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7.12.2016 A8-0360/1 

Muudatusettepanek  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. on veendunud, et juba alarahastatud 

ELi eelarvet silmas pidades on ühise 

kaitse- ja julgeolekupoliitika 

operatsioonide, halduskulude, 

ettevalmistavate meetmete ja 

katseprojektide jaoks vaja ka täiendavaid 

jõupingutusi ja täiendavat rahastamist 

liikmesriikide poolt, samuti pingutusi 

sünergia suurendamiseks; palub komisjonil 

ja liikmesriikidel kasutada ära 

mitmeaastase finantsraamistiku 

käimasolevast läbivaatamisest tulenevad 

võimalused, et lahendada üha suurenevate 

julgeolekuprobleemidega seotud 

eelarvevajadused; kutsub ELi liikmesriike 

üles suurendama oma kaitsekulutusi, et 

täitma NATO seatud võimekuse eesmärki, 

mille kohaselt tuleb eraldada kaitsele 

vähemalt 2 % SKPst; rõhutab, et parem 

kooskõlastamine ning ELi ja liikmesriikide 

tegevuse dubleerimise vähendamine 

võimaldaks rahalisi vahendeid säästa ja 

ümber jaotada; 

19. on veendunud, et juba alarahastatud 

ELi eelarvet silmas pidades on ühise 

kaitse- ja julgeolekupoliitika 

operatsioonide ja halduskulude jaoks vaja 

ka täiendavaid jõupingutusi ja täiendavat 

rahastamist liikmesriikide poolt, samuti 

pingutusi sünergia suurendamiseks; palub 

liikmesriikidel kasutada ära võimalus 

lahendada üha suurenevate 

julgeolekuprobleemidega seotud 

eelarvevajadused; rõhutab, et parem 

kooskõlastamine ning liikmesriikide 

tegevuse dubleerimise vähendamine 

võimaldaks Euroopa Komisjoni 

kaitsealase tegevuskava põhjal rahalisi 

vahendeid säästa ja ümber jaotada ligi 25–

100 miljardi euro ulatuses; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Muudatusettepanek  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 – esimene taane 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

• luua alaline tsiviil-sõjaline peakorter 

koos tähtsuselt võrdväärse sõjaliste 

operatsioonide plaanimise ja juhtimise 

teenistuse ning tsiviilmissioonide 

plaanimise ja juhtimise teenistusega, mis 

aitaks tugevdada strateegilist ja 

operatiivset planeerimist kogu 

planeerimistsükli vältel, tõhustada 

tsiviil-sõjalist koostööd ning parandada 

ELi suutlikkust reageerida kiiresti 

kriisidele; 

• luua alaline sõjaline peakorter, mis 

toimiks olulise sõjaliste operatsioonide 

plaanimise ja juhtimise teenistusena 

samal tasandil tsiviilmissioonide 

plaanimise ja juhtimise teenistusega 

ning aitaks tugevdada strateegilist ja 

operatiivset planeerimist kogu 

planeerimistsükli vältel, tõhustada 

tsiviil-sõjalist koostööd ning parandada 

ELi suutlikkust reageerida kiiresti 

kriisidele; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Muudatusettepanek  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. peab kahetsusväärseks, et komisjon, 

Euroopa välisteenistus, Euroopa 

Kaitseagentuur ja liikmesriigid ei ole veel 

täies ulatuses täitnud laiaulatuslikke 

ülesandeid, mis neile anti 2013. aasta 

novembris toimunud välisasjade nõukogu 

ning Euroopa Ülemkogu 2013. ja 2015. 

aasta kohtumistel; palub komisjoni 

asepresidendil ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 

Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, 

ettevõtluse ja VKEde volinikul esitada 

Euroopa Parlamendile hinnang varasemate 

otsuste rakendamise kohta enne uute 

ülesannete esitamist; soovitab kiirendada 

käimasolevat tööd Euroopa kaitsealase 

tegevuskava kallal ning komisjoni 

pingutusi kaitsekoostöö maksimaalseks 

suurendamiseks, kasutades muu hulgas 

stiimuleid sellistes valdkondades nagu 

siseturu-, riigihanke-, teadusuuringute, 

transpordi-, kosmose-, küber-, energia- ja 

tööstuspoliitika; võtab teadmiseks 

Prantsusmaa presidendi ettepaneku luua 
Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsefond ning 

toetab uute ja innovatiivsete rahastamis- 

ja investeerimiskavade väljatöötamist, 

sealhulgas Euroopa Investeerimispanga 

ning avaliku ja erasektori partnerluste 

poolt; 

