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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotist ja eelkõige selle artikleid 21, 42, 45 ja 46 

ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 173, 179,180 181, 182, 183, 184, 185, 

186, 187, 188, 189, 190 ja 352 ja selle protokolli nr 10 (uus), 

– võttes arvesse direktiivi 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja 

julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste 

riigihankelepingute sõlmimise kord, 

– võttes arvesse oma 10. aprilli 2002. aasta resolutsiooni Euroopa kaitsetööstuse kohta ja 

14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni finantskriisi mõju kohta kaitsesektorile,  

– võttes arvesse komisjoni 24. juuli 2013. aasta teatist pealkirjaga „Konkurentsivõimelisem 

ja tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor” (COM(2013)0542), nõukogu asjakohaseid 

seisukohti, eelkõige selle deklaratsiooni julgeoleku- ja kaitsevõime tugevdamise kohta, 

Euroopa Ülemkogu erinevaid järeldusi, eelkõige 13. ja 14. detsembri 2012. aasta järeldusi, 

milles käsitletakse ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, 

– võttes arvesse Lancaster House’i lepinguid, eelkõige 2. novembril 2010. aastal Prantsuse 

Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahel sõlmitud kaitse- ja 

julgeolekualase koostöö lepingut, 

– võttes arvesse eesistuja Herman Van Rompuy ettepanekut korraldada julgeoleku- ja 

kaitseteemadel 19. ja 20. detsembril 2013. aastal Euroopa Ülemkogu erakorraline 

kohtumine, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 48 ja 50, 

Sissejuhatus 

1. on seisukohal, et muutuva maailma ning enneolematu ulatusega majandus- ja finantskriisi 

kontekstis peavad ühiseid väärtusi ja ühist saatust jagavad eurooplased olema suutelised 

kaitsma ELi piirkonda ning peaksid tunnistama oma strateegilist vastutust; on seisukohal, 

et seetõttu peaksid liikmesriigid tugevdama eelkõige Euroopa tööstusalast koostööd, et 

tagada võimalikult suur strateegiline autonoomia, arendades välja ja luues tõhusa militaar- 

ja julgeolekuvõimekuse, kasutades tipptasemel tehnoloogiaid; 

2. märgib, et majandus- ja finantskriisi ning enamiku liikmesriikide eelarvetes tehtud kärbete 

tõttu on oht, et peaaegu kõigi liikmesriikide teadusuuringute ja tehnoloogilise 

innovatsiooni programmide vahendid vähenevad märkimisväärselt ning esineb viivitusi 

või hilinemist, mis tõenäoliselt mõjutab ka edaspidi Euroopa kaitsetööstust ja liidu teaduse 

arengut selles valdkonnas; rõhutab, et selline olukord võib kaasa tuua töökohtade kaotuse 

keskpikas ja pikas perspektiivis ning tööstuse suutlikkuse ja oskusteabe kaotuse; 
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3. nõuab suuremat koostööd ja kaitsetehnoloogia vajaduse väljaselgitamist, et suuta toime 

tulla ELi julgeolekut ohustavate uute ja muutuvate ohtudega; on arvamusel, et 

liikmesriigid peavad tugevdama koostööd tööstusalaste küsimuste lahendamiseks, ning 

märgib, et eelarvepiirangud ja suurenev ülemaailmne konkurents tähendavad, et EL vajab 

sisemisi partnerlusi ja muid huvirühmi ning ülesannete jaotust; 

4. on seisukohal, et Euroopa kaitsesektori püsiva ja konkurentsivõimelise tehnoloogilise ja 

tööstusliku baasi tagamiseks on vajalikud järgmised eeltingimused: hindamis- ja 

otsustamisvabadus, tegevusvabadus, varustuskindlus ning juurdepääs tehnoloogiale ja 

tehnoloogia kasutamise oskus; 

5. märgib, et vaatamata kriisile ja eelarvekärbetele nõuavad Euroopa kodanikud endiselt 

Euroopa kaitse- ja tööstusalast kooskõlastamist ja koostööd, mida nad tunnetatavad 

turvalisust, tõhusust ja sääste edendava tegurina; 

