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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et hästitoimival siseturul võib olla positiivne mõju ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) eesmärkide saavutamisele, ning kahetseb, et selles suunas on seni 

tehtud väga vähe edusamme, vaatamata kaitsepaketi direktiivide vastuvõtmisele 

2009. aastal; 

2. tunnistab, et praegune geopoliitiline keskkond ja olukord Euroopas nõuavad liidult 

suurema vastutuse võtmist nii välis- kui ka sisejulgeoleku valdkonnas, eelkõige selleks, et 

tagada ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames kodanike ohutus ja julgeolek Euroopas 

ning kaitsta välispiire, ning selleks, et taaskäivitada ühine kaitse- ja julgeolekumõõde 

ambitsioonika eesmärgiga liikuda Euroopa kaitseliidu ja palju rohkem lõimunud 

kaitsealaste algatuste suunas; peab kiiduväärseks Euroopa Ülemkogu 2015. aasta juuni 

järeldusi, milles kutsutakse üles edasi arendama nii tsiviil- kui ka sõjalisi võimeid ja 

tugevdama Euroopa kaitsetööstust; 

3. tuletab meelde, et kehtivad siseturu õigusaktid pakuvad lahendusi liikmesriikide 

vaheliseks tulemuslikuks koostööks ja mastaabisäästule tuginemiseks, töötades suurema 

strateegilise sidususe nimel ning tugevdades Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja 

tööstuslikku baasi (EDTIB), et vältida dubleerimist ja tõhustada kulutusi eelarvepiirangute 

ajal ja seoses ELi kaitsesektori otsese riskiga kaotada otsustava tähtsusega 

ekspertteadmised, tehnoloogiline iseseisvus ja innovatsioon, autonoomia ja 

konkurentsieelised; rõhutab sellega seoses, et liikmesriigid peavad oma kaitsevarustuse 

hankeid ja ajakohastamist ette planeerima ja selles vallas koostööd tegema, ning rõhutab 

kahesuguse kasutusega tehnoloogia sellealast potentsiaali; 

4. märgib, et tulevikus on kaitsesektoris tööjõu vananemise tõttu tekkimas oskuste 

puudujääk; väljendab seetõttu heameelt komisjoni kavatsuse üle toetada tööstuslikke ja 

kaubanduslikke jõupingutusi, millega julgustatakse noori spetsialiste ja praktikante 

nimetatud sektorisse sisenema, ning selle üle, et komisjon kasutab selle puudujäägi 

korvamiseks laiemaid ELi projekte, nagu Euroopa uus oskuste tegevuskava, COSME ning 

valdkondliku koostöö ja oskuste arendamise tegevuskava; 

5. väljendab muret kaitseuuringute rahastamise pideva vähenemise pärast liikmesriikides; 

tuletab meelde, et äärmiselt oluline on säilitada elujõuline Euroopa kaitsesektori 

tehnoloogiline ja tööstuslik baas ning hästitoimiv siseturg; rõhutab, et tõeline 

kaitsevaldkonna siseturg peaks võimaldama kaitseettevõtetel vabalt tegutseda ja tagama 

võrdsed võimalused kogu ELis ning et see aitab saavutada tugeva, innovaatilise ja 

ülemaailmselt konkurentsivõimelise EDTIB, mis on Euroopa strateegilise autonoomia ja 

usaldusväärse ÜJKP jaoks väga oluline; juhib lisaks tähelepanu sellele, et tulevane ELi 

kaitsealane teadusfond järgmises mitmeaastases finantsraamistikus pakub tänu 

innovatiivse teadustöö ja tehnoloogia toetamisele tekkinud lisaväärtusele võimalust 

edendada Euroopa militaar- ja tööstuskoostööd; hoiatab siiski liikmesriikide või 

rahvusvaheliste organisatsioonide jõupingutuste dubleerimise eest; 

6. juhib tähelepanu kaitseturu jätkuvale killustatusele ja asjaolule, et enamik lepingutest 

sõlmitakse endiselt riigi tasandil; kutsub Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) ja nõukogu üles 
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tegema kindlaks lahendused, mis võivad aidata riikide kaitsetööstuste vahelisi erinevusi 

vähendada ning nõuab tungivalt, et komisjon teeks suuremaid jõupingutusi võrdsete 

tingimuste loomiseks Euroopa kaitseturgudel ja võitlemiseks liikmesriikide 

protektsionistlike tavade vastu kaitsealastes riigihangetes; sellega seoses on veendunud, et 

direktiivis 2009/81/EÜ sätestatud kõrvalejätmiste kasutamine peab olema nõuetekohaselt 

põhjendatud; 

