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Muudatusettepanek 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kogu 
Euroopas toimuv eelarvete 
tasakaalustamine võib peaaegu kõikides
liikmesriikides viia märkimisväärsete
programmikärbete, -vähendamiste või 
viivitusteni, mis võivad kahjustada 
Euroopa kaitsesektorit;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et 
majanduskriisist tingitud investeeringute 
vähenemine, suur rahvusvaheline 
konkurents, rahavahetuskursside 
hüplikkus, euro ja dollari samaväärsus 
ning liikmesriikides rakendatud 
kasinusmeetmed on juba teatavates
liikmesriikides viinud töökohtade 
kadumise, programmikärbete, -
vähendamiste või viivitusteni, ning need 
võivad keskmises ja pikas perspektiivis
kahjustada ka Euroopa kaitsesektorit;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kogu 
Euroopas toimuv eelarvete 
tasakaalustamine võib peaaegu kõikides 
liikmesriikides viia märkimisväärsete 
programmikärbete, -vähendamiste või 
viivitusteni, mis võivad kahjustada 
Euroopa kaitsesektorit;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kogu 
Euroopas toimuv eelarvete 
tasakaalustamine võib peaaegu kõikides 
liikmesriikides viia märkimisväärsete 
programmikärbete, -vähendamiste või 
viivitusteni, mis võivad kahjustada 
Euroopa kaitsesektorit; märgib, et see on 
võimalus ühendada sõjandusalase 
teadustöö programmid, et suurendada 
nende tõhusust;

Or. en



PE473.899v01-00 4/27 AM\880078ET.doc

ET

Muudatusettepanek 3
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kogu 
Euroopas toimuv eelarvete 
tasakaalustamine võib peaaegu kõikides 
liikmesriikides viia märkimisväärsete 
programmikärbete, -vähendamiste või 
viivitusteni, mis võivad kahjustada 
Euroopa kaitsesektorit;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kogu 
Euroopas toimuv eelarvete 
tasakaalustamine võib enamiku 
liikmesriikide kaitse-eelarve 
ennenägematu kärpimise tõttu viia 
peaaegu kõikides liikmesriikides 
märkimisväärsete programmikärbete, -
vähendamiste või viivitusteni, mis võivad 
kahjustada Euroopa kaitsesektorit ja 
Euroopa Liidu osatähtsust selle 
valdkonnaga seotud teaduslikus 
arendustöös;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kogu 
Euroopas toimuv eelarvete 
tasakaalustamine võib peaaegu kõikides 
liikmesriikides viia märkimisväärsete 
programmikärbete, -vähendamiste või 
viivitusteni, mis võivad kahjustada 
Euroopa kaitsesektorit;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kogu 
Euroopas toimuv eelarvete 
tasakaalustamine võib peaaegu kõikides 
liikmesriikides viia märkimisväärsete 
programmikärbete, -vähendamiste või 
viivitusteni, mis võivad kahjustada kogu
Euroopa kaitsesektorit;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Henri Weber
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Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et 1980. aastatest alates ei ole 
Euroopa tasandil algatatud ühtegi 
suurejoonelist programmi; 

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et liikmesriikidevaheline 
tihedam koostöö kaitsepoliitika 
valdkonnas on võimalik vaid tingimusel, 
et see põhineb solidaarsuse põhimõttel; 
märgib, et seni võtavad liikmesriigid ikka 
veel vastu ühepoolseid otsuseid, mis 
kahjustavad teise liikmesriigi julgeolekut 
ning takistavad seega kaitsekulutustega 
seoses ühismeetmete võtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud 
tööstusharu veelgi enam kahjustada; 
rõhutab seega, et kahjude 

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika ja riiklikud kavad 
üksteisest liiga palju erinevad ning see 
süvendab tõenäoliselt kriisi mõju veelgi 
enam; rõhutab seega, et ülemaailmse 
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minimeerimiseks tuleb suurendada 
kaitsetööstuse konkurentsi- ja 
vastupanuvõimet;

tasakaalu huvides peab EL hakkama 
rakendama koostööl, vastastikusel 
toetamisel ja hangete ohutusel põhinevat 
Euroopa kaitsepoliitikat, mis rajaks 
kõnealusele valdkonnale kindla 
tööstusliku ja tehnoloogilise aluse ning 
suudaks suurendada selle vastupanu- ja 
ka konkurentsivõimet;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 
veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
kahjude minimeerimiseks tuleb suurendada 
kaitsetööstuse konkurentsi- ja 
vastupanuvõimet;

