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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi kohta
(2013/2125(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotist,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri 2012. aasta järeldusi ning 19.–20. 
detsembriks 2013 kavandatud Euroopa Ülemkogu kaitseküsimustele pühendatud 
kohtumisele viivat protsessi,

– võttes arvesse komisjoni 24. juuli 2013. aasta teatist „Konkurentsivõimelisem ja tõhusam 
kaitse- ja julgeolekusektor” (COM(2013)0542),

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2007. aasta teatist „Tugevama ja 
konkurentsivõimelisema Euroopa kaitsetööstuse strateegia” (COM(2007)0764),

– võttes arvesse Euroopa julgeolekustrateegiat, mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu 
12. detsembril 2003. aastal, ja selle rakendamist käsitlevat aruannet, mis kiideti heaks 11. 
ja 12. detsembril 2008 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel,

– võttes arvesse Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) nõukogu poolt 14. mail 2007 vastu võetud 
Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arendamise strateegiat,

– võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2011. aasta otsust 2011/411/ÜVJP, milles määratakse 
kindlaks Euroopa Kaitseagentuuri põhikiri, asukoht ja töökord ning tunnistatakse 
kehtetuks ühine seisukoht 2004/551/ÜVJP1,

– võttes arvesse oma 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika rakendamise kohta2 ja 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni finantskriisi 
mõju kohta ELi liikmesriikide kaitsesektorile3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2013),

Toimiv ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika vajab tugevat Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi 

1. tuletab meelde, et toimiv ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika vajab tugevat Euroopa 
kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi (EKSTTB), mis on keskne osa ELi 
suutlikkuses tagada oma kodanike julgeolek, kaitsta oma väärtusi ja edendada oma huve;

2. tuletab meelde nõukogu 11. detsembri 2008. aasta suutlikkuse suurendamist käsitlevas 

                                               
1 ELT L 183, 13.7.2011, lk 16.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0455.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0574.
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deklaratsioonis visandatud operatiivpüüdluste taset ning ELi lepingu artikli 43 lõikes 1 
esitatud tsiviil- ja sõjalisi ülesandeid; tuletab meelde liikmesriikide lubadust tõsta oma 
sõjalist võimekust; palub Euroopa Ülemkogul sel eesmärgil käivitada Euroopa võimete- ja 
relvastuspoliitika väljatöötamine vastavalt ELi lepingu artikli 42 lõikes 3 sätestatule;

3. juhib tähelepanu muutuvale ülemaailmsele strateegilisele olukorrale, kaitse-eelarvete 
kärbetele ja asjaolule, et sellise olukorraga kohanemiseks panevad Euroopa 
kaitsetööstusettevõtted põhirõhu kolmandatesse riikidesse eksportimisele, mille hinnaks 
on tundlike tehnoloogiate ja intellektuaalomandiõiguste üleandmine ning tootmise 
Euroopast väljaviimine; on mures kaitsevaldkonna investeeringute vähenemise pärast, 
mille tõttu EKSTTBd ähvardab üha enam oht sattuda teistsuguste strateegiliste huvidega 
kolmandate osapoolte kontrolli ja tegevuspiirangute alla;

4. rõhutab, et Lissaboni lepingu jõustumise tõttu hõlmavad ELi tööstus-, teadus- ja 
kosmosepoliitika nüüd ka kaitsevaldkonda; juhib tähelepanu sellele, et liidu programmid 
teistes sellistes valdkondades nagu sise- ja piirijulgeolek, katastroofiohjamine ja areng 
loovad olulisi võimalusi nende poliitikate ja ÜJKP missioonide läbiviimise seisukohalt 
oluliste võimete ühiseks arendamiseks;

5. tuletab meelde EKSTTB edasise konsolideerimise vajadust, kuna – võttes arvesse 
tehnoloogiate kasvavat keerukust ja kulukust, rahvusvahelise konkurentsi tugevnemist 
ning kaitse-eelarvete ja tootmismahtude kahanemist – ühegi liikmesriigi kaitsetööstus ei 
saa enam olla jätkusuutlik puhtrahvuslikul kujul; kahetseb asjaolu, et kuigi Euroopa 
lennundus- ja kosmosetööstuses on saavutatud teatud koondumise tase, on maismaa- ja 
laevavarustuse sektor endiselt valdavalt riigiti killustunud;

6. võtab teadmiseks komisjoni 24. juuli 2013. aasta teatise ja Euroopa välisteenistuse 
aruande kavandi; peab kahetsusväärseks, et komisjon ja Euroopa välisteenistus ei 
avaldanud käesoleva aasta detsembris toimuva Euroopa Ülemkogu kaitseteemalise 
tippkohtumise eel ühist Euroopa deklaratsiooni;