23. peab kahetsusväärseks, et komisjon, 

Euroopa välisteenistus, Euroopa 

Kaitseagentuur ja liikmesriigid ei ole veel 

täies ulatuses täitnud laiaulatuslikke 

ülesandeid, mis neile anti 2013. aasta 

novembris toimunud välisasjade nõukogu 

ning Euroopa Ülemkogu 2013. ja 2015. 

aasta kohtumistel; palub komisjoni 

asepresidendil ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 

Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, 

ettevõtluse ja VKEde volinikul esitada 

Euroopa Parlamendile hinnang varasemate 

otsuste rakendamise kohta enne uute 

ülesannete esitamist; soovitab kiirendada 

käimasolevat tööd Euroopa kaitsealase 

tegevuskava kallal ning komisjoni 

pingutusi kaitsekoostöö maksimaalseks 

suurendamiseks 30. novembril 2016 

esitatud heade ettepanekute abil selle 

kohta, kuidas on võimalik saavutada 

Euroopa kaitsevarustuse turg kahe 

kaitsevaldkonnaga seotud direktiivi 

tõhusama rakendamise ja jõustamise 

kaudu; 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Muudatusettepanek  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. märgib, et kuna liikmesriikidel on 

raskusi kõikehõlmava ja täielikult 

kasutusvalmis kaitsevõime hoidmisega, on 

vaja tihedamat kooskõlastamist ja 

selgemaid valikuid selle suhtes, millist 

võimet tagada, et eri liikmesriigid saaksid 

spetsialiseeruda konkreetsetele 

valdkondadele; rõhutab Euroopa 

kaitsevõime edasise integreerimise 

praktilist ja rahalist kasutegurit ning 

märgib mitmesuguseid käimasolevaid 

algatusi, mis tuleks paigutada laiemasse 

raami, et luua arukas tegevuskava; toetab 

„Euroopa kaitsepoliitika poolaasta“ 

ettepanekuid ning palub komisjoni 

asepresidendil ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal esitada 

sellekohased konkreetsed ettepanekud; 

usub, et koostegutsemisvõime on vältimatu 

selleks, et liikmesriikide väed oleksid 

suuremal määral ühildatavad ja lõimitud; 

julgustab liikmesriike otsima täiendavaid 

võimalusi vägede ja varustuse ühiseks 

hankimiseks, säilitamiseks ja 

hooldamiseks; 

24. märgib, et kuna liikmesriikidel on 

raskusi kõikehõlmava ja täielikult 

kasutusvalmis kaitsevõime hoidmisega, on 

vaja tihedamat kooskõlastamist ja 

selgemaid valikuid selle suhtes, millist 

võimet tagada, et eri liikmesriigid saaksid 

spetsialiseeruda konkreetsetele 

valdkondadele; rõhutab Euroopa 

kaitsevõime edasise integreerimise 

praktilist ja rahalist kasutegurit ning 

märgib mõningaid algatusi, mis tuleks 

paigutada laiemasse raami, et luua arukas 

tegevuskava; toetab „Euroopa 

kaitsepoliitika poolaasta“ ettepanekuid 

ning palub komisjoni asepresidendil ning 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrgel esindajal esitada sellekohased 