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, mis kutsub vahel esile 
konkurentsimoonutusi, ning see võib 
nimetatud tööstusharu veelgi enam 
kahjustada; rõhutab seega, et kahjude 
minimeerimiseks tuleb erastamise, 
üleeuroopalise uuringualase koostöö ja 
toetuste kaotamise kaudu suurendada 
kaitsetööstuse konkurentsi- ja 
vastupanuvõimet;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 
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veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
kahjude minimeerimiseks tuleb suurendada 
kaitsetööstuse konkurentsi- ja 
vastupanuvõimet;

veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
kahjude minimeerimiseks tuleb suurendada 
kaitsetööstuse konkurentsi- ja 
vastupanuvõimet; palub ELi 
institutsioonidel ja liikmesriikidel anda 
põhjalik ülevaade ELi kaitsestrateegiate 
ja kaitsepoliitikaga seotud vahendite 
kohta ning neid ühtlasi paremini 
koordineerida, et parandada koostööd 
olemasolevate huvirühmadega ja tagada 
kõigile Euroopa Liidu kaitsetööstuse turul 
osalejatele võrdsed õigused;

Or. lt

Muudatusettepanek 10
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 
veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
kahjude minimeerimiseks tuleb suurendada 
kaitsetööstuse konkurentsi- ja 
vastupanuvõimet;

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 
veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
finantskriisi tagajärjel tekkinud kahjude 
minimeerimiseks tuleb eri riikide 
kaitsepoliitika suundade koordineerimise 
abil suurendada kaitsetööstuse 
konkurentsi- ja vastupanuvõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
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iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 
veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
kahjude minimeerimiseks tuleb suurendada 
kaitsetööstuse konkurentsi- ja 
vastupanuvõimet;

iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 
veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
kahjude minimeerimiseks tuleb suurendada 
kaitsetööstuse ühtsust, konkurentsi- ja 
vastupanuvõimet;

Or. ro

Muudatusettepanek 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 
veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
kahjude minimeerimiseks tuleb suurendada 
kaitsetööstuse konkurentsi- ja 
vastupanuvõimet;

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 
veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
kahjude minimeerimiseks tuleb koostöö 
abil suurendada kaitsetööstuse 
konkurentsi- ja vastupanuvõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 
veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
kahjude minimeerimiseks tuleb suurendada 
kaitsetööstuse konkurentsi- ja 
vastupanuvõimet;

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on 
iseloomulik, et poliitika liikmesriigiti 
erineb, ning see võib nimetatud tööstusharu 
veelgi enam kahjustada; rõhutab seega, et 
kahjude minimeerimiseks tuleb suurendada 
ELi kaitsetööstuse konkurentsivõimet, 
diferentseeritust, potentsiaali ja 
vastupanuvõimet;
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Or. en

Muudatusettepanek 14
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 2 – punkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(a) võtab teadmiseks liikmesriigiti 
tehtavate kaitsekulutuste erinevuse ning 
kutsub liikmesriike üles tegema 
jõupingutusi selle nimel, et suurendada 
ELi piires kulutõhusust ning suurendada 
koostööd ELi kaitse kavandamise ja 
sõjaliste nõuete ühtlustamise valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 2 – punkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(1) rõhutab, et praegu valitseva 
suundumuse kohaselt rakendatakse info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiat 
poliitilise, majandusliku ja sõjalise 
ülemvõimu saavutamiseks, kasutades 
seejuures ka näiteks kübersõja või 
küberterrorismi vaenulikke meetmeid; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tegema omavahel koostööd, et tagada 
küberjulgeolek kui kaitsesektori 
lahutamatu osa;

