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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamise kohta
(2014/2258(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotist ning eriti selle artikleid 21, 24, 41, 42, 
43, 44 ja 46,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20201,

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3 ja selle hilisemaid muudatusi,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 18/2012 „Euroopa Liidu poolt 
Kosovole õigusriigi valdkonnas antud abi”,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 18. detsembri 2013. aasta kohtumise järeldusi,

– võttes arvesse nõukogu 25. novembri 2013. aasta ja 18. novembri 2014. aasta järeldusi 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta,

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 
asepresidendi ning Euroopa Kaitseagentuuri juhi 7. juulil 2014 esitatud eduaruannet 
Euroopa Ülemkogu 2013. aasta detsembri järelduste rakendamise kohta,

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 
asepresidendi ning komisjoni ühisteatist „ELi terviklik lähenemisviis väliskonfliktidele 
ja -kriisidele” ja nõukogu 12. mai 2014. aasta sellega seotud järeldusi,

– võttes arvesse oma 3. aprilli 2014. aasta resolutsiooni ELi tervikliku lähenemisviisi ja 
selle mõju kohta ELi välistegevuse järjepidevusele4,

– võttes arvesse 11. detsembril 1999. aastal Helsingis toimunud Euroopa Ülemkogu 

                                               
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
2 ELT C209, 20.12.2013, lk 1.
3 ELT L 159, 26.10.2012, lk 1.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0286.
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kohtumisel vastu võetud eesistujariigi järeldusi (peaeesmärk 2003. aastaks) ja 17. mail 
2004. aastal nõukogu poolt heaks kiidetud peaeesmärki 2010. aastaks,

– võttes arvesse tsiviilvõimekuse parandamise teemalisel ministrite konverentsil heaks 
kiidetud ning 19. novembril 2007 üldasjade ja välissuhete nõukogu poolt teadmiseks 
võetud tsiviilpeaeesmärki aastaks 2010,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse kodukorra artikli 55 kohaseid eelarvekomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni ühisarutelusid,

– võttes arvesse väliskomisjoni ja eelarvekomisjoni raportit (A8-0000/2015),

A. arvestades, et üha ebakindlamaks muutuv julgeolekuolukord nõuab ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) tugevdamist, selle muutmist efektiivsemaks poliitikavahendiks;

B. arvestades, et kaitsekulutuste eelarve kärped ja praegu esinev dubleerimine nõuavad 
ÜJKP missioonide ja operatsioonide rahastamise ümberkaalumist, eelarveeraldiste 
paremat ja kulutõhusamat kasutamist;

C. arvestades, et Euroopa Ülemkogu otsustas 2013. aasta detsembris uurida ELi 
missioonide ja operatsioonide finantsaspekte ning muu hulgas läbi vaadata nn Athena 
mehhanismi (mehhanism Euroopa Liidu sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega 
operatsioonide ühiste kulude rahastamise haldamiseks), et tagada, et menetlused ja 
eeskirjad võimaldaksid ELil oma tsiviilmissioone ja sõjalisi operatsioone korraldada 
paindlikumalt ja tõhusamalt; 

1. märgib, et EL ja selle liikmesriigid on valdavalt rahuoperatsioonide suurrahastajad, 
ÜJKP operatsioonide ja missioonide tarbeks läheb aga üksnes väike osa kogu 
rahastusest; peab kahetsusväärseks, et sekkumine ÜJKP raames, eriti sõjaline 
sekkumine, on olnud väga tagasihoidlik, kuna tegemist on olnud valdavalt väheoluliste 
sõjalise väljaõppe missioonidega, mitte tõsise Euroopa-poolse panusega rahuvalvesse ja 
rahutagamisse; 

2. kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni 
asepresidenti ning liikmesriike üles kasutama täiel määral Lissaboni lepingu potentsiaali 
ÜJKP missioonide ja operatsioonide kiiremaks ja paindlikumaks rakendamiseks;

