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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotist ja eelkõige selle artikleid 21, 42, 45 ja 46 
ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 173, 179,180 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190 ja 352 ja selle protokolli nr 10 (uus),

– võttes arvesse direktiivi 2009/81/EÜ kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas tundlike 
riigihankelepingute kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 10. aprilli 2002. aasta resolutsiooni Euroopa 
kaitsetööstuse kohta ja 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni finantskriisi mõju kohta 
kaitsesektorile,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 24. juuli 2013. aasta teatist pealkirjaga 
„Konkurentsivõimelisem ja tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor” (COM(2013)0542), nõukogu 
erinevaid seisukohti, eelkõige selle deklaratsiooni julgeoleku- ja kaitsevõimete tugevdamise 
kohta, Euroopa Ülemkogu erinevaid järeldusi, eelkõige 13. ja 14. detsembri 2012. aasta 
järeldusi, milles käsitletakse ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat,

– võttes arvesse eesistuja Herman Van Rompuy ettepanekut korraldada julgeoleku- ja 
kaitseteemadel Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine järgmise aasta 19. ja 
20. detsembril,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 48 ja 50,

Sissejuhatus

1. on seisukohal, et muutuvas maailmas ja enneolematu ulatusega kriisis kannatanutena 
peavad ühist saatust jagavad eurooplased kaitsma ja tunnustama üheskoos oma 
strateegilist kohustust sekkuda rahvusvahelisel areenil Euroopa koostööd tugevdades, et 
arendada maailma parimat militaar- ja julgeolekuvõimekust, mis põhineb tipptasemel 
tehnoloogial, sealhulgas teadmiste piiril oleval tehnoloogial;

2. tervitab Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy algatust kutsuda kokku 
riigipead ja valitsusjuhid, et määrata kindlaks üldised suunised ja poliitilised prioriteedid 
ELi jaoks julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas;

Tööstuspoliitika

3. on seisukohal, et praegu on õige aeg peatada kaitseturu killustamine ning seda nii 
nõudluse, pakkumise ja reguleerimise kui ka eeskirjade asjus;
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4. on seisukohal, et kaitsealaseid riigihankeid tuleks käsitleda spetsiifilistena nende peaaegu 
eranditult riigipoolse nõudluse, piiratud pakkumise ja nende suhtes kohaldatava range 
konfidentsiaalsuse tõttu;

5. on seisukohal, et ka kaitsetööstust tuleks käsitleda spetsiifilisena, kuna see hõlmab 
pikaajalise kestusega arendusperioode koos kohustusega tagada süsteemide töötamine 
aastakümneteks ning programmide märkimisväärseid ja üha suurenevaid kulutusi koos 
liikmesriikide valitsuste poolt rangelt kontrollitud toodete turustamisega;

6. toetab julgeoleku- ja kaitsesektorite tööstussuutlikkuse kahesust, eelkõige kosmose, 
merenduse ja tsiviillennunduse valdkonnas;

7. kutsub Euroopa Ülemkogu üles toetama kaitsesektori tehnilist ja tööstuslikku baasi, mis 
seisneb teatavate materjalide spetsiifilisuses, mille puhul on oluline säilitada strateegilist 
autonoomsust ja operatiivset sõltumatust, ning kaitsesektoris osalevate tööstusettevõtete 
tunnustamist, andes neile erilise staatuse, näiteks Euroopa kaitsealaste tarnijate oma;

8. on seisukohal, et Euroopa kaitsealased tarnijad, kes saavad Euroopa programmidest kasu, 
peaksid järgima Euroopa territooriumil töökohtadele, otsuseid tegevatele ametikohtadele 
ja tootmisele esitatavaid kriteeriumeid, mis võimaldab kaitsta neid ning teaduslikku ja 
tehnoloogilist meisterlikkust;

Teadusuuringud ja innovatsioon

9. tuletab meelde teadusuuringute ja innovatsiooni olulisust kaitse- ja julgeolekusektoris ning 
rõhutab uurimisprogrammi Horisont 2020 olulisust;

10. toetab komisjoni ja Euroopa Kaitseagentuuri nende jõupingutuste tegemisel, mille 
eesmärgiks on koostöö raamistikus tagada, et programmi Horisont 2020 raamistikus 
teostatud teadusuuringute tulemustest saaksid kasu ka kaitsealase innovatsiooni ja tsiviil-
sõjalise sünergia optimeerimisega seotud teadusuuringud; kutsub samuti üles uurima 
võimalusi avaliku ja erasektori rahaliste vahendite kasutamiseks ühisettevõtete loomise 
kaudu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 187;

11. rõhutab vajadust uurida võimalusi koostööks ja vastastikuseks panustamiseks kõrgeimal 
tehnilisel tasemel teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas ja kaitsevaldkonnas 
teostatud uuringute tulemuste paremaks kaitsmiseks ning peab vajalikuks uurida Euroopa 
Kaitseagentuuri võimalikku rolli selles valdkonnas;

Kosmos

12. on veendunud, et kosmose valdkonnal on kaitse- ja julgeolekusektoris äärmiselt oluline 
roll; rõhutab selle uudse ja kõrgtehnoloogilise sektori säilitamise olulisust;

13. tervitab Euroopa satelliidisüsteemi nagu Galileo ja Copernicuse loomist; rõhutab, et selle 
süsteemi arendamine annab tugeva tõuke kosmosetööstuse arengule ning annab võimaluse 
Euroopa kaitsesektori tugeva tööstusliku ja tehnoloogilise baasi arendamiseks;

IKT ja teabeturve
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14. kutsub liikmesriike, tööstusettevõtteid ja komisjoni üles tagama, et IT-valdkonnas 
kasutatavad osad ja arvutiprogrammid toodetakse ELis, et vähendada haavatavust 
küberrünnakute suhtes;

15. nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt koostöö tegemist, et tagada, et küberjulgeolek oleks 
julgeoleku- ja kaitsesektoris oluline osa;

Koostöö koostalitlusvõime valdkonnas

16. peab vajalikuks, et Euroopa kaitsevarustust kasutatakse ühismeetmetes optimaalselt;

17. märgib koostalitlusvõime olulisust; rõhutab, et standardimine avaldaks positiivset mõju 
kaitsetööstuse konkurentsivõimele ja kaitsevarustuse tõhususele;

Tehnoloogia

18. on seisukohal, et ELi kaitsetööstus peaks olema maailmas kõige innovatiivsem nii 
sõjaliste kui ka tsiviilalaste aspektide poolest;

Kokkuvõte

19. teeb Euroopa Ülemkogule ettepaneku anda, ilma et see läheks õigusaktidega vastuollu, 
Euroopa Liidule vajalik tõuge ja määrata kindlaks üldised poliitilised suunised ja 
prioriteedid Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi (EDTIB) 
tugevdamiseks, mis on peamine element, mis annab ühist saatust jagavatele Euroopa 
rahvastele ja kodanikele kindlustunde, et nad elavad rahus ning viia üheskoos Euroopa 
maailmas kõige kõrgemale tasemele, et rakendada ja kaitsta nende väärtusi.