Or. ro
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Muudatusettepanek 16
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et tegelikke olusid arvestades 
on teadusuuringute ja tehnoloogilise 
arengu raamprogrammi julgeolekut 
käsitlev osa äärmiselt oluline, ning kutsub 
üles tagama, et järgmises 
raamprogrammis pühendataks 
julgeolekualastele teadusuuringutele 
endiselt eraldi jaotis;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. osutab teadus- ja uuendustegevuse 
tähtsusele julgeoleku- ja kaitsesektoris 
ning tunneb heameelt Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi (FP7) abil selles suunas 
tehtavate jõupingutuste üle, näiteks 
julgeolekualaste uuringute avaldamise 
nõue CORDISele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. märgib samas, et praegustest 
Euroopa kaitsekulutustest investeeriti 
teadus- ja koolitustegevusse veidi üle 1% 
ning vaid ligikaudu 10% neist teadus- ja 
koolitustegevuse kulutustest kasutati 
Euroopa koostöö raames, mis tähendab, 
et selles valdkonnas valitseb eriti tungiv 
vajadus tõsta Euroopa tegevuse tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. märgib, et Euroopa kaitseministrid 
leppisid 2007. aasta novembris kokku 
ühised sihttasemed, et suurendada 
kaitsepoliitika teadus- ja koolitustegevuse 
kulutused 2%-ni kõigist kaitsekulutustest 
ning suurendada Euroopa kaitsepoliitika 
koostöö raames tehtavate teadus- ja 
koolitustegevuste kulutuste osakaal 20%-
ni;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 d. võtab teadmiseks tsiviil- ja 
sõjatööstuse vahelise innovatsiooni- ja 
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tehnosiirde vajaduse ning nõuab uut 
Euroopa kaitsetööstuse poliitika 
strateegilist käsitust, mille aluseks oleksid 
koostöö, innovatsioon, inimeste oskuste 
arendamine ning tihedam seotus 
tsiviiltööstusega;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 e. võtab teadmiseks, et viimaste 
aastatega on tavamõistes sõjalistest 
operatsioonidest saanud 
rahuoperatsioonid, terrorismivastane 
võitlus, humanitaarabi ja 
tsiviilametiasutuste toetamine, ning et 
samuti on suurenenud vajadus 
rakendusele tsiviilkaitse valdkonnas (nt 
inimtegevusest tingitud või 
loodusõnnetuste puhul); nõuab sellega 
seoses Euroopa kaitsesektori suuremat 
kohandamist ning mitmekesistamist; 
märgib, et vaatamata paljudes 
liikmesriikides valitsevale 
tähelepanuväärsele nõudlusele ei tooda 
Euroopa kaitsetööstus endiselt 
hävituslennukeid;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et 
ühise kaitsetööstuspoliitika olemasolu 
oleks majanduslikust seisukohast küll 
loogiline, kuid õõnestaks ühtlasi riikide 
suveräänsust; on seetõttu veendunud, et 
Euroopa kaitsetööstuspoliitika peaks ELi 
huvides edendama mitmemõõtmelist 
koostööd, andes ülevaate tööstuse 
peamistest eesmärkidest, määrates kindlaks 
suhtelised eelised ja strateegilised 
tööstusharud ning rõhutades EDA ja 
NATO organite rolli 
liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel;

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu märkimisväärse killustumise nii 
pakkumise kui ka nõudluse, standardite 
kui ka eeskirjade suhtes; rõhutab, et 
ühine kaitsetööstuspoliitika on 
hädavajalik, kuna Euroopa 
tehnoloogiline võimekus ähvardab kokku 
variseda ning sektor rõhub liikmesriikide 
majandust ja tööhõivet nii otseselt kui ka 
kaudselt; väljendab muret Euroopa-siseste 
partnerluste arvel tugevnevate 
strateegiliste partnerluste üle kolmandate 
riikidega; on seetõttu veendunud, et 
Euroopa kaitsetööstuspoliitika peaks 
väljenduma liidusiseses 
mitmemõõtmelises koostöös ning et 
koostöös Euroopa Kaitseagentuuriga 
tuleks anda ülevaade tööstuse peamistest 
eesmärkidest, määrates kindlaks suhtelised 
eelised ja strateegilised tööstusharud;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide
suveräänsust; on seetõttu veendunud, et 
Euroopa kaitsetööstuspoliitika peaks ELi 
huvides edendama mitmemõõtmelist 
koostööd, andes ülevaate tööstuse 