7. tuletab meelde, et komisjon ja ELi kaitseministrid rõhutasid juba 2007. aastal vastavas 
komisjoni teatises ja Euroopa Kaitseagentuuri EKSTTB strateegias sellealase kiire 
tegutsemise vajalikkust; kahetseb, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist on käest lastud 
võimalused rakendusaruandeid esitada ja strateegiaid ajakohastada; peab 
kahetsusväärseks, et uus teatis ei sisalda varasemate strateegiate ülevaadet; nõuab 
komisjonilt ja EDAlt edaspidi mineviku õppetundidele tugineva ühise EKSTTB strateegia 
koostamist;

8. on rahul Euroopa Ülemkogu otsusega võtta oma detsembri kohtumise päevakorda 
Euroopa kaitse tugevdamise küsimus; kutsub Euroopa Ülemkogu andma vajalikku uut 
impulssi tõelise Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi toetuseks, nii et 
see oleks võimetepõhine ja soodustaks sünergiat, tagaks tõhusa ressursikasutuse, väldiks 
dubleerimist ning oleks integreeritud ja maailmaturul konkurentsivõimeline;

Nõuete ühtlustamine ja nõudluse konsolideerimine

9. peab kahetsusväärseks, et senised nõudluse konsolideerimise püüded ei ole vähendanud 
nõudluse killustatust ELis, kus on 28 riigikaitseklienti ja veelgi suurem arv sõjalise ja 
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tsiviilotstarbega toodete tarbijaid; tunneb kahetsust EDA võimete arendamise kava kesiste 
tulemuste pärast; kutsub seepärast Euroopa Ülemkogu käivitama Euroopa 
kaitsevaldkonna läbivaatamise protsessi ning muutma riiklike kaitseplaneerimise 
protsesside ELi tasandil kooskõlastamine reaalsuseks; selle hinnangu põhjal palub 
komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal 
käivitada laialdane protsess kaitse ja julgeoleku teemalise valge raamatu koostamiseks, et 
ühtlustada ELi strateegilised püüdlused ja võimete arendamise protsessid;

10. palub liikmesriikidel oma kaitsevõimete kogu olelusringi hõlmavat haldamist 
sünkroniseerida ja ühiselt kavandada; on seisukohal, et Euroopa ühine võimete- ja 
relvastuspoliitika looks eelduse muuta sõjaliste nõuete ühtlustamine liikmesriikide 
ühtlustatud varustushangeteks, mis looks ELis tingimused kaitsetööstuse edukaks 
nõudluspõhiseks rahvusvaheliseks restruktureerimiseks;

Vajame ühtset lähenemist standardimisele ja sertifitseerimisele

11. kinnitab kaitsevarustuse standardimise keskset tähtsust Euroopa ühtse 
konkurentsivõimelise kaitsetööstusturu loomise jaoks, samuti koostalitlusvõime 
tagamiseks ning relvastusprogrammide valdkonnas tehtava koostöö hõlbustamiseks, 
projektide ühiskasutuse ning liikmesriikide relvajõudude stabiilse koostalitlusvõime 
seisukohalt;

12. tuletab meelde sõjalise ja tsiviilotstarbega toodete omavahel võistlevate tööstusstandardite 
paljusust; palub komisjonil töötada välja rohkem selliseid tööstusstandardeid, millesse on 
juba aegsasti integreeritud EDA esitatud sõjalised aspektid; palub liikmesriikidel tagada, 
et nende edasine tegevus kaitsetööstusstandardite kehtestamisel tugineks komisjoni ja 
Euroopa standardiorganisatsioonide antud tsiviilotstarbelistele soovitustele;

13. kutsub liikmesriike üles muutma Euroopa sertifitseerimismenetlused sujuvamaks 
sertifikaatide vastastikuse tunnustamise ning tulevikus Euroopa ühtsete sõjalise ja 
tsiviilotstarbega sertifitseerimismenetluste väljatöötamise kaudu;

Varustuskindluse tagamine

14. tööstuse ümberkorraldamisega seoses toonitab, kui tähtis on tagada, et varustuskindlust 
ohtu ei seataks; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kiiresti looma põhjalikku ja 
ambitsioonikat kogu ELi hõlmavat varustuskindluse režiimi, mille aluseks oleks 
vastastikuste garantiide süsteem ja mille tarvis võiks kasutada alalise struktureeritud 
koostöö õiguslikku alust;

15. esimese sammuna selle eesmärgi täitmise suunas nõuab, et liikmesriigid täielikult ära 
kasutaksid direktiivis 2009/43/EÜ (kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo 
tingimuste lihtsustamise kohta) sätestatud üld- ja koondlubade potentsiaali ning 
kiirendaksid tööd 2006. aastal kokku lepitud raamkorra rakendamiseks varustuskindluse 
tagamiseks kiireloomulises operatiivolukorras;

