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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et liidu tugevus ja tõhusus 
peituvad võimes mobiliseerida ressursse ja 
kaasata üheaegselt väga erinevaid 
diplomaatia-, julgeoleku-, kaitse-, 
majandus-, kaubandus-, arengu- ja 
humanitaarvaldkonna vahendeid, järgides 
samal ajal täiel määral ÜRO põhikirja 
sätteid; rõhutab, et ÜJKP sõjalised ja 
tsiviilvahendid on sellise kõikehõlmava 
lähenemisviisi lahutamatu osa; 
 

4. rõhutab, et liidu tugevus ja tõhusus 
peituvad võimes mobiliseerida ressursse ja 
kaasata üheaegselt väga erinevaid 
diplomaatia-, majandus-, kaubandus-, 
arengu- ja humanitaarvaldkonna vahendeid 
ning abi, järgides samal ajal täiel määral 
ÜRO põhikirja sätteid; rõhutab, et need 
tsiviilvahendid on sellise kõikehõlmava 
lähenemisviisi lahutamatu osa; peab 
äärmiselt kahetsusväärseks ja ei poolda 
asjaolu, et kõikehõlmav lähenemisviis – 
nii nagu seda praegu rakendatakse – 
hõlmab de facto kõigi asjaomaste 
poliitikavaldkondade allutamist ÜVJP-
le/ÜJKP-le ning seetõttu puhtalt ELi 
geostrateegilistele ja majanduslikele 
huvidele; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. on seisukohal, et ÜJKP missioonide ja 
operatsioonide rahastamise küsimus on 
sellele poliitikale tuleviku kindlustamise 
seisukohast otsustava tähtsusega; peab 
kahetsusväärseks, et nõukogu 2013. aasta 
detsembris sel teemal algatatud arutelust 
ei ole tänaseks sündinud konkreetseid 
ettepanekuid; nõuab, et Athena 
mehhanismi kasutataks süstemaatiliselt 
ÜJKP missioonide ja operatsioonide 
käivitamisega seotud kulude (vägede 
majutamiseks loodavad taristud, vägede 
lahingutegevusse sisenemise punktide 
loomiseks vajaminevad kulud ning 
vajaduse korral toiduaine- ja 
kütusevarud) kandmine; nõuab, et sama 
Athena mehhanismi kasutataks selleks, et 
hallata rahalisi vahendeid, mis saadakse 
liikmesriikide kahepoolsete kokkulepete 
alusel, kolmandatelt riikidelt või 
rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, et 
need saaksid osaleda konkreetse 
operatsiooni rahastamises, ja et eriti 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetataks kolmandate riikide osalemist 
ELi kriisireageerimise operatsioonidel ja 
missioonidel; 

11. ei poolda ÜJKP, eriti sõjalise 
iseloomuga missioonide ja operatsioonide 
rahastamist, eriti ELi eelarvest; tuletab 
meelde, et Euroopa Liidu lepingu artikli 
41 lõike 2 kohaselt ei tohi liidu eelarvest 
katta sõjalise või kaitsepoliitilise 
tähendusega operatsioonide kulusid; ei 
poolda Athena mehhanismi ja selle raames 
rahastamiskõlblike kulude loetelu 
kavandatavat laiendamist, nt ELi 
lahingugruppide kasutamiseks, kuna see 
suurendaks kõigi liikmesriikide 
automaatset rahalist osalemist igas ELi 
sõjalises missioonis; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. toetab täiendavaid jõupingutusi 
tsiviilmissioonide rahastamise 
kiirendamiseks ning otsustamismenetluste 
ja rakendamiskorra lihtsustamiseks; on 
sellega seoses arvamusel, et komisjon 
peaks kooskõlas finantsmääruse 
artikliga 210 kehtestama delegeeritud 
õigusaktidega ÜJKP kriisiohjemeetmetele 
hanke erieeskirjad, et aidata kaasa 
operatsioonide kiirele ja paindlikule 
läbiviimisele; 

