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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et PESCO aitab märkimisväärselt ühtlustada liikmesriikide tegevust ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas ning on oluline samm aluslepingus sätestatud 
ühiskaitse eesmärgi saavutamise suunas;

2. peab tervitatavaks liikmesriikide huvi PESCO vastu alates selle loomisest nõukogu 11. 
detsembri 2017. aasta otsusega (ÜVJP) 2017/2315, mida näitab nõukogu poolt PESCO 
raames seni käivitatud projektide märkimisväärne arv; innustab osalevaid liikmesriike 
seda tööd jätkama ning keskenduma nende projektide kiirele ja tõhusale rakendamisele, 
tagades samas kõigi liikmesriikide osalemise; tuletab siiski meelde, et PESCO hõlmab 
ka 20 siduvat kohustust, millele on pööratud palju vähem tähelepanu;

3. tunneb heameelt PESCO kaasavuse üle, mida kajastab selle projektides osalevate 
liikmesriikide suur arv; on arvamusel, et PESCO puhul tuleks eelistada leebemaid 
osalemiskriteeriume ning see peaks olema kättesaadav väikestele ja/või madala kaitse-
eelarvega liikmesriikidele;

4. rõhutab, et PESCO loodi Lissaboni lepingu raames selleks, et tuua kokku liikmesriigid, 
kes on valmis ühendama oma ressursid ja võimed ühiste ambitsioonikate eesmärkide 
saavutamiseks julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas; peab vajalikuks, et liit töötaks 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
vastutusel järk-järgult välja ühise raamistiku, mille raames liikmesriigid koostavad oma 
riikliku kaitsepoliitika ülevaateid, jagavad tulemusi ja koondavad luureandmeid, et 
panna alus tõelisele Euroopa mõõtmega kaitsele;

5. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles suurendama jätkuvalt kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja algatuste sidusust, et saavutada nõutav tõhususe tase 
strateegilise sõltumatuse tagamisel ning eesmärgid liidu ühise kaitsepoliitika 
järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas ELi lepinguga; on seisukohal, et PESCO vajab 
koostoimes kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise, riiklike 
soovituskavade ja võimearendusplaaniga, ambitsioonikaid projekte, et tegeleda 
praeguste ohtudega, ning rõhutab sellega seoses, kui oluline on säilitada mitmeaastase 
finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel Euroopa Kaitsefondi ja sõjaväelise 
liikuvuse piisav rahastamine; juhib tähelepanu vajadusele töötada välja tõeline liidu 
omavahendite süsteem, mis võimaldaks viia liidu kaitsevaldkonna strateegilised 
eesmärgid kooskõlla kohapealsete programmide ja operatsioonide, eelkõige PESCO 
projektide rahastamisega;

6. kutsub komisjoni üles töötama ELi kaitse- ja julgeolekupoliitika valge raamatu kallal, et 
viia PESCO projektide konkreetsed eesmärgid paremini kooskõlla ajakohastatud, sidusa 
ja tervikliku ELi julgeoleku- ja kaitsestrateegiaga; rõhutab sellega seoses PESCO 2020. 
aasta strateegilise läbivaatamise tähtsust ning toetab Euroopa strateegiliste suuniste 
väljatöötamist, et suurendada suutlikkust koordineerida õigeaegsemalt ja tõhusamalt 
liikmesriikide kaitsealgatusi, mis aitavad kaasa liidu ühiste eesmärkide saavutamisele;
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7. märgib, et COVID-19 pandeemia on näidanud, et ELil ei ole tervishoiu valdkonnas 
piisavat pädevust; on veendunud, et samal ajal tuleb luua ELi ühine kaitsestrateegia, et 
reageerida rünnakutele ELi piiridel ja territooriumidel, ning peab PESCO-t positiivseks 
sammuks selle eesmärgi suunas;

8. väljendab sellega seoses heameelt komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis käsitlevad 
kaitsepoliitikat ja eelkõige vajadust astuda julgeid samme tõelise Euroopa kaitsekoostöö 
liidu suunas ning võtta kasutusele ELi julgeolekut käsitlev integreeritud ja terviklik 
lähenemisviis; loodab, et komisjoni uue kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraadi 
loomine aitab saavutada suuremat sidusust, õiglast koostööd ja integreeritud 
koordineerimist kaitsevõime loomisel kõigis liikmesriikides, tugevdada ELi sõjalist 
taristut ning tõhustada ELi tööstust ja siseturgu;

9. peab vajalikuks suurendada PESCO projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- ja 
kaitsevaldkonna eesmärkide saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad liikmesriigid 
suurendavad koostööd ja kooskõlastamist võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel ning et ELi ja NATO prioriteetide, koostegutsemisvõime ja sünergia vahel 
valitseb sidusus;

