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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et majandus- ja finantskriisi tõttu kogu ELis toimuv eelarvete 

tasakaalustamine ja enamiku liikmesriikide kaitse-eelarve vähendamine võib viia peaaegu 

kõikides liikmesriikides märkimisväärsete programmikärbete, -vähendamiste või 

viivitusteni, mis võib jätkuvalt mõjutada Euroopa kaitsesektorit ja ka Euroopa Liidu 

teadusalaseid edusamme selles valdkonnas, ning et keskmises ja pikas perspektiivis võib 

see põhjustada töökohtade kaotust; 

2. rõhutab, et Euroopa kaitsetööstusele on iseloomulik, et poliitika ja programmid erinevad 

liikmesriigiti, mis võib lisaks majandus- ja finantskriisile nimetatud tööstusharu veelgi 

enam kahjustada; nõuab, et ELi kaitsepoliitikat arendataks edasi selliselt, et see viiks 

usaldusväärse koostööni liikmesriikide vahel teaduse, tehnoloogia ja tööstuse valdkonnas, 

mis suurendaks kaitsetööstuse konkurentsi- ja vastupanuvõimet; 

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema omavahel koostööd, et tagada 

küberjulgeolek kui kaitsesektori lahutamatu osa; 

4. osutab teadus- ja uuendustegevuse tähtsusele julgeoleku- ja kaitsesektoris; rõhutab eriti, 

et oluline on jätkata seitsmenda raamprogrammi alla kuuluvat julgeolekualaste 

teadusuuringute programmi eraldi osana järgmises raamprogrammis; märgib vajadust 

tsiviil- ja sõjatööstuse vahelise innovatsiooni ja tehnosiirde järele, nagu seda on tehtud 

edukalt kommunikatsiooni ja kosmose valdkonnas, kuna viimastel aastatel on mindud 

traditsioonilistelt sõjaväeoperatsioonidelt üle rahuvalveoperatsioonidele, 

terrorismivastasele võitlusele, humanitaarabile ja tsiviilametite toetamisele ning 

suurenenud on ka vajadus kodanikukaitsemeetmete järele loodus- või inimese tekitatud 

katastroofide korral; nõuab seepärast ELi kaitsesektori kohandamist ja mitmekesistamist; 

5. märgib, et Euroopa kaitseministrid leppisid 2007. aasta novembris kokku ühised 

sihttasemed, et suurendada kaitsepoliitika teadusuuringute ja tehnoloogia kulutused 2%-

ni kõigist kaitsekulutustest ning suurendada Euroopa kaitsepoliitika koostöö raames 

tehtavate teadusuuringute ja tehnoloogia kulutuste osakaal 20%-ni; 

6. märgib samas, et praegu investeeritakse Euroopa kaitsekulutustest teadusuuringutesse ja 

tehnoloogiasse veidi üle 1% ning vaid ligikaudu 10% neist teadusuuringute ja 

tehnoloogia kulutustest kasutatakse Euroopa koostöö raames, mis tähendab, et selles 

valdkonnas valitseb eriti tungiv vajadus tõhustada Euroopa tegevust; 

7. märgib, et ühise kaitsetööstuspoliitika puudumine on põhjustanud nõudluse, pakkumise, 

eeskirjade ja standardite märkimisväärse killustumise kaitsetööstuse turul; märgib, et 

ühise kaitsetööstuspoliitika olemasolu oleks majanduslikust seisukohast mõistlik, kuna 

see tugevdaks Euroopa Liidu rolli ülemaailmsel tasandil ja säilitaks Euroopa 

tehnoloogilise võimekuse, võttes sealjuures arvesse iga liikmesriigi eripära; on seetõttu 

veendunud, et Euroopa kaitsetööstuspoliitika peaks ELi huvides edendama 

mitmemõõtmelist koostööd, tuues esile tööstuse peamised eesmärgid, määrates kindlaks 
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suhtelised eelised ja strateegilised tööstusharud ning rõhutades Euroopa Kaitseagentuuri 

kui Euroopa tööstuspoliitika määratlemise peamise osapoole ja Põhja-Atlandi Lepingu 

Organisatsiooni organite rolli liikmesriikidevahelise koostöö toetamisel; tunnistab samuti 

vajadust kaitsetööstuse 2030. aasta üldeesmärgi järele, mis aitaks koordineerida 

liikmesriikide kaitsepoliitika suundi; märgib, et piiriülene ja Atlandi-ülene koostöö 

tööstuse valdkonnas võib soodustada juurdepääsu uutele tehnoloogiatele, edendada 

kõrgel tasemel tootearendust ning innustada otsima tõhusaid meetmeid kulude 

vähendamiseks ja tootmistsükli lühendamiseks; märgib, et finantskriisi tõttu ei saa ELi 

kaitsetööstus olla riiklikul tasandil elujõuline ning et ELi kaitsetööstuse tugevdamine 

aitaks kaitse-eelarvet vähendada; 

8. rõhutab Euroopa kaitsetööstuse pikaajalise konkurentsivõime suurendamise tähtsust, et 

tagada parem juurdepääs kolmandate riikide turgudele ning iseäranis tärkava 

turumajandusega riikide turgudele; 

9. soovitab luua ka Euroopa järelevalve ja majandusteabe üksuse, kelle ülesanne oleks 

tagada vahendid rahvusvahelise konkurentsiga toimetulekuks ja Euroopa positsiooni 

säilitamiseks ülemaailmses konkurentsis; 

10. väljendab heameelt hankeid ja ülekandeid käsitlevate direktiivide üle, mille eesmärk on 

suurendada konkurentsi ja läbipaistvust ning lihtsustada tehnosiiret; julgustab 

ühiskasutus- ja jagamisalgatustele tuginedes nõudluse suuremat ühtlustamist 

teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna koostööprojektide või jagatud nõudluse 

ühendamise abil, arvestades sealjuures kaitsetööstuse ja ka VKEde probleeme ning 

tunnistades, et iga liikmesriigi kaitsetööstuse omaette tegutsemine ei pruugi alati olla 

majanduslikult tõhus või võimalik; palub komisjonil toetada kaitse tööstuslikku ja 

tehnoloogilist baasi, viies sisse ühenduse sooduskorra seoses teatava kaitsevarustuse 

eripäraga, mille puhul on oluline säilitada strateegiline autonoomsus ja operatiivne 

sõltumatus; märgib, et pakkumise seisukohalt peaksid väiksema konkurentsivõimega 

ettevõtted, kes ei suuda rakendada ekspordil rajaneva kasvu strateegiat, mitmekesistama 

kaitseotstarbeliste toodete tootmist tsiviiljulgeoleku või kahesuguse kasutusega toodete 

tootmisega, ehkki mõningane pakkumise kindlustamine on vältimatu; 

11. kutsub ELi ja liikmesriike üles uurima kaitselepingute sõlmimise võimalusi teiste 

välispartneritega; 

12. tuletab meelde, et 7. raamprogrammi õiguslikes alustes on sätestatud, et 7. 

raamprogrammi toetatavas teadusalases tegevuses tuleb austada peamisi 

eetikapõhimõtteid, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas nimetatud põhimõtteid; 

palub Euroopa Komisjonil 7. raamprogrammi raames julgeoleku valdkonna 

teadusuuringute programmides osaleda soovijate abikõlbulikkuse kriteeriumide 

hindamisel tõhustada eetilistest põhimõtetest kinnipidamist; palub ühtlasi, et komisjon 

koostaks kõigi 7. raamprogrammi ja tulevaste teadusuuringute programmide raames 

rahastatavate projektide kohta eetilise ja ühiskondliku mõju hinnangu. 
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