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast loogiline, kuna 
tõstaks Euroopa Liidu positsiooni 
maailmas, tunnistades samas
liikmesriikide suveräänsust; on seetõttu 
veendunud, et Euroopa 
kaitsetööstuspoliitika peaks ELi huvides 
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peamistest eesmärkidest, määrates kindlaks 
suhtelised eelised ja strateegilised 
tööstusharud ning rõhutades EDA ja 
NATO organite rolli liikmesriikidevahelise 
koostöö toetamisel;

edendama mitmemõõtmelist koostööd, 
andes ülevaate tööstuse peamistest 
eesmärkidest, määrates kindlaks suhtelised 
eelised ja strateegilised tööstusharud ning 
rõhutades Euroopa Kaitseagentuuri kui 
Euroopa tööstuspoliitika määratlemise 
olulise osapoole ja Põhja-Atlandi Lepingu 
Organisatsiooni organite rolli;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide suveräänsust; 
on seetõttu veendunud, et Euroopa 
kaitsetööstuspoliitika peaks ELi huvides 
edendama mitmemõõtmelist koostööd, 
andes ülevaate tööstuse peamistest 
eesmärkidest, määrates kindlaks suhtelised 
eelised ja strateegilised tööstusharud ning 
rõhutades EDA ja NATO organite rolli 
liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel;

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide suveräänsust; 
on seetõttu veendunud, et võttes arvesse 
liikmesriikide iseärasusi, peaks Euroopa 
kaitsetööstuspoliitika ELi huvides 
edendama mitmemõõtmelist koostööd, 
andes ülevaate tööstuse peamistest 
eesmärkidest, määrates kindlaks suhtelised 
eelised ja strateegilised tööstusharud ning 
rõhutades EDA ja NATO organite rolli 
liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide suveräänsust; 
on seetõttu veendunud, et Euroopa 
kaitsetööstuspoliitika peaks ELi huvides 
edendama mitmemõõtmelist koostööd, 
andes ülevaate tööstuse peamistest 
eesmärkidest, määrates kindlaks suhtelised 
eelised ja strateegilised tööstusharud ning 
rõhutades EDA ja NATO organite rolli 
liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel;

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide suveräänsust; 
on seetõttu veendunud, et Euroopa 
kaitsetööstuspoliitika peaks ELi huvides 
edendama mitmemõõtmelist koostööd, 
andes ülevaate tööstuse peamistest 
eesmärkidest, määrates kindlaks suhtelised 
eelised ja strateegilised tööstusharud ning 
rõhutades EDA ja NATO organite rolli 
liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel; 
märgib, et piiriüleste ja Atlandi-üleste 
tööstuskonsortsiumide konkurents võib 
hõlbustada juurdepääsu uutele 
tehnoloogiatele, ergutab innovaatiliste 
toodete arendamist ning motiveerib 
leidma tõhusust tõstvaid lahendusi, mis 
aitavad vähendada kulusid ja lühendada 
tootmistsüklite kestust;

Or. lt

Muudatusettepanek 26
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide suveräänsust; 
on seetõttu veendunud, et Euroopa 
kaitsetööstuspoliitika peaks ELi huvides 

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide suveräänsust, 
mis peaksid omama kaitsetehnilisi 
põhivõimekusi; on seetõttu veendunud, et 



PE473.899v01-00 16/27 AM\880078ET.doc

ET

edendama mitmemõõtmelist koostööd, 
andes ülevaate tööstuse peamistest 
eesmärkidest, määrates kindlaks suhtelised 
eelised ja strateegilised tööstusharud ning 
rõhutades EDA ja NATO organite rolli 
liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel;

Euroopa kaitsetööstuspoliitika peaks ELi 
huvides edendama mitmemõõtmelist 
koostööd, andes ülevaate tööstuse 
peamistest eesmärkidest, määrates kindlaks 
suhtelised eelised ja strateegilised 
tööstusharud ning rõhutades EDA organite 
rolli liikmesriikidevahelise koostöö 
toetamisel;

Or. de

Muudatusettepanek 27
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et 
ühise kaitsetööstuspoliitika olemasolu 
oleks majanduslikust seisukohast küll 
loogiline, kuid õõnestaks ühtlasi riikide 
suveräänsust; on seetõttu veendunud, et 
Euroopa kaitsetööstuspoliitika peaks ELi 
huvides edendama mitmemõõtmelist 
koostööd, andes ülevaate tööstuse 
peamistest eesmärkidest, määrates kindlaks 
suhtelised eelised ja strateegilised 
tööstusharud ning rõhutades EDA ja 
NATO organite rolli liikmesriikidevahelise 
koostöö toetamisel;