6. tervitab Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy algatust kutsuda kokku 

riigipead ja valitsusjuhid, et määrata ELi jaoks kindlaks üldised suunised, poliitilised 

prioriteedid ja ajakavad julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas, eriti mis puudutab tehnoloogilist 

ja tööstuslikku baasi; 

7. tunnistab Euroopa kaitsetööstuse tähtsust innovatsiooni ja majanduskasvu seisukohast, 

kuna kaitsetööstus hõlmab liidus otseselt ja kaudselt ligikaudu 400 000 töökohta; rõhutab, 

et ajal, mil Euroopa kaitsetööstus seisab silmitsi mitme eri probleemiga, on vaja uut 

lähenemisviisi, mis väldiks dubleerimist ning tooks kaas suurema mastaabisäästu ja 

suurendaks tööstuse konkurentsivõimet; 

Tööstuspoliitika 

8. on seisukohal, et praegu on õige aeg edendada vabatahtlikku lähenemisviisi Euroopa 

tööstusliku kaitseturu killustatuse peatamiseks, edendades selle konsolideerimist (ning 

ühtlustamise algatamist) nii nõudluse ja pakkumise kui ka eeskirjade ja normide osas, ning 

et samuti on aeg investeerida jätkusuutlikku integreeritud tööstuspoliitikasse, mis tugineb 

teadusuuringutele, innovatsioonile, ressursside järjest tõhusamale kasutusele, 

toorainestrateegiale, VKEde tugevdamisele ja piirkondlike võrgustike arendamisele; 

toetab täielikult komisjoni püüdlusi täiustada Euroopa kaitse- ja julgeolekuvaldkonna 

siseturgu, tagades nende VKEde piisava toetamise, kellel on strateegiast „Euroopa 2020” 

lähtuvalt oluline roll innovatsioonis, spetsiaalse suutlikkuse ja tipptehnoloogia 

arendamisel ning töökohtade loomisel; 

9. on seisukohal, et Euroopa tsiviil- ja sõjandusvaldkonna standardite kasutamine 

kaitsesektoris suurendaks märkimisväärselt Euroopa relvajõudude koostööd ja 

koostalitlusvõimet ning parandaks Euroopa tööstuse konkurentsivõimet kujunemisjärgus 

tehnoloogiate osas; 

10. on seisukohal, et tunnistada tuleks kaitseturgude väga spetsiifilist olemust, pidades silmas 

nende suhtes kohaldatavaid ekspordikontrolli ja massihävitusrelvade leviku vastase 

võitlusega seonduvaid kohustusi ja rangeid konfidentsiaalsusnõudeid ning tõsiasja, et 

turgu varustavate ettevõtete arv on piiratud ja nõudluse allikaks on peaaegu eranditult 

valitsused; 
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11. on arvamusel, et Euroopa kaitsesektori konkurentsivõimelise tööstusliku baasi loomine ja 

arendamine peaks olema üks ELi strateegilisi prioriteete, kuna see mitte üksnes ei 

edendaks majanduskasvu ja looks kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti, vaid oleks ka 

oluline tegur, mis kindlustab Euroopa suutlikkuse tagada oma kodanike julgeolek ning 

kaitsta oma väärtusi ja huve; 

12. on arvamusel, et kaitsetööstus on olemuselt väga spetsiifiline, võttes arvesse pikaajalist 

tootearendust ja kohustust tagada süsteemide töötamine aastakümneteks, programmide 

märkimisväärseid ja üha suurenevaid kulusid ning lõpuks ka tõsiasja, et toodete 

turustamine sõltub väga suurel määral liikmesriikide valitsustest; 

13. toetab julgeoleku- ja kaitsesektori toodete potentsiaali ning julgustab nende kahesugust 

kasutust, eelkõige kosmose-, merendus- ja lennundus- ja 

telekommunikatsioonivaldkonnas; rõhutab, et kaitsetööstus on oluline liikumapanev jõud 

kõrgtehnoloogia jaoks, mida hiljem kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel; 

14. kutsub Euroopa Ülemkogu üles tunnistama, et Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja 

tööstuslik baas on oluline strateegilise autonoomia säilitamiseks Euroopas usaldusväärse, 

mõjusa ja kvaliteetse varustuse tootmise kaudu; 