12. seab kahtluse alla ettepaneku teha 
täiendavaid jõupingutusi tsiviilmissioonide 
rahastamise kiirendamiseks ning 
otsustamismenetluste ja rakendamiskorra 
lihtsustamiseks, kuna selliste missioonide 
üksnes tsiviilne iseloom on paljudel 
juhtudel küsitav, sest tsiviil- ja sõjaliste 
aspektide eristamine on üha hägusam ja 
need on üha rohkem kokku sulanud, eriti 
mis puudutab julgeolekusektori reformi ja 
väljaõppemissioone, ning need on seetõttu 
vastuolus Euroopa Liidu lepingu artikli 
41 lõikega 2; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. nõuab eelrahastamise mehhanismi 
loomist, mis võimaldab aidata ÜJKP 
missioonil osaleda soovivatel 
liikmesriikidel vastavaid kulusid kanda, 
lihtsustades nii missiooni käivitamise 
otsust; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. tõdeb, et ÜJKP sõjaliste operatsioonide 
puhul on üha sagedamini tegemist 
keskendumisega relvajõudude koolitusele 
(EUTM Mali ja EUTM Somalia); tunneb 
heameelt selliste operatsioonide 
läbiviimise otsuse üle, kuid nõuab nende 
mandaadi kohandamist konkreetsetele 
asjaoludele; leiab, et loodud üksused 
peavad olema täielikult toimivad, st neil 
peab olema pealetungivõime; peab 
kahetsusväärseks, et täitevvolitustega 
missioonide läbiviimist kaalutakse 
nüüdseks harva; on veendunud, et 
arvestades pidevat ohuolukorda ELi 
naabruses, ei saa liit endale lubada 
keskendumist üksnes kriisijärgselt 
kasutatavatele vahenditele või kriisi 
lahendamisele kaasa aitamisele, vaid peab 
suutma osaleda kogu kriisiohjamise 
spektris kooskõlas ÜRO põhikirjaga; 

23. võtab murega teadmiseks, et ÜJKP 
sõjaliste operatsioonide puhul on üha 
sagedamini tegemist keskendumisega 
relvajõudude koolitusele (EUTM Mali ja 
EUTM Somalia); ei poolda selliste 
operatsioonide läbiviimise otsust ja peab 
seda kahetsusväärseks; on seisukohal, et 
ELi välispoliitika prioriteetsed ülesanded 
on järgmised:  

– säilitada rahu ja stabiilsust ning 
tagada põhi- ja inimõigused 
rahvusvahelisele õigusele vastava 
ja mittediskrimineeriva 
rahumeelse mittesõjalise 
välispoliitika kaudu ning võtta 
juhtroll konfliktide 
diplomaatilises ja rahumeelses 
lahendamises, tehes seda 
vahendamisalgatuste ning 
desarmeerimist, demobiliseerimist 
ja taasintegreerimist käsitlevate 
programmide kaudu, kooskõlas 
ÜRO põhikirjaga; 

– parandada ja tugevdada 
rahvusvahelist 
(relvakaubandusleping) ja ELi 
relvaekspordi kontrollikorda, 
toetades tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingu järgimist ja 
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tuumadesarmeerimist; 

−−−−    edendada vaesuse kaotamist, 
humanitaarabi, jätkusuutlikku 
majanduslikku ja sotsiaalset 
arengut ja aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamist, 
soodustades tasakaalustatud 
majandussuhteid, õiglast 
kaubandust ning ELi 
naaberriikide ja maailma 
ressursside ja rikkuse õiglast 
jaotamist; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. võtab teadmiseks nõukogu valmisoleku 
arendada ELi suutlikkuse suurendamise 
projekte, muu hulgas näiteks 
kaugjuhitavate õhusõidukite süsteeme 
(RPAS) ja riiklikku satelliitsidet; võtab 
teadmiseks, et kaugjuhitavate õhusõidukite 
süsteemi integreerimiseks Euroopa 
lennundussüsteemi esialgu aastaks 2016 
on vaja reguleerivat raamistikku, võttes 
arvesse nii tsiviil- kui sõjalise valdkonna 
vajadusi ja rahvusvahelise õiguse järgimise 
vajadust; kutsub komisjoni üles andma 
ülevaadet sellest, kuidas saab kasutada 
programmi Horisont 2020 raames tsiviil-
sõjalisteks uuringuteks ettenähtud rahalisi 
vahendeid RPASi kaasamiseks Euroopa 
õhuruumi; 

41. võtab murega teadmiseks nõukogu 
valmisoleku arendada ELi suutlikkuse 
suurendamise projekte, muu hulgas näiteks 
kaugjuhitavate õhusõidukite süsteeme 
(RPAS) ja riiklikku satelliitsidet; rõhutab, 
et kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemi 
jaoks üldiselt on vaja reguleerivat 
raamistikku, võttes nõuetekohaselt arvesse 
nii tsiviil- kui sõjalise valdkonna vajadusi 
ja rahvusvahelise õiguse järgimise 
vajadust; ei poolda relvastatud droonide 
kasutamist ja arendamist ega 
ebaseaduslikku tegevust sihipäraste 
kohtuväliste tapmiste näol; on kindlalt 
vastu igasugusele programmi Horisont 
2020 rahaliste vahendite kasutamisele 
sõjalisteks, tsiviil-sõjalisteks või 
julgeoleku-uuringuteks üldisemalt ning 
eelkõige RPASi arendamiseks ja 
kaasamiseks Euroopa õhuruumi või nende 
rahastamiseks; 

Or. en 

 


