest, teatavast protektsionistlikust 

suhtumisest kaitselepingute sõlmimisse ning kaitseotstarbeliste toodete veol kohaldatavate 

eri liikmesriikide kontrollirežiimide vähesest kooskõlastatusest; 

5. rõhutab, et ühtne kaitsetööstusturg tagaks täieliku läbipaistvuse ja hoiaks ära 

turumoonutusi põhjustava dubleerimise; toonitab, et ÜJKP rahu- ja julgeolekumissioonide 

edu sõltub suurel määral kiirreageerimissuutlikkusest ning et suuremal integreerimisel on 

protsesside ühtlustamisel ja kulude kärpimisel keskne tähtsus; 

6. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa kaitsetööstusturg nõuab innovatsioonile ja 

tehnoloogiale tuginevat ülimalt konkurentsivõimelist tööstusbaasi, mis võib suurendada 

koostoimet tänu tihedamale piiriülesele koostööle, ning et kahesuguse kasutusega 

teadusuuringutel on keskne tähtsus meie sõltumatuse ja tarnete, eelkõige kriitilise 

tähtsusega tarnete varustuskindluse tagamisel; 

Siseturu eeskirjades peituvate võimaluste täielik ärakasutamine 
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7. palub komisjonil ÜJKP missioonide tõhususe suurendamiseks viia ELi üldeelarve suhtes 

kohaldatavad finantseeskirjad kooskõlla uute riigihankeid ja lepingute sõlmimist 

reguleerivate direktiivide sätetega, eelkõige ÜJKP missioone silmas pidades, et tagada 

tsiviiloperatsioonide kiirus ja paindlikkus; 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa tehnilise ja kaitsealase innovatsiooni 

tugevdamiseks ning olulise kokkuhoiu saamiseks, samuti kaasaegse, ühtse ja 

konkurentsivõimelise Euroopa kaitsetööstuse tugevdamiseks tuleb meil saavutada 

mastaabisääst ja ELi ühine kaitsealaste riigihangete turg; rõhutab, et siseturu eeskirju 

tuleks tõhusama piiriülese koostöö kaudu täielikult ära kasutada, et seista vastu Euroopa 

kaitse- ja julgeolekusektori jätkuvale killustumisele, mis põhjustab kaitsevarustuse 

programmide dubleerimist ning riiklike kaitseasutuste ja kaitsetööstuse vaheliste suhete 

läbipaistmatust; nõuab tungivalt, et liikmesriigid tühistaksid siseriiklikud eeskirjad, mis on 

vastuolus direktiividega 2009/43/EÜ ja 2009/81/EÜ ja takistavad kaitsealaste riigihangete 

siseturu kujunemist, ning rakendaksid ja jõustaksid nõuetekohaselt direktiivi 2009/81/EÜ 

kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihankelepingute sõlmimise kohta ning direktiivi 

2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo kohta; palub komisjonil võtta 

erimeetmed nimetatud direktiivide nõuetekohase rakendamise tagamiseks ning kontrollida 

ja jälgida liikmesriikide ülevõtmismenetlusi, tagamaks et need ei põhjusta turumoonutusi; 

9. palub komisjonil ressursside parimaks kasutamiseks soovitada liikmesriikidel korraldada 

direktiivis 2009/81/EU sätestatud viisil ühishankeid selliste kesksete asutuste kaudu nagu 

Euroopa Kaitseagentuur; 

10. nõuab tungivalt, et komisjon teeks suuremaid jõupingutusi võrdsete konkurentsitingimuste 

loomiseks Euroopa kaitsetööstusturgudel ning võitleks liikmesriikide protektsionistliku 

tegevuse vastu, edendades piiriülest koostööd ja parandades juurdepääsu kaitsetööstuse 

tarneahelatele ning võttes meetmeid lõpu tegemiseks olukorrale, kus ühed liikmesriigid 

toimivad üksnes kaitsetehnoloogia pakkujatena ja teised vaid ostjatena; sellega seoses on 

veendunud, et direktiivis 2009/81/EÜ sätestatud kõrvalejätmise kasutamine peab olema 

nõuetekohaselt põhjendatud; palub komisjonil teavitada parlamenti juba avaldatud seitsme 

suunistekomplekti (kohaldamisvaldkond, kõrvalejätmine, teadus- ja arendustegevus, 

varustuskindlus, teabeturve, allhanked, tasaarveldused) mõjust ning märgib, et komisjon 

kavatseb 2015. aastal avaldada veel kahed suunised; on veendunud, et need suunised 

annavad komisjonile ideaalse võimaluse alustada liikmesriikidega dialoogi teemadel, mida 

ei ole kunagi käsitletud struktureeritud ja avatud viisil, ja nõuab teavet sellise 

liikmesriikidega peetava dialoogi tulemuste kohta; 

