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10. on seisukohal, et kiiresti muutuvas ja 
volatiilses geostrateegilises keskkonnas, 
mida iseloomustavad esilekerkivad 
julgeolekuohud, USA 
ümberorienteerumine Aasia ja Vaikse 
ookeani piirkonnale ning finantskriisi 
mõju, peab EL – dubleerimata 
olemasolevaid meetmeid NATO raames – 
võtma vastutuse ülemaailmse poliitika 
kujundajana ja usaldusväärse julgeoleku 
tagajana – eelkõige oma naabruses –, 
kellel on tõeline strateegiline sõltumatus, 
et edendada rahvusvahelist rahu ja 
julgeolekut, kaitsta oma huve maailmas 
ning tagada oma kodanike julgeolek; 
rõhutab sellega seoses, et EL peab oma 
poliitikas olema järjekindlam ning 
nimetatud vastutuse võtmisel kiirem ja 
tõhusam; 

10. on seisukohal, et kiiresti muutuvas ja 
volatiilses geostrateegilises keskkonnas, 
mida iseloomustavad esilekerkivad 
julgeolekuohud, USA 
ümberorienteerumine Aasia ja Vaikse 
ookeani piirkonnale ning finantskriisi 
mõju, peab EL – dubleerimata 
olemasolevaid meetmeid NATO raames – 
võtma vastutuse, et edendada 
rahvusvahelist rahu ja julgeolekut, kaitsta 
oma huve maailmas ning tagada oma 
kodanike julgeolek; rõhutab sellega seoses, 
et EL peab oma poliitikas olema 
järjekindlam ning nimetatud vastutuse 
võtmisel kiirem ja tõhusam; 
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11. märgib, et EL seisab praegu silmitsi 
märkimisväärsete finantspiirangutega ning 
et samal ajal on liikmesriigid euroala 
kriisiga seotud või mitte seotud rahalistel, 
eelarvest tulenevatel ja poliitilistel 
põhjustel etapis, kus nad vähendavad 
koordineerimatult oma kaitsekulutusi; 
toonitab selliste meetmete võimalikku 
negatiivset mõju nende sõjalistele 
võimetele ning seega ELi suutlikkusele 
võtta tulemuslikult üle kohustused 
rahuvalve, konfliktiennetuse ja 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamise 
valdkonnas; 

11. märgib, et EL seisab praegu silmitsi 
märkimisväärsete finantspiirangutega ning 
et samal ajal on liikmesriigid euroala 
kriisiga seotud või mitte seotud rahalistel, 
eelarvest tulenevatel ja poliitilistel 
põhjustel etapis, kus nad vähendavad 
koordineerimatult oma kaitsekulutusi; 
toonitab vähese koordineerimise ja 
koostöö võimalikku negatiivset mõju 
sõjalistele võimetele ning seega ELi 
suutlikkusele võtta tulemuslikult üle 
kohustused rahuvalve, konfliktiennetuse ja 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamise 
valdkonnas; 
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16. rõhutab asjaolu, et Lissaboni lepinguga 
nähti ette mitu uut ÜJKPga seotud 
vahendit, mida ei ole veel kasutusele 
võetud; rõhutab sellega seoses vajadust 
rakendada need sätted, et veelgi tugevdada 
ÜJKPd, ning palub nõukogul nimetatud 
vahendeid (nt liikmesriikidevaheline 
alaline struktureeritud koostöö (ELi 
lepingu artikli 46 lõige 6) ning võimalus 
usaldada ÜJKP missioone ja operatsioone 
liikmesriikide rühmale (ELi lepingu artikli 
42 lõige 5 ja artikli 44 lõige 1)) täielikult 
ära kasutada; 

