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Kokkuvõte 
I Kaitse on liikmesriikide suveräänsuse keskmes olev erivaldkond. Enamiku ELi 
liikmesriikide jaoks koosneb Euroopa kaitsevaldkond peamiselt kahest olulisest osast: 
liikmesriikide endi kaitsevõime ja NATO pakutav kollektiivkaitse. Euroopa Liidu lepingus 
rõhutatakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) ainulaadsust, sätestades selles 
valdkonnas liikmesriikide juhtrolli ja seades ELi tegevusele mitu piirangut. 

II Kuni viimase ajani on ELi tasandi tegevus kaitsevaldkonnas olnud vähene ja Euroopa 
kaitsekoostöö liitu ei ole olemas. Arvestades aga uut julgeolekuolukorda maailmas, on 
EL loonud uusi algatusi, et tugevdada liikmesriikidevahelist koostööd. Komisjon on 
teinud ettepaneku suurendada aastatel 2021–2027 kaitsega seotud teadus- ja 
arendusprojektide kulusid 590 miljonilt eurolt 13 miljardi euroni. See tähendab 
praeguse seitsmeaastase tsükliga võrreldes 22-kordset kasvu. 

III Sellega on kaitsevaldkond liikunud selgelt kontrollikoja uurimisvälja, sest 
rahastamise selline märkimisväärne ja kiire kasv toob kaasa tulemuslikkusega seotud 
riske. Kaitse tähendab selliste tegelike sõjaliste võimete loomist, millel on selge 
potentsiaal hoida ära võimalikke ohte, ja sisaldab valmisolekut vajaduse korral 
sõjaliselt sekkuda. 

IV Seepärast on kontrollikoda koostanud käesoleva dokumendi, mis on avalikult 
kättesaadaval teabel põhinev analüütiline ülevaade. Eelkõige keskendutakse selles 
i) kaitsevaldkonna õigus-, finants- ja institutsioonilisele raamistikule ning 
ii) liikmesriikide kaitsevõime ja kaitsetööstuse olukorrale. Ülevaate eesmärk on juhtida 
tähelepanu peamistele riskidele, mis on seotud ELi uute ambitsioonide ja rahastamise 
kavandatava suurendamisega. 

V ELi kaitsealgatused kujutavad endast katsetusi valdkonnas, milles ELil on olnud 
varem vähe kogemusi. Praeguse seisuga on olemas oht, et ELi kulutuste sellise 
suurenemise ning Euroopa Liidu üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias seatud 
uute ambitsioonide teostamiseks ei pruugi olla seatud asjakohaseid eesmärke ning ei 
pruugi olla selleks sobivaid süsteeme. 

VI ELi liikmesriikide vahel on selged strateegilised erinevused. Eelkõige ei ole neil 
ühist arusaama ohtudest ega ühist visiooni ELi rolli kohta. Neil on erinevad sekkumise 
põhimõtted ja seisukohad sõjalise jõu kasutamise suhtes. Sellises kontekstis jäävad 
mõned mõisted, nagu „strateegiline autonoomia“ või „Euroopa armee“, laiaks ja 
ebamääraseks. 
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VII Hädavajalik on ELi algatuste sidusus ja sünergia teiste raamistike, eriti NATOga. 
ELil ja NATO-l on ühised julgeolekuprobleemid ja seega ka ühised kaitsehuvid. 22 
liikmesriigi jaoks jääb NATO kollektiivkaitse tähtsaimaks raamistikuks. ELi liikmesriikidel 
on igaühel vaid ühed relvajõud; seetõttu on maksumaksjate raha ebatõhusa 
kasutamise vältimiseks ülioluline aspekt ja lähituleviku peamine prioriteet see, kas EL 
on võimeline NATOt täiendama ja vältima selle dubleerimist ning sellega kattuvaid 
funktsioone. 

VIII Samas on liikmesriikide kaitse-eelarvete märkimisväärsed ja kooskõlastamata 
kärped ja investeeringute vähesus kahjustanud nende sõjalisi võimeid. Praegu ei ole ELi 
liikmesriikidel kaugeltki selliseid sõjalisi võimeid, mida nad vajavad ELi sõjaliste 
ambitsioonide tasemele vastamiseks. Olukorra muudab halvemaks Brexit, sest 
Ühendkuningriigi kaitsekulutused moodustavad umbes veerandi ELi liikmesriikide 
kaitsekulutuste kogusummast. 

IX Kuigi ELi kaitsekulutused peaksid lähitulevikus suurenema, on need liikmesriikide 
üldiste sõjaliste kulutustega võrreldes väikesed (keskmiselt umbes 3 miljardit eurot 
aastas). Kui Euroopa peaks end kaitsma välise abita, läheks võimekuse puudujääkide 
ületamiseks vaja hinnanguliselt mitusada miljardit eurot. Ainuüksi selleks, et täita 
suunis suurendada kulutuste osakaalu 2%-ni SKPst, peaksid ELi kuuluvad NATO liikmed 
investeerima igal aastal täiendavalt 90 miljardit eurot, s.o umbes 45% rohkem 
võrreldes nende 2017. aasta kulutustega.  

X Mis puutub ELi uute algatuste ja nendega seotud kulutuste kiire kasvu mõjusse, siis 
ei ole paljud peamised tingimused veel paigas või on need teadmata, eelkõige: 

o tulemuslik ELi tasandil planeerimine; 

o liikmesriikide osalemine; 

o mõju kaitsevõime tegelikele vajadustele; 

o juhtimis- ja aruandlusraamistik. 

XI Vajadust ELi suurema julgeoleku- ja kaitsekoostöö järele on toetanud 
majanduslikud ja tööstuslikud kaalutlused. ELi varasemad katsed toetada avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa kaitsevarustuse turu loomist on olnud edutud. 
Liikmesriikide vähene koostöö on toonud kaasa puudujäägid ELi kaitsesektoris, 
ohustades sellega tööstusharu ülemaailmset konkurentsivõimet ja selle suutlikkust 
arendada vajalikke sõjalisi võimeid. Rahastamise märkimisväärne suurendamine 
kaitsesuunitlusega teadus- ja arendustegevuse toetamiseks tekitab aga ohu, et see 
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muutub tegevuseks, millel puudub tegelik mõju Euroopa kaitsetööstuse 
konkurentsivõimele. 

XII Euroopa parema kaitsevõime loomiseks ei piisa vaid sõnadest. Kaitsevõime 
loomine eeldab tegelike algatuste tõhusat elluviimist eesmärgiga toetada 
konkurentsivõimelist Euroopa kaitsetööstust ja tugevdada liikmesriikide sõjalisi 
võimeid täielikus vastastikuses kooskõlas NATOga. Lõppkokkuvõttes sõltub ELi edukus 
ja tulevik kaitsevaldkonnas täielikult liikmesriikide poliitilisest tahtest, sest neil on 
Euroopa kaitsestruktuuris keskne roll. 
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Sissejuhatus 

Taust 

01 Viimase aja sündmused rahvusvahelisel tasandil on pannud Euroopa juhid 
mõtlema kaitsele kui peamisele poliitikavaldkonnale, mis vastab Euroopa kodanike 
suurenevatele julgeolekuootustele1. Venemaa anneksioon Krimmis, arenevad Atlandi-
ülesed suhted, julgeolekuohtude suurenemine ja mitmekesistumine ning juhtivate 
jõudude konkurentsi tagasitulek on viimastel aastatel andnud ELi kaitsekoostööle uue 
hoo. 

02 Vajadust ELi suurema julgeoleku- ja kaitsekoostöö järele on toetanud ka 
majanduslikud kaalutlused. Fakt on see, et kaitsel on tugev majanduslik ja tööstuslik 
mõõde. Liikmesriikide vähene koostöö ja nende kaitse-eelarvete kärped alates 
2005. aastast on toonud kaasa puudujäägid ELi kaitsesektoris, ohustades sellega 
tööstusharu ülemaailmset konkurentsivõimet ja selle suutlikkust arendada sõjalisi 
võimeid2. 

03 Selles kontekstis seati 2016. aasta Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias ning selle julgeoleku- ja kaitseküsimuste rakenduskavas 
ELile ja selle liikmesriikidele uus ambitsioonitase, et edendada tugevamat Euroopat. 
Tuginedes uuele ambitsioonitasemele, on viimastel aastatel välja töötatud mitu 
kaitsealast algatust ja mehhanismi (vt I lisa). Käesoleva ülevaate eesmärk on uurida ELi 
kaitsekoostöö praegust olukorda, et anda ülevaade kujunevast ELi kaitsepoliitikast ja 
konkreetsest keskkonnast, milles seda ellu viiakse. 

Käesolev ülevaade 

04 Käesolev dokument on avalikult kättesaadaval teabel põhinev analüütiline 
ülevaade. Selle eesmärk ei ole esitada ELi kaitsepoliitika kujundamise ajaloolist 
kirjeldust, vaid selles keskendutakse praegusele olukorrale ja uue mitmeaastase 
finantsraamistiku väljavaadetele. 

                                                      
1 Eurobaromeeter, nr 90, november 2018. 

2 Komisjoni talituste töödokument „Mõjuhinnang. Lisatud dokumendile „Ettepanek: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond““, SWD(2018) 345 
final, 13. juuni 2018. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2215
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05 Ülevaate eesmärk on aidata kaasa strateegilisele arutelule, pakkudes sellega 
andmeid kaasseadusandjatele ning suurendades üldsuse ja muude sidusrühmade 
teadlikkust. Ühtlasi võimaldab see kontrollikojal saada teadmisi ja arendada sisemisi 
oskusi, pidades silmas edasist audititööd selles valdkonnas. 

06 Esimeses osas esitame ülevaate ELi kaitsepoliitika õigus-, finants- ja 
institutsioonilisest raamistikust. Teises osas keskendume ELi kaitsevaldkonnale nii 
võimekuse kui ka tööstuse seisukohast, eesmärgiga tutvustada mõnda hiljutist ELi 
tasandil tehtud algatust. Tõstame kogu dokumendis esile raskusi poliitika tõhusal 
elluviimisel ja peamisi riske, mis on seotud uusimate ELi eesmärkide ja algatustega ning 
kaitsevaldkonna rahastamise kavandatava suurendamisega ELi tasandil. 

07 Käesolevas ülevaates sisalduvate faktide allikad on 

o dokumentide läbivaatamine, sealhulgas ELi dokumendid ja muudest allikatest 
(mõttekojad, uurimisinstituudid, eksperdid jne) pärit väljaanded; 

o intervjuud ELi institutsioonide ja asutuste ning muude institutsioonide ja 
organisatsioonide (nt NATO ja mõttekojad) töötajatega. 

08 Ülevaates võetakse arvesse ELi kaitsepoliitikas 17. juunini 2019 toimunut. 
Euroopa Komisjonile, Euroopa välisteenistusele ja Euroopa Kaitseagentuurile anti 
võimalus dokumendi kavandit kommenteerida. Käesolevas ülevaates avaldatud 
arvamused ei kajasta tingimata nimetatud institutsioonide ja asutuste seisukohti. 

  



 9 

 

1. Kaitse: liikmesriikide juhtiv roll 

1.1. Kaitse: ELi õigus- ja institutsioonilise raamistiku ainulaadne 
valdkond 

Kaitset käsitlevad erisätted aluslepingutes 
Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

09 Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) on ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
(ÜVJP) lahutamatu osa. ÜJKP raamistik on Euroopa Liidu leping ja selle eesmärk on 
tagada ELile „operatiivse tegutsemise võime, kasutades tsiviil- ja sõjalisi vahendeid. Liit 
võib kasutada neid väljaspool liitu toimuvatel missioonidel, mille eesmärk on 
rahutagamine, konfliktide ennetamine ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamine 
kooskõlas ÜRO põhikirja põhimõtetega“3. Lisaks on liikmesriikidel vastastikuse 
abistamise kohustus, kui üks liikmesriik „langeb oma territooriumil relvastatud 
kallaletungi ohvriks“4.  

10 ÜVJP, mis hõlmab ÜJKPd, üks põhiaspekte on selle valitsustevaheline olemus, 
kusjuures juhtiv roll on liikmesriikidel. Välis- ja kaitsepoliitikat peetakse üldiselt 
täidesaatvaks võimuks ning riikliku suveräänsuse tugevaks ja oluliseks sümboliks5. 
Euroopa Liidu lepingus rõhutatakse erieeskirjadele ja -menetlustele alluva ÜJKP 
ainulaadsust. 

11 Eelkõige erineb ELi institutsioonide roll ÜJKPs muudest ELi poliitikavaldkondadest, 
mida rakendatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu institutsioonilises raamistikus (vt 
punkt 19). Komisjonil ei ole algatusõigust6 ja Euroopa Parlamendil ei ole 

                                                      
3 Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versiooni artikli 42 lõige 1, ELT C 326, 26.10.2012. 

4 Esimest korda kasutas vastastikuse abistamise klauslit (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 
lõige 7) Prantsusmaa pärast 2016. aasta Pariisi terrorirünnakuid. 

5 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, Unlocking the potential of the EU Treaties – An 
article-by-article analysis of the scope for action (ELi aluslepingute potentsiaali 
rakendamine – Tegevusvõimaluste analüüs artiklite haaval), jaanuar 2019. 

6 Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 4 kohaselt võetakse ÜJKPd puudutavad otsused vastu 
„liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepaneku põhjal või liikmesriigi 
algatusel.“ 
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seadusandlikku võimu. Lisaks ei ole Euroopa Liidu Kohtul – kui vähesed erandid7 välja 
arvata – jurisdiktsiooni ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas8. 

12 Euroopa Liidu lepingus seatakse ELi tegevusele ÜJKP valdkonnas mitu piirangut. 
Esimene oluline piirang on see, et tuleb arvestada „nende liikmesriikide9 […] kohustusi, 
kes näevad oma ühiskaitse teostumist Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis 
(NATO)“10. ÜJKP sätted ei mõjuta liikmesriikide julgeoleku- ja kaitsepoliitika eripära, 
näiteks mis puudutab neutraalsust.  

13 Teiseks võimaldab erikord liikmesriikidel kaitsekoostööst loobuda. Seda võimalust 
on kasutanud Taani, kellele on tehtud erand11 ja kes ei osale ühises julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikas. 

14 Kolmandaks piirab Euroopa Liidu leping ELi eelarve kasutamist kaitsevaldkonna 
rahastamiseks. Eelkõige ei kuulu ELi eelarvest rahastamise alla „sõjalise ja 
kaitsepoliitilise tähendusega operatsioonideks vajalikud tegevuskulud“12. See kehtib 
näiteks sõjaliste operatsioonide kulude kohta, mille kannavad osalevad liikmesriigid (vt 
punkt 49). Lisaks teevad liikmesriigid ÜJKP rakendamiseks ELile kättesaadavaks tsiviil- 
ja sõjalised võimed, kuid EL ei saa omada sõjavarustust. 

15 Neljandaks, arvestades riikliku suveräänsuse eesõigust, on ÜJKPd käsitleva 
nõukogu otsuse vastuvõtmiseks tavaliselt vaja ühehäälsust13. Seepärast on 
liikmesriikidel vetoõigus ja seega saavad nad ELi tasandil tehtavaid otsuseid takistada 
või piirata. 

                                                      
7 Eelkõige nõukogu poolt üksikisikute ja juriidiliste isikute vastu võetud piiravate meetmete 

seaduslikkuse kontrollimisel või tehes järelevalvet ELi institutsioonide rakendatava ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika üle, mis „ei mõjuta aluslepingutega sätestatud menetluste 
rakendamist ja institutsioonide volituste ulatust aluslepingutes sätestatud liidu pädevuse 
teostamiseks“. 

8 Euroopa Liidu lepingu artikli 24 lõige 1. 

9 22 ELi liikmesriiki on NATO liitlased. 

10 Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 2 teine lõik. 

11 Euroopa Liidu lepingule lisatud Taani seisukohta käsitlev protokoll nr 22. 

12 Euroopa Liidu lepingu artikli 41 lõige 2. 

13 Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 4, välja arvatud Euroopa Kaitseagentuur ja alalise 
struktureeritud koostöö (PESCO) käivitamine. 
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16 Viiendaks piiratakse lepingus sõnaselgelt ÜJKP ulatus „väljaspool liitu [toimuvate 
missioonidega]“14. ÜJKP operatiivtegevuse kese on seetõttu pigem väliskriisid ja -
konfliktid kui Euroopa territoriaalse kaitse tagamine, mis on enamiku liikmesriikide 
puhul NATO vastutusel. 

17 Euroopa Liidu lepingu ÜJKPd käsitlevad sätted annavad aluse „liidu ühise 
kaitsepoliitika [järkjärguliseks kujundamiseks]“, mille eesmärk on viia „ühiskaitseni“15. 
See sõltub sellest, kas liikmesriigid otsustavad ühehäälselt suurendada kaitsealast 
koostööd ELis. 

18 Samuti pakub Euroopa Liidu leping võimalusi, mida ei ole seni kasutatud16, 
näiteks ÜJKP rahastamise kiirendamine ning ÜJKP missioonide lähetamine17. 
Tsiviilmissioonide jaoks võib nõukogu määrata kindlaks „erimenetlused, mis tagavad 
liidu eelarvevahendite kiire eraldamise […] ettevalmistava tegevuse rahastamiseks“. 
Sõjaliste operatsioonide ettevalmistamiseks võivad liikmesriigid luua ühise kollektiivse 
nn käivitusfondi. Siiski ei ole nõukogu seni kumbagi vahendit aktiveerinud.  

ELi kaitsepoliitika Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt 

19 ELi tegevus kaitsevaldkonnas võib hõlmata ka tööstuslikku mõõdet, kus ELi 
eesmärk on toetada tugeva ja konkurentsivõimelise Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilise ja tööstusliku baasi (EDTIB) arendamist. Selles valdkonnas reguleerib ELi 
poliitikat käsitlevaid õigusakte, nt siseturu, teadusuuringute ja tööstuse kohta, Euroopa 
Liidu toimimise leping. 

Peamised sidusrühmad ja juhtimine 

20 Euroopa kaitsega seonduv institutsiooniline raamistik ja juhtimiskord on keerukad 
ning hõlmavad nii ELi kui ka kolmandate riikide sidusrühmade ulatuslikku võrgustikku. 

                                                      
14 Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 1. 

15 Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 2. 

16 Vt üksikasjalik analüüs dokumendis „Unlocking the potential of the EU Treaties – An article-
by-article analysis of the scope for action“ (ELi aluslepingute potentsiaali rakendamine – 
Tegevusvõimaluste analüüs artiklite kaupa), Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, 
jaanuar 2019. 

17 Euroopa Liidu lepingu artikli 41 lõige 3. 
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ÜJKP valitsustevahelist olemust näitlikustab liikmesriikide ja seega Euroopa Ülemkogu 
ning Euroopa Liidu Nõukogu võtmeroll selles valdkonnas (vt II lisa). 

21 Euroopa Ülemkogu kui ELi kõrgeim organ määrab kindlaks üldised poliitilised 
suunad ja prioriteedid. Ülemkogu nimetab ametisse ka kõrge esindaja, kes rakendab 
ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, mis hõlmab ÜJKPd. 2013. aasta detsembris toimus 
Euroopa Ülemkogus esimest korda kaitset käsitlev temaatiline arutelu18. Sellest ajast 
alates on Euroopa kaitsekoostöö olnud ülemkogu jooksev päevakorrapunkt19. 

22 ÜJKPd käsitlevate otsuste vastuvõtmise eest vastutab ELi nõukogu. Enamikul 
juhtudel teeb nõukogu otsuse ühehäälselt. Eraldi kaitsenõukogu ei ole, kuid 
kaitseministrid kogunevad välisasjade nõukogu erikoosseisus ja tuginevad mitme 
ettevalmistava organi nõuannetele20. 

23 Ettepanekute esitamise ning ÜJKPd käsitlevate otsuste täitmise eest vastutab 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Selles abistavad teda Euroopa 
välisteenistuse asjaomased osakonnad ja organid, nimelt Euroopa Liidu sõjaline staap 
(EUMS), tsiviilmissioonide plaanimise ja juhtimise teenistus (CPCC) ning sõjaliste 
missioonide plaanimise ja juhtimise teenistus (MPCC)21. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja on ka Euroopa Komisjoni asepresident ning selles 
ametis koordineerib ta ELi välispoliitikat ja tagab selle sidususe. Komisjonis rahastab 
ÜJKP raames lähetatavaid tsiviilmissioone välispoliitika vahendite talitus. Välispoliitika 
vahendite talitus on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja otseses 
alluvuses ning teeb tihedat koostööd Euroopa välisteenistusega.  