3. peab murettekitavaks, et vaatamata iga-aastasele umbes 190 miljardi euro suurusele 
kombineeritud kaitse-eelarvele ei täida liikmesriigid ikka veel 1999. aastal Helsingis 
seatud peaeesmärke; tuletab meelde ELi püstitatud ambitsioonikat tsiviilpeaeesmärki; 
nõuab ELi aktiivse osaluse tugevdamist kaitsevaldkonnas ja peab kahetsusväärseks, et 
puudub selge sõjaline doktriin, mis võimaldaks tegelikult täita Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 43 loetletud ülesandeid (laiendatud „Petersbergi ülesanded”); toetab kindlalt 
kaitseküsimuste põhjalikumat koordineerimist ja tihedamat kaitsekoostööd ELi 
liikmesriikide vahel ja ELi tasandil, eelkõige ressursside, võimete ja varade panustamise 
ja jagamise osas;
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4. märgib, et ÜJKP tsiviilmissioonide rahastamise maht ELi eelarve ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika (ÜVJP) peatükis on viimaste aastatega vähenenud ning püsib 
aastateks 2014–2020 kavandatud mitmeaastase finantsraamistiku osana eeldatavasti 
stabiilsena; peab kahetsusväärseks, et tsiviilmissioonidele on negatiivselt mõjunud 
maksete assigneeringute üldine nappus, mis on komisjoni pannud leevendava meetmena 
2015. aastasse edasi lükkama 22 miljoni euro suuruse makse; väljendab aga rahulolu 
selle üle, et on välja selgitatud kulude kokkuhoiu võimalus umbes 16 miljoni euro 
ulatuses, mis võimaldab rahastada uusi missioone, kui see peaks lähemas tulevikus 
vajalikuks osutuma;

Kulude kokkuhoiu ja tõhususe suurendamise algatused 

5. tunnustab konkreetseid meetmeid ja pragmaatilisi lahendusi, mida komisjon on 
finantseeskirjade olemasolevas raamistikus viimasel ajal rakendanud, et 
rahastamismenetlusi lühendada; peab aga kahetsusväärseks ikka veel esinevaid suuri 
tõrkeid ÜJKP missioonide tarbeks vajalike teenuste ja varustuse hankimisel, mis on 
osalt tingitud nõukogus otsuste vastuvõtmise protsessi sagedasest aeglusest, aga ka 
finantseeskirjade teatavast paindumatusest, ning peab kahetsusväärseks nende asjaolude 
negatiivset mõju missioonide toimimisele; tuletab meelde, et kontrollikoda on neid 
asjaolusid kritiseerinud juba oma 2012. aasta eriaruandes, milles käsitletakse ELi poolt 
Kosovole õigusriigi valdkonnas antud abi;

6. palub komisjonil asuda neid puudusi kõrvaldama ja esitada ettepanekud 
finantseeskirjades seoses ÜJKP tsiviilmissioonidega vajalike kohanduste tegemiseks, et 
soodustada missioonide kiiret ja paindlikku korraldamist ning samal ajal kindlustada 
ELi ressursside usaldusväärne finantsjuhtimine ning liidu finantshuvide asjakohane 
kaitse; on seisukohal, et eelarve täitmise volitused tuleks delegeerida 
tsiviiloperatsioonide ülemale, sarnaselt volituste delegeerimisega ELi delegatsioonide 
juhtidele;

7. soovitab tungivalt luua ühistalituste keskuse ja koos sellega integreeritud 
ressursihalduse süsteemi, mis peaksid aitama tsiviilmissioone kiiremini 
tegutsemisvalmis seada ja nende kulutõhusust suurendada; peab kahetsusväärseks, et 
see algatus on siiani takerdunud; võtab teadmiseks, et praegu kaalutakse missioonide 
toetamise platvormi loomist, kuid kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles 
jätkama pingutusi tõelise ühistalituste keskuse loomiseks;

8. on veendunud, et Euroopa välisteenistuse tsiviilmissioonide plaanimise ja juhtimise 
teenistuse halduskulude eelarve pidevaid piiranguid tuleks leevendada, kuna iga-aastane 
eelarveeraldis on liiga väike, et katta kõigi planeerimis-, juhtimis- ja tugiülesannete 
täitmist, eriti siis, kui mitu missiooni algab enam-vähem üheaegselt;

9. on seisukohal, et ÜJKP alalist ladu, mille kaudu praegu teenindatakse üksnes ÜKJP uusi 
tsiviilmissioone, tuleks kiiresti täiustada – suurendada selle tegevusulatust, nii et see 
hõlmaks ka käimasolevaid missioone, ja parandada laos oleva varustuse kättesaadavust, 
ning on seisukohal, et ladu peaks haldama tulevane ühistalituste keskus;

