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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et praeguses ülemaailmses julgeolekukeskkonnas peaks ELi strateegilise 
autonoomia lahutamatuks osaks olema sõltumatu suutlikkus tagada oma kodanike 
julgeolek;

2. rõhutab, et ELi kodanike tugi on väga oluline, et toetada ELi kaitsepoliitika poliitilisi 
eesmärke; toonitab asjaolu, et viimaste avaliku arvamuse uuringute kohaselt pooldab 
kolm neljandikku ELi kodanikest liikmesriikide ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat, 
ning selline osakaal on alates 2004. aastast olnud üle 70 %;

3. tervitab komisjoni ametisseastuva presidendi von der Leyeni poliitilisi suuniseid, mis 
keskenduvad geopoliitilisele mõõtmele ning milles rõhutatakse vajadust astuda järgmise 
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;

4. märgib, et mitmed liikmesriigid on hiljaaegu nõudnud ELi julgeolekunõukogu 
asutamist; on seisukohal, et selle kontseptsioon tuleb enne ettepaneku lisaväärtuse 
hindamist põhjalikumalt läbi mõelda;

5. on seisukohal, et ELi valge raamat julgeoleku ja kaitse kohta oleks oluline strateegiline 
vahend ELi kaitsepoliitika juhtimise tugevdamiseks ja Euroopa kaitsekoostöö liidu 
järkjärguliseks kujundamiseks, tagaks 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;

6. 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;

7. 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;

8. rõhutab, et peatselt toimuval Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil tuleks käsitleda 
ka tulevast Euroopa kaitsekoostöö liitu ning eelkõige vajadust luua Euroopa 



PE643.103v01-00 4/4 PA\1192216ET.docx

ET

sekkumisjõud, millel oleks piisavalt tõhus kaitsevõime ja mis suudaksid tegeleda rahu 
tagamise ja konfliktide ärahoidmisega ning tugevdada rahvusvahelist julgeolekut 
kooskõlas ÜRO põhikirjaga ja Euroopa Liidu lepingu artikli 43 lõikes 1 sätestatud 
ülesannetega;

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

10. 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;

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

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

13. peab igati vajalikuks täiendavaid selgitusi selle kohta, kuidas vastastikuse abi klausel 
(Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) ja solidaarsusklausel (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 222) käivituvad ning kuidas neid rakendatakse ja omavahel 
seostatakse.