15. nõuab tungivalt, et Euroopa Ülemkogu toetaks kõikide vahenditega Euroopa kaitsesektori 

tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi ning määratleks selleks kõigepealt täpsemalt selle 

ulatuse, eelkõige mis puudutab selles osalejaid, andes neile Euroopa kaitsevaldkonna 

ettevõtja eristaatuse;  

16. nõuab, et Euroopa kaitsevaldkonna ettevõtjatele antaks nimetatud staatus vastavalt sellele, 

milline on nende loodav tegelik lisandväärtus Euroopas nii tehnoloogilisest kui ka 

sotsiaal-majanduslikust aspektist; on seetõttu arvamusel, et ainult sellistel Euroopa 

kaitsevaldkonna ettevõtjatel peaks olema õigus kasutada Euroopa programme; 

17. on seisukohal, et Euroopa kaitsevaldkonna ettevõtja kontseptsiooni tuleks tunnustada ning 

et seoses töökohtade, teadusliku ja tehnoloogilise oskusteabe, otsuste tegemise ja 

tootmisega ELis tuleks kehtestada mõistlikud kriteeriumid, mis võimaldaks neid kaitsta; 

18. on arvamusel, et eurooplased peaksid taaskäivitama peamised juhtprogrammid ning 

toetuma senisest enam alakoormusel töötavale ja alarahastatud Euroopa Kaitseagentuurile; 

on arvamusel, et tuleb õppida hiljutistest ühisoperatsioonidest, mis tõid esile tugevad 

küljed, ent samas ka puudujäägid, näiteks strateegilise ja taktikalise õhutranspordi või 

õhuruumiseire (eelkõige mehitamata õhusõidukid) ja kosmoseseire valdkonnas; 

19. kutsub liikmesriike üles tuginema oma kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi ja 

tippkeskuste arendamisel tipptehnoloogiatele ning toetada neid Euroopa Liidu 

territooriumil mõjusate äriühingu üldjuhtimise mehhanismidega, suurendades nii nende 

rajatiste omavahelist seotust; 

20. on varasemaid kogemusi silmas pidades seisukohal, et relvastuskoostööprogrammide 

väljatöötamisel ja arendamisel tuleks töö jaotamisel rangelt lähtuda tööstusliku tõhususe ja 

majandusliku tulemuslikkuse põhimõttest, et vältida dubleerimist ja järjest suurenevaid 

kulusid; 
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21. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles piirama võimalikult suures ulatuses ülearuseid 

reguleerivaid tõkkeid, parandama kaitsesektori ettevõtete dialoogi ja soodustama nende 

ratsionaliseerimist, et võimaldada sellise varustuse hankimist, mis vastab oma 

tulemusnäitajate ja hinna poolest kõige paremini nende vajadustele; 

22. on arvamusel, et Euroopa kaitsetööstusega seotud teemade puhul ei saa piirduda ainult 

Euroopa kaitsevarustuse turu loomisega ning et seega tuleks võimaldada kasutada peamise 

kaitsetehnoloogia arendamise tagamiseks riikliku poliitika mehhanisme;  

Tööstustarnete kindlus 

23. rõhutab, et kõnealuses valdkonnas on varustuskindlus äärmiselt oluline kriisiolukorras; 

rõhutab vajadust suurendada konsulteerimist liikmesriikide vahel, et viia ellu Euroopa 

pikaajaline varustuskindluse poliitika, eeskätt strateegilise tähtsusega materjalide 

valdkonnas, analüüsides riske ja vajadusi ning tehnoloogilist ja tööstuslikku suutlikkust; 

Teadusuuringud ja innovatsioon 

24. rõhutab teadusuuringute ja innovatsiooni olulisust kaitse- ja julgeolekusektoris ning 

teadusuuringute programmi Horisont 2020 olulisust; eelkõige on oluline seitsmes 

ühiskonnaprobleem „Turvaline ühiskond – Euroopa ja selle kodanike vabaduse ja 

turvalisuse kaitsmine”; rõhutab, kui oluline on tugevdada riikidevahelist koostööd 

liikmesriikide ja nende selle valdkonna vastavate ametite vahel; on seisukohal, et kuna 

kaitsetööstuse innovatiivsed teadusuuringud on ülimalt konfidentsiaalsed, tuleb selliseid 

teadusuuringuid rahastada vastavalt nende vajadustele; on sellest lähtuvalt seisukohal, et 

kaaluda tuleks Euroopa kaitse- ja julgeolekuinstituudi loomist Teadusuuringute 

Ühiskeskuse raames; 