konkreetsed ettepanekud; usub, et 

koostegutsemisvõime on vältimatu selleks, 

et liikmesriikide väed oleksid suuremal 

määral ühildatavad ja lõimitud; julgustab 

liikmesriike otsima täiendavaid võimalusi 

vägede ja varustuse ühiseks hankimiseks, 

säilitamiseks ja hooldamiseks; tuletab 

meelde, et 2011. aastal esitasid 28 

kaitsevägede juhatajat 300 ettepanekut 

võimalikeks ühiskasutuse ja jagamise 

projektideks ning et pärast seda on 

poliitilisel tasandil kokku lepitud vaid 

napilt 19 algatust; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid suurendaksid olulisel määral 
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kokkulepete arvu ilma edasise viivituseta; 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Muudatusettepanek  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. tunnustab Euroopa Kaitseagentuuri osa 

võimete arendamise edendaja ja 

koordineerijana ning nõuab agentuuri 

tugevdamist eelkõige eelarve 

suurendamise kaudu; nõuab tungivalt, et 

agentuuri personali ja jooksvaid kulusid 

rahastataks liidu eelarvest; palub 

komisjoni asepresidendil ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 

esindajal vaadata läbi Euroopa 

Kaitseagentuuri ülesehitus, menetlused ja 

varasem tegevus; 

25. tunnustab Euroopa Kaitseagentuuri osa 

võimete arendamise edendaja ja 

koordineerijana ning nõuab agentuuri 

tugevdamist; palub komisjoni 

asepresidendil ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal vaadata 

läbi Euroopa Kaitseagentuuri ülesehitus, 

menetlused ja varasem tegevus; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Muudatusettepanek  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  26 a. võtab teadmiseks komisjoni poolt 30. 

novembril 2016. aastal esitatud Euroopa 

kaitsealase tegevuskava; toetab komisjoni 

analüüsi praeguse olukorra kohta 

Euroopa kaitsetööstuse sektoris, mis 

kannatab killustumise, ebapiisava 

tööstusliku koostöö ja avaliku sektori 

vahendite mittetõhusa kasutamise all; 

juhib ühtlasi tähelepanu komisjoni 

avaldusele, et kahanevate kaitseeelarvete 

suundumust on veelgi süvendanud nende 

eelarvete ebatõhus kasutamine ning et 

Euroopa turgude killustatus põhjustab 

mittevajalikku võimekuste, 

organisatsioonide ja kulutuste 

dubleerimist; taunib asjaolu, et valdav osa 

kaitsekulutustest tehakse riiklike 

hankemenetluse kaudu, samas kui 

varustuse ühishangete osakaal on vaid 22 

% varustuse koguhangetest; väljendab 

nördimust seoses asjaoluga, et praegusel 

hetkel on vähem koostööprogramme kui 

20 aastat tagasi; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Muudatusettepanek  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. väljendab heameelt president Junckeri 

ettepaneku üle luua teadusuuringute ja 

innovatsiooni edendamiseks Euroopa 

kaitsefond; väljendab heameelt 

käimasoleva töö üle, mis käsitleb 

kaitsevaldkonna teadusuuringute 

ettevalmistavate meetmete koostamist, 

millele peaks järgnema suuremahuline 

sihipärane ELi rahastatud Euroopa 

kaitseuuringute programm järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus, 

hõlmates ka liikmesriikide eraldatavaid 

täiendavaid finantsvahendeid; 

27. väljendab kindlat vastuseisu seoses 

komisjoni ettepanekutega, mis 

puudutavad Euroopa kaitsefondi; on 

veendunud, et arvestades juba niigi 

alarahastatud ELi eelarvet ja äärmiselt 

ebaefektiivseid riiklikke kaitsestruktuure, 

ei tohiks mingeid ELi tsiviilotstarbelisi 

vahendeid kulutada sõjalisteks 

uuringuteks; väljendab kindlat vastuseisu 

„kaitsevõime vahendi“ vormis esitatud 

ideele, et riiklikke kapitalimakseid 

käsitletaks ühekordsete sissemaksetena 

vastavalt stabiilsuse ja kasvu paktile, kuna 

see edendaks ja suurendaks riikide 

võlakoormat ning nõrgendaks ilmselt ka 

eurot; väljendab samuti vastuseisu 

komisjoni väljendatud mõtetele 

kuritarvitada Euroopa 

Investeerimispanga, Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondide ja Euroopa 

