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ET

ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. peab tervitatavaks liikmesriikide huvi alalise struktureeritud koostöö (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; julgustab osalevaid liikmesriike seda tööd jätkama ning keskenduma nende 
projektide kiirele ja tõhusale rakendamisele;

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
(ÜJKP) vahendite ja algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et saavutada nõutav 
tõhususe tase strateegilise sõltumatuse tagamisel ning eesmärgid liidu ühise 
kaitsepoliitika järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas Euroopa Liidu lepinguga;

3. 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 kaitsevõime loomisel;

4. peab vajalikuks suurendada PESCO projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- ja 
kaitsevaldkonna eesmärkide saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad liikmesriigid 
tugevdavad oma koostööd võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal arendamisel ning 
et ELi ja NATO prioriteetide vahel on sidusus;

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles jätkama PESCO projektide jaoks vahendite 
kättesaadavaks tegemist, tagades samal ajal reaalse vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja ühendamisprotsessidele;

6. kutsub nõukogu üles määrama kindlaks ranged tingimused kolmandate riikide 
osalemiseks PESCO projektides vastavalt nõukogu otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artiklile 9; 
on seisukohal, et selline osalemine ei tohiks takistada PESCO põhieesmärke ELi ÜJKP 
vahendina ning peaks järgima Põhja-Atlandi lepingust tulenevaid kohustusi;

7. kordab, et parlament peaks täitma olulist osa ÜJKP elluviimise ja hindamise 
kontrollimisel 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 praeguse 
strateegilise läbivaatamise raames.