11. märgib, et ELi toimimise lepingu artikli 346 praegune sõnastus ja tegevuspraktika annab 

liikmesriikidele endiselt suure otsustusõiguse selle artikli kohaldamisel ning seega 

võimaldab kaitselepingute puhul hoiduda ELi kaitsealaseid riigihankeid käsitlevate 

õigusaktide kohaldamisest; kutsub seepärast liikmesriike üles õigesti ja tulemuslikult 

kohaldama ELi toimimise lepingu artiklit 346 viisil, mis on kooskõlas ELi eeskirjadega, 

siseturu direktiividega ja kaitsealaste riigihangete eeskirjade sätetega; tuletab meelde, et 

Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika kohaselt peaksid artikli 346 kohased meetmed 

piirduma erandlike ja selgelt määratletud juhtumitega ega tohiks minna neist kaugemale; 

hoiatab, et ebaõige tuginemine ühisturu eeskirjade eranditele kahjustab tugevalt 

konkurentsi ELis, vähendab läbipaistvust, soodustab korruptsiooni ja seega takistab ELi 
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kaitsetööstusturu loomist, kahjustab Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku 

baasi toimimist ning usaldusväärsete sõjaliste võimekuste arendamist; 

12. märgib, et pikemas perspektiivis soodustab tasaarvlemiste järkjärguline täielik kaotamine 

Euroopa kaitsetööstuse siseturu toimimist; palub seepärast komisjonil jätkuvalt 

kontrollida, et liikmesriigid jätkaksid loobumist sellistest tasaarveldustest, mis ei ole 

aluslepingu artikli 346 põhjal nõuetekohaselt põhjendatud; peab seda vältimatuks Euroopa 

kaitsetööstuse siseturu tõrgeteta toimimise ja läbipaistvuse tagamiseks ning võrdsete 

konkurentsitingimuste loomiseks kõigile tarnijatele, eelkõige VKEdele; 

13. tuletab meelde, et raamlepingud, allhanked ja partiideks jaotamine peaksid olema 

vahendid toimivate tarneahelate avamiseks VKEdele; tuletab siiski meelde, et seejuures 

tuleb tagada allhankeahela läbipaistvus ja solidaarvastutus; kutsub liikmesriike, Euroopa 

Kaitseagentuuri ja komisjoni üles tegema omavahel ja olulisemate hankijatega koostööd, 

tagamaks et VKEd tunnevad täielikult väärtusahela erinevaid lülisid, mis aitab neil 

tugevneda, hõlbustab nende juurdepääsu kaitsealastele hangetele ning vähendab Euroopa 

kaitsetööstuse ja -tehnoloogia geograafiliselt ebaühtlast arengut; 

14. märgib, et seni on kaitsetööstus võtnud kaitseotstarbeliste toodete veo direktiivi peamisi 

vahendeid – konkreetselt üldlube ja kaitsetööstusettevõtete sertifitseerimist – kasutusele 

väga piiratult ning et esineb lünki liikmesriikidevahelises halduskoostöös, mis peaks 

tagama asjakohased kontrollimeetmed veolitsentside tingimuste rikkumiste vältimiseks; 

nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tegelikkuses tagaksid nimetatud vahendite 

tulemusliku kasutamise, ning on seepärast rahul komisjoni algatusega luua koos 

liikmesriikidega töörühm ELi-siseste vedude direktiivi ühtlustamiseks; 

15. tunnustab komisjoni 2014. aasta tegevuskava pealkirjaga „Konkurentsivõimelisem ja 

tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor” ning selles sisalduvat komisjoni lubadust uurida, 

kuidas leevendada kolmandate riikide nõutud tasaarvelduste võimalikke negatiivseid 

tagajärgi ning kuidas need mõjutavad siseturgu ja Euroopa tööstust, kuid rõhutab 

seejuures tegevuskava õigeaegse rakendamise ja vajadusel lisameetmete võtmise tähtsust; 

toetab igati komisjoni püüdeid anda praktilisi suuniseid VKEdele, kes ELi rahade toel 

viivad ellu kahesuguse kasutusega projekte; 