10. rõhutab, et kooskõlas liikmesriikide mitmete asjakohaste kohustustega (nt 
tsiviilpeaeesmärk 2010. aastaks ja tsiviilvõimete arendamise mitmeaastane 
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tööprogramm) on missioonidele vaja tagada piisavalt töötajaid; nendib aga kahetsusega, 
et piisava hulga kvalifitseeritud inimeste värbamine – ja hoidmine – ÜJKP missioonide 
tarbeks on raske; soovitab laialdaselt kasutada kiirelt mobiliseeritavaid 
tsiviilreageerimisrühmi, kuna see suurendaks ELi kiirreageerimisvõimet, hõlbustaks 
missioonide kiiret ettevalmistamist ja tõstaks liidu kriisiohjamise ja kriisidele 
reageerimise tulemuslikkust;

Sidusus ja vastastikune täiendavus

11. on seisukohal, et ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat (ÜJKP) tuleks käsitada osana 
laiemast ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast (ÜVJP) ning ELi välistegevusest 
tervikuna; on veendunud, et mastaabisäästu saavutamiseks ja ELi vahendite mõju 
maksimeerimiseks tuleks tagada eri vahendite sidusus ja vastastikune täiendavus; on 
veendunud, et ELil on rohkem vahendeid ja suurem mõjupotentsiaal kui mis tahes teisel 
rahvusülesel institutsioonil – eeldusel et liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitikat teostatakse 
tervikliku lähenemisega, seostatuna ELi muud tüüpi vahendite ja 
rahastamismehhanismidega; on seetõttu kindlalt seisukohal, et ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika (ÜVJP) vahendeid tuleb kasutada arukamalt, sidudes ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) meetmed mitmesuguste Euroopa Komisjoni 
juhitavate programmidega;

12. nõuab vajaduse korral sõjalise ja tsiviilvaldkonna paremat koostoimet eelkõige 
logistika, transpordi ja missioonide turvalisuse osas, kusjuures tuleb respekteerida 
erisuguseid käsuliine ning tsiviil- ja sõjaliste missioonide erinevat olemust;

13. hindab positiivselt kriisiohjamismenetluste läbivaatamist, mille aruanne võeti vastu 
2013. aastal, kuna selle tulemusena parandati ÜJKP missioonide kavandamist ja 
algatamist; rõhutab aga, et tuleb teha rohkem pingutusi, et jagu saada visalt püsivatest 
kinnistest süsteemidest, n-ö suletud tornidest, mis hoiavad ELi välispoliitikaaparaadi eri 
osi üksteisest lahus;

14. tunnustab väljaõpet ja varustamist edendavat algatust, mis ülemineku- või 
väljumisstrateegia osana aitaks kindlustada partnerite suutlikkuse arendamist, 
hõlbustades varustuse rahastamist kolmandate riikide julgeolekujõudude tarbeks; toetab 
projektiüksuste süsteemset kasutamist, millesse saaksid panustada huvitatud 
liikmesriigid või kolmandad riigid; väljendab rahulolu selle üle, et komisjon kaalub 
nimetatud algatusele püsivama rahalise toetuse andmist;

Sõjaliste operatsioonide rahastamine

15. märgib, et sõjalisi operatsioone rahastavad ELi liikmesriigid väljaspool liidu eelarvet 
ning ühised kulud kaetakse Athena mehhanismi kaudu; rõhutab, et Athena mehhanism 
on ülimalt tähtis nende operatsioonide kiire käivitamise huvides ning kujutab endast 
liikmesriikide omavahelise solidaarsuse instrumenti ja olulist stiimulit ÜJKP 
operatsioonides osalemiseks eelkõige neile, kel rahalisi vahendeid napib; peab aga 
kahetsusväärseks, et ühiste kulude osakaal on püsivalt väga väike (umbes 10–15 % 
kõikidest kuludest) ja et põhimõte „kulud kannab see, kellel need tekivad” sunnib 
liikmesriike veelgi aktiivsest osalemisest loobuma; on seisukohal, et tuleks tagada 
sõjaliste missioonide pikaajaline rahastamine;
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16. sellega seoses peab kahetsusväärseks, et Athena mehhanism ei ole konkreetseid 
tulemusi andnud, ning kutsub nõukogu üles selles asjas vajalikke samme astuma; 
pooldab eelkõige Athena raamistikku sobituvate kulude laiendamist, nii et selle alla 
kuuluksid näiteks teatavate kulutuste eelrahastamine või ELi lahingugruppide 
strateegiline transport; ootab nende küsimuste kohta lõplikku otsust Euroopa Ülemkogu 
järgmiselt kaitseteemaliselt kohtumiselt;