7. nõuab suuremat läbipaistvust ja tuletab eelkõige meelde vajadust parandada VKEde 

juurdepääsu kaitse tarneahelatele, tunnistades, et VKEdel on oluline roll eduka Euroopa 

kaitsesektori tööstusliku baasi saavutamises; soovitab sellega seoses, et koos direktiivi 

2009/81/EÜ üldise ja ulatusliku rakendamisega tuleks nõuda tarneahelate, lepingute ja 

pakkumiskutsete suuremat läbipaistvust; rõhutab, et on oluline, et liikmesriigid tagaksid 

kvaliteetse ja selge teabe kättesaadavuse, mis võimaldaks ettevõtetel teha kindlaks 

kaitsesektoris pakutavad võimalused ja teha teadlikke otsuseid; 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et meil tuleb saavutada mastaabisääst ja ühine Euroopa turg 

kaitsealasteks riigihangeteks; nõuab, et liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi selleks, et 

jõustada direktiiv 2009/81/EÜ (mis käsitleb riigihankeid kaitse ja tundliku julgeoleku 

valdkonnas) ning direktiiv 2009/43/EÜ (mis käsitleb kaitseotstarbeliste toodete vedu) ning 

kasutada täielikult ära kõik nende pakutavad võimalused; rõhutab, kui oluline on VKEde 

piiriülene juurdepääs turgudele, märkides samas, et liikmesriigid on vähe kasutanud 

olemasolevaid võimalusi, nagu ühishanked selliste kesksete hankijate kaudu nagu EDA, 

mis peaks aitama muuta ELi vahendid ja rahastamisallikad VKEdele kättesaadavaks, et 

toetada nende juurdepääsu tarne- ja alltöövõtuahelatele ning osalemist teadusuuringutes; 

tunnustab eelkõige seda, et komisjon on lõpetamas oma hinnangut direktiivile 2009/81/EÜ 

ja direktiivile 2009/43/EÜ, ning ootab soovitusi selleks, et parandada direktiivide 

rakendamist riigi tasandil, ning samuti selleks, et parandada nende järgimist tööstuse ja 

VKEde poolt ning kohandada meetmeid vastavalt kaitseturu tegelikele vajadustele; 

julgustab komisjoni samuti välja andma rohkem suuniseid ja pakkuma liikmesriikidele 

taotluse korral abi asjaomaste direktiivide rakendamise ja tõlgendamise alal; 

9. tuletab meelde, et tõhusa Euroopa kaitsevarustuse turu jaoks tuleb edendada piiriülest 

juurdepääsu turgudele ja avada tarneahelad; rõhutab, et konkurents ei tohiks olla piiratud 

peatöövõtjate tasandiga ja et allhankijad, eelkõige VKEd, peaksid saama kasu riiklike 

kaitseturgude avamisest; 

10. märgib, et uued ettevõtted, sh VKEd, puutuvad turule sisenedes tihti kokku raskustega, 

eelkõige suurte investeerimiskulude tõttu teadusuuringutesse ja innovatsiooni, mida on 

raske kanda; rõhutab vajadust rahastada kaitsesektori teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 

tagada turu nõuetekohane toimimine kõikide turuosaliste jaoks; julgustab komisjoni 

tugevdama kaitsesektori teadusuuringud rahastamise abil, et täiustada kaitsetööstust ja 

kaitsetehnoloogiat; 

11. tunnustab raamkokkuleppe eellepingu edu ja parimaid tavasid kaitsetööstuse eesmärkide 

toetamisel ning julgustab komisjoni neid põhimõtteid ja eesmärke teadmiseks võtma, 

eelkõige varustuskindluse ja tehnilise teabe töötlemise valdkonnas; 

12. tuletab meelde, et uus ÜJKP võimaldab paindlikkust ja liikmesriikide tugevamat koostööd 

kõikidele liikmesriikidele avatud „alalise struktureeritud koostöö“ raamistikus, millel võib 

olla mitmesuguseid vorme, kaasa arvatud ühine teadus- ja arendustegevus ning 
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ühishanked, mis julgustavad kaitsevarustuse ühist omandamist; nõuab struktuuri loomist 

terrorismi- ja küberjulgeolekualase teabe vahetamiseks, vältides samal ajal dubleerimist; 

13. rõhutab, et tehnoloogia arengu stimuleerimine Euroopas on väga oluline kaitsesektori 

jaoks ja selleks, et edendada liikmesriikide vahelist koostööd, arendades samal ajal 

siseturu parema integreerituse toetamiseks välja ühised koostööprogrammid, mille alla 

Teadusuuringute Ühiskeskus saaks koondada kahesuguse kasutusega tehnoloogia 

arendamise alased jõupingutused üle kogu ELi, näiteks robootika valdkonnas ja pidades 

silmas märkimisväärseid lünki mehitamata õhusõidukite ja satelliitseirega seotud 

suutlikkuse valdkonnas; ergutab komisjoni eelkõige esitama selgeid ja konkreetseid 

suuniseid, et lihtsustada ja parandada VKEde juurdepääsu Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidele kahesuguse kasutusega tehnoloogia valdkonnas; 