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise ja kattuvuse; on 
veendunud, et Euroopa 
kaitsetööstuspoliitika peaks ELi huvides 
edendama mitmemõõtmelist koostööd, 
andes ülevaate tööstuse peamistest 
eesmärkidest ning määrates kindlaks 
suhtelised eelised ja strateegilised 
tööstusharud; rõhutab EDA ja NATO 
organite rolli liikmesriikidevahelise 
koostöö toetamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide suveräänsust; 
on seetõttu veendunud, et Euroopa 
kaitsetööstuspoliitika peaks ELi huvides 
edendama mitmemõõtmelist koostööd, 
andes ülevaate tööstuse peamistest 
eesmärkidest, määrates kindlaks suhtelised 
eelised ja strateegilised tööstusharud ning 
rõhutades EDA ja NATO organite rolli 
liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel;

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide suveräänsust; 
on seetõttu veendunud, et Euroopa 
kaitsetööstuspoliitika peaks ELi huvides 
edendama mitmemõõtmelist koostööd, 
andes ülevaate tööstuse peamistest 
eesmärkidest, määrates kindlaks suhtelised 
eelised ja strateegilised tööstusharud ning 
rõhutades EDA ja NATO organite rolli 
liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel; 
tunnistab samuti vajadust kaitsetööstuse 
2030. aasta peamise eesmärgi järele 
seoses liikmesriikide kaitsepoliitika 
suundade koordineerimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide 
suveräänsust; on seetõttu veendunud, et 
Euroopa kaitsetööstuspoliitika peaks ELi 
huvides edendama mitmemõõtmelist 
koostööd, andes ülevaate tööstuse 
peamistest eesmärkidest, määrates kindlaks 
suhtelised eelised ja strateegilised 

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu võib tuua 
majanduslikku ja sotsiaalset kasu; on 
seetõttu veendunud, et Euroopa 
kaitsetööstuspoliitika peaks ELi huvides 
edendama mitmemõõtmelist koostööd, 
andes ülevaate tööstuse peamistest 
eesmärkidest, määrates kindlaks suhtelised 
eelised ja strateegilised tööstusharud ning 
rõhutades EDA ja NATO organite rolli 
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tööstusharud ning rõhutades EDA ja 
NATO organite rolli liikmesriikidevahelise 
koostöö toetamisel;

liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 30
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast küll loogiline, 
kuid õõnestaks ühtlasi riikide 
suveräänsust; on seetõttu veendunud, et 
Euroopa kaitsetööstuspoliitika peaks ELi 
huvides edendama mitmemõõtmelist 
koostööd, andes ülevaate tööstuse 
peamistest eesmärkidest, määrates 
kindlaks suhtelised eelised ja 
strateegilised tööstusharud ning rõhutades 
EDA ja NATO organite rolli 
liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel;

3. märgib, et ühtse kaitsetööstuspoliitika 
puudumine on põhjustanud kaitsetööstuse 
turu nõudluse, eeskirjade, standardite ja 
pakkumise killustumise; tunnistab, et ühise 
kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks 
majanduslikust seisukohast loogiline; 
märgib, et finantskriisi tõttu ei saa ELi 
kaitsetööstus riiklikul tasandil elujõuliselt 
areneda ning et ELi riikide kaitsetööstuste 
ühendamise abil saaks kaitse-eelarvet 
suurendada;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et Euroopa terviklik 
kaitsepoliitika võimaldaks 
ratsionaliseerida kulusid, vältida kordusi, 
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pääseda valdkondlikust eraldatusest ning 
eraldada teadusuuringute jaoks 
vahendeid; samuti võimaldaks see jagada 
tehnilisi vahendeid ja ekspertiisi 
tulutooval viisil; on seisukohal, et 
Euroopa tööstusliku ja tehnoloogilise 
potentsiaali tugevdamiseks 
kaitsevaldkonnas tuleks toetada 
teadusuuringuid; teeb ettepaneku toetada 
kommunikatsiooni ja kosmose valdkonnas 
edukalt tehtu eeskujul ka tsiviil- ja 
sõjalise otstarbega teadusuuringute 
lähendamist, kuna kaitsealaste 
teadusuuringute tulemused on olulised ka 
tsiviilsektorile; 