17. toetab algatusi, millega püütakse uurida võimalusi, kuidas Athena mehhanismi tõmmata 
ja selle sees hallata kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide rahalisi 
toetusi, kuid hoiatab ELi eelarvest toetuste andmise eest, kuna see võib kahjulikult 
mõjuda tsiviilmissioonide rahastamisele; toetab ka ühisrahastamise võimalust, mille 
puhul väiksem hulk osalevaid riike rahastaks missioonide teatavaid tegevuskulusid, 
tingimusel et nende rahalist panust hallatakse Athena mehhanismi kaudu ning see oleks 
täienduseks ühistele kuludele, mitte ei asendaks neid;

18. tuletab meelde, et Lissaboni lepinguga sai Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika uusi õigussätteid, mis on praegu veel ära kasutamata; soovitab nõukogul 
kasutada Euroopa Liidu lepingu artiklit 44, mis võimaldab ÜJKP ülesandeid täita 
selliste riikide rühmal, kes seda soovivad ja on suutelised seda tegema; on seisukohal, et 
sõjalise operatsiooni ad hoc-rahastamise mehhanismid peaksid hõlmama rohkem 
kulusid kui traditsioonilised Athena kaudu hüvitatavad ühised kulud;

19. kutsub nõukogu üles algatama käivitusfondi loomise (nagu on ette nähtud Euroopa 
Liidu lepingu artikli 41 lõikega 3), mille ülesandeks oleks sõjaliste operatsioonide 
ettevalmistavate etappide kiire rahastamine, kuid mis võiks toimida ka tugeva 
abivahendina suutlikkuse suurendamiseks; märgib, et tsiviilmissioonide 
ettevalmistavate meetmete rahastamiseks on eelarves eraldi osa, kuid sõjaliste 
missioonide käivitamine ja tõhusus jääb struktuurselt pärsituks seni, kuni ei kasutata 
ülalnimetatud võimalust; soovitab liikmesriikidel tungivalt osaleda Euroopa Liidu 
lepingu artikliga 46 sätestatud alalises struktureeritud koostöös, mis aitaks ka oluliselt 
tugevdada ELi kiirreageerimisvõimet;

Läbipaistvus ja aruandekohustus

20. rõhutab, et läbipaistvus ja aruandekohustus on olulised nõuded mitte ainult 
demokraatliku kontrolli puhul, vaid ka ELi lipu all toimuvate missioonide adekvaatse 
toimimise ja usaldusväärsuse tagamiseks; tunnustab selliseid 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelises kokkuleppes esitatud aruandlusmehhanisme nagu ÜVJP-
teemalised ühised konsultatiivkohtumised ja kvartaliaruanded ÜVJP eelarve täitmise 
kohta; kutsub komisjoni üles finantsmääruse artikli 49 lõike 1 punkti g laialt 
tõlgendama ning iga ÜVJP peatüki alla kuuluva ÜJKP tsiviilmissiooni kohta eraldi 
eelarverea esitama;

21. ootab algatusi, mis aitaksid tuua selgust ja järjepidevust tsiviilmissioonide suhtes 
kohaldatavatesse rahastamis- ja tegevuseeskirjadesse; finantseeskirjade paindlikkuse 
teemal toimuvat arutelu arvesse võttes peab õigeks, et komisjon on kohustunud välja 
töötama eraldi vormi kõigi ÜJKP missioonide kohta ning kohandama olemasolevaid 
suuniseid nende vajadustele vastavalt;
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Sõnadelt tegudele

22. soovitab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni 
asepresidendil ÜJKP juhtimine enda kätte võtta ja etendada juhtivat osa „suletud 
tornide” lammutamisel ning tagada sealjuures kooskõlastatus nõukogu, komisjoni ja 
Euroopa välisteenistuse vahel ja kahe viimasena nimetatud institutsiooni 
kokkukuuluvus; soovitab ELi eriesindajatele anda volitused parandada ELi 
mitmesuguste toimijate omavahelist suhtlemist ja koostööd kohtadel, et suurendada ELi 
tegevuse sidusust ning teisendada mitme erineva rahastamisallika olemasolust tulenevad 
probleemid eelisteks;

23. on seisukohal, et Euroopa Ülemkogu järgmisel kaitseteemalisel kohtumisel ei tohiks 
jätta kasutamata võimalust korraldada põhjalik arutelu ja esitada konkreetsed 
ettepanekud ÜJKP missioonide ja operatsioonide rahastamiskorra reformimise asjus; 
kutsub liikmesriike üles tegutsema vastavalt Euroopa Ülemkogu 2013. aasta 
detsembrikuisel kohtumisel võetud kohustustele;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu 
eesistujale, komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning NATO peasekretärile ja NATO 
parlamentaarse assamblee presidendile.