16. rõhutab asjaolu, et Lissaboni lepinguga 
nähti ette mitu uut ÜJKPga seotud 
vahendit, mida ei ole veel kasutusele 
võetud; rõhutab sellega seoses vajadust 
rakendada need sätted, et veelgi tugevdada 
ÜJKPd, ning palub nõukogul nimetatud 
vahendeid (nt liikmesriikidevaheline 
alaline struktureeritud koostöö (ELi 
lepingu artikli 46 lõige 6), käivitusfond 
(ELi lepingu artikli 41 lõige 3) ning 
võimalus usaldada ÜJKP missioone ja 
operatsioone liikmesriikide rühmale (ELi 
lepingu artikli 42 lõige 5 ja artikli 44 lõige 
1)) täielikult ära kasutada; 
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18. palub nõukogul alustada tõhustatud 
koostööd relvastuse valdkonnas, eelkõige 
andes Euroopa Kaitseagentuurile volitused 
mängida täielikku rolli koordineerimise 
edendamisel, teostades järelevalvet 
kohustuste üle, seades prioriteediks 
investeeringud tehnoloogiasse (sh 
strateegilistesse vahenditesse, nagu õhus 
tankimine, satelliitside, strateegiline 
õhutransport, kaugjuhitavad 
lennumasinad, küberkaitse ja ühtne 
Euroopa taevas), leppides kokku suuremas 
vabatahtlike rühmade / tuumikrühmade 
kasutamises ning leides toimiva lahenduse 
lahingugruppide kasutamiseks; 

18. palub nõukogul alustada tõhustatud 
koostööd võimekuse arendamise 
valdkonnas, eelkõige andes Euroopa 
Kaitseagentuurile volitused mängida 
täielikku rolli koordineerimise 
edendamisel, teostades järelevalvet 
kohustuste üle, seades prioriteediks 
investeeringud tehnoloogiasse (sh 
strateegilistesse vahenditesse, nagu õhus 
tankimine, satelliitside, strateegiline 
õhutransport ja ühtne Euroopa taevas), 
leppides kokku suuremas vabatahtlike 
rühmade / tuumikrühmade kasutamises 
ning leides toimiva lahenduse 
lahingugruppide kasutamiseks; 
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19. palub liikmesriikidel avaldada toetust 
tugevale Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilisele ja tööstuslikule baasile, 
mis peaks saama üle killustatusest, ning 
parandada Euroopa tööstuste loovust ja 
tugevust riiklike kaitse-eelarvete 
kavandamise tihedama koordineerimise 
abil (näiteks luues kaitseküsimuste 
„Euroopa poolaasta”) ning tihedama 
koordineerimise abil tööstuse tasandil 
(standardite ühtlustamine ja kaitsevarustuse 
sertifitseerimine); nõuab täiendavate 
stiimulite loomist ja toetuse andmist 
kaitsetööstusele, pühendudes 
võtmetähtsusega tehnoloogiate ja 
süsteemide arendamisele 
(maksusoodustused, teadus- ja 
arendustegevuse rahaline toetamine ning 
tsiviil- ja sõjalise võimakuse sünergia 
institutsionaliseerimine); 

19. palub liikmesriikidel avaldada toetust 
tugevale Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilisele ja tööstuslikule baasile, 
mis peaks saama üle killustatusest, 
dubleerimisest ja ülemäärasest 
võimsusest, ning parandada Euroopa 
tööstuste loovust ja tugevust riiklike kaitse-
eelarvete kavandamise tihedama 
koordineerimise abil (näiteks luues 
kaitseküsimuste „Euroopa poolaasta”) ning 
tihedama koordineerimise abil tööstuse 
tasandil (standardite ühtlustamine ja 
kaitsevarustuse sertifitseerimine);  
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 19 a. palub liikmesriikidel tugevdada 
kaitsepaketi rakendamist, mille kohta on 
tehtud ettepanek komisjoni teatises 
konkurentsivõimelisema ja tõhusama 
kaitse- ja julgeolekusektori kohta 
(COM(2013)0542), ning teha koostööd 
korvamisnõuete järkjärguliseks 
kaotamiseks; palub liikmesriikidel 
kasutada kaitsevaldkonna riigihangete 
direktiivi (2009/81/EÜ) tulevast 
läbivaatamist ka selleks, et käsitleda 
müüki valitsuselt valitsusele; 
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 19 b. palub liikmesriikidel 
märkimisväärselt süvendada omavahelist 
koostööd ja koordineerimist kaitsepoliitika 
nendes aspektides, mis on olulised tõhusa 
ÜJKP jaoks; palub liikmesriikidel olla 
vahendite ühendamise ja jagamise 
protsessi suhtes palju ambitsioonikam; 
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