25. tuletab meelde, et 2007. aasta novembris leppisid Euroopa kaitseministrid kokku ühised 

sihttasemed, et suurendada kaitsealaste teadusuuringute ja tehnoloogia kulutused 2%-ni 

kõigist kaitsekulutustest ning tõsta Euroopa kaitsealase koostöö raames tehtavate 

teadusuuringute ja tehnoloogia kulutuste osakaal 20%-ni; 

26. toetab kaitseküsimuste rakkerühma – mis hõlmab Euroopa Komisjoni, Euroopa 

välisteenistust ja Euroopa Kaitseagentuuri – tema jõupingutustes, mille eesmärgiks on 

tagada, et programmi Horisont 2020 teadusuuringute tulemusi oleks võimalik kasutada ka 

kaitsealaste innovatsiooniga seotud teadusuuringute puhul, ning optimeerida tsiviil- ja 

sõjaliste rakenduste vahelist sünergiat; kutsub samuti üles uurima võimalusi avaliku ja 

erasektori rahaliste vahendite kasutamiseks ühisettevõtete loomise kaudu vastavalt 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 187; 

27. tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 179 kohustatakse liitu 

edendama kõiki teadusuuringuid, mida aluslepingute kohaselt vajalikuks peetakse; 

28. rõhutab vajadust uurida võimalusi kõrgeimal tehnoloogilisel tasemel koostööks ja 

ühiskasutuseks teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (pidades eelkõige silmas 

tärkava majandusega riikide järjest suuremaid investeeringuid sellesse valdkonda) ning 

kaitsta ühise intellektuaalomandi poliitikaga tulemuslikult kaitsevaldkonna 

teadusuuringute tulemusi, mida tuleb nõuetekohaselt kaitsta; peab vajalikuks uurida 
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Euroopa Kaitseagentuuri võimalikku rolli selles valdkonnas; on seisukohal, et Euroopa 

Kaitseagentuuril peaks olema võimalik hõlbustada varases järgus tulevast tehnoloogilist ja 

tööstuslikku koostööd ELi partnerite vahel; 

29. rõhutab, kui oluline on tsiviil- ja sõjalise otstarbega teadusuuringute sünergia suure 

lisandväärtusega valdkondades; rõhutab, et kuigi teatavad projektid on mõeldud peamiselt 

tsiviilkasutuseks ja teised on sõltumatud, tuleks uurida nende tulemuslikuma kahesuguse 

kasutamise võimalusi kulude jagamiseks, sest kõnealused sektorid aitavad kaasa 

majanduskasvule ja töökohtade loomisele; rõhutab lisaks, et sellist sünergiat võiks samuti 

kasutada selleks, et konsolideerida Euroopa erasektori tarneid turule; 

30. on seisukohal, et Euroopa kaitsetööstuspoliitika eesmärk peaks olema liikmesriikide 

suutlikkuse optimeerimine, koordineerides mitmesuguste võimekuste, rajatiste, varustuse 

ja teenuste väljatöötamist, kasutamist ja hooldust eesmärgiga täita mitmesuguseid 

ülesandeid, sealhulgas ka kõige raskemaid, tugevdada Euroopa kaitsetööstust, edendada 

koostööd teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonnas ning töötada välja varustuse 

valdkonna koostööprogramme; 

31. kutsub liikmesriike üles looma asjakohast platvormi, et juhtida kaitsealaseid 

teadusuuringuid tsiviilsfääri suunas, keskendudes tipptehnoloogilistele rakendustele; 

32. kutsub liikmesriike samuti üles keskendama kaitsetehnoloogia alaseid teadusuuringuid 

loodusõnnetuste ohjamisele (viimase 40 aasta jooksul on loodusõnnetuste arv Euroopas 

neljakordistunud), 

Kosmos 

33. on veendunud, et kosmosesektor annab panuse ELi strateegilisse autonoomiasse ning et 

liikmesriikide sõltumatu juurepääsu võimalus etendab kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas 