                                                      
18 Euroopa Ülemkogu 19.–20. detsembri 2013. aasta järeldused, EUCO 217/13. 

19 „The European Council’s „rolling agenda’ on European defence cooperation“ (Euroopa 
Ülemkogu „jooksev päevakord“ Euroopa kaitsekoostöö teemal), Euroopa Parlamendi 
uuringuteenistuse ülevaade, juuni 2018. 

20 Need on poliitika- ja julgeolekukomitee (PJK), Euroopa Liidu sõjaline komitee (ELSK), 
poliitilis-sõjaline töörühm (PMG) ja kriisiohje tsiviilaspektide komitee (CIVCOM). 

21 MPCC on 2017. aastal asutatud alaline operatsioonide peakorter. Strateegilisel tasandil 
vastutab peakorter ELi täitevvolitusteta sõjaliste missioonide operatiivplaanimise ja 
läbiviimise eest. Praegu on käimas kolm ELi koolitusmissiooni: Kesk-Aafrika Vabariigis, Malis 
ja Somaalias. Nõukogu otsustas 19. novembril 2018 laiendada MPCC ulatust, et oleks 
võimalik viia 2020. aastaks läbi üks täitevvolitustega sõjaline operatsioon, mis ei ületa ELi 
lahingugrupi suurust (umbes 2000 sõjaväelast). 
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24 Selle kõrval on komisjoni oluline roll edendada Euroopa kaitsetööstuse 
konkurentsivõimet (vt punktid 46 ja 124-127). Juhtiv peadirektoraat on siseturu 
peadirektoraat, kes vastutab ka ühtse kaitseturu eest. 

25 ÜJKPga tegelevad kolm ELi asutust: Euroopa Kaitseagentuur (EDA), Euroopa Liidu 
Julgeoleku-uuringute Instituut ja Euroopa Liidu Satelliidikeskus. Nende hulgas on 
keskne roll 2004. aastal loodud Euroopa Kaitseagentuuril. Agentuur toetab nõukogu ja 
liikmesriike nende püüdlustes parandada liidu kaitsevõimet kriisiohjamise valdkonnas 
ning viib ellu ÜJKPd. Euroopa Kaitseagentuuri juhib liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning agentuuril on kolm põhiülesannet22: 

1) „peamine valitsustevaheline prioriteetide seadmise vahend ELi tasandil 
suutlikkuse arendamise toetamisel; 

2) liikmesriikide eelistatud koostööfoorum ja juhtimise tugistruktuur tehnoloogia ja 
suutlikkuse arendamise tegevuses osalemisel; 

3) keskne osaleja ELi rahastatavas kaitsetegevuses.“ 

26 Euroopa Parlamendi roll ÜJKPs on piiratud. Parlamendil on temaatiline julgeoleku 
ja kaitse allkomisjon ning temaga konsulteeritakse korrapäraselt ÜJKP peamiste 
aspektide ja põhiliste valikute üle. Euroopa Parlament hindab korrapäraselt ÜJKPs 
tehtud edusamme ja ta võib esitada soovitusi nõukogule või liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale. Väljaspool ÜJKP valdkonda kontrollib Euroopa 
Parlament kaasseadusandjana kaitsevõimet ja ELi eelarvest rahastatavaid 
teadusprogramme, näiteks kavandatavat Euroopa Kaitsefondi (vt punkt 124). 
Sellegipoolest on parlamendi mõju „ELi kaitseplaneerimise protsessi kõige varasemates 
etappides“23 piiratud. 

27 Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) auditeerimisõigused on seotud 
peamiselt ÜJKP eri komponentide rahastamisallikatega. Kontrollikojal ei ole ÜJKP 
sõjaliste operatsioonide auditeerimise volitusi. Sama kehtib Euroopa Kaitseagentuuri, 

                                                      
22 Nõukogu 12. oktoobri 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1835, milles määratakse kindlaks 

Euroopa Kaitseagentuuri põhikiri, asukoht ja töökord. 2017. aasta mais kiitsid 
kaitseministrid heaks Euroopa Kaitseagentuuri pikaajalise perspektiiviga läbivaatamise 
põhjal antud soovitused, millega tugevdatakse agentuuri rolli. 

23 Daniel Fiott, „The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and 
national parliaments“ (Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide järelevalve Euroopa 
Kaitsefondi üle), julgeoleku ja kaitse allkomisjoni tellitud uuring, aprill 2019. 
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selle rahastatavate projektide ja liikmesriikide tasutud ÜJKP tegevuskulude kohta. Neid 
auditeerivad spetsiaalsed audiitorite kolleegiumid. Seevastu auditeerib kontrollikoda 
ELi eelarvest rahastatavaid kaitsevaldkonna projekte. See kehtib ka ÜJKP 
tsiviilmissioonide kohta, mida rahastatakse ELi üldeelarvest ja mille kohta kontrollikoda 
on viimastel aastatel avaldanud kaks eriaruannet24.  

ÜJKP operatsioonid ja missioonid 

28 ÜJKP operatiivkomponent on toiminud 35 tsiviil- ja sõjalise missiooni ning 
operatsioonina, mida on alates 2003. aastast läbi viidud kogu maailmas. Nende kahe 
missioonitüübi eesmärgid, juhtimine ja rahastamine erinevad oluliselt. Sõjalistes 
missioonides ja operatsioonides osalevad sõdurid, kelle ELi liikmesriigid lähetavad 
vägivalda lõpetama ja rahu taastama. 2017. aastal viis EL läbi kuus sõjalist missiooni 
umbes 3200 sõjaväelasega. Tsiviilmissioonides osaleb peamiselt liikmesriikide 
lähetatud tsiviilpersonal, näiteks kohtunikud või politseinikud, kes abistavad riigi 
institutsioone konfliktijärgses ülesehitustöös, pakkudes riigi ametiasutustele koolitusi 
ja nõu. 2017. aastal osales kümnel tsiviilmissioonil umbes 1880 töötajat (vt joonis 1).  

                                                      
24 Eriaruanne nr 15/2018 „Nigeri ja Mali sisejulgeolekujõudude tugevdamine: edusammud on 

napid ja aeglased“ ning eriaruanne nr 7/2015 „ELi politseimissioon Afganistanis: vastakad 
tulemused“. 
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Joonis 1. ÜJKP missioonide toimumiskoht ja suurus, detsember 2017 

 
* See nimetus ei piira seisukohti staatuse kohta ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Euroopa välisteenistusele, ÜJKP missioonide ja operatsioonide 
2017. aasta aruandele ning Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi (EUISS) Euroopa julgeolekut 
käsitlevale aastaraamatule 2018. 

Kaitsekoostöö Euroopas ja mujal 

29 EL on üks paljudest kaitsevaldkonna koostööraamistikest. ÜJKP on osa keerulisest 
Euroopa julgeoleku- ja kaitsestruktuurist, mida kujundavad paljud kahe- või 
mitmepoolsed koostööraamistikud või -klastrid väljaspool ELi institutsioonilist 
raamistikku. Viimastel aastatel on need klastrid arenenud nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt25. Nende algatuste laad ja suurus on erinevad ning need toimivad nii 
i) võimete arendamise ja omandamise kui ka ii) operatsioonide valdkonnas.  

30 Rahuvalve ning muude tsiviil- ja sõjaliste operatsioonide valdkonnas täidavad 
üliolulist rolli kaks rahvusvahelist organisatsiooni: NATO ja Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioon (ÜRO). 

                                                      
25 Dick Zandee, „Clusters: the drivers of European Defence“ (Klastrid: Euroopa kaitse 

tõukejõud), Nação e Defesa nr 150, 2018. 
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NATO 

31 NATO on maailma võimsaim sõjaline liit. Selle põhiülesanded on kollektiivkaitse, 
kriisiohjamine ja julgeolekukoostöö26. Kollektiivkaitse põhimõte, mis hõlmab liitlaste 
vastastikust abistamist, on sätestatud NATO asutamislepingus27. 

32 Arvestades nende kattuvat liikmeskonda28, on ELil ja NATO-l ühised 
julgeolekuprobleemid ja seega ka ühised kaitsehuvid. Enamiku ELi liikmesriikide jaoks 
koosneb Euroopa kaitsevaldkond peamiselt kahest olulisest osast: liikmesriikide endi 
kaitsevõime ja NATO pakutav kollektiivkaitse. Selles kontekstis on „ELi ja NATO 
koostöö ELi töö lahutamatu tugisammas, mille eesmärk on tugevdada Euroopa 
julgeolekut ja kaitset“29. Nagu on märgitud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias30, jääb 22 liikmesriigi kollektiivkaitse tähtsaimaks 
raamistikuks NATO. Samal ajal tähendab asjaolu, et mõned ELi liikmesriigid ei ole NATO 
liikmed, seda, et „neil on Euroopa kaitseliidus erinevad kohustused“31. See ei takista 
koostööd NATOsse mittekuuluvate ELi liikmesriikidega olemast „ELi ja NATO koostöö 
lahutamatu osa“32. 

33 Selleks et täita heidutus- ja kollektiivkaitse ülesandeid, on NATO eesmärk katta 
kõik võimekuse liigid, sealhulgas tuuma-, tava- ja ballistiliste rakettide kaitsevõime. 
NATO-l on selge poliitilis-sõjaline käsuliin, mida toetab väejuhatuse struktuur, mis 
„koosneb alalistest rahvusvahelistest peakorteritest strateegilisel, operatiivsel ja 
komponentide juhtimistasandil“33 ja kus töötab umbes 6800 töötajat. Lisaks pakuvad 

                                                      
26 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm. 

27 Põhja-Atlandi lepingu artikkel 5. 

28 22 ELi liikmesriiki on NATO liitlased ja kuus ELi liikmesriiki (Austria, Iirimaa, Küpros, Malta, 
Rootsi ja Soome) ei osale NATOs, samas ei kuulu mitu NATO liiget (Albaania, Ameerika 
Ühendriigid, Island, Kanada, Montenegro, Norra ja Türgi) ELi. 

29 Kolmas eduaruanne, milles käsitletakse ELi nõukogu ja Põhja-Atlandi Nõukogu poolt 
6. detsembril 2016 ja 5. detsembril 2017 heaks kiidetud ühiste ettepanekute rakendamist, 
juuni 2018. 

30 Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia, juuni 2016. 

31 Euroopa Parlamendi 13. juuni 2018. aasta resolutsioon ELi ja NATO suhete kohta, 
2017/2276(INI). 

32 Nõukogu järeldused ELi nõukogu ja Põhja-Atlandi Nõukogu poolt heaks kiidetud ühiste 
ettepanekute rakendamist käsitleva eduaruande kohta, juuni 2018. 

33 „NATO Command Structure“ (NATO väejuhatuse struktuur), NATO teabeleht, 
veebruar 2018. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm
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NATO liikmesriigid NATO jõustruktuuri kaudu NATO operatsioonide jaoks alalisi või 
ajutisi vägesid ja peakortereid. 

34 ELi ja NATO suhted vormistati 2001. aastal ja need on viinud strateegilise 
partnerluse loomiseni. Pärast ELi ja NATO 2016. aasta ühisdeklaratsiooni34 
rakendatakse praegu 74 meedet mitmes tõhustatud koostöö jaoks ette nähtud 
valdkonnas: hübriidohud, operatiivkoostöö, sealhulgas merendusküsimused, 
küberturvalisus ja -kaitse, kaitsevõime, kaitsetööstus ja teadusuuringud, õppused, 
kaitse- ja julgeolekualase suutlikkuse suurendamine ning ELi ja NATO dialoog. 

ÜRO 

35 Alates ÜJKP missioonide ja operatsioonide algusest 2003. aastal on EL ja ÜRO 
olnud partnerid kriisiohjamise ning tsiviil-, politsei- ja sõjalise rahuvalve valdkonnas. 
Enamik ÜJKP missioone ja operatsioone toimub tegelikult samades geograafilistes 
piirkondades mis ÜRO missioonid, mis annab aluse tihedama koostöö tegemiseks. EL ja 
ÜRO tugevdasid 2018. aasta septembris oma strateegilist partnerlust 
rahuoperatsioonide ja kriisiohjamise alal ajavahemikuks 2019–2021. 

36 Üheskoos on EL ja selle liikmesriigid ÜRO süsteemi suurimad rahalised toetajad. 
ELi liikmesriigid rahastasid 2017. aastal ÜRO rahuvalveoperatsioonide eelarvest enam 
kui 31%35. 2019. aastal oli ELi liikmesriikidest pärit ligi 6000 sõdurit, politseinikku ja 
eksperti ehk umbes 6,5% ÜRO rahuvalvepersonalist36. Mõnikord, näiteks Bosnias ja 
Hertsegoviinas või Kongo Demokraatlikus Vabariigis võtsid ELi missioonid ÜRO 
missioonid üle. 

                                                      
34 https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf. 

Teine ühisdeklaratsioon allkirjastati 10. juulil 2018, 
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf. 

35 The European Union at the United Nations (Euroopa Liit Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioonis), teabeleht, 21. september 2018. 

36 2019. aasta alguses teenis ÜRO rahuvalveoperatsioonidel kokku 89 480 inimest, sealhulgas 
5965 ELi liikmesriikidest. ÜRO, Summary of Troop Contributing Countries by Ranking 
(Kokkuvõte vägedesse panustavatest riikidest osakaalu järgi), 28. veebruar 2019. 

https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
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1.2. Viimase aja suundumused ELi tasandil ja uus 
ambitsioonitase 

Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia ning Euroopa 
kaitsealane tegevuskava 

37 Euroopa Liidu üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias37 esitatakse ELi 
välispoliitika aluseks olev strateegiline visioon38. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia põhineb viiel prioriteedil, sealhulgas liidu julgeolek, ning 
terviklikul lähenemisviisil konfliktidele ja kriisidele39. 

38 Euroopa Liidu üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias nimetatakse liidu 
eesmärgina strateegilist autonoomiat. Strateegiline autonoomia määratletakse kui 
„suutlikkus tegutseda ja teha koostööd rahvusvaheliste partneritega alati, kui võimalik, 
olles samal ajal võimeline tegutsema iseseisvalt alati, kui vajalik“40.  

39 Lähtudes Euroopa Liidu üldisest välis- ja julgeolekupoliitika strateegiast ja sellele 
järgnenud julgeoleku ja kaitseküsimuste rakenduskavast, määras nõukogu 2016. aasta 
novembris kindlaks ELi ambitsioonitaseme41 (vt 1. selgitus). 

                                                      
37 Ühtne visioon, ühine tegevus: Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia, 

juuni 2016. 

38 2013. aasta detsembris algatatud protsessi järjepidevuse huvides volitas Euroopa Ülemkogu 
2015. aasta juunis liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat „jätkama 
strateegilise arutelu protsessi eesmärgiga koostada tihedas koostöös liikmesriikidega 
Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia“. Euroopa Ülemkogu hindas 
2016. aasta juunis Euroopa Liidu üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat positiivselt 
ning nõukogu võttis 2016. aasta novembris vastu järeldused Euroopa Liidu üldise välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia rakendamise kohta. 

39 Viis prioriteeti on järgmised: „liidu julgeoleku tagamine; Euroopast idas ja lõunas asuvate 
riikide ja ühiskondade vastupanuvõime; integreeritud lähenemisviis konfliktidele ja 
kriisidele; piirkondlikud koostöökorraldused ja ülemaailmne juhtimissüsteem 21. sajandiks“. 

40 Julgeoleku- ja kaitseküsimuste rakenduskava, 14. november 2016. 

41 Nõukogu järeldused ELi üldise strateegia rakendamise kohta julgeoleku- ja 
kaitsevaldkonnas, 14. november 2016. 
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1. selgitus 

Uus ambitsioonitase 

ELi ambitsioonitasemel on poliitiline ja sõjaline mõõde42. See tuleneb järjestikustest 
tekstidest, mis on koostatud aastatel 1999–2016. 

Poliitiline mõõde 

Poliitilisest vaatenurgast lähtudes seatakse ELi uusim ambitsioonitase Euroopa Liidu 
üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias ning julgeoleku ja kaitseküsimuste 
rakenduskavas. Euroopa Liidu üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias 
nimetatakse julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas kolme strateegilist prioriteeti: i) 
väliskonfliktidele ja -kriisidele reageerimine; ii) partnerite suutlikkuse arendamine 
ning iii) Euroopa Liidu ja selle kodanike kaitsmine43. 

Sõjaline mõõde 

Sõjalisest vaatepunktist eeldavad need eesmärgid „kõiki kaitsevõimeid“44. Siiski ei 
viinud Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia nende 
operatsiooniliikide täieliku läbivaatamiseni, mida EL ja selle liikmesriigid peaksid 
suutma läbi viia45. ELi sõjaliste ambitsioonide praegune tase tuleneb endiselt 
i) Euroopa Liidu lepingust ja ii) peaeesmärkidest46. 

o Euroopa Liidu lepingu kohaselt47 peaksid EL ja selle liikmesriigid suutma läbi viia 
järgmisi operatsioone: „ühiseid desarmeerimisoperatsioone, humanitaarabi- ja 
päästeoperatsioone, sõjalist nõustamist ja abistamist, konfliktide ennetamist ja 
rahutagamisoperatsioone, relvajõudude missioone kriiside ohjamisel, 
sealhulgas rahusobitamist ning olukorra konfliktijärgset stabiliseerimist“48. 

o Peaeesmärgid viitavad suutlikkusele lähetada 60 päeva jooksul kiiresti 50 000–
60 000 töötajat täitma kõige nõudlikumaid ülesandeid, ja jätkata neid vähemalt 
üks aasta49. 

40 Komisjon esitas 2016. aasta novembris Euroopa kaitsealase tegevuskava50, milles 
käsitletakse kaitse tööstuslikke aspekte. Tegevuskava hõlmab järgmist: 

o Euroopa Kaitsefondi loomine51, et toetada Euroopas konkurentsivõimelist ja 
innovaatilist kaitsetööstust; 

                                                      
42 „Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit“ 

(Kaitstes Euroopat: ELi sõjaliste ambitsioonide taseme saavutamine Brexiti kontekstis), IISS 
ja DGAP, november 2018. 

43 Kolme strateegilist prioriteeti selgitati täpsemalt nõukogu 14. novembri 2016. aasta 
järeldustes ELi üldise strateegia rakendamise kohta julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas. 
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o väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtjatesse (VKEd) ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatesse investeerimise edendamine kogu 
kaitsevaldkonna tarneahelas kahesuguse kasutusega tehnoloogia jaoks ELi 
fondide ja Euroopa Investeerimispanga52 rahalise toetuse kaudu; 

o ühtse kaitseturu tugevdamine kaitsealaste riigihangete direktiivi53 ja 
kaitseotstarbeliste toodete veo direktiivi tõhusa rakendamise kaudu54. 

                                                      
44 Ühtne visioon, ühine tegevus: Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia, 

juuni 2016. 

45 „Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit“ 
(Kaitstes Euroopat: ELi sõjaliste ambitsioonide taseme saavutamine Brexiti kontekstis), IISS 
ja DGAP, november 2018. 

46 Peaeesmärgid väljendavad ELi poliitilist eesmärki kriisiohjamise ülesannete, sealhulgas 
sõjaliste ambitsioonide taseme valdkonnas. Kõige uuem sõnastus viitab 2010. aastaks 
seatud eesmärkidele. 

47 Euroopa Liidu lepingu artikli 43 lõige 1. 

48 ELi üldise strateegia rakendamist julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas käsitlevate nõukogu 
14. novembri 2016. aasta järelduste lisas selgitatakse üksikasjalikumalt ELi 
ambitsioonitasemest tulenevate ÜJKP võimalike tsiviilmissioonide ja sõjaliste 
operatsioonide liike. 

49 Lähtudes 2008. aasta detsembris Euroopa Ülemkogu kohtumisel kokku lepitud 
eesmärkidest, peaks ELil olema võimalik viia eri stsenaariumide alusel samal ajal läbi mitut 
tsiviil- ja sõjalist missiooni ja operatsiooni. 

