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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa kaitseturgude arengusuundade mõju kohta Euroopa julgeoleku- ja 
kaitsevõimele
(2015/2037(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotist,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 19.–20. detsembri 2013. aasta järeldusi ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. novembri 2014. aasta järeldusi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika kohta,

– võttes arvesse komisjoni 24. juuli 2013. aasta teatist „Konkurentsivõimelisem ja 
tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor” (COM(2013)0542) ja selle 24. juuni 2014. aasta 
rakendamise tegevuskava (COM(2014)0387),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivi nr 
2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise 
kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate 
poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise 
kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ2,

– võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP, 
millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad 
ühiseeskirjad,

– võttes arvesse nõukogu poolt 18. novembril 2014. aastal vastu võetud süstemaatilise ja 
pikaajalise kaitsekoostöö poliitikaraamistikku,

– võttes arvesse osalevate liikmesriikide vahelist tarnekindluse tõhustatud 
raamkokkulepet, mille Euroopa Kaitseagentuuri juhtorgan võttis vastu 2013. aasta 
novembris, ja Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) juhtorgani poolt 2014. aasta mais vastu 
võetud prioriseerimise käitumisjuhendit, 

– võttes arvesse oma 21. novembri 2013. aasta resolutsiooni Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilise ja tööstusliku baasi kohta3 ning 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni 

                                               
1

ELT L 146, 10.6.2009, lk 1.
2 ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0514.
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finantskriisi mõju kohta ELi liikmesriikide kaitsesektorile1,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 52 ja 54,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust 
(A8-0000/2015),

A. arvestades, et Euroopa kaitseturgu käsitlevad uued õigusaktid võeti kasutusele 2009. 
aasta kaitsepaketiga ja kõik 28 liikmesriiki on need normid oma riigi õiguskorda üle 
võtnud; arvestades, et uute õigusaktide juures on kõige olulisem see, et nendega võeti 
kasutusele läbipaistvusel, mittediskrimineerimisel ja konkurentsil põhinev 
õigusraamistik, mis vastab kaitsesektori eripärale;

B. arvestades, et liikmesriigid on leppinud kokku selles, et on vaja luua Euroopa 
kaitsevarustuse ja -teenuste turg; arvestades, et Euroopa Ülemkogu on isegi nõudnud 
kogu Euroopa Liitu hõlmava tarnekindluse režiimi kehtestamist; arvestades, et 
nõuetekohane võimekus ja varustuse tarnimine ning ELi strateegiline sõltumatus on 
otsustava tähtsusega liidu ja tema naabruse julgeoleku seisukohast;

C. arvestades, et konsolideerimise puudumine Euroopa kaitseturgudel tähendab seda, et 
Euroopa kaitsesektori välissõltuvus suureneb ohtliku kiirusega ajal, kui Euroopa 
julgeolekut ähvardavad mitmesugused otsesed ohud, mida ei ole esinenud enam pärast 
külma sõja lõppemist;

Kaitseturgude suundumused seavad ohtu Euroopa autonoomsuse

1. on endiselt mures laialdaste ja suuresti kooskõlastamata kärbete pärast liikmesriikide 
kaitse-eelarvetes; on arvamusel, et selline kooskõlastamatus seab liidu ohtu, kuna 
loobutakse strateegilistest vahenditest ja võimetest ning jäädakse ilma võimalustest, 
mida annaks ELi strateegilise autonoomsuse, tarnekindluse ning oma kodanike ja 
huvide kaitsmise tagamisele kaitsepoliitika kooskõlastamine ning kaitsevarustusse 
panustamine ja selle jagamine;

2. tunneb suurt muret relvakonfliktide, hübriidsõja, ebastabiilsuse ja inimõiguste laialdaste 
rikkumiste kasvu pärast ELi vahetus naabruses ning terrorismiohu pärast ELi sees; usub, 
et praegused julgeolekuohud on ühised kogu ELile ja nendega tuleks tegelda ühiselt ja 
koordineeritult, panustades tsiviil- ja sõjalistesse vahenditesse ja jagades neid; usub 
sellega seoses, et äärmiselt tähtis on mitte raisata ressursse ja oluline on paremini 
kasutada maksumaksja raha, saavutada edu Euroopa kaitsevarustuse turu loomisel ja 
arendada välja Euroopa kaitsevarustuse turg ning Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline 
ja tööstuslik baas (EDTIB);

3. peab seepärast muret tekitavaks asjaolu, et liikmesriigid rakendavad aeglaselt ja 
ebaühtlaselt 2009. aasta kaitsepaketi direktiive, ning rõhutab, et oluline on komisjoni 
järelevalveroll, mida ta peaks täitma; tunnistab, et uute õigusaktide kasutuselevõtt on 
pikaldane protsess, kuid hoiatab, et ebaõige ja ebaühtlane rakendamine võib tekitada 
halbu tavanorme, mis seab ohtu direktiividega seatud eesmärkide saavutamise ja 