14. tuletab meelde, et ka standardimise ja sertifitseerimise valdkonnas on vaja parema 

koostööga seotud algatusi, et arendada veelgi liikmesriikidevahelist koostööd ja edendada 

Euroopa kaitsevarustuse turgu; on arvamusel, et kaitsesektoris tuleks võimaluse korral 

kehtestada sertifitseerimine ja ühised Euroopa standardid, et suurendada 

konkurentsivõimet, muuta juurdepääs kaitsealastele riigihangetele kõikide turuosaliste 

jaoks lihtsamaks ja tagada ühesugused kõrged standardid, ning võtab sellega seoses 

teadmiseks EDA ja komisjoni sammud kaitse standardite ja nõuete vastastikkuse 

tunnustamise parandamiseks asjaomases tööstusharus; rõhutab samuti, et seda on oluline 

teha koostöös rahvusvaheliste liitlaste ja partneritega, nagu NATO; 

15. nõuab tungivalt, et komisjon oleks ambitsioonikas oma tulevases Euroopa kaitsealases 

tegevuskavas, mis peab strateegilise vahendina rõhutama ELi ainulaadset lisaväärtust 

kaitsesektoris; rõhutab selle eesmärgiga seoses, et on väga oluline, et Euroopa kaitsealane 

tegevuskava sisaldaks elemente, mis võivad kaasa aidata tööstuskoostöö soodustamisele 

kaitsevõimekuse programmide arendamiseks; juhib eelkõige tähelepanu sellele, et tähtsate 

kaitsetehnoloogiate rahastamine tulevasest ELi rahastatavast kaitsealaste teadusuuringute 

programmist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tugeva Euroopa tööstusliku baasi 

toetamiseks võimaldab jätta ELi otsuste ja tegevuse autonoomia jaoks vajalikud tähtsad 

tehnoloogiad ELi, tagada piiriülese koostöö kõikidel tarneahela tasanditel peatöövõtjatest 

VKEdeni ning tuua kokku mitmed liikmesriigid, tööstusharu ja teadusringkonnad; 

16. rõhutab, kui oluline on tugevdada julgeoleku ja kaitse omavahelist koostoimet ja 

koostoimet muude liidu poliitikavaldkondadega ning tugineda integreeritud suutlikkusele, 

et arendada välja ühised lähenemisviisid sellistes valdkondades nagu hübriidohud, 

terrorism, välispiiri julgeolek, inimkaubandus kolmandatest riikidest, ühised luureandmed, 

küberjulgeolek ja tollikontroll; kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone üles uurima 

olemasolevate terrorismivastase võitluse vahendite puudujääke ning need kõrvaldama; 

märgib, et NATOga nendel teemadel ideede vahetamine on kasulik nii Euroopa kui ka 

Atlandi-ülese julgeoleku jaoks; 

17. märgib seoses küberjulgeolekuga, et kaitse küberrünnakute vastu on väga oluline, kuid ei 

tohiks piirata avatud, vaba ja turvalist küberruumi; rõhutab tehniliste võimaluste 

laiendamise tähtsust selleks, et muuta Euroopa küberruum vastupidavamaks, eelkõige 

elutähtsate infrastruktuuride puhul; peab võrgu- ja infosüsteemide turvalisust käsitlevat 

direktiivi (EL) 2016/1148 oluliseks sammuks selle eesmärgi suunas; 

18. märgib, et riikide üksteisest erinev tööstus ja tegevussuutlikkus takistavad kaitsesektori 
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integreerimist ja soodustavad turu killustumist, ning on veendunud, et Euroopa kaitseliit, 

sealhulgas näiteks ühised strateegiad võitluses terrorismiga ja julgeolekuga seotud teabe 

jagamine, võivad lõpptulemusena tuua kaasa ühiste projektide arvu suurenemise nii tsiviil- 

kui ka sõjalise kriisiohje võime parandamiseks, Euroopa koostöö tihenemise ja turgude 

avamise; 

19. innustab komisjoni ning eelkõige kõrget esindajat ja siseturu volinikku esitama 

kaitsevaldkonnas ühtset ja koordineeritud lähenemisviisi, mis hõlmab kõnealust strateegiat 

edendavaid poliitilisi eesmärke; 

20. tuletab meelde kõrge esindaja poolt hiljuti avaldatud ülemaailmset strateegiat, mis kujutab 

endast sidusat raamistikku tegevusprioriteetide seadmiseks välispoliitika valdkonnas ning 

Euroopa kaitsepoliitika edasiste arengusuundade kindlaksmääramiseks. 
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