äärmiselt olulist rolli; rõhutab selle tehnoloogiliselt innovatiivse ja tõhusa tööstusharu 

tipptaseme säilitamise olulisust selleks, et tagada Euroopa Liidu tehnoloogiline 

sõltumatus; 

34. tervitab Euroopa satelliidisüsteemi (Galileo, Copernicus ja EGNOS) loomist ja 

arendamist; rõhutab, et sellise süsteemi arendamine annab tugeva tõuke kosmosetööstuse 

arengule ja suurendab ka Euroopa autonoomiat ning annab võimaluse arendada välja 

Euroopa kaitsesektori tööstusliku ja tehnoloogilise baasi kriitilise tähtsusega komponent; 

35. rõhutab vajadust kaitsta Euroopa kosmosetaristut, arendades oma kosmose jälgimise ja 

seire suutlikkust; 

IKT ja andmeturve 

36. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama, et IT-valdkonnas kasutatavad komponendid 

ja arvutiprogrammid töötatakse välja ja toodetakse ELis kooskõlas küberrünnakutele 

vastupidavust käsitlevatele ELi nõuetele vastavate normidega; 

37. juhib tähelepanu sellele, et digiajastu esitab taristu ja tehnoloogia ohutusele ja 

julgeolekule üha tõsisemaid väljakutseid, mistõttu on liikmesriikide vahel ning Euroopa 
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Liidu ja tema peamiste partnerite vahel vaja teha tihedamat koostööd ja vahetada 

oskusteavet; 

38. rõhutab, et IKT ja küberjulgeoleku valdkonnas on oluline töötada välja üleeuroopalised 

normid ning ühtlustada need rahvusvaheliste normidega; 

39. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema koostööd tagamaks, et küberjulgeolek 

loetakse julgeoleku- ja kaitsesektori oluliseks osaks, mida tuleks seetõttu edendada 

eelkõige teadustöö ja innovatsiooni kaudu selles sektoris ning mis peaks olema lühi-, 

keskpika ja pikaajalise strateegia osa; 

40. palub, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid nii olemasolevates kui ka tulevastes Euroopa 

tsiviil- ja sõjandusalastes programmides (Galileo, Copernicus, ühtne Euroopa taevas / 

Sesar jne) süstemaatiliselt arvesse küberjulgeoleku küsimusi; 

Koostöö koostalitlusvõime edendamiseks 

41. usub, et on elutähtis tagada, et liikmesriikide kaitsesuutlikkust saaks ühisoperatsioonides 

optimaalselt kasutada; 

42. märgib koostalitlusvõime olulisust ja rõhutab, et standardimine avaldab positiivset mõju 

Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimele, kaitsevarustuse mõjususele ning hooldus- ja 

tegevuskulude suurusele; 

43. peab komisjoni standardimisalaseid ettepanekuid kiiduväärseteks ning kutsub Euroopa 

Ülemkogu üles neid teadmiseks võtma ja esitama selles valdkonnas ka konkreetseid 

ettepanekuid; 

Tehnoloogia 

44. on seisukohal, et ELi kaitsetööstus peaks olema jätkuvalt väga innovatiivne nii oma 

sõjaliste kui ka tsiviilalaste aspektide poolest, et vastata kõikidele ohtudele ja 

väljakutsetele, mis liikmesriikidel ja ELil tulevastel aastatel ees seisavad, kusjuures 

selleks tuleks kasutada kõige paljulubavamaid tehnoloogilisi uuendusi, olgu need siis välja 

töötatud konkreetselt kaitse-eesmärgil või tsiviilkasutuseks; 

45. kutsub liikmesriike üles kasutama Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku 

baasi selleks, et suurendada ELi sõltumatust nendes keskse tähtsusega 

taristuvaldkondades; 

Kokkuvõte 

46. teeb Euroopa Ülemkogule ettepaneku anda ilma seadusandja rolli võtmata ELile vajalik 

hoog ning määrata kindlaks üldised poliitilised suunised ja prioriteedid Euroopa 

kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi tugevdamiseks, kuna see on peamine 

element, mille abil tagada ühist saatust jagavatele Euroopa rahvastele ja kodanikele rahu, 

turvalisus ja julgeolek, nii et nad saaksid hoida maailmas Euroopa väärtusi ja positsiooni. 
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