50 Euroopa kaitsealane tegevuskava, komisjoni teatis, COM(2016) 950 final, november 2016. 

51 Euroopa Komisjon, „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
Euroopa Kaitsefond“, COM(2018) 476 final, 13. juuni 2018. 

52 Euroopa julgeolekualgatuse raames eraldab Euroopa Investeerimispank 2018–2020. aastal 
kahesuguse kasutusega uurimis- ja arendustegevuseks küberturvalisuse tsiviiljulgeoleku 
valdkonnale 6 miljardit eurot. „The EIB Group Operating Framework and Operational Plan 
2018“ (Euroopa Investeerimispanga grupi tegevusraamistik ja tegevuskava 2018), 
12. detsember 2017. 

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/81/EÜ, millega 
kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate 
ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord. 

54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste 
toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta. 
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Kaitsekulutused ELis 

41 ELi kaitsekulutused jagunevad kolme kategooriasse: 

1) ELi liikmesriikide riiklikud kulutused; 

2) kulutused ELi eelarvest; 

3) mehhanismid, mis kuuluvad ELi raamistikku, kuid mida rahastavad liikmesriigid 
väljaspool ELi eelarvet (enamasti valitsustevahelised kokkulepped)55. 

42 ELi kõrgem ambitsioonitase kajastub ELi eelarves kaitsevaldkonnale eraldatud 
summa märkimisväärses suurendamises, eriti järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus (vt punkt 52). Kuigi ELi kaitsekulutused peaksid lähitulevikus 
suurenema, on need väikesed (keskmiselt umbes 3 miljardit eurot aastas) ja 
moodustavad liikmesriikide üldistest sõjalistest kulutustest vähem kui 2%. Tegelikult 
tehakse kaitsekulutusi peamiselt riigi tasandil. 

ELi liikmesriikide eelarved 

43 Ainuüksi 2017. aastal eraldasid ELi 28 liikmesriiki kaitsevaldkonnale 
sihtotstarbeliselt üle 200 miljardi euro riiklikke vahendeid. Liikmesriikide kaitse-
eelarved on palju suuremad kui ELi kaitse-eelarve: kokku on need 75 korda suuremad 
kui ELi praeguses mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud kaitsekulutused. 
Joonisel 2 on näidatud kaitsekulutuste kogusumma ELi liikmesriigi kohta 2017. aastal. 

                                                      
55 Sellesse rubriiki kuuluvad kulud on tegelikult osa ELi liikmesriikide riiklikest kuludest (1). 

Selguse huvides esitatakse need eraldi. 
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Joonis 2. Kaitsekulutused ELis – liikmesriikide eelarved 2017. aastal56 

 
Allikas: kontrollikoda Eurostati andmete alusel. 

ELi eelarve 

44 ELi kaitsekulutuste eelarve on oma olemuselt (aluslepingu kohaselt, vt punkt 14) 
ja summas piiratud. Selle peamine rahastamisprogramm on ÜVJP eelarvepeatükk (vt 
tabel 1).  

                                                      
56 Võrdluseks on lisatud kaitsevaldkonna rahastamine ELi 2019. aasta eelarves. 
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Tabel 1. Peamised ÜVJP meetmete ja julgeoleku-/kaitsekulutustega 
seotud tegevuskulud, praegune mitmeaastane finantsraamistik 2014–
2020 

 
Allikas: kontrollikoda. 

45 ELi eelarvest rahastatakse ainult ÜJKP tsiviilmissioone. Sõjalisi operatsioone 
rahastavad liikmesriigid (vt punkt 49). Lisaks kasutatakse ELi eelarvet Euroopa Liidu 
toimimise lepingu sätete alusel kaitsesuunitlusega teadus- ja arendustegevuse 
toetamiseks. 

46 ELi kaitsevaldkonna rahastamise suurendamist illustreerib kahe katseprogrammi 
(liidu kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede ja Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programm) väljatöötamine. Alates 2017. aastast võimaldab 
liidu kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede esmakordselt rahastada 
teadusuuringute valdkonnas sõjalise otstarbega uurimisprojekte otse ELi eelarvest (vt 
punktid 124-127). 

47 Lisaks kaitsealaste teadus- ja arendusprojektide rahastamisele toetatakse ELi 
eelarvest ka kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Selleks et muuta ettevõtted ja VKEd 
konkurentsivõimelisemaks, saavad Euroopa kaitsetööstuse ettevõtted olenevalt nende 
eesmärkidest juurdepääsu erinevatele rahastamisprogrammidele (COSME), eriti 
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fondidele, ning satelliitnavigatsiooni ja Maa seire süsteemidele (Galileo ja 
Copernicus)57. 

ELi mehhanismid, mida liikmesriigid rahastavad väljaspool ELi eelarvet 

48 Mitut Euroopa tasandi mehhanismi, nt Euroopa Kaitseagentuuri, rahastavad ELi 
liikmesriigid otse. Agentuuri üldeelarvet rahastatakse liikmesriikide osamaksetest58. 
Lisaks saavad ELi liikmesriigid juhtumipõhist lähenemisviisi kasutades otsustada, kas 
osaleda agentuuri projektides, pidades silmas riigi vajadusi.  

49 Operatiivtegevuse poolel rahastavad ÜJKP sõjalisi missioone osalevad 
liikmesriigid kahel viisil: i) riigi rahastatava personali, teenuste ja vahendite pakkumine 
põhimõttel, et kulud kannab see, kellel need tekivad, ja ii) ühiskasutuse mehhanism 
Athena.  

50 Athena on eelarveväline vahend, mis koondab liikmesriikide rahalisi vahendeid59. 
Sellest rahastatakse ELi sõjaliste operatsioonide ühiseid kulusid60, kuid see katab vaid 
väikese osa kogukuludest (5–15%); enamiku kulusid61 kannavad liikmesriigid otse ja 
individuaalselt. Athena rahastust saavad praegu kuus ELi aktiivset sõjalist operatsiooni, 
mille aastaeelarve on umbes 78 miljonit eurot. Joonis 3 illustreerib rahastamisallikaid 
kulude laadi ja ÜJKP missioonide tüübi järgi. 

                                                      
57 Tsiviil- ja kahesuguse kasutusega projekte toetavate ELi fondide täielik loetelu on Euroopa 

Kaitseagentuuri rakenduses EDA’s Funding Gateway. Euroopas asutatud ettevõtted saavad 
toetust ka kaitsevaldkonnaga seotud piirkondade Euroopa võrgustikult www.endr.eu, mille 
eesmärk on suurendada ELilt rahastust saavate kaitsealaste projektide arvu. 

58 2018. aastal oli Euroopa Kaitseagentuuri üldeelarve 33 miljonit eurot ja selle kogueelarve oli 
umbes 94 miljonit eurot. 

59 Liikmesriigid teevad sissemakseid kogurahvatulu astmiku järgi. ÜJKP missioonides osalevad 
kolmandad riigid panustavad sihtotstarbeliselt. 

60 Näiteks peakorteri, taristu, meditsiiniteenuste jms jooksvad kulud. 

61 Sõjaväelaste, varustuse jms kulud. 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/eu-funding-gateway
http://www.endr.eu/
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Joonis 3. ÜJKP missioonide rahastamine 

 
* ELi eelarvest võib katta ainult ELi institutsioonide halduskulusid (Euroopa Liidu lepingu artikli 41 
lõige 1). 

Allikas: kontrollikoda. 

51 Euroopa Arengufond toetab, samuti väljaspool ELi eelarvet, Aafrika 
rahutagamisrahastu kaudu Aafrika Liidu jõupingutusi rahu ja julgeoleku valdkonnas – 
sealhulgas sõjaline väljaõpe või varustus Aafrika juhitud operatsioonide jaoks62. 

Ettepanekud edasiseks tegevuseks 

52 Komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta kajastab 
eesmärki, et kaitsevaldkonnal oleks tulevikus silmapaistvam roll. Umbes 22,5 miljardi 
euroga, mis on ELi eelarves kaitsele eraldatud63, tähendab see märkimisväärset 
suurenemist võrreldes 2,8 miljardi euroga aastatel 2014–2020. Joonisel 4 on esitatud 
peamised muudatused, võrreldes praegust mitmeaastast finantsraamistikku järgmist 
raamistikku käsitlevate ettepanekutega. 

53 Nagu näitab ettepanek luua väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku Euroopa 
rahutagamisrahastu, täidavad eelarvevälised vahendid ÜVJP sõjalise või kaitsepoliitilise 
tähendusega operatiivmeetmete tulevases rahastamises eeldatavasti olulist rolli64. 

                                                      
62 Vt ülevaade Aafrika rahutagamisrahastust eriaruandes nr 20/2018 „Aafrika rahu ja 

julgeoleku struktuur: ELi toetus tuleb ümber suunata“. 

63 Euroopa Kaitsefondile kavandati 13 miljardit eurot, sõjaväelisele liikuvusele eraldati 
6,5 miljardit eurot ning ÜVJP-le kavandati 3 miljardit eurot. 

64 „European Peace Facility: An EU off-budget fund to build peace and strengthen 
international security“ (Euroopa rahutagamisrahastu: ELi eelarve väline fond rahu 
tagamiseks ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamiseks), Euroopa välisteenistuse teabeleht, 
juuni 2018. 
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54 Euroopa rahutagamisrahastu, mille väärtus on aastatel 2021–2027 hinnanguliselt 
10,5 miljardit eurot, tugineb olemasolevatele mehhanismidele65 ja ühendab need 
ühtsesse fondi eesmärgiga kõrvaldada nende praegused puudused ja piirangud ning 
„tugevdada liidu võimet kaitsta rahu, hoida ära konflikte ja tugevdada rahvusvahelist 
julgeolekut“66. Ettepanekus keskendutakse kolmele põhivaldkonnale: 

1) ELi sõjaliste operatsioonide hõlbustamine, pakkudes Athena mehhanismiga 
võrreldes laiema ulatusega ühiste kuludega alalist fondi67; 

2) ELi rahutagamisoperatsioonide rahastamise ulatuse laiendamine kolmandatele 
riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele üleilmsel tasandil68;  

3) ELi toetuse laiendamine partnerriikide relvajõudude suutlikkuse suurendamise 
tegevusele.  

                                                      
65 Aafrika rahutagamisrahastu ja Athena mehhanism. 

66 Komisjoni poolt toetatav liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 13. juuni 
2018. aasta ettepanek nõukogule võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa 
rahutagamisrahastu (HR(2018) 94). 

67 Selle tulemusel peaksid sõjaliste operatsioonide üldkulud eeldatavasti olema 35–45% 
missiooni kogukuludest võrreldes 5–15%-ga praeguse Athena mehhanismi raames. 

68 Aafrika rahutagamisrahastu kaudu rahastamisel piirdub see toetus praegu Aafrika ja Aafrika 
Liiduga. 
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Joonis 4. ELi kaitsevaldkonna rahastamises kavandatud muudatused 

 
Allikas: kontrollikoda. 

1.3. ELi uute kaitsealaste eesmärkidega seotud riskid 

55 ELi kaitsealgatused kujutavad endast katsetusi valdkonnas, milles ELil on olnud 
varem vähe kogemusi. Uute algatustega seotud poliitilised avaldused võisid tekitada 
ootusi, mida EL ei suuda võib-olla täita69. Praeguse seisuga on olemas oht, et ELi 
kulutuste sellise suurenemise ning Euroopa Liidu üldises välis- ja julgeolekupoliitika 
strateegias seatud uue ambitsioonitasemega toimetulekuks ei pruugi olla kehtestatud 
asjakohaseid eesmärke ning ei pruugi olla selleks sobivaid süsteeme. 

                                                      
69 S. Blockmans, „The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive, ambitious 

and legally binding PESCO?“ (ELi modulaarne lähenemisviis kaitsevaldkonna lõimimisele: 
kaasav, edasipüüdlik ja õiguslikult siduv PESCO?), 2018. 
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ELi kaitsepoliitika eesmärk 

56 Kaitse on liikmesriikide suveräänsuse keskmes olev erivaldkond. Seega on ELi 
kaitsealased otsused poliitilise protsessi tulemus, mis eeldab paljude põhimõtete ja 
huvide kompromissi. 

57 Selles kontekstis on ELi liikmesriikide vahel selged strateegilised erinevused70: 

o neil ei ole ühist arusaama ohtudest;  

o neil on erinevate tegevuseeskirjadega erinevad institutsioonilised raamistikud ja 
mitmekesised seisukohad sõjalise jõu kasutamise suhtes;  

o lõppkokkuvõttes ei ole neil ühist visiooni ELi rollist. 

58 Näiteks keskenduvad mõned liikmesriigid territoriaalkaitsele sõjaliste ohtude 
eest, mida kujutab endast Venemaa, samas kui teised on võtnud suuna rohkem Põhja-
Aafrikast ja Lähis-Idast tulevatele julgeolekuprobleemidele71. Mõnel liikmesriigil on 
neutraalsuse traditsioon, samas kui teised on nõus osalema laia spektriga 
operatsioonides. 

59 Sellises kontekstis on mõned mõisted, näiteks „strateegiline autonoomia“ või 
„Euroopa armee“, laiad ja ebamäärased. Selliseid mõisteid võib pidada kahjulikuks 
suhetele ja koostööle NATOga, mis on enamiku liikmesriikide jaoks ülioluline valdkond. 

Strateegiline autonoomia ja ambitsioonitase 

60 Euroopa strateegiline autonoomia on Euroopa Liidu üldise välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia (vt punktid 37-39) üks põhimõisteid72. Kuid asjaolu, et 
liikmesriikidel puudub ühine arusaam sellest, mida selline autonoomia endast kujutab, 
tähendab, et Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia poliitilised 

                                                      
70 J-D. Giuliani, „Defence: Europe’s awakening“ (Kaitse: Euroopa ärkab), European issues 474, 

Fondation Robert Schuman, mai 2018. 

71 „In Defence of Europe: Defence integration as a response to Europe’s strategic movement“ 
(Euroopa kaitsel: kaitsevaldkonna lõimimine vastusena Euroopa strateegilisele liikumisele), 
Euroopa Poliitilise Strateegia Keskuse strateegiline märgukiri, juuni 2015. 

72 Seda mõistet nimetatakse ELi ametlikes dokumentides korrapäraselt. Näiteks märkis 
nõukogu 2019. aasta juunis, et Euroopa praeguste ja tulevaste julgeoleku- ja 
kaitsevajadustega tegelemine suurendab ELi suutlikkust tegutseda julgeoleku tagajana, 
tema strateegilist sõltumatust ja võimet teha partneritega koostööd. 
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eesmärgid ei kajastanud täielikult sõjalisi aspekte73. On ebaselge, mida tähendavad 
kaitse seisukohast nii strateegilise autonoomia kui ka ambitsioonitaseme mõiste, 
sealhulgas viide „kõigile kaitsevõimetele“74.  

61 Euroopa Liidu üldisel välis- ja julgeolekupoliitika strateegial, eriti selle kolmandal 
strateegilisel prioriteedil „Euroopa ja Euroopa kodanike kaitse“, puudub selge, täielik ja 
üksikasjalik sõjaline väljendus. Põhiküsimused jäävad vastamata, näiteks: kas 
autonoomse ELi ambitsioonitase piirdub operatsioonidega väljaspool ELi? Või kas see 
tähendab, et liikmesriigid peaksid olema võimelised kaitsma ka oma territooriumit75? 
Seetõttu leiavad mõned eksperdid, et ELi kaitse-eesmärgid on segadusttekitavad76. 

62 Lisaks on Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia kõrge 
ambitsioonitase (vt 1. selgitus) vastuolus liikmesriikide olemasolevate ressursside ja 
asjakohaste võimetega. Mitmel ELi liikmesriigil on probleeme isegi oma panuse 
andmisega NATOsse77, mis on enamiku liikmesriikide peamine kaitsevõrgustik (vt 
joonis 2). Seetõttu on selge lahknevus selle vahel, mida liikmesriikidelt oodatakse ja 
mida nad suudavad kokku leppida ning saavutada78. 

„Euroopa armee“ 

63 Kuigi hiljutistes ELi ametlikes dokumentides Euroopa armee kontseptsiooni ei 
mainita, on see pälvinud avalikkuse hulgas ja poliitilistes ringkondades taas laialdast 
tähelepanu ning väärib seega käesolevas ülevaates edasist uurimist. On tõsi, et 

                                                      
73 Jo Coelmont, European Strategic Autonomy: „Which Military Level of Ambition?“ (Euroopa 

strateegiline autonoomia: „Milline sõjaliste ambitsioonide tase?“), märts 2019. 

74 Thierry Tardy, „The return of European Defence?“ (Euroopa kaitsepoliitika tagasitulek?), 
European issues 474, Fondation Robert Schuman, mai 2018. 

75 Sven Biscop, „EU-NATO relations: a long-term perspective“ (ELi ja NATO suhted: pikaajaline 
väljavaade), Nação e Difesa, november 2018. 

76 Frédéric Mauro ja Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) 
ning Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP), „A European Army 
to do what?“ (Milleks Euroopa armee?), aprill 2019. 

77 2014. aasta Walesi tippkohtumisel võtsid NATO liikmesriigid kohustuse eraldada 
2024. aastaks kaitsele vähemalt 2% oma SKPst. 

78 Herbert Sailer, „EU Capability Development“ (ELi suutlikkuse arendamine), CSDP Handbook, 
mai 2017. 
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Euroopa armee loomine, mida kavandati juba 1950. aastatel79, on hiljuti uuesti esile 
kerkinud ELi kaitsevaldkonnas korduv kontseptsioon. Poliitilised deklaratsioonid 
Euroopa armee loomise kohta „lähemas tulevikus“ on aga ebaselged ja 
ebarealistlikud80. Mõned endised sõjaväeametnikud on seadnud kahtluse alla Euroopa 
armee asjakohasuse, näidates seega, et selleks puuduvad eeldused81. 

64 Mitte kõik ELi liikmesriigid ei ole „Euroopa kaitse“ tähenduse suhtes ühel meelel. 
Selle, et liikmesriigid saavutaksid konsensuse mobiliseerida laiaulatuslike sekkumiste 
jaoks sõjalisi jõude, muudab ebatõenäoliseks ühise strateegilise kultuuri või ühise 
visiooni puudumine jõu kasutamise kohta ning ühehäälsusel põhinev 
otsustusprotsess82. Mõned eksperdid leiavad, et liigse pealesurumise korral võib 
Euroopa armee kontseptsioon tekitada ELi liikmesriikide vahel sügavamaid lõhesid83. 

65 See seletab, miks varasemad vägede lähetused ei toimunud ELi egiidi all, vaid 
pigem riiklikel alustel või ajutiste koalitsioonide raames. Näiteks ei ole kunagi lähetatud 
ELi lahingugruppe, kuigi need on tegutsemisvalmiduses 2007. aastast. ÜJKP raames läbi 
viidud 35 missiooni ja operatsiooni olid peamiselt tsiviilotstarbelised või kriisiohjele 
keskendatud väikese intensiivsusega sõjalised operatsioonid84. Kõige nõudlikumates 
sõjalistes operatsioonides, näiteks Liibüas või Süürias, EL ei osalenud. Ka ei ole liit 
osalenud Euroopas „kaitse- ja heidutustegevuses territooriumide ja elanikkonna 
sõjalise kaitse kitsas tähenduses“85. 

                                                      
79 1952. aastal nähti Euroopa Kaitseühenduse asutamise lepinguga ette ühine relvajõud, ühine 

eelarve ja ühised institutsioonid. 

80 Sophia Besch, Euroopa Reformikeskus, „An EU Army? Four reasons it will not happen“ (ELi 
armee? Neli põhjust, miks seda ei tule), mai 2016. 

81 Näiteks Belgia kaitseväe endine juhataja kindral Charles-Henri Delcour. 

82 Dick Zandee, „Core groups: the way to real European Defence“ (Tuumikrühmad: tee tõelise 
Euroopa kaitseni), Egmont Royal Institute for International Relations, veebruar 2017. 

83 Vt näiteks Vladimir Bilcik, „After the EU global strategy: Consulting the Experts“ (Pärast 
Euroopa Liidu üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat: konsulteerimine ekspertidega), 
2016. 