16. tuletab meelde, et liikmesriigid peavad kiiremas korras parandama kaitsesektoris 

korraldatavate riigihangete läbipaistvust komisjoni ja ELi asutuste suhtes; toonitab, et 

mõningaid hankemenetlusi, näiteks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust, 

tuleks kasutada vaid erandjuhtudel, mida saab põhjendada üksnes kaitse- ja 

julgeolekualaste ülekaalukate üldhuvidega vastavalt direktiivile 2009/81/EÜ; nõuab 

tungivalt, et komisjon tagaks nõuetekohase järelevalve, võimaldamaks mõlema direktiivi 

osas põhjalike aruannete esitamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2016. aastal, nagu 

kavandatud; 

17. palub komisjonil kaaluda võimalust avaldada võimalikult kiiresti varade kontrolli käsitlev 

roheline raamat, mis tema 2014. aasta tegevuskava kohaselt pidi algselt toimuma 2014. 

aasta lõpul, ning nõuetekohaselt ja põhjalikult analüüsima kaitsepaketi tulemusi, 

konsulteerides seejuures kaitsetööstuse ühenduste, liikmesriikide, Euroopa 

Kaitseagentuuri ja teiste asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas konfliktide ennetamise, 

rahu ja julgeoleku valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega; 
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18. tuletab meelde, kui oluline on, et asjaomased järelevalveasutused kontrolliksid 

regulaarselt kaitse- ja julgeolekuvarustust, sh nõuetekohast arvepidamist; 

19. rõhutab, et strateegiliste partnerite vaheline koostöö on Euroopa varustuskindluse puhul 

otsustav, ning seepärast soovitab komisjonil ja liikmesriikidel rahvusvaheliste 

kaubanduslepingute läbirääkimistel võtta arvesse ka kaitsehankeid; 

Kaitsealaste riigihangete paketi läbivaatamine 

20. palub komisjonil direktiive 2009/81/EÜ ja 2009/43/EÜ käsitlevates Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule esitatavates 2016. aasta rakendusaruannetes põhjalikult hinnata, kas ja 

millises ulatuses on nende sätteid nõuetekohaselt jõustatud ning kas nende eesmärgid on 

täidetud, ning esitada seadusandlikud ettepanekud, kui aruande järeldustest ilmneb nende 

vajalikkus; 

21. toonitab, et liikmesriikidele tuleks kehtestada täiendavad aruandluse erikohustused, mis 

tuleks siduda nõuetekohaseid konfidentsiaalsustagatisi käsitleva sättega; 

22. tuletab meelde, et 2014. aastal vastu võetud direktiivides 2014/24/EL ja 2014/25/EL 

sätestatud ELi riigihanke-eeskirjade ajakohastamise eesmärk on tagada allhankeahela 

läbipaistvus ning keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse järgimine; juhib tähelepanu sellele, et 

uued direktiivid võimaldavad seostada ja lihtsustada selliseid menetlusi nagu näiteks e-

riigihanked, nõudluse koondamine ja majanduslikult soodsaima pakkumuse kasutamine, 

mida saab kohandada vastavalt kaitse- ja julgeolekusektori eripärale; 

23. uuendusliku ja konkurentsivõimelise Euroopa tööstuse rajamist ning julgeoleku- ja kaitse-

eelarve parimat kasutamist silmas pidades nõuab kaitsealastel riigihangetel uue 

innovatsioonipartnerluse menetluse kasutuselevõtmist, mis võimaldab avaliku sektori 

hankijatel kehtestada selle menetluse uute, innovaatiliste toodete, teenuste või ehitustööde 

väljatöötamisel ja järgneval ostmisel, pakub vajalikke turustiimuleid ja toetab 

innovaatiliste lahenduste väljatöötamist ilma konkurente turult tõrjumata. 

24. rõhutab vajadust arvestada sellega, et kaitse- ja julgeolekuvarustuse hangete korraldamisel 

tuleb tagada tsiviilelanike maksimaalne kaitse ja julgeolek. 
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