                                               
1 ELT C 168 E, 14.6.2013, lk 9.
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kahjustab sellega Euroopa kaitsevarustuse turu kujundamist ning pidurdab EDTIBi 
arengut;

4. hoiatab Euroopa kaitseturu muret tekitavate suundumuste pärast, mis suurendavad 
Euroopa kaitsesektori välissõltuvust ajal, kui julgeolekukeskkond tekitab üha enam 
probleeme; hoiatab eriti selle eest, kui ühel ajal vähenevad liikmesriikide kaitse-
eelarved, jätkub turu killustatus uutele siseturu eeskirjadele vaatamata, kaitsetööstus 
sõltub ELi-välisest ekspordist ja suurenevad välisinvesteeringud Euroopa 
kaitsesektorisse, millega kaotatakse kontroll liikmesriikide ja Euroopa strateegilise 
kaitsetööstuse, varustuse ja tehnoloogia üle;

5. märgib, et kuigi Euroopa Ülemkogu 2013. aasta detsembri kohtumisel ei leitud 
olukorrale asjakohast lahendust, kavandati siiski terve hulk tegevussuundi ja 2015. aasta 
juunis hinnatakse tehtud edusamme; rõhutab, et vaatamata tagasihoidlikele 
eesmärkidele ja julgeolekukeskkonna edasisele halvenemisele nii ELi sees kui ka EList 
idas ja lõunas, ei ole tehtud reaalseid edusamme praeguste julgeolekualaste ülesannete 
ja ohtudega tegelemisel;

6. nõuab, et Euroopa Ülemkogu teeks sellest vajalikud järeldused ja võtaks konkreetseid 
meetmeid Euroopa kaitseturu killustatusest ülesaamiseks, et tagada Euroopa julgeolek 
ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika eesmärkide saavutamine;

Eelarvekärbetest tulenev nõudluse vähenemine Euroopas: edasise koostöö vajadus

7. usub, et Euroopa kaitse-eelarvete aastaid kestnud alarahastatusele tuleb vastukaaluks 
tihendada liikmesriikide koostööd, kooskõlastades muu hulgas kaitse-eelarve poliitikat 
ja strateegilisi valikuid sõjaliste ja kahesuguse kasutusega kaupade ostmisel; kordab 
uuesti oma nõudmist koondada kogu ELis nõudlust, kuna see on ainus viis, kuidas 
saavutada kriitiline mass konkurentsivõimelise ja sõltumatu EDTIBi säilitamiseks; 
rõhutab, et tugeva ja autonoomse EDTIBi säilitamine on keskse tähtsusega selleks, et 
Euroopa oleks võimeline kaitsma oma kodanikke, huve ja väärtusi kooskõlas 
aluslepingu eesmärkidega ja täitma oma ülesandeid julgeoleku tagajana maailmas, nagu 
rõhutas komisjoni asepresident ning liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja;

8. tuletab meelde, et vaja on lähendada liikmesriikide kaitseplaneerimist, ja peab sellega 
seoses tervitatavaks süstemaatilise ja pikaajalise kaitsekoostöö poliitikaraamistiku 
vastuvõtmist; peab siiski kahetsusväärseks, et sel ei ole siduvat jõudu ja et sellega ei ole 
käivitatud selget ja struktureeritud protsessi; 

9. nõuab, et esmatähtsaks loetaks koostöö-, panustamise ja jagamise algatused ning 
võetaks sel eesmärgil kasutusele stiimuleid, eeskätt maksusoodustusi; avaldab 
tunnustust Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) tööle ühiste hangete mehhanismiga ja 
loodab, et selles on meetmeid, millega ergutatakse kaitsevarustuse ühist ostmist ja tuge; 

10. tuletab meelde, et programmidest „Horisont 2020” ja COSME ning Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondidest võivad kaitsetööstuse ettevõtjad ja eeskätt VKEd taotleda ELi 
rahastamist kahesuguse otstarbega ja muudele projektidele; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel abistada ettevõtetel, eriti VKEdel kasutada ajakohaselt ära 
kaitseotstarbelistele projektidele ette nähtud Euroopa rahastamisvõimalused;
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Välissõltuvuse suurenemine: ühise lähenemisviisi vajalikkus

11. hoiatab, et Euroopa kaitsetööstusettevõtted kasutavad oma käibe vähenemise 
korvamiseks Euroopas üha enam eksportimist väljapoole ELi, mida tehakse konkurentsi 
mõttetu suurenemise, tundlike tehnoloogiate ja intellektuaalomandiõiguste üleandmise 
ning tootmise EList väljaviimise hinnaga, mis kahjustab Euroopa tarnekindlust ja 
suurendab ohtu minna vastuollu relvaeksporti käsitleva ELi ühise seisukohaga ning 
annab hoogu relvastatud vägivallale ja konfliktidele muudes piirkondades; peab suureks 
strateegiliseks veaks, kui ELis tekitatakse oht, et EDTIB muutub sõltuvaks kolmandate 
riikide tarbijatest, kellel on teistsugused strateegilised huvid;