10. tunnustab Euroopa relvajõudude olulist rolli COVID-19 pandeemiaga seotud 
probleemidele reageerimisel nii tervishoiualase hädaolukorra lahendamise kui ka 
tsiviilmissioonide ja -operatsioonide toetamise kaudu, ning asjaolu, et Euroopa 
relvajõududel on ka piiriülene mõõde ja solidaarsusfunktsioon; rõhutab asjaolu, et uued 
ambitsioonikad PESCO projektid võivad aidata kaasa Euroopa ühiste võimete 
arendamisele selles valdkonnas, viies edasi varasemate projektide raames tehtud tööd, 
eriti katastroofiabi siirmist võimaldava sõjaliste võimete paketi ja Euroopa 
meditsiinistaabi osas;

11. väljendab heameelt ELi kaitsevahendite sünergia üle ja rõhutab vajadust tagada sidusus; 
rõhutab, et Euroopa Kaitsefondist PESCO projektidele spetsiaalse lisatoetuse andmisel 
võib olla positiivne mõju, sest see stimuleeriks võimearendusalast koostööd;

12. kutsub osalevaid liikmesriike üles jätkama PESCO projektide jaoks vahendite 
kättesaadavaks tegemist, tagades samal ajal reaalse vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja koondamisprotsessidele, eelkõige seetõttu, et PESCO jaoks ei ole 
kehtestatud tõhusat vastavuse tagamise mehhanismi; rõhutab, et PESCO peaks looma 
raamistiku, mis ulatub kahepoolsest koostööst kaugemale ja toetab mitme liikmesriigi 
sisulise ühisprojektides osalemise kaudu tõeliselt üleeuroopalist tegevust;

13. rõhutab mõne strateegilise projekti, eelkõige strateegiliste põhitegurite (juhtimine ja 
kontroll, transport, luure) tähtsust; kutsub nõukogu ja PESCO sekretariaati üles kaaluma 
PESCO projektide puhul klastristruktuuri, et tagada eri projektide maksimaalne 
koostoime;

14. kutsub nõukogu üles määrama kindlaks ranged tingimused kolmandate riikide 
osalemiseks PESCO projektides vastavalt nõukogu otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artiklile 9; 
on seisukohal, et sellise osalemise tulemuseks ei tohiks olla kaugenemine PESCO 
põhieesmärkidest ELi ÜJKP vahendina ning see peaks olema kooskõlas Põhja-Atlandi 
lepingust tulenevate kohustustega;



AD\1212193ET.docx 5/7 PE653.752v02-00

ET

15. hoiatab siiski välissekkumise ohu eest liidu julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas, mis esineb 
sageli küberohtude ja muude hübriidsõja vormide kujul; soovitab hiljuti loodud Euroopa 
Parlamendi erikomisjonil, mis käsitleb välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu 
demokraatlikesse protsessidesse, teha koostööd komisjoni ja nõukoguga, et analüüsida, 
kuidas PESCO projektidega suurendada liidu vastupanuvõimet selliste ohtude suhtes;

16. on veendunud, et Ühendkuningriigi osalemine PESCO projektides oleks liidu 
strateegilistes huvides, tingimusel et Ühendkuningriigi osalemist oodatakse ja tagatud 
on tegelik vastastikkus; väljendab lootust, et kaitsevaldkonda käsitletakse ELi ja 
Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle peetavatel läbirääkimistel kooskõlas poliitilise 
deklaratsiooniga, millega kehtestatakse Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste 
suhete raamistik;

17. kordab, et parlament peaks täitma olulist osa ÜJKP elluviimise ja hindamise seires ja 
järelevalves; ootab sellega seoses, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja teavitaks parlamenti täielikult ja konsulteeriks 
parlamendiga 2020. aastal lõppeva PESCO esimese etapi hetkel käimasoleva 
strateegilise läbivaatamise raames; tuletab meelde, et koos liikmesriikide ELi tasandi 
kaitsekoostöö süvendamisega tuleks suurendada ka parlamendi kontrollivolitusi;

18. kutsub nõukogu ja osalevaid liikmesriike üles keskenduma kübervastupidavusvõimele 
ning töötama välja ühise strateegia ja menetlused, et reageerida PESCO projektide 
vahendusel küberintsidentidele ja muuta liikmesriikide struktuurid vastupidavamaks;

19. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. aasta resolutsioonis1 Euroopa 
tuleviku konverentsi kohta väljendatud seisukohta, mille kohaselt peaksid eelnevalt 
kindlaks määratud poliitilised prioriteedid hõlmama julgeolekut ja ELi rolli maailmas, 
ent tegu ei ole ammendava loeteluga, ning kordab, et see võimaldaks kaasata kodanikke 
arutelusse PESCO tugevdamise üle, mis aitaks liikuda liidu autonoomse ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika suunas.

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0010.
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