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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et praeguses ülemaailmses julgeolekukeskkonnas, kus mõned riigid on 
mitmepoolsusest sammu tagasi astumas, peaks ELi strateegilise autonoomia 
lahutamatuks osaks olema sõltumatu suutlikkus tagada oma kodanike julgeolek üha 
arvukamate ohtude vastu, nagu lähiümbruses aset leidvad relvakonfliktid, 
küberrünnakud ja väärinfo levitamise kampaaniad, samuti rahu, stabiilsuse, inimõiguste 
ja demokraatia aktiivne edendamine oma naabruses ja kaugemal ning oma väärtuste 
edendamine;

2. rõhutab, et austades mitme liikmesriigi sõjalise neutraalsuse traditsioone, on samas väga 
oluline tagada, et ELi kodanikud toetaksid ELi kaitsepoliitika poliitilisi eesmärke; 
toonitab asjaolu, et viimaste avaliku arvamuse uuringute kohaselt pooldab kolm 
neljandikku ELi kodanikest suuremat liikmesriikidevahelist koostööd julgeoleku ja 
kaitse valdkonnas, toetades seega liikmesriikide ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat, 
ning selline osakaal on alates 2004. aastast olnud üle 70 %;

3. täheldab, et liidu reageerimine uutele kriisidele ja uuele rahvusvahelisele olukorrale 
ning vastav poliitiline, diplomaatiline ja sõjaline kohandumine on olnud aeglane; on 
seisukohal, et mis puudutab konkreetselt kaitsevaldkonda, siis poliitiline soovimatus 
rakendada täiel määral rangeid sätteid, mis on ometi ette nähtud ELi aluslepingutega ja 
ka mitmete liikmesriikidevahelise koostöö vormide puhul, on nõrgendanud liidu võimet 
etendada väliskriisides otsustavat rolli;

4. nõuab järk-järgult ühise kaitsepoliitika (ELi lepingu artikli 42 lõige 2) ning lõpuks ühise 
kaitse väljakujundamist, tugevdades ühtlasi konfliktide ennetamise ja lahendamise viise, 
sealhulgas vahendamisele, dialoogile, lepitamisele, rahu kindlustamisele ja vahetule 
kriisidele reageerimisele suunatud finants-, haldus- ja inimressursside suurendamise 
kaudu;

5. kutsub seetõttu Euroopa Ülemkogu üles pühenduma otsustavalt selge tegevuskava abil 
Euroopa kaitsekoostöö liidu pikaajalisele arendamisele; nõuab lisaks tungivalt, et 
Euroopa Ülemkogu liiguks ÜVJP ja ÜJKP valdkonnas ühehäälsuselt kvalifitseeritud 
häälteenamusele, kui Euroopa Liidu leping seda lubab, sealhulgas ÜJKP 
tsiviilmissioone käsitlevate otsuste puhul; tunnistab lisaks, et ükski riik ei suuda 
Euroopa ja tema lähikonna julgeolekuprobleeme ka üksi lahendada;

6. väljendab heameelt ELi lepingu artikli 42 lõikes 6 ja artiklis 46 ette nähtud alalise 
struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise üle, mis on oluline samm nii selles 
suunas kui ka liikmesriikidevahelise tihedama julgeoleku- ja kaitsealase koostöö 
suunas; rõhutab, et liikmesriikidel on võimalus kaasata komisjon alalise struktureeritud 
koostööga seotud projektide menetlustesse, järgides sisemisi juhtimise reegleid;

7. tervitab komisjoni ametisseastuva presidendi von der Leyeni poliitilisi suuniseid, mis 
keskenduvad geopoliitilisele mõõtmele ning milles rõhutatakse vajadust astuda järgmise 
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viie aasta jooksul täiendavaid otsustavaid samme tõelise Euroopa kaitsekoostöö liidu 
suunas; väljendab lisaks heameelt täiendavate lubaduste üle täita Euroopa Parlamendi 
pikaajaline nõue omistada kaitsele suurem institutsiooniline tähtsus, luues selleks 
sihtotstarbelise peadirektoraadi;

8. väljendab heameelt asjaolu üle, et mitmed liikmesriigid on hiljaaegu nõudnud ELi 
julgeolekunõukogu asutamist, et koordineerida liikmesriikide kaitsepoliitikat, eelkõige 
seoses küberjulgeoleku ja terrorismivastase võitlusega, ning töötada ühiselt välja ELi 
kaitsestrateegia; on seisukohal, et eelkõige tuleb põhjalikumalt läbi mõelda selle 
kontseptsiooni institutsiooniline mõõde ja viia läbi selle lisaväärtuse asjakohane 
hindamine;

