
 

Kaitsepoliitika Euroopa Liidus: parlament toetab
tihedamat koostööd
 
Euroopa naabruskonnas arenevad konfliktid-pinged on tõstnud päevakorda
kaitsekoostöö süvendamise ELis. Euroopa Parlament on teinud selleks mitmeid
ettepanekuid.
 
Eurooplastest 68 protsenti soovib näha Euroopa Liidu tasandi tihedamat koostööd
julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas, selgub 2017. aasta märtsis läbi viidud Eurobaromeetri
küsitlusest.
 
 
 
Euroopa Parlament on tihedama kaitsekoostöö eest kostnud korduvalt. Liikmesriikidel tuleb
suurendada kaitsekulutusi, tagada informatsiooni liikumine ja jagada omavahel ressursse,
ütlevad saadikud. Sünergiast ja dubleerimise vältimisest võidaksid kõik 28 liikmesriiki ning see
ei tähenda Euroopa sõjaväe loomist. Julgeoleku- ja kaitsepoliitika on ELis liikmesriikide
otsustada. 
 
 
 
Euroopa Komisjon avalikustab Euroopa Liidu kaitsepoliitika tulevikule keskenduva
aruteludokumendi kolmapäeval, 7. juunil. Teeme sel puhul ülevaate parlamendi positsioonist.
 
 
 
Kaitsekulutuste poolest on Euroopa Liit maailmas teisel kohal: USA panustas 2016. aastal 546
miljardit eurot, EL 206 miljardit ja Hiina kolmandana 131 miljardit eurot.
 
 
 
Parlament ütleb Euroopa kaitseliidule keskenduvas raportis, et liikmesriigi peaksid eraldama
kaitsekulutusteks aastas kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist. Liidu tasandil tuleks luua
rahvusvahelised väeüksused ja ELi operatsioonide peakorter. Nii saaks võimalikele ohtudele
kiiremini reageerida.
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http://www.europarl.europa.eu/external/html/eurobarometer-052017/default_et.htm#security
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/1_Who_are_the_largest_defence_spenders_around_the_globe__2012_vs_2016_levels__01.jpg
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20161117IPR51547/saadikud-soovivad-elis-suuremat-kaitsealast-koostood


Kaitsealastele riigihangetele kehtivate tõkete, dubleerimise ja ülevõimsuse tõttu läheb
ühenduses aastas kaotsi üle 26 miljardi euro. Parlament soovitab ühishangete korraldamist, mis
paneks toimuma mahuefekti.
 
 
 
Majanduskriisi tingimustes tõmmati kaitse-eelarveid koomale ja seetõttu kannatas valdkonna
teadustegevus. Parlament näeb lahendusena riikidevahelisi teadusprojekte, mis võiksid toetust
saada ELi eelarvest.
 
Loe Euroopa Liidu tuleviku kohta lähemalt.
 
Võimalused koostööks
 
 
 
Sõjad Euroopa naabruses, terrorirünnakud ja küberohud – kõige selle haldamiseks tuleb
liikmesriikidel teha kostööd. Nii ELi lepingu artikkel 42.7 kui NATO artikkel viis näevad ette
kohustuse teineteise eest seista. Parlament toetab ELi ja NATO koostöö süvendamist.
 
 
 
Kaitsepoliitika on kindlasti päevakorral, kui algavad Brexiti kõnelused. Parlament on öelnud, et
julgeolekuküsimuste ja tulevaste majandussuhete vahel ei saa teha kompromisse.
 
 
 
Saadikud on hinnanud Lissaboni lepingu pakutavaid võimalusi kaitsekoostöö süvendamiseks.
Tänavu märtsis täiskogul vastu võetud raporti järgi on vahendid koostöö tihendamiseks olemas,
kuid puudu jääb poliitilisest tahtest.
 
 
 
Liidu tulevik
 
 
 
Euroopa Komisjon esitab kokku viis aruteludokumenti, mis keskenduvad järgmistele teemadele:
sotsiaalne mõõde, globaliseerumine, majandus- ja rahaliit, kaitsekoostöö ja eelarveküsimused.
 
 
 
Aruteludokumendid ei sisalda konkreetseid ettepanekuid, vaid ideid ja stsenaariume, pidades
seejuures silmas Euroopat aastal 2025. Need dokumendid saavad olema aluseks debatile
Euroopa integratsiooni tuleviku üle.
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20170310STO66196/infograafik-ressursside-kokkuhoid-kaitsekoostoo-arendamisest
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20170502IPR73163/committee-meps-welcome-stepping-up-of-eu-nato-cooperation
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20160701TST34439
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20170308IPR65683/defence-meps-urge-member-states-to-show-political-will-and-join-forces


 
 
Tulevikuplaanid võtab septembris kokku Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kui
esineb parlamendi ees traditsioonilise kõnega olukorrast Euroopa Liidus.
 
 
 
Lisainfo
Prioriteetne teema: Euroopa Liidu tulevik
Urmas Paet NATO tippkohtumise eel: Euroopa peab enese kaitsmisel rohkem ära tegema
EP uuringuteenistus: võimalused kaitsekoostööks (inglise keeles)
EP uuringuteenistus: ELi-NATO koostöö pärast Varssavi tippkohtumist (inglise keeles)

Audiovisuaalne materjal
Euroopa kaitseliit
Olukorrast Euroopa Liidus (2016)
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20170616TST77649
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20160701STO34530/paet-nato-tippkohtumise-eel-euroopa-peab-enese-kaitsmisel-rohkem-ara-tegema
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586607/EPRS_BRI%282016%29586607_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595855/EPRS_BRI%282016%29595855_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3099
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2911
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Video
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=a7c0bc12-9ad9-440d-9b00-a6c700bf09ea
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