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab Euroopa kaitsetööstuse 
pikaajalise konkurentsivõime 
suurendamise tähtsust, et tagada parem 
juurdepääs kolmandate riikide turgudele 
ning iseäranis tärkava turumajandusega 
riikide turgudele;

Or. lt

Muudatusettepanek 33
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et tarnijate seas peaksid 
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vähem konkurentsivõimelised ettevõtjad, 
kes ei suuda rakendada ekspordile 
suunatud kasvustrateegiat, püüdma 
mitmekesistada oma portfelli; osutab 
kaitsetööstuse turu uutele 
arengusuundadele, nagu ülisuurte 
loodusõnnetuste tagajärgede 
ärahoidmine;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab koostöö vajadust 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
valdkonnas ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles aktiivsemalt investeerima 
teadusuuringutesse ja kõrgetasemelise 
tehnoloogia arengusse;

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub komisjonil võtta meetmeid 
selleks, et tugevdada Euroopa 
tehnoloogilist ja tööstuslikku kasvupinda 
ning edendada kaitsetööstuse – sealhulgas 
Atlandi-üleste kontaktide – piiriülest 
ühendamist, et hoida seeläbi ära Euroopa 
kaitsetööstuse kahanemine ja tähtsuse 
vähenemine, vähendada uute süsteemide 
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väljatöötamise ja ülesehitamisega 
kaasnevat finantskoormust ning aidata 
kaasa kaitsetööstusega seotud tööhõive 
arengule;

Or. lt

Muudatusettepanek 36
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. on veendumusel, et meie 
kaitsevahendite vabatahtliku 
restruktureerimiseta on suures ohus nii 
meie tehnoloogiline võimekus, 
kaitsetööstus kui ka meie strateegiline 
autonoomia; rõhutab, kui haavatavad on 
kaitsetööstuses tegutsevad VKEd, kes on 
tehnoloogiliste uuenduste allikaks ja 
olulisteks töökohtade loojateks;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. soovitab luua ka Euroopa majanduse 
järelevalve ja kooskõlastamise üksuse, 
mille ülesandeks oleks tagada vahendid 
rahvusvahelise konkurentsiga 
toimetulekuks ja Euroopa positsiooni 
säilitamiseks ülemaailmses konkurentsis; 

Or. fr
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Muudatusettepanek 38
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt hankeid ja ülekandeid 
käsitlevate direktiivide üle, mille eesmärk 
on suurendada konkurentsi ja lihtsustada 
kaitseotstarbeliste toodete ringlust; 
julgustab ühiskasutus- ja 
jagamisalgatustele tuginedes ning 
kaitsetööstuse probleeme arvestades
nõudluse suuremat ühtlustamist 
teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna 
koostööprojektide või ressursside jagamise 
nõudluse suurendamise abil; märgib, et 
pakkumise seisukohalt peaksid väiksema 
konkurentsivõimega ettevõtted, kes ei 
suuda rakendada ekspordil rajaneva kasvu 
strateegiat, oma portfelle mitmekesistama,
ehkki mõningane pakkumise ühendamine 
on vältimatu. 

4. tunneb heameelt hankeid ja 
tehnosiirdeid käsitlevate direktiivide üle, 
mille eesmärk on Euroopa kaitseturgusid 
nende lähendamise abil edendada ning 
võimaldada kaitsevarustuse ostmisel 
suuremat läbipaistvust ja tervistavamat 
konkurentsi; julgustab ühisalgatustele
tuginedes ka nõudluse suuremat 
ühtlustamist teadusuuringute ja tehnoloogia 
valdkonna üleeuroopaliste projektide
suurendamise või ressursside jagamise 
nõudluse optimeerimise ja suurendamise 
abil; märgib, et pakkumise seisukohalt 
peaksid kõige väiksema 
konkurentsivõimega ettevõtted, kes ei 
suuda rakendada ekspordiga seotud kasvu 
strateegiat, oma portfelle mitmekesistama.