84 Frédéric Mauro ja Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) 
ning rahu- ja julgeolekualaste teadusuuringute ja teabe töörühm (Group for Research and 
Information on Peace and Security (GRIP)), „A European Army to do what?“ (Milleks 
Euroopa armee?), aprill 2019. 

85 Claudia Major, Carnegie Europe, „Credible EU defence means rethinking sovereignty“ 
(Usaldusväärne ELi kaitsepoliitika tähendab suveräänsuse ümbermõtestamist), juuni 2017. 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/supprimer-l-otan-pas-si-vite-5caa2be0d8ad587477855b22
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66 Selleteemaliste väljaannete ülevaate kohaselt86 vajaks tõeline ja usaldusväärne 
armee mitut olulist elementi, sealhulgas järgmisi87:  

o alalised regulaarväed, mida rahastatakse ühisest eelarvest; 

o ühine kaitseplaneerimine ühiste võimete arendamiseks ja omandamiseks; 

o autonoomsed sõjalised võimed, sealhulgas täieõiguslik juhtimine ja kontroll; 

o tõhus otsustusprotsess koos ühe käsuliini ja selge juhtkonnaga, kellel on volitused 
ja legitiimsus relvajõudude kaasamiseks; 

o tsiviil- ja demokraatlik kontroll sõjaväe ja relvajõudude kasutamise üle. 

67 On selge, et selliseid elemente lähitulevikus ELi tasandil olema ei saa. Nn ELi 
armee ülesehitamine eeldab riiklike suveräänsete volituste ülekandmist ELi 
riikideülesele tasandile, millele on vastu paljud liikmesriigid88.  

68 Võimete seisukohast nõuab sõjaväe ülesehitamine märkimisväärselt palju aega ja 
raha. Kavandatavate summade näitlikustamiseks ja mitte esitades armee loomiseks 
vajalikku eelarvekalkulatsiooni, peaksid NATOsse kuuluvad ELi liikmesriigid 
investeerima igal aastal täiendavalt 90 miljardit eurot, et täita suunis 2% SKPst, st 
nende 2017. aasta kulutuste tasemega võrreldes umbes 45% rohkem89.  

Kooskõla NATOga 

69 ELi algatuste sidusus ja nende sünergia teiste raamistikega, eriti NATOga, on 
hädavajalik. Kuna liikmesriigid osalevad mitmes koostööraamistikus (vt punkt 29), võib 

                                                      
86 Nt Frédéric Mauro ja Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques 

(IRIS) ning rahu- ja julgeolekualaste teadusuuringute ja teabe töörühm (Group for Research 
and Information on Peace and Security (GRIP)), „A European Army in what form?“ (Millises 
vormis Euroopa armee?), aprill 2019. 

Judy Dempsey ja ekspertide arvamused, Carnegie Europe, „Does the EU need its own 
Army?“ (Kas ELil on vaja oma armeed?), märts 2015. 

87 Need elemendid ei ole armee loomiseks nõutava täielik loetelu. 

88 Claire Mills, „EU Defence: Where is it heading“ (ELi kaitsevaldkond: kuhu see suundub?), 
mai 2019. 

89 Kontrollikoda Eurostati andmete alusel. 
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see saadavat kasu vähendada ning põhjustada konkureerivaid tavasid ja protsesside 
dubleerimist. 

70 Eriti kehtib see NATO puhul, sest ELi algatused võivad viia dubleerimiseni või neid 
võidakse selleks pidada. Väljendades küll heameelt ELi kaitsealgatuste üle, on NATO 
peasekretär mitmel puhul hoiatanud, et dubleerimine ja konkurents ELi ja NATO 
vahel90 võib lõpuks nõrgendada Atlandi-ülest sidet ja seega ka Euroopa julgeolekut. 
Sarnaselt rõhutas USA valitsus 2019. aasta mais, et uued ELi algatused võivad tekitada 
dubleerimist, koostalitlusvõimetuid sõjalisi süsteeme, nappide kaitseressursside 
ümbersuunamist ning tarbetut konkurentsi NATO ja ELi vahel91. 

71 ELi ja NATO vastastikune täiendavus on põhipunkt, mida on ELi ametlikes 
dokumentides korduvalt rõhutatud92. NATO vastutab oma liikmete kollektiivkaitse 
eest. ELi liikmesriikidel on igaühel vaid ühed relvajõud; seetõttu on maksumaksjate 
raha ebatõhusa kasutamise vältimiseks ülioluline aspekt ja lähituleviku peamine 
prioriteet see, kas EL on võimeline NATOt täiendama ja vältima selle dubleerimist ning 
sellega kattuvaid funktsioone. Tõhusus tähendab hoidumist igasugusest tarbetust 
dubleerimisest, olgu siis protsessides, struktuurides, nagu operatiivjuhtimine, või 
väljundites. 

72 ELi ja NATO koostöös on hiljuti teatatud uutest sammudest93. Üks hea näide ELi ja 
NATO vastastikusest täiendavusest on sõjaväeline liikuvus, mis illustreerib kahe 
organisatsiooni potentsiaalset sünergiat ja vastastikust täiendavust (vt 2. selgitus). 

                                                      
90 Näiteks https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160495.htm ja 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160241.htm. 

91 Guy Chazan ja Michael Peel, Financial Times, „US warns against European joint military 
project“ (USA hoiatab Euroopa ühise sõjalise projekti eest), 14. mai 2019. 

92 Näiteks Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia, juuni 2016; Euroopa 
Parlamendi 13. juuni 2018. aasta resolutsioon ELi ja NATO suhete kohta, 2017/2276(INI); 
neljas eduaruanne, milles käsitletakse ELi nõukogu ja Põhja-Atlandi Nõukogu poolt 
6. detsembril 2016 ja 5. detsembril 2017 heaks kiidetud ühiste ettepanekute rakendamist, 
17. juuni 2019. 

93 Neljas eduaruanne, milles käsitletakse ELi nõukogu ja Põhja-Atlandi Nõukogu poolt 
6. detsembril 2016 ja 5. detsembril 2017 heaks kiidetud ühiste ettepanekute rakendamist, 
17. juuni 2019. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160495.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160241.htm
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2. selgitus 

Sõjaväeline liikuvus 

Erinevalt tsiviilotstarbelistest transpordivahenditest, mis võivad Schengeni alal 
vabalt liikuda, ei saa sõjaväelased ja kaitseotstarbeline varustus niisama lihtsalt piire 
ületada94. 

See pärsib ELi liikmesriikide suutlikkust reageerida kriisidele nii väljaspool ELi 
territooriumit ÜJKP raames kui ka muudes raamistikes, näiteks NATO, et tagada 
Euroopa territoriaalkaitse. Sõjaväeline liikuvus on määratletud ELi ja NATO koostöö 
prioriteetse valdkonnana. 

2018. aasta märtsis algatas Euroopa Komisjon sõjaväelise liikuvuse tegevuskava95, 
milles kavandas järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks 6,5 miljardi euro 
suuruse eraldise. Kavas pakutakse välja operatiivmeetmed sõjaliste vajaduste, 
transporditaristu ja protseduuriliste küsimuste jaoks, võttes arvesse NATO panust. 
Samuti on selle eesmärk arendada tsiviil- ja sõjalise valdkonna sünergiat, eriti 
üleeuroopalise transpordivõrgu kahesuguse kasutamise kaudu.  

73 Nagu on näidatud käesoleva ülevaate esimeses osas ja hoolimata ELi 
kaitsepoliitika hiljutistest suundumustest, jäävad liikmesriigid Euroopa kaitse 
küsimustes juhtivale kohale. Nende juhtrolli toetavad õiguslikud, institutsioonilised ja 
rahalised kaalutlused. 

  

                                                      
94 „Defending Europe: Improving military mobility in the European Union“ (Kaitstes Euroopat: 

sõjaväelise liikuvuse parandamine Euroopa Liidus), Euroopa Komisjoni teabeleht, 2018. 

95 Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatis 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule sõjaväelise liikuvuse tegevuskava kohta, JOIN(2018) 5 
final, märts 2018. 



 34 

 

2. ELi liikmesriikide kaitsevõime ja -
tööstuse positsioon maailmas on ohus 
74 Käesoleva ülevaate teises osas vaatleme Euroopa kaitset nii võimete kui ka 
tööstuse vaatevinklist, eesmärgiga tutvustada nendes valdkondades välja töötatud 
uusi ELi algatusi ja nende aluseks olevaid riske. 

2.1. Liikmesriikide võimete tugevad ja nõrgad küljed  

Sõjaliste võimete mõõtmine 

75 Sõjandusterminoloogias on võime „kogum vahendeid ja viise rea ülesannete 
täitmiseks“96. See lai määratlus hõlmab seadmeid ja isikkoosseisu, samuti nende 
operatiivset valmisolekut ja suutlikkust operatsioone aja jooksul käigus hoida. 
Kokkuvõttes on sõjaliste võimete eesmärk pakkuda sõjalist eelist potentsiaalsete või 
tegelike vaenlaste heidutamisel või nende vastu võitlemisel. 

76 Sõjaliste võimete ja riigi sõjalise võimsuse mõõtmine on keeruline ja nõuab nii 
kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid andmeid, mis ei ole sageli avalikkusele 
kättesaadavad. Lisaks saab iga riigi sõjaliste võimete tugevaid ja nõrku külgi hinnata 
ainult võrdluses i) kindlakstehtud ohtude; ii) potentsiaalsete vaenlaste võimete ja 
iii) liitlaste võimetega.  

77 Eespool toodut arvesse võttes on selle jao eesmärk tuua avalikkusele 
kättesaadava teabe põhjal esile liikmesriikide sõjaliste võimete mõned peamised 
aspektid. See ei ole nende sõjalise jõu põhjalik hinnang. 

                                                      
96 Euroopa Liidu sõjalise komitee (ELSK) akronüümide ja mõistete sõnastikus „The EUMC 

Glossary of Acronyms and Definitions“ (2017) määratletakse sõjaline võime kui kogum 
vahendeid ja viise rea ülesannete täitmiseks või konkreetsetes tingimustes standardikohase 
mõju saavutamiseks. Sõjaline võime koosneb tavaliselt neljast põhikomponendist: vägede 
struktuur – vägede isikkoosseis, arvud, suurus ja koosseis; konfiguratsioon – vägede ja 
varustuse tehniline keerukus; valmisolek – suutlikkus pakkuda võimeid, mida väejuhid 
vajavad neile määratud ülesannete täitmiseks; jätkusuutlikkus – suutlikkus säilitada 
operatiivtegevuse vajalik tase ja kestus sõjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
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78 ELi sõjalise võime keskkond peegeldab jätkuvalt liikmesriikide ajalugu, geograafiat 
ja riiklikke huve97. Näiteks on Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi eesmärk viia läbi 
täieulatuslikke, sealhulgas tipptasemel operatsioone, mis hõlmavad väljapoole ELi 
lähetatavaid ekspeditsioonivägesid. Saksamaa seevastu seab esikohale 
territoriaalkaitse, milles osalevad raskema varustusega väeüksused98. 

Kvantitatiivsed näitajad 

79 Esimene üldine näitaja, mida tavaliselt sõjaliste võimetega seostatakse, on kaitse-
eelarve. Ressursi tõhusat kasutamist uurimata annab see näitaja siiski üldise 
ettekujutuse sõjaväe suurusest ja võimsusest absoluutarvudes ning võrdluses. Selles 
kontekstis on ELi liikmesriikide kollektiivsed kaitsekulutused Ameerika Ühendriikide 
järel maailmas suuruselt teisel kohal (vt joonis 8). Samas on nende kaitse-eelarvetes 
aastatel 2005–2015 tehtud märkimisväärsed ja kooskõlastamata kärped ning 
investeeringute vähesus kahjustanud nende sõjalisi võimeid99. 

80 Teine põhinäitaja on sõjalise tööjõu hulk. Kui riikide sõjaväelased kokku lugeda, 
on ELi liikmesriikidel suuruselt teine armee maailmas100. Viimase kümnendi jooksul on 
sõjaväelaste koondarv vähenenud 23%. Vähenenud, kuigi vähemal määral, on ka 
lähetusvalmite ja pikaajaliselt kasutatavate maavägede suurus (joonis 5). 

                                                      
97 Dick Zandee, „Core Groups: The way to Real European Defence“ (Tuumikrühmad: tee 

tõelise Euroopa kaitseni), Egmont – Royal Institute for International Relations, 
veebruar 2017. 

98 Margriet Drent, Eric Wilms, Dick Zandee, „Making sense of European Defence“ (Kuidas 
mõista Euroopa kaitset), detsember 2017. 

99 Euroopa Komisjon, „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
Euroopa Kaitsefond“, COM(2018) 476 final, 13. juuni 2018. 

McKinsey, „More European, More Connected and More Capable: Building the European 
Armed Forces of the Future“ (Euroopalikum, rohkem ühendatud ja suutlikum: Euroopa 
tulevaste relvajõudude kujundamine), 2017. 

100 After China (Pärast Hiinat), Rahvusvaheline strateegiliste uuringute instituut, ülevaade 
„Military Balance 2019“ ja Euroopa Poliitilise Strateegia Keskus, strateegiline märgukiri 
nr 4/2015, „In Defence of Europe“ (Euroopa kaitsel), 15. juuni 2015, lk 3. 
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Joonis 5. Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) liikmesriikide sõjaväelaste arvu 
muutumine aastatel 2006–2016 (tuhandetes) 

 
Allikas: kontrollikoda EDA andmete alusel.  

81 Ühendatud võimete ja ulatuse poolest on ELi liikmesriikide sõjaliste võimete 
osakaal Ameerika Ühendriikide järel märkimisväärne (tabel 2), ehkki enamikku nende 
olemasolevast tavavarustusest on alates 2000. aastast vähendatud (joonis 6). 
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Tabel 2. EL ja muud sõjalised jõud – näiteid kaitsevarustusest, 2018 

 
* Venemaa kohta andmed puuduvad. 

Allikas: kontrollikoda Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi (IISS) ülevaate „Military Balance 
2019“ alusel. 

Joonis 6. EL 28 kaitsevarustuse areng aastatel 2000–2018 (ühikute arv) 

 
Allikas: kontrollikoda IISSi ülevaate „Military Balance“ alusel. 

Taktikalised õhusõidukid Peamised lahingutankid

Ründekopterid Jalaväesoomuslahinguliikurid

Mitmeotstarbelised tankerid Lennukikandjad

Rasked mehitamata õhusõidukid* Ristlejad, hävitajad ja fregatid

Tuuma- ja tavapärased raketiallveelaevad Peamised amfiiblaevad

1 932

1 146

3 421

1 863

278

383

928

373

18

15

530

47

19

-

514

49

5 800

3 110

2 833

4 324

5 060

6 221

3 419

6 571

1

1

11

2

86

33

101

121

5

5

32

17

58

59

67

62

EL (28) USA Venemaa Hiina

2000 2010 2018 2018/2000

Peamised lahingutankid 15 868 7 131 4 324 -73%
Jalaväesoomuslahinguliikurid 8 644 7 379 6 571 -24%

Taktikalised õhusõidukid 2 949 2 296 1 863 -37%
Tankerlennukid 77 66 47 -39%

Ründekopterid 283 360 373 32%

Peamised pealvee lahingulaevad 172 146 121 -30%

Allveelaevad 86 66 62 -28%

Mehitamata õhusõidukid 22 127 230 945%
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Kvalitatiivne analüüs 

82 Sõjaliste võimete analüüs on ulatuslikum kui kvantitatiivsete andmete 
läbivaatamine. Eelkõige on sõjaliste jõudude tõhususe toetamisel ülioluline ka 
olemasolevate võimete kvaliteet ja liik. Riikide kaitse-eelarvete kärped koostoimes 
suurema arvu intensiivsemate operatsioonidega on pannud olemasolevad võimed 
suure surve alla. Varustuse harvem uuendamine on tinginud sõjaliste võimete 
vananemise101, millega kaasneb väiksem operatiivvalmisolek ja kasutatavus ning 
pikemad hooldus- ja remondiajad ning suuremad kulud (vt 3. selgitus). 

3. selgitus. 

Näiteid valmidusega seotud probleemidest – Saksamaa102 

Saksamaa relvajõudude valdkonna küsimustega tegeleva parlamendivoliniku 
hiljutistes aastaaruannetes on esile toodud korduvad ainelised puudujäägid armee 
kõigis osades. 2017. aasta aruandes mainiti, et Bundeswehri peamiste 
relvasüsteemide tegelik valmisolek on paljudes piirkondades murettekitavalt 
väike103.  

Näiteks oli varuosade puudumise tõttu lahingutankidest Leopard 2 kasutatav vaid 
39%. Aeg-ajalt ei olnud kättesaadav ükski kuuest allveelaevast ning lennuvõimelised 
olid vähem kui pooled Eurofightersi ja Tornado lahingumasinad. Lisaks võimalikule 
suutmatusele vägesid kiiresti mobiliseerida takistas selline olukord mõnikord ka 
sõjaväelaste piisavat väljaõpetamist. 

83 Liikmesriikide sõjalisi võimeid iseloomustab ka suur dubleerimine ja killustatus, 
mis tähendab, et Euroopa relvajõud on vähem koostalitlusvõimelised104. 2017. aastal 

                                                      
101 Näiteks on umbes 80% merekontrolli vahenditest, fregattidest ja korvettidest vanemad kui 

15 aastat (allikas: EDA, „Future capabilities, emerging trends and key priorities“ (Tulevased 
võimed, kujunevad suundumused ja peamised prioriteedid), 2018). 

102 Relvajõudude valdkonna küsimustega tegeleva parlamendivoliniku dr Hans-Peter Bartelsi 
59. ja 60. aastaaruanne. 

103 Relvajõudude valdkonna küsimustega tegeleva parlamendivoliniku dr Hans-Peter Bartelsi 
59. aastaaruanne, 20. veebruar 2018, lk 41. 

104 „Joining Forces, the way towards the European Defence Union“ (Relvajõudude 
ühendamine, tee Euroopa kaitsekoostöö liidu poole), Euroopa Poliitilise Strateegia Keskus, 
14. veebruar 2019. 

https://www.bundestag.de/en/parliament/commissioner
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oli ELis kasutusel 178 erinevat relvasüsteemi, samas kui USAs oli neid 30105. 
Kasutatavate süsteemide mitmekesisus ja seega ühiste tehniliste standardite 
puudumine kahjustab Euroopa erinevate relvajõudude koostalitlusvõimet. Kontekstis, 
kus koostöömissioonid ja -operatsioonid on norm, on tõhusa (koos)toimimise jaoks 
ülioluline asjakohane koostalitlusvõime. 

84 Liibüa (2011) ja Mali (2013–2014) sekkumisoperatsioonidel saadud õppetunnid 
tõid esile võimekuse olulised puudujäägid, mida näitas kohapealne tugev sõltuvus 
Ameerika Ühendriikide strateegilistest võimetest106. Selliste strateegiliste 
põhitegurite107 puudumisest nagu täppisjuhitav laskemoon, õhus tankimine, juhtimine 
või luure, seire ja reke on teatanud nii EL kui ka selle liitlased108. Sama kehtib 
strateegilise heidutuse (sealhulgas tuumajulgeoleku)109 kohta, milles ELi liikmesriigid 
sõltuvad tugevalt Ameerika Ühendriikidest110. 

85 Samal ajal investeerivad Venemaa, Hiina ja teised suurriigid suuri summasid 
tipptasemel võimete omandamisse ja uuenduslike tehnoloogiate111, näiteks 
ülehelikiirusega relvade arendamisse. Tehnoloogia kiire areng pakub uusi võimalusi 

                                                      
105 „Defending Europe – The case for greater EU cooperation on security and defence“ 

(Kaitstes Euroopat – võimalus teha julgeoleku ja kaitse valdkonnas suuremat ELi tasandi 
koostööd), Euroopa Komisjoni teabeleht, 2017. 

106 „NATO chief: Mali shows holes in EU defence“ (NATO juht: Mali näitab auke ELi kaitses), EU 
Observer, 4. veebruar 2013. 

107 Strateegilised põhitegurid teevad võimalikuks sõjaliste operatsioonide läbiviimise, 
tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse. 

108 NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmusseni pressikonverents pärast kaitseministrite 
kohtumist, 5. oktoober 2011, ja intervjuu endise Euroopa Liidu sõjalise komitee (EUMC) 
esimehe kindral Mikhail Kostarakosega, European Defence Matters, nr 11/2016. 