12. usub, et ELi ekspordikontrolli poliitika tuleks põhjalikult läbi vaadata ning töötada välja 
integreeritum ELi süsteem ja võrdsed tingimused, tagades ühtlasi, et peamised välis- ja 
julgeolekupoliitika eesmärgid seatakse ettepoole lühiajalistest finants-, majandus- ja 
ärihuvidest; märgib, et nõukogu ei ole suutnud tagada sõjaliste kaupade 
ekspordikontrolli ühise seisukoha ühtlast kohaldamist; on hämmingus, et isegi juhul, kui 
ostjariik ei vasta ilmselgelt mitmele kaheksast kriteeriumist, sealhulgas piirkonnas rahu, 
julgeoleku ja stabiilsuse säilitamise ning ostjariigi rahvusvahelise üldsuse ees käitumise 
ja rahvusvahelise õiguse järgimise kriteeriumitele, ei võeta poliitilises otsustusprotsessis 
ja avalikes aruteludes ühist seisukohta peaaegu üldse arvesse; 

13. nõuab, et liikmesriigid järgiksid ühise seisukoha põhimõtteid ning annaksid täielikult ja 
korrapäraselt aru kaitsevarustuse kolmandatesse riikidesse eksportimise olukorrast; 
palub nõukogul ja liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal teha kindlaks 
põhjused, miks liikmesriigid täidavad puudulikult aruandluskohustust, ja rakendada uue 
süsteemi, mis võiks kõrvaldada selle puudujäägi; tuletab meelde, et ühise seisukoha 
järgimine on äärmiselt oluline, et viia ellu ELi põhimõtteid ja väärtusi eeskätt 
rahvusvaheliste inimõiguste normide ja rahvusvahelise humanitaarõiguse vallas, ning 
täita oma kohustusi seoses julgeolekuga maailmas; 

14. võtab teadmiseks komisjoni teatise kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli 
poliitika läbivaatamise kohta ja rõhutab sellega seoses, et tuleb tagada kontrollimise 
viisid, mis ei takista kaupade ja tehnoloogia vaba liikumist siseturul ja hoiavad ära ELi 
normide erisuguse tõlgendamise võimaluse; 

15. märgib, et kuigi kahesuguse kasutusega tehnoloogia kasvaval osakaalul on eeliseid, mis 
tulenevad kaitsesektori ja tööstusliku tootmise sünergiast, sunnib see kaitsesektorit 
sõltuma tsiviilotstarbelistest tarneahelatest, mille tootmine on väljaspool Euroopat; 
hoiatab ühtlasi rahvusvaheliste tarneahelate üha kasvava rahvusvahelistumise ja mõju 
eest, mida kaitsesektori omanike vahetumine võib avaldada ELi varustuskindlusele, 
ning selle kõrgendatud ohust Euroopa ja liikmesriikide julgeolekule;

16. tunneb heameelt Euroopa Kaitseagentuuri ja komisjoni töö üle kogu ELi hõlmava 
varustuskindluse režiimiga, milleks andis volitused Euroopa Ülemkogu, ning jääb 
ootama tegevuskava koos konkreetsete meetmetega, mis esitatakse heakskiitmiseks 
2015. aasta juunis; 

17. on seisukohal, et tarnekindluse režiim peaks nägema ette kogu ELi hõlmava tõhusa 
kontrollisüsteemi, millega tehakse kindlaks olemasolevad ja võimalikud nõrgad kohad, 
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mis on seotud strateegilise tähtsusega vara välismaise kontrolliga ja tarnetega 
kolmandatest riikidest; nõuab, et komisjon kaardistaks liikmesriikide olemasolevad 
struktuurid ja strateegilised võimed eesmärgiga hinnata oma rolli ELi, naaber- ja 
kaugemate riikide julgeoleku tagamisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames, hõlmates selle mere-, kosmose- ja kübermõõdet;

18. peab liikmesriikide vastastikuseid varustuskindluse tagatisi Euroopa integreeritud 
kaitseturu kujundamise peamiseks komponendiks; peab tervitatavaks Euroopa 
Kaitseagentuuri ajakohastatud tarnekindluse raamkokkulepet kui vahendit, millega 
suurendatakse vastastikust usaldust, ent märgib, et sellega ei teki juriidilisi kohustusi; on 
seisukohal, et kogu ELi hõlmav tarnekindluse režiim peab põhinema õigusaktidel, 
eeskätt ELi-siseseid vedusid käsitleva direktiivi täielikul rakendamisel, et kõrvaldada 
takistused kaitseotstarbeliste toodete liikumiselt ELi sees;

19. 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.