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt hankeid ja ülekandeid 
käsitlevate direktiivide üle, mille eesmärk 
on suurendada konkurentsi ja lihtsustada 
kaitseotstarbeliste toodete ringlust; 
julgustab ühiskasutus- ja 
jagamisalgatustele tuginedes ning 
kaitsetööstuse probleeme arvestades 
nõudluse suuremat ühtlustamist 
teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna 
koostööprojektide või ressursside jagamise 

4. tunneb heameelt hankeid ja ülekandeid 
käsitlevate direktiivide üle, mille eesmärk
on suurendada konkurentsi ja lihtsustada 
kaitseotstarbeliste toodete ringlust; palub 
komisjonil ühenduse sooduskorra 
sisseviimise teel toetada kaitsetööstuse 
tööstuslikku ja tehnoloogilist baasi, võttes 
seejuures arvesse teatud tüüpi 
kaitsevarustuse eripära, mille tõttu on 
oluline säilitada strateegiline 
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nõudluse suurendamise abil; märgib, et 
pakkumise seisukohalt peaksid väiksema 
konkurentsivõimega ettevõtted, kes ei 
suuda rakendada ekspordil rajaneva kasvu 
strateegiat, oma portfelle mitmekesistama, 
ehkki mõningane pakkumise ühendamine 
on vältimatu.

autonoomsus ja operatiivne sõltumatus; 
julgustab ühiskasutus- ja 
jagamisalgatustele tuginedes ning 
kaitsetööstuse probleeme arvestades 
nõudluse suuremat ühtlustamist 
teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna 
koostööprojektide või ressursside jagamise 
nõudluse suurendamise abil; märgib, et 
pakkumise seisukohalt peaksid väiksema 
konkurentsivõimega ettevõtted, kes ei 
suuda rakendada ekspordil rajaneva kasvu 
strateegiat, oma portfelle mitmekesistama, 
ehkki mõningane pakkumise ühendamine 
on vältimatu.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt hankeid ja ülekandeid 
käsitlevate direktiivide üle, mille eesmärk 
on suurendada konkurentsi ja lihtsustada 
kaitseotstarbeliste toodete ringlust; 
julgustab ühiskasutus- ja 
jagamisalgatustele tuginedes ning 
kaitsetööstuse probleeme arvestades 
nõudluse suuremat ühtlustamist 
teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna 
koostööprojektide või ressursside jagamise 
nõudluse suurendamise abil; märgib, et 
pakkumise seisukohalt peaksid väiksema 
konkurentsivõimega ettevõtted, kes ei 
suuda rakendada ekspordil rajaneva kasvu 
strateegiat, oma portfelle mitmekesistama, 
ehkki mõningane pakkumise ühendamine 
on vältimatu.

4. tunneb heameelt hankeid ja ülekandeid 
käsitlevate direktiivide üle, mille eesmärk 
on suurendada konkurentsi ja lihtsustada 
kaitseotstarbeliste toodete ringlust; 
julgustab ühiskasutus- ja 
jagamisalgatustele tuginedes ning 
kaitsetööstuse probleeme arvestades 
nõudluse suuremat ühtlustamist 
teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna 
koostööprojektide või ressursside jagamise 
nõudluse suurendamise abil, ning osutab 
asjaolule, et iga liikmesriigi kaitsetööstuse 
omaette tegutsemine ei pruugi alati olla 
majanduslikult tõhus või võimalik; 
märgib, et pakkumise seisukohalt peaksid 
väiksema konkurentsivõimega ettevõtted, 
kes ei suuda rakendada ekspordil rajaneva 
kasvu strateegiat, oma portfelle 
mitmekesistama, ehkki mõningane 
pakkumise ühendamine on vältimatu.

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt hankeid ja ülekandeid 
käsitlevate direktiivide üle, mille eesmärk 
on suurendada konkurentsi ja lihtsustada 
kaitseotstarbeliste toodete ringlust; 
julgustab ühiskasutus- ja 
jagamisalgatustele tuginedes ning 
kaitsetööstuse probleeme arvestades 
nõudluse suuremat ühtlustamist 
teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna 
koostööprojektide või ressursside jagamise 
nõudluse suurendamise abil; märgib, et 
pakkumise seisukohalt peaksid väiksema 
konkurentsivõimega ettevõtted, kes ei 
suuda rakendada ekspordil rajaneva kasvu 
strateegiat, oma portfelle mitmekesistama, 
ehkki mõningane pakkumise ühendamine 
on vältimatu.