109 Europe is in particular fully dependent on the US nuclear umbrella (Euroopa sõltub eelkõige 
täielikult USA tuumavihmavarjust), Sven Biscop, Egmont Paper 103, Fighting for Europe: 
Europe strategic autonomy and the use of force (Võideldes Euroopa eest: Euroopa 
strateegiline autonoomia ja jõu kasutamine), jaanuar 2019. 

110 „European Strategic Autonomy - Actors, Issues, Conflicts of Interests“ (Euroopa 
strateegiline autonoomia – osalejad, probleemid, huvide konfliktid), SWP uuring, Barbara 
Lippert, Nicolai von Ondarza ja Volker Perthes (toimetajad), 2019. 

111 Üldaruanne NATO parlamentaarsele assambleele, „Maintaining NATO’s technological edge: 
strategic adaptation and defence research and development“ (NATO tehnoloogilise 
edumaa säilitamine: strateegiline kohanemine ning kaitsealane teadus- ja arendustegevus), 
oktoober 2017. 

https://euobserver.com/news/118934
https://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_78812.htm
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue11/interview/military-capabilities---europe-still-lacks-strategic-enablers
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue11/interview/military-capabilities---europe-still-lacks-strategic-enablers


 40 

 

relvajõududele ja tekitab vajaduse uute sõjaliste võimete järele. Nagu Euroopa Liidu 
üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias tunnistatakse, peavad ELi liikmesriigid 
investeerima „digitaalsetesse võimetesse, et tagada Euroopa digitaalses ruumis 
andmed, võrgud ja elutähtis taristu“112. 2017. aastal Müncheni julgeolekukonverentsil 
tutvustatud aruandes esitati hinnang, et „Euroopa relvajõudude vastastikuses seotuses 
ja digiteerimises esineva lõhe“113 ületamiseks on vaja investeerida 30–50 miljardit USA 
dollarit aastas sellistesse valdkondadesse nagu platvormide ühendamine ning 
juhtimine, side, arvutid, luure, seire ja reke. 

86 Praegu ei ole ELi liikmesriikidel kaugeltki selliseid nõutavaid sõjalisi võimeid, mida 
nad vajavad ELi sõjaliste ambitsioonide tasemele vastamiseks114 (vt 1. selgitus). 
Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi (IISS) ja Saksamaa välissuhete 
nõukogu (DGAP) hiljutises uuringus hinnatakse, kui suurel määral suudab EL seda 
eesmärki täita, tuginedes liikmesriikide praegustele ja 2030. aastaks prognoositud 
võimetele115. Eeldades, et ELi ambitsioonitasemest tulenevad erinevad ettenägematud 
kulud, järeldatakse uuringus, et „kõigis valdkondades on suured võimete puudujäägid 
ja sageli täidetakse relvajõudude nõudest vähem kui üks kolmandik“, ning seetõttu 
„piirdub Euroopa strateegiline autonoomia üksnes tegevusspektri alumise otsaga“. 

87 Veelgi enam, kui NATOsse kuuluvad ELi liikmesriigid peaksid end kaitsma sõjalise 
agressiooni eest, tuginemata USA sõjalisele kaitsele, on praeguse võimete puudujäägi 
ületamiseks vaja hinnanguliselt mitmesaja miljardi euro suurust investeeringut. Võttes 
eelduseks Euroopas kolmanda riigi vastu toimuva piiratud piirkondliku sõja 
hüpoteetilise stsenaariumi, hinnatakse teises IISSi uuringus, et NATO Euroopa 

                                                      
112 Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia, juuni 2016. 

113 Eeldades viie- kuni seitsmeaastast uuendustsüklit – „More European, More Connected and 
More Capable“ (Euroopalikum, rohkem ühendatud ja võimekam), Müncheni 
julgeolekukonverents, McKinsey ja Hertie juhtimiskool, 2017. 

114 Kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine, EDA teabeleht, 26. november 
2018: „Euroopa Liidu sõjalise komitee töö käigus kaitseküsimuste iga-aastase 
kooskõlastatud läbivaatamise (CARD) katsetamisel tuvastati, et ELil ei ole kõiki nõutavaid 
sõjalisi võimeid, mida on vaja Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegiast 
tuleneva ELi ÜJKP sõjaliste ambitsioonide taseme saavutamiseks“. 

115 „Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit“ 
(Kaitstes Euroopat: ELi sõjaliste ambitsioonide taseme saavutamine Brexiti kontekstis), IISS 
ja DGAP, november 2018. 
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liikmesriigid peaksid selle stsenaariumi kohaselt tekkiva võimete puudujäägi 
kõrvaldamiseks investeerima 288–357 miljardit USA dollarit116. 

88 Võimekuse prioriteetide väljaselgitamine on dünaamiline tegevus. Nagu on 
näidatud III lisas, muutuvad kaitsevõime vajadused aja jooksul vastavalt tuvastatud 
ohtude iseloomule ja ELi ambitsioonitasemele117. 4. selgitus illustreerib kättesaadavale 
teabele tuginedes mõnda peamist võimete puudujääki. 

4. selgitus 

Näiteid võimelünkadest 

Aastatel 2016–2019 ilmunud teadusartiklites tuuakse kõige sagedamini näiteid ELi 
liikmesriikide võimete puudujääkidest järgmistes valdkondades: 

 õhujõud – mehitamata õhusõidukid (droonid), õhus tankimine, strateegiline 
ja taktikaline õhutransport, õhuliikluse juhtimissüsteemid, täppislaskemoon, 
ballistiliste rakettide kaitsevõime, sissepääsu takistavate keelutsoonide loomise 
võimekus, vaenlase õhutõrjevõime vähendamine; 

 kosmosesektor – satelliitside ja Maa seire, autonoomne juurdepääs kosmosele; 

 teabealane ülekaal – luure-, seire- ja rekkevõime; 

 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) – küberrelvad, tehisintellekt; 

 merevägi – mereseire, amfiiblaevad, allveelaevad, ülemereterritooriumidele 
siirmise võime; 

 strateegilised põhitegurid – sõjaväeline liikuvus, strateegiline transport ja 
meditsiiniline evakuatsioon; 

                                                      
116 D. Barrie et al., „Defending Europe: scenario-based capability requirements for NATO’s 

European members“ (Kaitstes Euroopat: stsenaariumipõhised võimekuse nõuded NATO 
Euroopa liikmesriikidele), rahvusvaheline strateegiliste uuringute instituut, aprill 2019. 

117 ELi tasandil määratakse edukataloogis nr 18 (salastatud dokument) kindlaks ELi ÜJKP 
sõjaliste ambitsioonide taseme saavutamise määr ja esitatakse ELi prioriteediks seatud 
sõjaliste võimete puudujäägid, mida tuntakse suure mõjuga võimetealaste eesmärkidena. 
Need tähistavad võimelünki, millega tuleb tegeleda lühiajalises (2026) ja keskmise 
pikkusega (2032) ajaplaanis. 
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 maavägi – maapealse täppisrünnaku võimekus, nüüdisaegsed 
soomuslahinguliikurid. 

Brexiti mõju 

89 Tegemata Brexiti tulemuste kohta ennustusi, mõjutab Ühendkuningriigi 
lahkumine EList tõenäoliselt ELi kaitset. Ühendkuningriik on traditsiooniliselt olnud 
Euroopa suurim kaitsekulutaja. 2017. aastal moodustas tema kaitse-eelarve umbes 
veerandi ELi liikmesriikide kaitsekulutuste kogusummast118. Teisest küljest vaadatuna 
tähendab Ühendkuningriigi lahkumine EList seda, et 80% NATO kaitsekulutustest 
tehakse edaspidi kolmandates riikides119. Ka on Briti ettevõtetel tugev seisund Euroopa 
kaitseturul120. 

90 Operatiivtasandil on Ühendkuningriigi panus nii ÜJKP tsiviil- kui ka sõjalistesse 
missioonidesse ja operatsioonidesse üldiselt piiratud: see oli umbes 2,3% liikmesriikide 
lähetatud personalist ja sisaldas selliseid vahendeid nagu mereväelaevad, lennukid ja 
valmisolekuväed jõudude tugevdamiseks121. Teisest küljest on sõjalennunduse 
põhitegurite (õhus tankimine ning luure-, seire- ja rekkevõimed) ning erioperatsioonide 
võimete kaotamine näide võimevaldkondadest, mida Brexit oluliselt mõjutaks. 

91 Järelikult on EL 27-l märkimisväärselt vähem ressursse, et täita võimete ja 
sõjaliste teadusuuringute valdkonnas tuvastatud lüngad. Tõenäoliselt süvendab Brexit 
mõlema valdkonna puudujääke: isegi kui need ei jaotu ühtlaselt üle kogu võimete 

                                                      
118 2017. aastal investeeris Ühendkuningriik kaitsesse 45,3 miljardit eurot, st 22,1% ELi 28 riigis 

kulutatud 205,1 miljardist eurost. Eurostati andmed, General government expenditure by 
function (COFOG) (Üldised valitsemissektori kulutused funktsioonide kaupa), avaldatud 
22. märtsil 2019. 

119 Euroopa Parlamendi 13. juuni 2018. aasta resolutsioon ELi ja NATO suhete kohta, 
2017/2276(INI), punkt 19. 

120 Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi (SIPRI) 100 ettevõtte edetabeli põhjal 
oli Briti ettevõtete osa Euroopa ettevõtete kaitsevaldkonnaga seotud käibes 2018. aastal 
38%. 

121 „Brexit: Common Security and Defence Policy missions and Operations“ (Brexit: ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonid ja operatsioonid), lordide koda – Euroopa Liidu 
asjade komisjon, mai 2018. 
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spektri, tähendaks Brexit ELi olemasolevate võimete olulist vähenemist (joonis 7) ning 
investeeringute puudujääki teadus- ja arendustegevuses122. 

Joonis 7. Ühendkuningriigi osa kõigi ELi liikmesriikide valitud 
sõjavarustuses 2018. aastal 

 
Allikas: kontrollikoda IISSi ülevaate „Military Balance 2019“ alusel. 

2.2. Euroopa kaitsetööstuse põhijooned 

Kaitsesektor 

92 Kaitseturg on tavapäraste kaubaturgudega võrreldes ainulaadne. Selle peamine 
erijoon on valitsuste keskne roll. Riiklikku kaitsevarustuse turgu nimetataksegi 
monopsoniks: on üks ostja – riik – ja mitu tarnijat. Ainsate lõppkasutajana algatavad ja 
määravad valitsused kaitsevarustuse väljatöötamise ja hankimise ning reguleerivad ja 
rahastavad seda. 

93 Kaitsesektor on strateegiliselt tähtis. Tööstusharu aitab kaasa riigi tegevuse 
autonoomiale, luues vajalikud võimed ja tagades varustuskindluse. Seepärast on sektor 
riigi tasandil tugevalt reguleeritud123. Eelkõige võidakse kaitseotstarbeliste toodete 
suhtes kohaldada intellektuaalomandi kasutamise või ekspordivõimaluste 

                                                      
122 2017. aastal kulutas Ühendkuningriik kaitsealasele teadus- ja arendustegevusele 

3,2 miljardit eurot (EDA andmed). 

123 Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi veebisait. 
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piiranguid124. Lisaks piiratakse juurdepääsu riigi kaitseturule sageli 
riigihankepoliitikaga, et kaitsta olulisi julgeolekuhuve ja toetada riigi tööstusbaasi125. 
Seetõttu on turule sisenemisel ja turult lahkumisel ranged piirangud. 

94 Kaitsesektoris on teadus- ja arendustegevusel suur osakaal126. Kaitsevõime 
arendamiseks on vaja uuenduslikku ja tipptasemel tehnoloogiat, mille eesmärk on 
pakkuda sõjalist eelist. See eeldab märkimisväärseid eelinvesteeringuid ja pikki 
võimekuse arendamise tsükleid, ilma et turustamine oleks kaitsevaldkonna ettevõtete 
jaoks lõplikult tagatud. Võimete arendamisega seotud tehnoloogiliste ja finantsriskide 
maandamiseks rahastavad kaitsealaseid teadusuuringuid tavaliselt sajaprotsendiliselt 
valitsused. 

Peamised suundumused 

95 Kaitsetööstussektorit iseloomustavad uued sõltuvuse vormid127. Esiteks muutub 
see praegu globaalsemaks. Kaitsevaldkonna suurettevõtted sõltuvad rohkem 
ekspordimüügist ning nende tarneahelad on keerukamad, mitmekesisemad ja 
rahvusvahelisemad. 

96 Lisaks sõltub kaitsesektor üha enam tsiviilsektori uuendustegevusest128. 
Kahesuguse kasutuse valdkonna teadus- ja arendustegevusest tulenevad suured 
võimalused ja ülesanded, sest tipptasemel tehnoloogiaid – näiteks tehisintellekt, 
mehitamata sõidukid, suurandmed või nanotehnoloogia – arendatakse ja toodetakse 
peamiselt tsiviilsektoris. 

                                                      
124 „Financial instruments in support of a resilient and autonomous defence sector“ 

(Rahastamisvahendid vastupidava ja autonoomse kaitsesektori toetamiseks), 
finantsraamistiku eksperdirühm, november 2018. 

125 „Europe’s Defence Industry: An Economic Perspective“ (Euroopa kaitsetööstus: majanduslik 
vaatenurk), K. Hartley, 2013. 

126 Defence Sector Report (Kaitsesektori aruanne), alamkoda, Euroopa Liidust lahkumise 
küsimuste komisjon, november 2017. 

127 „The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)“ 
(Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi (EDTIB) areng), Euroopa 
Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjon, juuni 2013. 

128 M. Drent ja D. Zandee, „More European defence cooperation“ (Rohkem Euroopa 
kaitsekoostööd), Clingendaeli instituut, juuni 2018. 
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97 Kaitsesektori teine oluline kujundav suundumus on kaitsevarustuse ja -
süsteemide kallinemine. Tehnoloogilise konkurentsi tingimustes on kaitsevarustuse 
uute põlvkondade maksumuse suurenemine olnud viimastel aastakümnetel kaitse-
eelarvete kasvust lahutatud ja seda märkimisväärselt ületanud. Selle tagajärg on 
„vähem ühikuid, mida saab riigieelarvest lubada, toodetud seeriate pikkuse 
vähenemine, mastaabisäästu saavutamise vähene suutlikkus ja uute arendusprojektide 
sageduse vähenemine“129. 

Euroopa kaitsetööstuse olukord 

98 Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi (EDTIB) kohta täielikku 
andmekogumit ei ole130. Euroopa kaitsetööstuse käive on umbes 100 miljardit eurot ja 
see annab vahetult tööd umbes 500 000 inimesele131. Sektori struktuuriskeem on 
püramiid132, mille tipus on väike arv kaitsevaldkonna suurettevõtteid – peatöövõtjaid. 
Kogu tarneahela ulatuses toetavad neid ettevõtteid 2000–2500 madalama tasandi 
ettevõtet133 – peamiselt keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad ja VKEd –, kes 
tarnivad peatöövõtjatele allsüsteeme või komponente. 

99 EDTIB ei ole ELis ühtlaselt jaotunud. Riigieelarvete taset peegeldab see, et 
kaitsetööstus on koondunud kuude eellepingu134 osalisriiki, st Hispaaniasse, Itaaliasse, 
Prantsusmaale, Rootsi, Saksamaale ja Ühendkuningriiki. Need riigid annavad üle 80% 

                                                      
129 Euroopa Komisjoni talituste töödokument „Mõjuhinnang. Lisatud dokumendile „Ettepanek: 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond““, 
SWD(2018) 345 final, juuni 2018. 

130 Keith Hartley, „Creating a European Defence Industrial Base“ (Euroopa kaitsetööstuse baasi 
loomine), 2013. 

131 Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi veebisait: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_en. 

132 A. Marrone ja A. R. Ungaro, „Actors in the European defence policy area: roles and 
developments“ (Euroopa kaitsepoliitika valdkonna osalejad: rollid ja suundumused), Istituto 
affari internazionali, november 2014. 

133 Euroopa Komisjoni talituste töödokument „Mõjuhinnang. Lisatud dokumendile „Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond““, 
SWD(2018) 345 final, juuni 2018. 

134 Eellepingu sõlmisid 20. juulil 1998 kuus ELi liikmesriiki eesmärgiga luua koostöövõrgustik, et 
hõlbustada Euroopa kaitsetööstuse restruktureerimist. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_en
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Euroopa kaitsesektori käibest135. Kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi 
võimsus, suutlikkus ja konkurentsivõime on lennundus- ja kosmose-, maa- ja 
mereväesektori põhijoonte poolest liikmesriigiti ja allsektoriti136erinevad (vt IV lisa). 
Killustatud baas on tingitud geograafilisest, ajaloolisest ja sõjalisest kultuurist, mis on 
eri liikmesriikide tööstusmaastiku kujunemisele kaasa aidanud137. Euroopas on sama 
palju kaitsesektori tehnoloogilisi ja tööstuslikke baase kui liikmesriike ja nendega 
seotud riiklikke poliitikasuundi kaitse, tehnoloogia, turgude, hangete jms 
valdkonnas138. 

100 Uuringutes on esile toodud Euroopa kaitsesektori tugevad küljed. Üldiselt on 
Euroopa kaitsetööstust kirjeldatud kui „üleilmselt konkurentsivõimelist, uuenduslikku, 
kõrgtehnoloogilist ja võimetele orienteeritut“139. Euroopa kaitsetööstus suudab 
pakkuda kõiki kaitsevõimeid, alates suurtest ja keerukatest platvormidest kuni 
uuenduslike toodeteni. Kuid viimastel aastatel on EDTIB-d ja selle ülemaailmset 
konkurentsivõimet mõjutanud paljud negatiivsed suundumused (vt V lisa). 

Nõudluse pool: liikmesriigid 

101 Kaitsetööstuse konkurentsivõime sõltub suuresti liikmesriikide nõudlusest. 
Sõjaliste kulutuste ülemaailmse kasvuga võrreldes tehti ELi liikmesriikide kaitse-
eelarvetes aastatel 2007–2015 suuri kärpeid (umbes 15%). Alates 2015. aastast on 

                                                      
135 Euroopa Kosmose- ja Kaitsetööstuse Liit, Facts and figures, 2017. 

136 C. Mölling, „Future of the EDTIB at the Defence Council 2013. The German Position, 
European Realities and December Opportunities“ (Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja 
tööstusliku baasi tulevik 2013. aasta kaitsenõukogus. Saksamaa seisukoht, Euroopa 
tegelikkus ja detsembri võimalused), 2013. 

137 „The State of Europe's defence industrial base“ (Euroopa kaitsetööstuse tööstusliku baasi 
olukord), NATO parlamentaarne assamblee, majandus- ja julgeolekukomitee, oktoober 
2017. 

138 „The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)“ 
(Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi (EDTIB) areng), Euroopa 
Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjon, juuni 2013. 

139 ÜJKPd käsitleva teadustöö ettevalmistavate meetmetega tegelevate isikute rühma (Group 
of Personalities on the Preparatory Action for CSDP-related research) aruanne, veebruar 
2016. 
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üldised kaitsekulutused ELis suurenenud140, ehkki reaalarvudes jäid kaitsekulutused 
2017. aastal endiselt 2007. aasta kulutuste tasemest allapoole (joonis 8). 

Joonis 8. Kaitsekulutuste areng 2007–2017 (miljonit USA dollarit 
praeguse kursiga) 

 
Allikas: kontrollikoda Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi andmebaasi alusel141. 

102 Sisenõudluse vähenemine ELi turul koos kasvava nõudlusega rahvusvahelistel 
turgudel on pannud ELi kaitsetööstuse suurendama eksporti ELi-välistele turgudele142. 
Nagu näitab joonis 9, on ELi osakaal relvade koguekspordis märkimisväärne – kuigi see 
jääb maha Ameerika Ühendriikidest ja Venemaast –, mis näitab tema kaitsetööstuse 
konkurentsivõimet. 

                                                      
140 Kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise katsetamise tulemused. 

141 Käesolevas ülevaates kasutame oma analüüsi viitena Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-
uuringute Instituudi (SIPRI) andmebaase. Alusandmete piiratuse ja sellest meie analüüsile 
tekkiva mõju kohta vt https://www.sipri.org/databases. 