16. palub EDAl ja komisjonil ühiselt esitada kriitilise tähtsusega tehnoloogiate sõltumatuse 
strateegia, eelkõige seoses selliste kahese (tsiviil- ja sõjalise) kasutusega väljatöötatavate 
ja võtmetehnoloogiatega nagu uusim mikro-/nanoelektroonika ja fotoonika, mida tuleb 
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lugeda ÜJKP missioonide jaoks otsustavalt tähtsateks;

Anname uue impulsi relvastusalasele koostööle

17. soovitab liikmesriikidel nõudluse vähenemisest tekkivate liigsete tööstusvõimsuste 
probleemi lahendamiseks käivitada uusi ühisprojekte, eelkõige välja töötada selliseid 
tsiviil-sõjalise rakendusega võtmetehnoloogiaid nagu kaugjuhitavad lennumasinad, 
toetades nõnda kõrgtehnoloogia arengut ja aidates säilitada Euroopas võtmetähtsusega 
pädevust; soovitab ELil ühisprojektides osaleda kahese kasutusega võimete hankimise ja 
võib-olla ka prototüüpide muretsemisega;

18. nõuab, et EDA ja Relvastuskoostöö Organisatsiooni (OCCAR) vahelise praeguse 
halduskorralduse baasil tagaks Euroopa Ülemkogu ühisprojektide eduka elluviimise ja 
kavandaks nende kahe organisatsiooni sidemete tugevdamist;

19. palub Euroopa Ülemkogul võimaldada EDAl tema institutsioonilisse rolli täielikult sisse 
elada; kordab, et liikmesriigid peavad kiiresti tagama EDAle piisava rahastamise kõigi 
tema missioonide ja ülesannete täitmiseks; on seisukohal, et seda oleks kõige parem teha 
nii, et agentuuri personali- ja jooksvad kulud kaetakse järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames liidu eelarvest; 

Toetame ÜJKP missioone Euroopa uurimis- ja arendustegevusega

20. tervitab komisjoni kavatsust käivitada ÜJKP missioone toetavate ELi rahastatud 
teadusuuringute ettevalmistav meede ning kutsub komisjoni üles esitama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames selliste programmide käivitamiseks aegsasti 
konkreetse ettepaneku;

21. on seisukohal, et EKSTTBga seotud kaitsevaldkonna uurimis- ja arendustegevus seisab 
jätkuvalt tugeval eetilisel alusel; märgib, et üks Lissaboni lepingu peatükk on tervenisti
pühendatud ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale, mis hõlmab kaitsetehnoloogia alaseid 
teadusuuringuid ja liidu ühise kaitsepoliitika järkjärgulist kujundamist;

22. soovitab EDAl tugineda oma senistele edukatele ühistele investeerimisprogrammidele ja 
tegutseda koos komisjoniga ELi toimimise lepingu artiklist 185 tulenevate uurimis- ja 
arendusprogrammide käivitamise nimel;

Tugevdame kaitsevarustuse siseturgu

23. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama 2009. aasta kaitsevarustuse hankeid ja 
üleandmisi käsitlevate direktiivide järjepideva ja korrakohase rakendamise, eriti seoses 
ELi toimimise lepingu artiklist 346 tulenevate eranditega; nõuab komisjonilt suuremaid 
pingutusi kaitsevarustuse turul võrdsete konkurentsitingimuste loomiseks ning turgu 
moonutavate tegevuste ranget piiramist korrakohaselt põhjendatud minimaalsete 
erandjuhtudega; juhib eriti tähelepanu riigiabi tõhusama kontrollimise vajadusele;

24. kutsub liikmesriike, EDAt ja komisjoni tegema koostööd kompensatsiooninõuete järk-
järguliseks kaotamiseks, soodustades samas väiksemate liikmesriikide tööstuste lõimumist 
Euroopa kaitsesektori tööstuslikku ja tehnoloogilisse baasi muude kui 
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kompensatsioonimeetmete abil;

EKSTTB ülemaailmses kontekstis

25. märgib, et elujõulise EKSTTB kujunemist saab kujutleda ainult maailmaturu osana ning 
soovitab komisjonil ja Euroopa Ülemkogul käsitleda seda küsimust globaalsest 
vaatenurgast; on seisukohal, et protektsionistlikud meetmed oleksid vastuolus eesmärgiga 
tugevdada Euroopa kaitsetööstuse ülemaailmset konkurentsivõimet;

26. taunib praegu USA ja Euroopa vahel vastastikku üksteise turule pääsemise osas valitsevat 
ebavõrdsust ja sellest tingitud tasakaalustamatust kaitsevarustusega kauplemisel; nõuab 
pingutusi, et saavutada mõlemal pool Atlandi ookeani tõeline vastastikkus kaitsevarustuse 
riigihangetele juurdepääsu osas;

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu 
eesistujale, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele, NATO 
Parlamentaarsele Assambleele ja NATO peasekretärile.