4. tunneb heameelt hankeid ja ülekandeid 
käsitlevate direktiivide üle, mille eesmärk 
on suurendada konkurentsi ja lihtsustada 
kaitseotstarbeliste toodete ringlust; 
julgustab ühiskasutus- ja 
jagamisalgatustele tuginedes ning 
kaitsetööstuse probleeme arvestades 
nõudluse suuremat ühtlustamist 
teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna 
koostööprojektide – mis aitaksid 
koordineerida ELi-sisest ja rahvusvahelist 
julgeolekualast teadustööd nii 
tsiviiljulgeoleku kui ka kaitsepoliitika 
valdkonnas – või ressursside jagamise 
nõudluse suurendamise abil; märgib, et 
pakkumise seisukohalt peaksid väiksema 
konkurentsivõimega ettevõtted, kes ei 
suuda rakendada ekspordil rajaneva kasvu 
strateegiat, oma portfelle mitmekesistama, 
ehkki mõningane pakkumise ühendamine 
on vältimatu.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt hankeid ja ülekandeid 
käsitlevate direktiivide üle, mille eesmärk 
on suurendada konkurentsi ja lihtsustada 
kaitseotstarbeliste toodete ringlust; 

4. tunneb heameelt hankeid ja ülekandeid 
käsitlevate direktiivide üle, mille eesmärk 
on suurendada konkurentsi ja lihtsustada 
kaitseotstarbeliste toodete ringlust; 
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julgustab ühiskasutus- ja 
jagamisalgatustele tuginedes ning 
kaitsetööstuse probleeme arvestades 
nõudluse suuremat ühtlustamist 
teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna 
koostööprojektide või ressursside jagamise 
nõudluse suurendamise abil; märgib, et 
pakkumise seisukohalt peaksid väiksema 
konkurentsivõimega ettevõtted, kes ei 
suuda rakendada ekspordil rajaneva kasvu 
strateegiat, oma portfelle mitmekesistama, 
ehkki mõningane pakkumise ühendamine 
on vältimatu.

julgustab ühiskasutus- ja 
jagamisalgatustele tuginedes ning 
kaitsetööstuse probleeme arvestades 
nõudluse suuremat ühtlustamist 
teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna 
koostööprojektide või ressursside jagamise
nõudluse suurendamise abil; märgib, et 
pakkumise seisukohalt peaksid väiksema 
konkurentsivõimega ettevõtted, kes ei 
suuda rakendada ekspordil rajaneva kasvu 
strateegiat, oma portfelle mitmekesistama, 
ehkki mõningane pakkumise ühendamine 
on vältimatu; märgib, et turu killustatus ei 
ole kahjulik mitte ainult suurte 
sõjatööstuse ettevõtjate ja suure kaitse-
eelarvega riikide, vaid ka väiksema 
sõjatööstusega riikide jaoks.

Or. lt

Muudatusettepanek 43
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. ei poolda seisukohta, et praeguse FP7 
ja ELi tulevaste teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogrammide rahastamist 
tuleks laiendada ka militaarvarustuse, -
tehnoloogia ja -teenuste arendamise 
toetamisele; on sügavalt veendunud, et 
tsiviiljulgeoleku- ja kaitsepoliitikaalane 
teadustöö peaksid olema selgelt lahus 
ning et ELi praeguste ja tulevaste 
raamprogrammide raames tehtava 
julgeolekualase teadustöö eesmärgiks 
peaksid olema eranditult tsiviilkaitse 
rakendused.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. (uus punkt 5.) kutsub ELi ja 
liikmesriike üles uurima 
kaitsepoliitikaalaste kokkulepete 
sõlmimise võimalusi teiste 
välispartneritega;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. tuletab meelde, et FP7 õiguslikes 
alustes on sätestatud, et FP7 toetatavas 
teadusalases tegevuses tuleb austada 
elementaarseid eetilisi põhimõtteid, 
sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas nimetatud põhimõtteid; palub 
Euroopa Komisjonil FP7 raames 
julgeoleku valdkonna teadusuuringute 
programmides osaleda soovijate 
abikõlbulikkuse kriteeriumide hindamisel 
tõhustada eetilistest põhimõtetest 
kinnipidamist; palub ühtlasi, et komisjon 
koostaks kõigi FP7 ja tulevaste 
teadusuuringute programmide raames 
rahastatavate projektide kohta eetilise ja 
ühiskondliku mõju hinnangu.

Or. en
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