142 „The extra-EU defence exports’ effects on European armaments cooperation“ 
(Kaitsevaldkonna ELi-välise ekspordi mõju Euroopa relvastuskoostööle), Euroopa 
Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjon, juuni 2015. 
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Joonis 9. Relvaekspordi keskmine osakaal 2010–2018 (korrigeerituna ELi-
sisesest ekspordist) 

 
Allikas: kontrollikoda Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi andmebaasi alusel. 

103 EDTIB sõltub üha rohkem ekspordist, mis põhjustab probleeme tulevikus. 
Esimene probleem on ELi liikmesriikide relvaekspordi poliitika ja õigusnormide 
erinevused. Kuna Euroopa suuremate kaitsevarustuse tootjate tarneahelad on üha 
enam integreeritud, võib asjaolu, et liikmesriikide ekspordipoliitika on erinev143, piirata 
ELi suurettevõtete võimalusi olla rahvusvahelisel turul konkurentsivõimeline. 

104 Lisaks on välisturgudele pääsemiseks vajalik tehnosiire koos välisriikides 
kaitsevaldkonda tehtud suurte investeeringutega toonud kaasa uute rahvusvaheliste 
konkurentide esilekerkimise144. Oma konkurentsieelise säilitamisel sõltub ELi tööstus 
uuendusvõimest. 

105 ELi liikmesriikide kaitse-eelarvetele on iseloomulik personalikulude suur osakaal 
(49%) võrreldes investeerimiskuludega (21%)145. Lisaks on kaitse-eelarvete varasemad 

                                                      
143 „The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports 

control“ (Relvaekspordi kontrolli käsitleva ühise seisukoha 944/2008/ÜVJP 
edasiarendamine), Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjon, juuli 2018. 

144 „The State of Europe's defence industrial base“ (Euroopa kaitsetööstuse tööstusliku baasi 
olukord), NATO parlamentaarne assamblee, majandus- ja julgeolekukomitee, oktoober 
2017. 

145 Kaitseandmed 2016.–2017. aasta kohta, EDA. 
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kärped mõjutanud negatiivselt kulutusi teadus- ja arendustegevusele146. Tõsiasi, et 
liikmesriigid ei saavuta ühiselt kaitsealaste teadusuuringute ja tehnoloogia 2% 
eesmärki147, tekitab küsimusi seoses nende pikaajalise suutlikkusega teha uuendusi 
tulevikutehnoloogias148 ja seab seega ohtu EDTIB konkurentsivõime. 

106 Siiani on ELi liikmesriikide koostöö teadus- ja arendustegevuse ning 
kaitsevarustuse investeeringute valdkonnas olnud piiratud ja eesmärgist väiksem149 
(joonis 10). ELi varasemad katsed toetada avatud ja konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomist on olnud edutud. Eelkõige on olnud liikmesriigiti 
ebaühtlane 2009. aasta kaitsealaste riigihangete direktiivi rakendamine150. Väga suur 
osa kaitsealaste riigihangete kuludest, eriti suure väärtusega ja strateegiliste 
kaitsesüsteemide puhul, tehakse endiselt väljaspool direktiivi kohaldamisala151, mille 
tulemusel sõlmitakse lepingud peamiselt riigisiseste ettevõtetega. 

                                                      
146 Komisjoni talituste töödokument „Mõjuhinnang. Lisatud dokumendile „Ettepanek: Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond““, SWD(2018) 345 
final, 13. juuni 2018. 

2007. aasta novembris kinnitas Euroopa Kaitseagentuuri ministrite taseme juhtorgan neli 
ühist investeeringute sihttaset: 

- varustuse hankimine: 20% kaitsekulutuste kogusummast; 

- koostööprojektidele varustuse hankimine; 35% kõigist varustuse hangetest; 

- kaitseuuringud ja -tehnoloogia: 2% kaitsekulutuste kogusummast; 

- koostöö teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonnas: 20% kaitseuuringute ja -
tehnoloogia kogukuludest. 

148 Kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine, EDA teabeleht, 26. november 
2018. 

149 Teatatud arvude andmepiirangute kohta vt https://www.eda.europa.eu/info-
hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016–2017. 

150 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule kaitse- ja julgeolekualaseid 
riigihankeid käsitleva direktiivi 2009/81/EÜ rakendamise kohta, et järgida kõnealuse 
direktiivi artikli 73 lõiget 2, COM(2016) 762 final, 30. november 2016. 

151 Ibid. 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
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Joonis 10. Liikmesriikidevahelise koostöö võrdlustulemused – 2017 

 
Allikas: kontrollikoda EDA kaitseandmete (2016–2017) alusel. 

Pakkumise pool: tööstus 

107 Kaitseturu suureneva globaliseerumisega kohanemiseks on kaitsesektor teinud 
läbi konsolideerimise protsessi ühinemiste ja ülevõtmiste teel, mille tulemusel on 
tekkinud mõned suured rahvusvahelised ettevõtted, nagu BAE, Airbus ja Thales. 
Piiriülene konsolideerumine on siiski piirdunud peamiselt kosmose- ja 
elektroonikatööstusega. Riikide suveräänsuskaalutluste ülekaalukus viis 
konsolideerimisprotsessini, mis toimus peamiselt riigi tasandil, eriti maa- ja mereväe 
segmendis. 

108 Koostöö puudumine nõudluse poolel, st liikmesriikide vahel, on takistanud 
Euroopa kaitsevarustuse turu edasist integreerimist ja konsolideerimist152. Selline 
killustatus põhjustab omakorda ebatõhusust dubleerimise, mõne valdkonna 
ülevõimsuse ja puuduva mastaabisäästu näol, mis lõppkokkuvõttes pärsib Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõimet maailmaturul ega toeta operatiivsest vaatepunktist 
liikmesriikide relvajõudude koostalitlusvõimet. Võrreldes USAga, kellel on 11 

                                                      
152 Euroopa Komisjoni talituste töödokument „Mõjuhinnang. Lisatud dokumendile „Ettepanek: 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond““, 
SWD(2018) 345 final, juuni 2018. 
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kaitseplatvormi ja -süsteemi, oli Euroopas 2013. aastal neid tootmises 36153, ehkki ELi 
sõjalised kulutused on 2,5 korda väiksemad kui USA-l. 

109 ELi kaitsetööstuse ülemaailmne positsioon kajastub selle osakaalus 
kaitsetööstuse saja olulisema ettevõtte käibes154. ELi peamiste ettevõtete arvele jääb 
märkimisväärne osa kogukäibest (umbes veerand), kuid nad jäävad kaugele maha USA 
ettevõtetest, mis on turgu valitsevas seisundis. Viimase 20 aasta suundumus 
(joonis 11) näitab suurenevat konkurentsi väljaspool ELi ja USAd asuvate ettevõtete 
poolt. Suurte osalejate tasandil näitab ELi ja USA viie olulisema ettevõtte käive 
(joonis 12), et peamiste USA ettevõtete tegevuse mastaap on palju suurem kui ELi 
ettevõtetel. 

Joonis 11. Kaitsetööstuse saja olulisema ettevõtte käibe osakaal aastatel 
2007–2017 

 
Allikas: kontrollikoda Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi andmebaasi alusel. 

                                                      
153 V. Briani, „Armaments duplication in Europe: A quantitative assessment“ (Relvastuse 

dubleerimine Euroopas: kvantitatiivne hinnang), Euroopa Poliitikauuringute Keskuse 
poliitikaülevaade nr 297, juuli 2013. 

154 Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi saja olulisema ettevõtte edetabel ei 
hõlma Hiina relvatootmisettevõtteid. 
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Joonis 12. USA ja ELi viie olulisema ettevõtte käive 2017. aastal (miljonit 
USA dollarit) 

 
Allikas: kontrollikoda Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi andmebaasi alusel. 

110 ELi ja USA kaitsetööstuse tööstusliku baasi vastav seisund maailmaturul näitab 
Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimet. Tööstus- ja kaubandussidemete mõttes oli 
ELi import USA ettevõtetelt ajavahemikul 2010–2018 ELi-sisesele kaubavahetusele 
ligilähedane ja ulatus 40%-ni (joonis 13). Samal perioodil pärines rohkem kui 50% USA 
relvaimpordist ELi liikmesriikidest155, kuid absoluutarvudes on see kogus väike156. USA 
suurem osa Atlandi-üleses kaubanduses on seotud i) USA tehnoloogilise ülekaaluga, 
aga ka ii) kaubanduspiirangutega USA kaitsevarustuse turule sisenemisel välismaiste ja 
seega ELi konkurentide157 jaoks, ning iii) sellega, et liikmesriigid ei eelista oma valikutes 
Euroopat. 

                                                      
155 Kontrollikoda Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi arvutuste alusel. 

156 Daniel Fiott, Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS), „The poison pill: EU 
defence on US terms?“ (Mõru pill: ELi kaitse USA tingimustel?), juuni 2019. 

157 „Anticipating restructuring in the European defence industry“ (Oodates Euroopa 
kaitsetööstuse ümberkorraldamist), BIPE, märts 2008. 
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Joonis 13. ELi impordi osakaal (2017) 

 
Allikas: kontrollikoda Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi andmebaasi alusel. 

111 EDTIB ELi-välisest tootmisest sõltuvuse määr erineb segmenditi. Nagu on 
näidatud joonisel 14, tuleb 2,5% ELi liikmesriikide kasutatavatest peamistest 
sõjalaevadest ELi-välistelt tarnijatelt, kuid peamiste lahingutankide puhul tõuseb see 
näitaja 18,5% ja hävituslennukite puhul 39,3%-ni158. 

                                                      
158 D. Fiott, „Strategic autonomy: towards „European Sovereignty’ in defence“ (Strateegiline 

autonoomia: Euroopa kaitsealase suveräänsuse poole), EUISS, november 2018. 
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Joonis 14. ELis kasutatavate kaitseotstarbeliste toodete päritolu (2017) 

 
Allikas: kontrollikoda, tuginedes EUISSi uuringule – „Strategic autonomy: towards „European 
Sovereignty’ in defence“ (Strateegiline autonoomia: Euroopa kaitsealase suveräänsuse poole), 
november 2018. 

112 Üleilmsel tasandil ei ole USA turgu valitsev seisund rahvusvahelise kaubanduse 
segmentides ühtlane. Eelkõige on USA kaitsetööstuse ettevõtetel selge juhtpositsioon 
õhusõidukite, õhutõrjesüsteemide, soomukite ja juhitavate rakettide ekspordis. 
Seevastu on ELi ettevõtetel159 konkurentsieelis laevade ja andurite ekspordis 
(joonis 15). 

                                                      
159 Võttes arvestuse aluseks eellepingu riigid ja Madalmaad, mille arvel on 95% ELi ekspordist. 
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Joonis 15. Rahvusvahelistel turgudel müüdavate kaitsetööstustoodete 
päritolu (suundumuse näitaja väärtused) – 2010–2018 

 
Allikas: kontrollikoda Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi andmebaasi alusel. 

113 Ehkki puudub täielik ülevaade välisriikidest sõltuvuse kohta tarneahelas, 
teatatakse sageli, et Euroopa kaitsetööstus sõltub teatud tehnoloogiatest või 
alakomponentidest (USA) ja kriitilise tähtsusega toorainetest (Hiina). Näiteks sõltub 
EDTIB 39-st kriitilise tähtsusega toorainest, mida ta vajab oma tootmisprotsessides, 19 
puhul täielikult mõnest üksikust kolmandast riigist pärit impordist160. Selline sõltuvus 
välistest allikatest ei ohusta mitte ainult ELi liikmesriikide autonoomiat, vaid ka 
Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimet. 

2.3. ELi tasandi koostöö suurendamine 

114 Lähtudes põhimõttest, et tihedam koostöö liikmesriikide vahel suurendaks 
nende kaitsevõimet ja tugevdaks Euroopa kaitsetööstust, on viimastel aastatel välja 
töötatud mitu algatust kaitsekoostöö edendamiseks ELi tasandil. 

Võimearendusplaan 

115 Võimearendusplaan on nii dokument kui ka protsess, mille on välja töötanud 
EDA koostöös Euroopa Liidu sõjalise staabi / Euroopa Liidu sõjalise komitee ja 
liikmesriikidega. Selles antakse ülevaade nõutavatest võimetest eesmärgiga muuta 

                                                      
160 „Exploring Europe’s capability requirements for 2035 and beyond“ (Uuring 2035. aastaks ja 

pärast seda nõutavate võimete kohta), EDA, juuni 2018. 
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riigikaitse kavandamise protsessid järjepidevamaks ja toetada liikmesriikide koostööd 
võimete arendamise valdkonnas. 

116 Võimearendusplaani ajakohastatakse korrapäraselt ning liikmesriigid vaatasid 
selle läbi ja võtsid vastu 2018. aasta juunis. Eelkõige võetakse 2018. aasta 
võimearendusplaanis arvesse Euroopa Liidu üldises välis- ja julgeolekupoliitika 
strateegias sätestatud uut ELi ambitsioonitaset (vt 1. selgitus) ja kajastatakse vajadust 
kõigi võimete järele, eriti tipptasemel võimete järele maismaal, õhus, merel, kosmoses 
ja kübersõja valdkonnas161. 2018. aasta menetluse raames määras EDA kindlaks 11 
strateegilist prioriteeti162 (vt III lisa), mis hõlmavad võimete arendamise lühi- ja 
pikaajalisi vajadusi ja võimalusi. 

Kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine 

117 Kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine (CARD) võeti 
kasutusele pärast seda, kui liikmesriigid võtsid 2016. aasta novembris vastu julgeoleku- 
ja kaitseküsimuste rakenduskava (IPSD). CARD on valitsustevaheline mehhanism, mida 
rakendatakse vabatahtlikkuse alusel eesmärgiga pakkuda „struktureeritumat viisi 
vajalike võimete arendamiseks, tuginedes suuremale läbipaistvusele ja liikmesriikide 
võetud kohustustele“163.  

118 Kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise eesmärk on 
struktureerida planeerimist ning tõhustada koostööd ELi tasandil suurema 
läbipaistvuse ja teabe jagamise kaudu liikmesriikide vahel. EDA tehtava süstemaatilise 
seire abil annab CARDi protsess ülevaate i) liikmesriikide kaitseplaanidest; 
ii) edusammudest võimearendusplaani prioriteetide saavutamisel ja iii) Euroopa 
koostöö arengust. 

119 Esimene kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine toimus 
katsetusena 2018. aasta sügisel. Sellele katsetusele tuginedes peaks täielik 
kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine leidma aset 2019. aasta 
sügisel. 

                                                      
161 „The EU Capability Development Priorities“ (ELi võimete arendamise prioriteedid, 

võimearendusplaani 2018. aasta läbivaatamine), EDA. 

162 ELi võimete arendamise prioriteetide 2018. aasta läbivaatamisel jagati prioriteedid 
omakorda 38-sse üksikasjalikku alamvaldkonda. 

163 Julgeoleku- ja kaitseküsimuste rakenduskava, 14. november 2016. 
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5. selgitus 

Kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise 2018. aasta 
katsetusest tehtud järeldused164 

Esimeses kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise aruandes 
märgiti ära mõned hiljutised positiivsed suundumused, eriti kaitsekulutuste tase ja 
koostööprogrammide suhteline osakaal liikmesriikide võimekuse arendamisel. 

Samas tekitab endiselt muret kaitseuuringute ja -tehnoloogia valdkond, sest sellele 
eraldatud investeeringute osakaal väheneb. See seab ohtu liikmesriikide pikaajalise 
innovatsioonisuutlikkuse tulevikutehnoloogia valdkonnas. 

Alaline struktureeritud koostöö (PESCO) 

120 PESCO kehtestati 2009. aastal Lissaboni lepinguga165. Lepinguga võimaldati 
„liikmesriikidel, kelle sõjalised võimed vastavad kõrgendatud kriteeriumidele ja kes on 
selles valdkonnas siduvamaid kohustusi võtnud“, oma kaitsekoostööd oluliselt 
süvendada. PESCO on liikmesriikide juhitav protsess ELi raamistikus. Kuna tegemist on 
nii alalise raamistiku kui ka struktureeritud protsessiga, erineb see teistest ad hoc 
koostööraamistikest. 

121 PESCO loodi ametlikult 11. detsembril 2017166 25 liikmesriigi osalusel167. Sellel 
on kaks tasandit: i) kõrgetasemeliste kohustuste täitmine ja ii) ühiste kaitseprojektide 
arendamine.  

122 PESCO põhijoon on võetud kohustuste õiguslikult siduv iseloom. Osalevad 
liikmesriigid leppisid kokku 20 kohustust kaitsevõimetesse investeerimise, nende 
planeerimise, arendamise ja kasutamise valdkonnas168. Kõrge esindaja hindab igal 
aastal liikmesriikide esitatud riiklike rakenduskavade põhjal kohustuste täitmisel 
tehtud edusamme. 

                                                      
164 Kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine, EDA teabeleht, 26. november 

2018. 

165 Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 6 ja artikkel 46 ning protokoll nr 10. 

166 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2315, 11. detsember 2017, millega luuakse alaline 
struktureeritud koostöö ning määratakse kindlaks selles osalevate liikmesriikide nimekiri. 

167 Malta, Taani ja Ühendkuningriik ei osale PESCOs. 

168 https://pesco.europa.eu/. 

https://pesco.europa.eu/
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123 PESCO teine tasand puudutab koostööprojekte. Seni on nõukogu heaks kiitnud 
kokku 34 projekti169, mis käsitlevad nii võimete arendamist kui ka operatsioone. 
Liikmesriikide osalemine üksikprojektides on vabatahtlik, kusjuures praegu osaleb ühes 
projektis keskmiselt viis liikmesriiki. PESCO raames välja arendatud võimed kuuluvad 
liikmesriikidele, kes võivad otsustada kasutada neid muudes raamistikes, näiteks 
NATOs. 

Euroopa Kaitsefond 

124 Euroopa Kaitsefondi idee esitas komisjon 2016. aasta novembris Euroopa 
kaitsealases tegevuskavas (vt punkt 40). Praktikas töötati ajavahemikuks 2017–2020 
välja kaks katseprogrammi, mille eesmärk on testida ELi tasandil tegutsemise 
teostatavust ja lisaväärtust ning teha ettevalmistusi tulevase Euroopa Kaitsefondi 
jaoks, mis rakendatakse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajaks (2021–2027): 

o kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede (PADR) 90 miljoni euroga 
teadusuuringute ja tehnoloogia koostööprojektide toetamiseks aastatel 2017–
2019; 

o Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm (EDIDP) 500 miljoni 
euroga arendusetapis olevate ühiste tööstusprojektide kaasrahastamiseks 
aastatel 2019–2020 (6. selgitus). 

6. selgitus 

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm – 
esimesed ühised kaitsetööstusprojektid 

2019. aasta märtsis avaldas komisjon Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 
arendamise programmi tööprogrammi. Osa 500 miljoni euro suurusest eelarvest on 
eraldatud järgmistes valdkondades korraldatavatele projektikonkurssidele170: 

1) võimaldavad operatsioonid, kaitse ning sõjaliste jõudude jätkusuutlikkus: 
80 miljonit eurot; 

                                                      
169 6. märtsil 2018 kiideti heaks 17 esialgset projekti ja nõukogu andis 19. novembril 2018 

nõusoleku veel 17 projektist koosnevale paketile. 

170 Kavandatud projektide üksikasjalik loetelu on komisjoni 19. märtsi 2019. aasta 
rakendusotsuses Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi rahastamise 
ning 2019. ja 2020. aasta tööprogrammi vastuvõtmise kohta, C (2019) 2205 final, 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515


 59 

 

2) luure, turvatud side ja küberkaitse: 180 miljonit eurot; 

3) tipptasemel operatsioonide korraldamise võime: 70 miljonit eurot; 

4) uuenduslik kaitsetehnoloogia ning VKEd: 27 miljonit eurot. 

Lisaks valis komisjon otselepingu sõlmimiseks kaks projekti: 

5) 100 miljonit eurot pikaajalise vastupidavusega kaugjuhitavate õhusõidukite 
süsteemi (RPAS MALE) arendamiseks; 

6) 37 miljonit eurot turvalisele raadiosüsteemile (Euroopa turvaline 
tarkvarapõhine raadio). 