9. on seisukohal, et ELi valge raamat julgeoleku ja kaitse kohta oleks oluline strateegiline 
vahend ELi kaitsepoliitika juhtimise tugevdamiseks, ning Euroopa kaitsekoostöö liitu 
järk-järgult kujundades tagaks see strateegilise ja pikaajalise planeerimise ning 
võimaldaks kõigi liikmesriikide kaitsetsüklite järkjärgulist sünkroniseerimist; palub 
nõukogul ja komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
esindajal koostada selline vahend, et lisada see muu hulgas mitmeaastase 
finantsraamistiku kavandamisse ning et tagada kooskõla ELi üldise välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia julgeoleku- ja kaitseküsimuste rakenduskava, 
kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise ja alalise struktureeritud 
koostöö vahel;

10. rõhutab, et ELi valges raamatus tuleks kirjeldada ka võimalike tulevaste sõjaliste 
operatsioonide potentsiaalseid stsenaariume ning käsitleda küsimust, kuidas ja millistel 
tingimustel on piisavalt ja õiguspäraselt põhjendatud ÜJKP missioonide lähetamine, et 
tegeleda kriisiolukordade, humanitaarkriiside ja konfliktidega;

11. on seisukohal, et kaitseküsimuste iga-aastast kooskõlastatud läbivaatamist tuleks 
reformida, et võimaldada strateegilisemat tegevust kooskõlas ajakohastatud ELi üldise 
välis- ja julgeolekupoliitika strateegiaga; rõhutab, et alalisel struktureeritud koostööl 
põhineva ELi strateegilise autonoomia edasiarendamine eeldab arutelu selle egiidi all 
välja töötatavate projektide ulatuse üle; rõhutab, et vaja on täpsustada eri algatuste 
koostoimet, mida liikmesriigid teevad alalise struktureeritud koostöö raames, eelkõige 
seoses selliste projektidega nagu Euroopa sekkumisjõud, raamriik, ühisjõud (Joint 
Deployment Force) või Euroopa armeekorpus, kuna nendega seoses tehakse eri määral 
institutsioonilist koostööd;

12. rõhutab, et julgeoleku- ja kaitsevaldkonna põhjalikum lõimimine peaks tähendama ka 
suuremat demokraatlikku, st parlamentaarset kontrolli; kinnitab seetõttu vajadust 
suurendada selles valdkonnas Euroopa Parlamendi rolli, luues täieõigusliku julgeoleku- 
ja kaitsekomisjoni, mille tegevust täiendaksid parlamentidevahelised kohtumised 
liikmesriikide parlamentide esindajate ja Euroopa Parlamendi liikmete vahel; kutsub 
liikmesriikide valitsusi üles kaasama oma riikide parlamente ÜJKP valdkonnas 
tehtavatesse otsustesse;

13. tuletab meelde ELi lepingu artiklit 44, millega kehtestatakse täiendavad 
paindlikkussätted ja luuakse võimalus usaldada kriisiohjamisülesannete täitmine 
liikmesriikide rühmale, kes täidaks ülesandeid ELi nimel ning poliitika- ja 
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julgeolekukomitee ja Euroopa välisteenistuse poliitilise kontrolli ja strateegilise 
juhtimise all;

14. kinnitab vajadust kõrvaldada takistused ELi lahingugruppide lähetamiselt ning on 
seisukohal, et ühehäälsuse nõue nõukogus õõnestab nende üksuste eesmärki toimida 
sõjalise kiirreageerimisjõuna, mis reageerib tekkivatele kriisidele ja konfliktidele kogu 
maailmas; leiab, et need lahingugrupid tuleb muuta alalisteks rahvusvahelisteks 
üksusteks, ning nõuab olemasolevate Euroopa sõjaliste struktuuride integreerimist ELi 
institutsioonilisse raamistikku;

15. rõhutab, et peatselt toimuval Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil tuleks käsitleda 
ka tulevast Euroopa kaitsekoostöö liitu ning eelkõige vajadust luua Euroopa 
sekkumisjõud, millel oleks piisavalt tõhus kaitsevõime ja mis suudaksid tegeleda rahu 
tagamise ja konfliktide ärahoidmisega ning tugevdada rahvusvahelist julgeolekut 
kooskõlas ÜRO põhikirjaga ja ELi lepingu artikli 43 lõikes 1 sätestatud ülesannetega;

16. hoiatab institutsiooniliste osalejate paljususe ja ELi kaitsekeskkonnas esineva kattumise 
eest; kutsub kõiki sidusrühmi üles kaaluma, kuidas oleks võimalik seda keskkonda 
parandada, et muuta see kodanikele arusaadavamaks, institutsiooniliselt loogilisemaks, 
sidusamaks ja tulemuslikumaks;

17. nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks Ühendkuningriigi EList väljaastumise väljavaadet 
arvestades vastu kiireloomulise korra kolmandate osapoolte osalemiseks alalises 
struktureeritud koostöös;

18. kinnitab taas liidu pühendumust NATOle, mis on jätkuvalt meie ühise julgeoleku 
tugisammas; märgib siiski, et ELi tihe koostöö oma lähimate liitlastega ei tohiks 
takistada Euroopa kaitsekoostöö liidu loomist;

19. on veendunud, et konkurentsivõimeline kaitsetööstus on Euroopa jaoks otsustava 
tähtsusega; hoiatab, et hoolimata viimastel aastatel tehtud jõupingutustest, nagu 
Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi ja Euroopa Kaitsefondi 
puhul, on tõelise ja tõhusa Euroopa kaitsetööstuse ülesehitamisel endiselt peamisteks 
takistusteks erinevad riiklikud eeskirjad, loamenetlused ja ekspordikontrolli nimekirjad, 
samuti puudulik teabevahetus;

20. rõhutab oma toetust ELi sõltumatu luurevõime loomisele, mis peaks tõhustama ühiseid 
julgeolekualaseid jõupingutusi ja tagama riiklike luureteenistuste koostalitlusvõime; 

21. nõuab arutelu rolli üle, mida Euroopa Kaitseagentuur peaks etendama ELi ühise 
kaitsepoliitika järkjärgulisel kujundamisel;

22. rõhutab vajadust Euroopa Kaitseagentuuri tugevdada, pakkudes talle vajalikke 
vahendeid ja poliitilist tuge ning seeläbi võimaldada tal täita ELi ühises julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikas, sh võimete arendamisel, teadusuuringutes ja hangetes, juhtivat ja 
koordineerivat rolli; kordab oma seisukohta, et see oleks kõige paremini saavutatav, kui 
agentuuri personali- ja tegevuskulusid rahastataks liidu eelarvest;

23. märgib, et vastastikuse abi klausel (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) keskendub 
liikmesriikide (ja mitte ELi enda) kohustustele, samas kui solidaarsusklausel (ELi 
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toimimise lepingu artikkel 222) näeb ette liidu ja selle liikmesriikide ühise tegutsemise, 
kuid mõlema klausliga kehtestatakse liikmesriikidele siduvad kohustused ning 
mõlemaga nähakse ette abi taotlemise korral kõigi olemasolevate vahendite andmise 
alus; peab seetõttu igati vajalikuks täiendavaid selgitusi selle kohta, kuidas mõlemad 
klauslid käivituvad, millisel moel neid rakendatakse ja omavahel seostatakse, eelkõige 
juhul, kui ohu põhjustaja ei ole selge;

24. kordab, et ELi lepingu artikli 42 lõikega 7 kehtestatakse vastastikuse abi klausel ühise 
julgeoleku kontekstis; rõhutab, et ELi lepingu artikli 42 lõige 7, mida on siiani ainult 
ühel korral kasutatud, võib olla ELi edasise ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
katalüsaatoriks, ajendades kõiki liikmesriike kindlamaid kohustusi võtma; peab 
kahetsusväärseks asjaolu, et selle artikli aktiveerimise tingimusi ja vajaliku abi praktilisi 
üksikasju ei ole kunagi selgelt määratletud; nõuab vastastikuse abi klausli rakendamise 
analüüsimist ja selle tulevast rakendamist käsitlevate edasiste suuniste ettevalmistamist;

25. rõhutab, et solidaarsusklausel (ELi toimimise lepingu artikkel 222) võimaldab liidul ja 
liikmesriikidel ka abistada liikmesriiki, kui teda tabab terrorirünnak või kui ta langeb 
loodusõnnetuse või inimtegevusest tingitud õnnetuse ohvriks; tuletab meelde, et 2013. 
aasta Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia kohaselt võib eriti tõsine küberintsident 
või -rünnak olla liikmesriigi jaoks piisav põhjus, et käivitada ELi solidaarsusklausel ehk 
ELi toimimise lepingu artikkel 222; tuletab lisaks meelde, et nõukogu 24. juuni 2014. 
aasta otsuses 2014/415/EL solidaarsusklausli liidupoolse rakendamise kohta1 
sätestatakse, et solidaarsusklausli kohaselt peab liit mobiliseerima kõik tema käsutuses 
olevad vahendid, kaasa arvatud ÜJKP raames loodud struktuurid; kutsub liikmesriike 
üles kaaluma solidaarsusklausli käivitamist tulevikus.

1 ELT L 192, 1.7.2014, lk 53.
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