125 Järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tugineb Euroopa Kaitsefond liidu 
kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistavale meetmele ja Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmile, ühendades teadusuuringute ja arendustegevuse 
komponendid täieõiguslikuks fondiks, kusjuures rahalisi vahendeid suurendatakse 
oluliselt: 590 miljonilt eurolt 13 miljardi euroni. See tähendab käesoleva 
seitsmeaastase tsükliga võrreldes 22-kordset kasvu. Praeguse ettepaneku eelarve on 
13 miljardit eurot, millest 4,1 miljardit eurot läheb teadusuuringutele ja 8,9 miljardit 
eurot arendustegevusele (vt joonis 16), mis teeb EList suuruselt neljanda Euroopa 
panustaja kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse171. 

                                                      
171 „ELi eelarve tuleviku jaoks“, Euroopa Komisjoni teabeleht, 13. juuni 2018. 
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Joonis 16. Euroopa Kaitsefond 

 
Allikas: kontrollikoda. 

126 Fondi eesmärk on „soodustada Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimet, 
tõhusust ja innovatsioonisuutlikkust, [---] andes nii panuse liidu strateegilisele 
sõltumatusele“ tehnoloogia ja tööstuse valdkonnas“172. Selleks püütakse fondi abil 
ergutada ja toetada koostöömeetmeid ja piiriülest koostööd juriidilistele isikutele 
mõeldud rahaliste stiimulite kaudu nii teadus- kui arendustegevuses. 

127 Fondi põhijooned on järgmised: 

o koostööprojektid peavad hõlmama vähemalt kolme rahastamiskõlblikku üksust 
kolmest liikmesriigist või assotsieerunud riigist; 

o kavandatav rahastamistase võib uuringute etapis olla kuni 100% ja arendusetapis 
20–80% (koos liikmesriikide eelarvetega); 

o VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate toetamiseks ning PESCO 
projektidele on ette nähtud preemiad kõrgemate rahastamismäärade näol; 

o 4–8% 13 miljardi euro suurusest eelarvest tuleks eraldada kaitsevaldkonna 
murranguliste tehnoloogiate toetamiseks. 

                                                      
172 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, 

artikkel 3, 12. detsember 2018. 
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2.4. ELi kaitseprogrammide tulemuslikkusega seotud riskid 

128 Võrreldes ELi ajaloo vältel kaitse valdkonnas tehtud väheste edusammudega 
võib hiljutisi algatusi (PESCO, CARD ja Euroopa Kaitsefond) pidada „hüppeliseks 
muutuseks“173. Mis puudutab aga nende uute ELi algatuste ja nendega seotud 
kulutuste kiire kasvu mõju, ei ole kõnealuste algatuste tulemuslikkuse paljud peamised 
tingimused veel paigas või on teadmata. 

Tulemuslik planeerimine ELi tasandil 

129 Hiljuti Euroopa Parlamendi tellimusel tehtud uuringus174 leiti, et kuni 
võimearendusplaani 2018. aasta läbivaatamiseni (vt punkt 116) ei olnud varasemad 
algatused ELi sisulise planeerimisprotsessi kui võimete arendamise aluse loomisel 
edukad. Praeguse seisuga puudub ELi tasandil endiselt nõuetekohane 
kaitseplaneerimine riiklike planeerimisdokumentidega võrreldava valge raamatu näol. 
Praktikas toimub kaitsealane planeerimis- ja soetamisprotsess liikmesriikides riigi 
vaatepunktist lähtudes, mis rõhutab vajadust nende kaitseplaanide suurema 
ühtlustamise järele175. 

130 Planeerimine ELi tasandil on keeruline ja selles osaleb palju sidusrühmi. Eespool 
nimetatud uuringus märgiti, et planeerimine on mittetsükliline, selge sõjalise 
ambitsiooni puudumise tõttu ebatäielik (vt punktid 60-61) ning seda iseloomustavad 
loogikavead176. See koosneb neljast kattuvast tegevusvaldkonnast, mis on killustatud 
eri protsesse juhtivate sidusrühmade vahel177. Samal ajal kipuvad ELi 

                                                      
173 Euroopa Poliitilise Strateegia Keskus, „Joining forces – the way towards the European 

Defence Union“ (Jõudude ühendamine – tee Euroopa kaitsekoostöö liidu poole), 
veebruar 2019. 

174 Frédéric Mauro: „Euroopa kaitseplaneerimine on ebatõhus ja keeruline; algusest peale ei 
ole see andnud peaaegu mingit võimekust“, „EU Defence: The White Book implementation 
process“ (ELi kaitse: valge raamatu rakendamise protsess), Euroopa Parlamendi julgeoleku 
ja kaitse allkomisjoni tellitud uuring, 12. detsember 2018, lk 64. 

175 EDA, teabeleht kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise (CARD) kohta, 
ajakohastatud 26. novembril 2018. 

176 Frédéric Mauro, „EU Defence: The White Book implementation process“ (ELi kaitse: valge 
raamatu rakendamise protsess), Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjoni 
tellitud uuring, 12. detsember 2018. 

177 „See [ELi] süsteem loodi järjestikuste etappidena, mis asetsevad üksteise peal nagu kihid, ja 
selle üldine sidusus ei ole mingil juhul tagatud. ELis ei ole ainult üks võimeprotsess, vaid 
neli: võimete arendamise mehhanism [---] võimearendusplaan, [---], kaitseküsimuste iga-
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kaitseplaneerimise suutlikkuse arendamiseks tehtavad sammud suurendama ka 
tegevusi, mis on paralleelsed NATO tegevustega ja võivad nendega kattuda178. 

131 ELi ja NATO võimete planeerimine ei ole praegusel ajal järjepidev. NATO 
kaitseplaneerimine on olnud olemas peaaegu 50 aastat ning seda on kirjeldatud kui 
väljakujunenud ja struktureeritud protsessi179. Seevastu ELi hiljuti loodud 
võimekusprotsess ei ole veel välja kujunenud. On olemas võimalus kooskõlastada 
võimearendusplaan ja kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine 
täpsemalt NATO planeerimisprotsessidega, et tagada väljundite ja ajakavade 
järjepidevus ning piirata dubleeritavate protsessidega seotud ebatõhusust180. 

132 Uued algatused annavad planeerimise struktureerimiseks lisaelemente. 
Järjepidevus ja asjakohane järjestus, st prioriteetidest võimete arendamiseni, on 
otsustava tähtsusega181. Tegelikkuses ei ole aga eri mehhanismide samaaegne 
käivitamine veel võimaldanud loogilisel vool tekkida. Tegelikult kiideti esimesed PESCO 
projektid heaks 2018. aasta märtsis, samas kui võimearendusplaani muudeti alles 
2018. aasta juulis. Samal ajal alustati juba 2017. aastal liidu kaitsealaste 
teadusuuringute ettevalmistava meetme projektidega, millele järgnes 2019. aasta 
alguses Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm. Samas lõpetas 
EDA kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise prooviversiooni alles 
2018. aasta novembris. Kõigi algatuste tegelikke seoseid ja järjepidevust tuleb 
praktikas alles tõestada. 

                                                      
aastane kooskõlastatud läbivaatamine [---] ja PESCO“. Frédéric Mauro ja Olivier Jehin, 
Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) ning rahu- ja julgeolekualaste 
teadusuuringute ja teabe töörühm (Group for Research and Information on Peace and 
Security (GRIP)), „A European Army to do what?“ (Milleks Euroopa armee?), aprill 2019. 

178 Dick Zandee, „PESCO implementation: the next challenge“ (PESCO rakendamine: järgmine 
ülesanne), Clingendaeli instituut, september 2018. 

179 Frédéric Mauro, EU Defence: The White Book implementation process (ELi kaitse: valge 
raamatu rakendamise protsess), Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjoni 
tellitud uuring, 12. detsember 2018, lk 12–13. 

180 Peaeesmärgi protsessi, mis on ELi süsteemne lähenemisviis ÜJKP jaoks vajalike sõjaliste 
võimete arendamisel, sünkroniseeriti hiljuti ajakava, taksonoomia ja töövahendite osas 
NATO kaitseplaneerimisega. 

181 EDA, teabeleht kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise (CARD) kohta, 
ajakohastatud 26. novembril 2018. 
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Liikmesriikide osalemine 

133 Kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise, Euroopa Kaitsefondi 
ja PESCO rakendamine ja tõhusus sõltuvad liikmesriikide valmisolekust ning võetud 
kohustuste täitmisest. Kuna just liikmesriigid määravad prioriteedid ning arendavad ja 
kasutavad võimeid, ei saa uued algatused olla edukad ilma nendeta182. 

134 Vabatahtliku protsessina sõltub kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud 
läbivaatamine suuresti liikmesriikidevahelisest usaldusest. PESCO hõlmab siduvaid 
kohustusi, kuid liikmesriikide valmisolek neid täita on endiselt tundmatu tegur, mida 
võimendab asjaolu, et suutlikkus neid kohustusi täita on nii õiguslikel kui ka poliitilistel 
põhjustel väga ebakindel183. 

135 Lisaks eeldab Euroopa Kaitsefond nende liikmesriikide poolset omaksvõttu, kes 
peaksid arenduskulusid kaasrahastama. Seetõttu sõltub projektide arv ja liik 
liikmesriikide valmisolekust investeerida lisavahendeid. Teine oht on see, et ELi 
rahalised stiimulid võivad riiklikku rahastamist pigem asendada kui täiendada184. 

Mõju kaitsevõime tegelikele vajadustele 

136 Kaitsesuunitlusega teadus- ja arendustegevuse toetamise rahastamise oluline ja 
kiire suurenemine toob Euroopa Kaitsefondi jaoks kaasa tulemuslikkusega seotud 
riskid. Eelkõige on olemas oht, et rahastamist võidakse kasutada tegevusena, mis ei 
muuda Euroopa kaitsetööstust konkurentsivõimelisemaks ega loo ja ehita vajalikke 
võimeid. Seetõttu on selle rakendamiseks vaja sobivat tasakaalu, et seda ei käsitataks 

                                                      
182 Daniel Fiott, „European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges“ 

(Euroopa kaitseturud ja -tööstus: uued algatused, uued probleemid), Nação e Difesa, 
november 2018. 

183 S. Blockmans, „The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive, ambitious 
and legally binding PESCO?“ (ELi modulaarne lähenemisviis kaitsevaldkonna lõimimisele: 
kaasav, edasipüüdlik ja õiguslikult siduv PESCO?), 2018 ja Daniel Fiott, „European Defence 
Markets and Industries: new initiatives, new challenges“ (Euroopa kaitseturud ja -tööstus: 
uued algatused, uued probleemid), Nação e Difesa, november 2018. 

184 Bastian Giegerich, „After the EU global strategy: Consulting the Experts“ (Pärast Euroopa 
Liidu üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat: konsulteerimine ekspertidega), 2016. 
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väiksemates liikmesriikides VKEde subsiidiumina või suuremates liikmesriikides 
vahendina, mis on mõeldud üksnes suurettevõtetele185. 

137 Mis puudutab PESCOt, siis jõuti Euroopa juhtimisvõrgustiku ja rahvusvahelise 
strateegiliste uuringute instituudi (IISS) 2019. aasta veebruaris läbi viidud uuringus 
järeldusele, et ehkki esimesed 34 PESCO projekti olid kasulikud, on ebatõenäoline, et 
need mõjutaksid märkimisväärselt ELi nõudeid, eriti puudujääkide puhul, mis tuvastati 
seoses ELi ambitsioonitasemega186. Kaitse hõlmab selliste tegelike sõjaliste võimete 
loomist, millel on selge potentsiaal hoida ära võimalikke ohte, ja tähendab 
valmisolekut vajaduse korral tegutseda. 

Juhtimis- ja aruandlusraamistik 

138 ELi tasandi juhtimine on keeruline ja selles osaleb palju sidusrühmi. 

139 Eelkõige tehakse ELis praegu põhjalikke muudatusi kaitsevõime arendamise 
juhtimises187. Euroopa Kaitsefondi loomisega on komisjon, Euroopa Parlament ja ELi 
eelarve nüüd kaasatud kaitsevõime arendamisse ehk valdkonda, mida tavapäraselt 
reguleerivad valitsustevahelised kokkulepped. Euroopa Kaitsefondi eesmärk on 
ühendada kaks erinevat ja keerulist süsteemi – ELi kaitsesüsteem ja riikide 
kaitsesüsteemid –, millest igaühel on oma tegevuspõhimõtted, traditsioonid ja 
eeskirjad188. 

140 Viimaks, kui rääkida vastutusest, ei ole ÜJKP organitel, missioonidel ja 
operatsioonidel sarnast auditeerimise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise korda 
(vt punktid 26 ja 27). Eelkõige puudub EDA ja ÜJKP sõjalistel missioonidel Euroopa 

                                                      
185 Daniel Fiott, „European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges“ 

(Euroopa kaitseturud ja -tööstus: uued algatused, uued probleemid), Nação e Difesa, 
november 2018. 

186 Alice Billon-Galland ja Yvonni-Stefania Efstathiou, Euroopa juhtimisvõrgustik ja IISS, „Are 
PESCO projects fit for purpose?“ (Kas PESCO projektid on otstarbekohased?), 20. veebruar 
2019. 

187 Dick Zandee „Developing European defence capabilities - bringing order into disorder“ 
(Euroopa kaitsevõime arendamine – kaoses korra loomine), Clingendaeli instituut, 
oktoober 2017. 

188 Burkard Schmitt, „The European Defence Fund – a potential game-changer for European 
Defence“ (Euroopa Kaitsefond – Euroopa kaitsepoliitika võimalik suunamuutja) ajakirjas 
European Files, Euroopa Kosmose- ja Kaitsetööstuse Liit, juuni 2018. 
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Parlamendi järelevalve, neil on eraldi auditeerimiskord ja praegu ei kuulu need 
kontrollikoja auditeerimisvolituste alla. Nagu varem on märgitud, leiab kontrollikoda, 
et talle tuleks anda kõigi ELi poliitika rakendamiseks loodud organite, sealhulgas EDA, 
välisaudiitori volitused189. 

141 Euroopa kaitsekoostöö arendamine, eriti selliste uute algatuste kaudu nagu 
PESCO, kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine ja Euroopa 
Kaitsefond, toob tõenäoliselt keerukust veel juurde. Ehkki algatused peaksid üksteist 
vastastikku tugevdama, on need erinevad ja neil on erinev õiguslik alus ning seetõttu 
võidakse nende suhtes kohaldada erinevat auditeerimise ja eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise korda (vt VI lisa). See võib takistada ELi kaitse- ja 
julgeolekupoliitika tõhusat ja põhjalikku kontrollimist. Euroopa Parlament on korduvalt 
kutsunud liikmesriike üles suurendama ÜJKP läbipaistvust, vastutust ja 
parlamentaarset järelevalvet kooskõlas oma volitustega teistes valdkondades190. 

  

                                                      
189 Kontrollikoja infodokument „Komisjoni ettepanek perioodi 2021–2027 mitmeaastase 

finantsraamistiku kohta“, juuli 2018, punkt 33. 

190 Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2018. aasta resolutsioon ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta (2018/2099(INI)), punktid 60–63. 
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Lõppmärkused 
142 Kuni viimase ajani on ELi tasandi tegevus kaitse valdkonnas olnud vähene ja 
Euroopa kaitsekoostöö liitu ei ole olemas. Samas on EL vastuseks uuele 
julgeolekuolukorrale maailmas määratlenud uued ambitsioonid ja lasknud käiku uusi 
algatusi, et tugevdada liikmesriikidevahelist koostööd. 

143 Käesolevas ülevaates on meie eesmärk juhtida tähelepanu mõnele peamisele 
probleemile, mis on seotud ELi kaitsevaldkonna uue ambitsioonitaseme ja rahastamise 
kavandatava suurendamisega. Kuna hiljutiste ELi algatuste mõju on praegu liiga vara 
hinnata, tuleb kaitsevaldkonnas ELi tasandil tegutsemise lisaväärtust praktikas alles 
tõestada. 

144 Euroopa parem kaitsevõime ei teki sõnadest – see eeldab tegelike algatuste 
tõhusat elluviimist eesmärgiga toetada konkurentsivõimelist Euroopa kaitsetööstust ja 
tugevdada liikmesriikide sõjalisi võimeid täielikus vastastikuses kooskõlas NATOga. 
Lõppkokkuvõttes sõltub ELi edu ja tulevik kaitsevaldkonnas täielikult liikmesriikide 
poliitilisest tahtest, sest neil on Euroopa kaitsestruktuuris keskne roll. 

 

III auditikoda võttis käesoleva ülevaate vastu 16. juuli 2019. aasta koosolekul. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 
 Klaus-Heiner LEHNE 
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I lisa. Ajakava 

 

Allikas: kontrollikoda. 

12/2013 – Euroopa Ülemkogu 
kohtumine: „Kaitseküsimused“, 
kus määrati kindlaks 
prioriteetsed meetmed

Seletus
Komisjon
EDA
Euroopa Ülemkogu / ELi nõukogu
Kõrge esindaja / EEAS
Rahvusvaheline koostöö

06/2016 – Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia tutvustamine 

07/2016 – ELi ja NATO ühisdeklaratsioon– Varssavi tippkohtumine

11/2016 – julgeoleku- ja kaitseküsimuste rakenduskava

11/2016 – Euroopa kaitsealane tegevuskava

12/2016 – kaitsepaketi vastuvõtmine

06/2017 – Euroopa Ülemkogu üleskutse käivitada PESCO

06/2017 – MPCC loomine

06/2017 – PADR käivitamine

12/2017 – EL ja NATO: uued ettepanekud konkreetsete meetmete võtmiseks

12/2017 – PESCO käivitamine

2013

03/2018 – PADR 2018. aasta projektikonkurss

03/2018 – PESCO 17 esialgse projekti vastuvõtmine 

07/2018 – ELi ja NATO ühisdeklaratsioon

07/2018 – läbivaadatud võimearendusplaan

09/2018 – ELi ja ÜRO strateegiline partnerlus

11/2018 – PESCO 17 uue projekti heakskiitmine

11/2018 – aruanne CARD katsetamise kohta

03/2019 – liidu kaitsealaste teadusuuringute 

ettevalmistava meetme 2019. aasta 

projektikonkurss

03/2019 – EDIDP tööprogrammi vastuvõtmine

05/2019 – PESCO aastaaruanne

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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II lisa. Euroopa kaitse institutsiooniline raamistik: keeruline ja paljude osalejatega valdkond 

 

Allikas: kontrollikoda. 

EEAS
ELi 

isikkoosseis

CPCC CMPD

ÜJKP ja kriisile 
reageerimine

MPCC

Euroopa Parlament

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 

EUROOPA ÜLEMKOGU

Välisasjade nõukogu

COREPER II

Muud töörühmad

PJK

Euroopa Ülemkogu

ELSKCIVCOM

ÜJKP asutused
Euroopa Kaitseagentuur 

Poliitilis- sõjaline töörühm

Euroopa Komisjon
Siseturu, tööstuse, 

ettevõtluse ja VKEde
peadirektoraat

Liikuvuse ja transpordi 
peadirektoraat

Välispoliitika 
vahendite talitus

Majandus- ja 
rahandusküsimuste 

peadirektoraat

Peamised osakonnad Peamised komisjonidPeamised osakonnad

Väliskomisjon
Tööstuse, 

teadusuuringute ja 
energeetikakomisjon

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Poliitika- ja 
julgeolekukomitee

ELi institutsioonid 
ja asutused

Liikmesriigid –
mitmepoolsed

kaitseraamistikud

Rahvusvahelised 
organisatsioonid

ÜJKP missioonidel osalevad 
kolmandad riigid

Relvastuskoo
stöö 

Organisatsioo
n (OCCAR)

Eurocorps EI2
Liikumine

Koordineerimine
Kesk-Euroopa

Nordefco Visegrádi 
rühm

Peamised
partnerid

ÜRO AAFRIKA 
LIIT

EUROOPA JULGEOLEKU- JA 
KOOSTÖÖORGANISATSIOON

NATO
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III lisa. Peamistes ELi dokumentides määratletud suutlikkuse 
prioriteedid 2013–2019 

 

Allikas: kontrollikoda, tuginedes järgmistele dokumentidele: 
2013. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu järeldused; 
2014. ja 2018. aasta võimearendusplaanid; 
2016. aasta Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia. 

 

2013. aasta Euroopa Ülemkogu   2014. aasta 
võimearendusplaan

2016. aasta Euroopa Liidu 
üldine välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia 

2018. aasta 
võimearendusplaan 

Mehitamata õhusõiduk (UAV) Sõjatandritevahelised 
strateegilised võimed

Lennuliikuvus

Õhus tankimine
Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteem 
(SESAR)

Õhujõudude ülekaal

Õhujõudude sõjaliste võimete 
integreerimine muutuvas 
lennundussektoris

Küberkaitse Toimetulek küberohtudega 
(küberkaitse)

Luure, seire ja reke
Küberreageeringu 
operatsioonide suutlikkuse 
võimaldamine

Satelliitside Kosmosepõhine teabeteenus Autonoomne juurdepääs 
kosmosele ja Maa alaline seire

Kosmosepõhised teabe- ja 
kommunikatsiooniteenused

Tõhustatud lahinguruumi teabe- 
ja kommunikatsiooniteenused

Digitaalne suutlikkus ja 
kübertehnoloogia

Teabealane ülekaal

Seiret võimaldavad 
kaugjuhitavad õhusõidukid 

Kaugjuhitavate õhusõidukite 
süsteemid

Satelliitside (SATCOM) 
suutlikkuse tagamine

Sõjatandrisisene lahinguvõime Maapealne lahinguvõime

Lähetatud jõudude logistilise 
toe suurendamine

Logistilise ja meditsiinilise 
toetamise suuremad 
võimalused

Operatsioonidele meditsiinilise 
toe pakkumine

Merepatrullid ja eskort Mereväe manööverdusvõime

Mereväe seiresüsteemid
Veealune kontroll, mis aitab 
kaasa vastupidavuse 
suurenemisele merel

Energia ja keskkonnakaitse

Kõik võimed: maal, õhus, 
kosmoses ja merel,
sealhulgas strateegilised 
põhitegurid

Valdkondadevahelised võimed, 
mis aitavad saavutada ELi 
ambitsioonitaset

Modelleerimine, simuleerimine 
ja eksperimenteerimine

Õhujõud 

Juhtimine, 
teave ja 

kübervaldkond 

Maavägi

Merevägi 

Väeliikideülene 
suutlikkus
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IV lisa. ELi kaitsetööstuse allsektorite põhijooned (lennundus ja kosmos, maa- ja merevägi) 1/2 

  

Käive
(miljardit eurot) Tööhõive

Näited toodete 
kohta

Peamised 
asukohad

Peamised ELi 
ettevõtted

Peamised kolmandate riikide 
sidusrühmad ELi tööstuse põhijooned

Lennundus- ja 
kosmosesektor 45 187 000

Õhusõidukid 
Õhusõidukite 
mootorid
Helikopterid
Juhitavad raketid 
Kosmosesüsteemid

Prantsusmaa
Saksamaa
Itaalia
Rootsi
Ühendkuningriik

BAE Systems (UK)
Airbus (EL)
Thalès (Fr)
Leonardo (It)
MBDA (EL)

Lockheed Martin Corp. (US)
Boeing (US)
Raytheon (US)
Northrop Grumman Corp. (US)
General Dynamics Corp. (US)

Sellesse sektorisse kuulub väike arv suuri tööstuskontserne ning palju VKEsid ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid tarneahelas. 

Selliste ülemaailmsete ettevõtete tõttu nagu Airbus ja EADS on sektor nii riigi kui ka Euroopa tasandil väga 
konsolideeritud. Võrreldes oma USA kolleegidega on peamised ELi ettevõtted siiski suhteliselt väikesed. 

Sektoris on suur osakaal teadus- ja arendustegevusel (kuni 30% lahingulennuki kogukulust) ja see on 
tsiviilsektoriga vastastikku tugevasti seotud. Välja arvatud mõned juhtumid (näiteks BAE Systems, MBDA 
ja Saab), on peamiste juhtivettevõtete tegevus kahesuguse otstarbega ega sõltu täielikult 
kaitsevaldkonnast.

Maavägi 28

Soomusmasinad 
(peamised 
lahingutankid jne)
Suurtükiväerelvad
Väikerelvad ja 
laskemoon
Jõuseadmed
Andurid
C4ISR

Prantsusmaa
Saksamaa
Itaalia
Ühendkuningriik
Soome

BAE Systems (UK)
Leonardo (It)
Rheinmetall (De)
Krauss-Maffei 
Wegmann (De)
Nexter (Fr)

General Dynamics (US)
Oshkosh Corp. (US)
Textron (US)
Mitsubishi Heavy Industries (Jp)
Indian Ordnance Factories (In)
High Precision Systems (Ru)
Uralvagonzavod (Ru)

Sektor on vähem kontsentreeritud kui lennundus- ja kosmosesektor. Peamised osalejad on koondunud nn 
eellepingu (Letter of Intent (LoI)) riikidesse. Samas täidavad VKEd olulist rolli alltöövõtjate ja 
spetsialiseeritud toodete tarnijatena, kes tegutsevad nišiturgudel kogu ELis. 

Sektori hiljutist konsolideerumist ELis näitlikustab äriühingute Nexter ja Krauss-Maffei Wegmann 
ühisettevõtte KNDS loomine. 

Sektor on kaitsevaldkonnast suhteliselt rohkem sõltuv ja endiselt on olemas avalik-õiguslik omand.

Ka on teadus- ja arendustegevusel sektoris väiksem osakaal (vähem kui 15% maismaapõhise 
relvastusprogrammi puhul) kui lennundus- ja kosmosesektoris ning kahesuguse kasutuse võimalusi on 
vähem. 

Merevägi 22

Pealveelaevad
Amfiiblaevad
Allveelaevad
Mereväerelvad

Prantsusmaa
Saksamaa
Itaalia
Ühendkuningriik
Hispaania
Madalmaad

BAE Systems (UK)
Naval Group (Fr)
ThyssenKrupp (De)
Fincantieri (It)
Navantia (Sp)
Damen (Nl)

Northrop Grumman Corp. (US)
General Dynamics Corp. (US) 
Huntington Ingalls Industries (US)
United Shipbuilding Corp. (Ru)

Euroopa tarnijad on koondunud kuue suure merendusettevõtte ümber, kes tegutsevad peatöövõtjate ja 
süsteemiintegraatoritena. Sektorile on omane, et see tugineb mitmekesisele tarneahelale, mis koosneb 
paljudest spetsialiseerunud tarnijatest, kellel on sageli sidemeid teiste sektoritega, eriti elektroonika- 
(Thales) või relvi ja mootoreid valmistava lennundus- ja kosmosesektoriga (Rolls Royce ja MBDA). 

Sektor on kaitsevaldkonnast suhteliselt sõltuv (välja arvatud Fincantieri).  Riigi omandi osakaal on 
suhteliselt suur (Naval Group, Fincantieri ja Navantia) ning peamised ELi ettevõtted (välja arvatud BAE 
Systems) on tavaliselt spetsialiseerunud meresektorile.

Tarneahelas võetakse üha enam arvesse kahesuguse kasutusega tehnoloogiast tulenevaid võimalusi.

TNO, Development of a European Defence Technological and Industrial Base (Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arendamine) – 2009.
IKEI Research and Consultancy – Study on the Perspectives of the European Land Armement sector (Uuring Euroopa maapealse relvastuse sektori väljavaadete kohta) – 2012.

258 000

Allikad:  kontrollikoda, tuginedes dokumendile
ASD facts and figures 2017
Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjoni jaoks tehtud uuring „The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)“ (Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi (EDTIB) arendamine) – juuni 2013. 
Euroopa Kaitseagentuuri tellitud uuring meresektori tehnoloogilise ja tööstusliku pädevuse kohta – 2016.
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IV lisa. ELi kaitsetööstuse allsektorite põhijooned (lennundus ja kosmos, maa- ja merevägi) 2/2 

 
 

ELi koostöö
Peamised 
koostööprogrammid Suutlikkus, pädevus, konkurentsivõime 

Lennundus- ja 
kosmosesektor

Võrreldes muude sektoritega on ELi lennundus- ja kosmosesektori põhijoon koostöö ja 
integratsiooni suhteliselt kõrge tase. 

Viimase paarikümne aasta jooksul on ELis rakendatud märkimisväärsel arvul kahe- ja 
mitmepoolseid koostööprogramme lahingulennukite, helikopterite, mehitamata õhusõidukite, 
juhitavate rakettide ja kosmosesüsteemide valdkonnas.

Hävituslennukite valdkonnas on siiski ette tulnud programmide dubleerimist (Rafale, Gripen ja 
Eurofighter). 

A400
NH-90
Eurofighter Typhoon
MALE RPAS
Meteor
Tiger

Sektor suudab pakkuda peamisi sõjalisi võimeid ja tipptasemel tehnoloogiaid, nagu nüüdisaegsed lahingulennukid, juhitavad raketid, 
helikopterid ning õhusõidukite ja tankerlennukite strateegilised võimed.

Tehnoloogialõhe on olemas keskmise lennukõrguse ja pika kestusega mehitamata õhusõidukite (MALE) puhul, mida seni on ostetud 
peamiselt USAst ja Iisraelist. Samas viiakse praegu ELi tasandil ellu mitut koostööprojekti (nt Euroopa MALE RPAS).

Tööstusharu on praegu tipptasemel osalejatega maailmaturul soodsas olukorras. Mõnel ELi tootel olid tugevad eksporditulemused, 
nt lahingulennukid (Rafale ja Typhoon), juhitavad raketid (MBDA) või helikopterid (Eurocopter). Turgu valitsevad siiski endiselt 
peamised USA ettevõtted ja esilekerkivad konkurendid võivad seada ohtu ELi tööstuse konkurentsivõime selles sektoris.

Maaväed

ELi koostööprojektid maapealse relvastuse valdkonnas on olnud väga piiratud. Sektorit 
iseloomustab võimete dubleerimine riigipiiridel. Näiteks oli ELis 2018. aastal 17 eri liiki 
jalaväesoomuslahinguliikureid.

Enamate koostööprogrammide võimalused on olemas Euroopa lahingutankide ja tulevase 
suurtükiväerelvade süsteemiga, mille töötavad välja Prantsusmaa ja Saksamaa.

Selgitus

Sektor on suuteline kavandama, tootma, täiustama ja toetama maismaasõja põhilisi sõjalisi võimeid, nagu peamised lahingutankid ja 
jalaväesoomuslahinguliikurid, laskemoon, täppismoon, suurtükiväerelvade süsteemid ja raketiheitjad.

Sektor on edukas ekspordis (Leopard ja soomukid) Kagu-Aasiasse, Indiasse, Lähis-Ida riikidesse, Brasiiliasse ja Austraaliasse.

Maailmaturu konkurentsis osalevad ettevõtted kogu maailmast (USA, Venemaa, Jaapan, Iisrael, India ja Lõuna-Korea). ELi tööstuse 
konkurentsivõimet mõjutab peamiste ELi ettevõtete suhteliselt väike suurus, eriti võrreldes nende USA konkurentidega. 

Merevägi

Kogemused ELi koostööprojektidega on mereväesektoris piiratud ja projekte viidi ellu peamiselt 
kahepoolselt (Itaalia ja Prantsusmaa FREMM).

Sektor oli korraldatud mööda riigipiire, 60–80% materjale, komponente ja süsteeme hankisid riigi 
tasandil peatöövõtjad. See näitaja kerkib 95%-ni, kui arvestada ELi koostööd tarneahelas.

FREMM

Euroopa sõjalaevatööstus suudab kavandada, integreerida ja toota kõiki mereväesektori peamisi vahendeid, alates laevadest kuni 
peaaegu kõigi põhisüsteemide ja -komponentideni. Kriitilise tähtsusega süsteemide puhul ei sõltuta kolmandatest riikidest.

Tööstusharu on rahvusvahelistel turgudel väga konkurentsivõimeline, mida näitab suur turuosa ja eksporditulemused, eriti suurema 
lisaväärtusega turusegmentides, nagu allveelaevad, hävitajad ja fregatid.

Mereväesektor sõltub üha enam ekspordist. Peamised eksporditurud on Lähis-Ida, Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika. Suurenevat 
konkurentsi pakuvad Hiina, Lõuna-Korea ja Venemaa.

IKEI Research and Consultancy – Study on the Perspectives of the European Land Armement sector (Uuring Euroopa maapealse relvastuse sektori väljavaadete kohta), 2012.

Allikad:  kontrollikoda, tuginedes dokumendile
ASD facts and figures 2017
Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjoni jaoks tehtud uuring „The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)“ (Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi (EDTIB) arendamine), juuni 2013. 
Euroopa Kaitseagentuuri tellitud uuring meresektori tööstusliku ja tehnoloogilise pädevuse kohta, 2016.
TNO, Development of a European Defence Technological and Industrial Base (Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arendamine), 2009.
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V lisa. — SWOT-analüüs191 – EDTIB 

 

Allikas: kontrollikoda. 

  

                                                      
191 Tugevad ja nõrgad küljed, võimalused ja ohud. 

Tugevad küljed Nõrgad küljed

Euroopa liidrite kohalolu maailmaturul
Killustatud kaitseturg, mida iseloomustavad ülevõimsus, 
dubleerimine ja kasutamata mastaabisääst

Suutlikkus kavandada ja toota erinevaid sõjalisi tooteid 
lennundus- ja kosmose-, maa-, mereväe ja 
elektroonikasegmendis

Kaitseseadmete ja -süsteemide kulude suurenemine

Rahvusvahelise koostöö kogemus (eriti lennundus- ja 
kosmosesektoris)

Suhteliselt väikesed kulutused teadus- ja 
arendustegevusele

Oskustööjõud
Ühiste kaitsealaste riigihangete ning teadus- ja 
arendustegevuse puudumine

Liikmesriikide erinev ekspordipoliitika

Piiratud pääs piiriülestele turgudele ELis, eriti VKEde 
jaoks

Võimalused Ohud

Üleilmsete sõjaliste kulutuste kasv
Konkurents, mida pakuvad traditsioonilised ja 
esilekerkivad konkurendid 

Hoo andmine ELi kaitsekoostööle, mida toetavad 
liikmesriigid

Innovatsioonivõime ja tehnoloogilise üleoleku 
vähenemine, mis takistab ülemaailmset 
konkurentsivõimet

Uute suurte koostööprogrammide algatamine (tulevaste 
õhulahingusüsteemide programm, Eurodron MALE, 
Euroopa peamine lahingutank)

Varustuskindlus koos suurenenud sõltuvusega 
rahvusvahelistest ja keerukatest tarneahelatest 

Ratsionaliseerimise ja restruktureerimise, eriti maa- ja 
mereväe sektoris

Liikmesriigid ei eelista kasutada ELi tarnijaid

Kahesuguse kasutuse võimalused ja kasvav koostoime 
tsiviilsektoriga

Ranged turutõkked ELi-välisel turul
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VI lisa. Peamised auditisüsteemid ELi kaitsevaldkonnas 

 

Allikas: kontrollikoda. 

  

Kontrollikoda
Audiitorite 

kolleegium(id)

Riiklikud 
auditeerimisasu
tused ja -organid

ÜVJP peatükk, mis hõlmab ÜJKP tsiviilmissioone X

Euroopa välisteenistuse halduskulud, sealhulgas ELi 
isikkoosseis

X

ÜJKP sõjalised missioonid 
Operatsioonide ühised kulud (ATHENA mehhanism)

X

ÜJKP sõjalised missioonid 
Operatsioonide individuaalsed kulud

X

ÜJKP asutused, sealhulgas Euroopa Kaitseagentuur X X

Aafrika rahutagamisrahastu X

PESCO – projektid, mida ei rahastata ELi eelarvest

PESCO – projektid, mida rahastatakse ELi eelarvest X

PADR X

EDIDP X

Suutlikkuse suurendamine julgeoleku ja arengu 
toetamiseks (rahastatakse stabiilsuse ja rahu edendamise 
rahastamisvahendi raames)

X

Euroopa Kaitsefond X

Euroopa rahutagamisrahastu X

Sõjaväeline liikuvus* X

* Komisjoni seadusandlike ettepanekute alusel
** Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ettepaneku alusel 

Pr
ae

gu
ne

 M
FR

 (2
01

4–
20

20
)

?

M
FR

 2
02

1–
20

27
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Akronüümid ja lühendid 
APF: Aafrika rahutagamisrahastu 

CARD: kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine 

CBSD: suutlikkuse suurendamine julgeoleku ja arengu toetamiseks 

CDP: võimearendusplaan 

CIVCOM: kriisiohje tsiviilaspektide komitee 

CPCC: tsiviilmissioonide plaanimise ja juhtimise teenistus 

DG GROW: Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat 

DTIB: kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas 

ECA: Euroopa Kontrollikoda 

EDA: Euroopa Kaitseagentuur 

EDIDP: Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm 

EDTIB: Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas 

EEAS: Euroopa välisteenistus 

ELL: Euroopa Liidu leping 

ELSK: Euroopa Liidu sõjaline komitee 

ELSS: Euroopa Liidu sõjaline staap 

EUGS: Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia 

FPI: välispoliitika vahendid 

HR/VP: liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 

IISS: rahvusvaheline strateegiliste uuringute instituut 

IPSD: julgeoleku- ja kaitseküsimuste rakenduskava 

LoI: eelleping 

MFR: mitmeaastane finantsraamistik 
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MPCC: sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistus 

NATO: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon 

NORDEFCO: Põhjamaade kaitsekoostöö 

OCCAR: Relvastuskoostöö Organisatsioon 

PADR: kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede 

PESCO: alaline struktureeritud koostöö 

R&D: teadus- ja arendustegevus 

R&T: teadusuuringud ja tehnoloogia 

SIPRI: Stockholmi Rahvusvaheline Rahu-uuringute Instituut 

VKE: väike ja keskmise suurusega ettevõtja 

ÜJKP: ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

ÜVJP: ühine välis- ja julgeolekupoliitika 

 



  

Ülevaate koostajad 
Kontrollikoja käesoleva ülevaate „Euroopa kaitse“ võttis vastu välistegevuse, 
turvalisuse ja õiguse kuluvaldkondade auditeerimise eest vastutav III auditikoda. 
Ülesannet juhtis kontrollikoja liige Juhan Parts, keda toetasid kabinetiülem Ken-Marti 
Vaher ja kabineti atašee Margus Kurm. 
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muu materjali kasutamiseks või reprodutseerimiseks tuleb 
taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt.

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1

Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Kaitse on liikmesriikide suveräänsuse keskmes 
olev erivaldkond. Kuni viimase ajani on ELi 
tasandi tegevus kaitse valdkonnas olnud vähene. 
Arvestades aga uut julgeolekuolukorda maailmas, 
on EL käivitanud uusi kaitsealgatusi, et tugevdada 
liikmesriikidevahelist koostööd. Sellega on 
kaitsevaldkond liikunud selgelt kontrollikoja 
uurimisvälja, sest ELi uute eesmärkide ja algatuste 
rahastamise märkimisväärne ja kiire kasv toob 
kaasa tulemuslikkusega seotud riske.
See on põhjus, miks kontrollikoda on 
koostanud käesoleva dokumendi, mis ei ole 
audit, vaid analüütiline ülevaade, mis põhineb 
selleteemaliste väljaannete dokumentaalsel 
läbivaatamisel ning intervjuudel ELi ja muude 
institutsioonide ja asutuste töötajatega. Eelkõige 
keskendutakse selles i) kaitsevaldkonna õigus-, 
finants- ja institutsioonilisele raamistikule ning 
ii) liikmesriikide kaitsevõime ja kaitsetööstuse 
olukorrale. Ülevaate eesmärk on uurida ELi 
kaitsekoostöö praegust olukorda ja tuua esile 
mõned peamised riskid, mis on seotud ELi uute 
ambitsioonide ja viimastel aastatel välja töötatud 
kaitsealaste algatustega.
Euroopa parem kaitsevõime ei teki 
sõnadest – see eeldab tegelike algatuste 
tõhusat elluviimist eesmärgiga toetada 
konkurentsivõimelist Euroopa kaitsetööstust 
ja tugevdada liikmesriikide sõjalisi võimeid 
täielikus vastastikuses kooskõlas NATOga. 
Lõppkokkuvõttes sõltub ELi edukus ja tulevik 
kaitsevaldkonnas täielikult liikmesriikide 
poliitilisest tahtest, sest neil on Euroopa 
kaitsestruktuuris keskne roll.
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