Regionaalarengu Fondi vahendeid ning 

seab kahtluse alla selliste ettepanekute 

seaduslikkuse ning majandusliku 

ratsionaalsuse äärmiselt madalate 

laenuintressimäärade tingimustes; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Muudatusettepanek  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  27 a. tuletab meelde, et USA-l ja ELil ei 

ole võrdsel tasemel ambitsioone 

julgeoleku ja kaitse valdkonnas, mis on 

lahti kirjutatud ELi üldises strateegias ja 

ÜJKP rakendamise kavas, ning et iga-

aastaste kaitsekulutuste absoluuttasemete 

võrdlemine, mida komisjon oma 

kaitsealases tegevuskavas teeb, on juba 

iseenesest eksitav; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Muudatusettepanek  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  28 a. tuletab meelde, et ELi üldises 

strateegias nõutakse investeerimist 

konfliktide ennetamisse, kuid tegelikkuses 

on nii komisjon kui ka nõukogu teinud 

ettepaneku kärpida 2017. aasta eelarves 

ulatuslikult ELi ainsale konfliktide 

ennetamise vahendile (stabiilsuse ja rahu 

edendamise rahastamisvahend) mõeldud 

summasid; rõhutab vajadust 

mitmekordistada jõupingutusi konfliktide 

ennetamise, vahendamise ja lepitamise 

valdkonnas, arvestades arvukaid 

julgeolekuprobleeme Euroopa naabruses 

ja kaugemal; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Muudatusettepanek  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. väljendab heameelt seoses Varssavi 

tippkohtumise ajal vastu võetud NATO ja 

ELi koostööd käsitleva 

ühisdeklaratsiooniga; toetab täiel määral 

NATO ja ELi süvendatud koostööd 

küberjulgeoleku, rände, strateegilise 

teabevahetuse ja hübriidohtudele 

reageerimise vallas; palub komisjoni 

asepresidendil ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal esitada 

Varssavi ühisdeklaratsiooni järelmeetmena 

konkreetsed ettepanekud hiljemalt 2016. 

aasta lõpuks; on veendunud, et NATO on 

Euroopa kollektiivse julgeoleku 

seisukohast ülimalt tähtis, kuid rõhutab 

vajadust säilitada ELi nõuetekohane 

reageerimisvõimekus; kordab, et tugevam 

NATO ja tugevam EL toetavad ja 

täiendavad üksteist vastastikku; väljendab 

heameelt ELi üldises strateegias võetud 

kohustuste üle NATO kui Euroopa 

kollektiivse julgeoleku alustala suhtes; 

rõhutab, et EL peaks kasutama parimal 

viisil olemasolevaid julgeoleku- ja 

kaitseressursse ning vältima võimalikku 

dubleerimist; usub lisaks, et EL ja selle 

liikmesriigid peavad tegema tihedamat 

koostööd NATOga, tagamaks et alliansi 

arukas kaitse ning ELi ühendamis- ja 

jagamisalgatused täiendaksid ja toetaksid 

vastastikku üksteist; 

30. võtab teadmiseks Varssavi 

tippkohtumise ajal vastu võetud NATO ja 

ELi koostööd käsitleva ühisdeklaratsiooni; 

toetab täiel määral NATO ja ELi 

süvendatud koostööd küberjulgeoleku, 

rände, strateegilise teabevahetuse ja 

hübriidohtudele reageerimise vallas; palub 

komisjoni asepresidendil ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 

esindajal esitada Varssavi 

ühisdeklaratsiooni järelmeetmena 

konkreetsed ettepanekud hiljemalt 2016. 

aasta lõpuks; on veendunud, et NATO on 

Euroopa kollektiivse julgeoleku 

seisukohast ülimalt tähtis, kuid rõhutab 

vajadust säilitada ELi nõuetekohane 

reageerimisvõimekus; kordab, et tugevam 

NATO ja tugevam EL toetavad ja 

täiendavad üksteist vastastikku; väljendab 

heameelt ELi üldises strateegias võetud 

kohustuste üle NATO kui Euroopa 

kollektiivse julgeoleku alustala suhtes; 

rõhutab, et EL peaks kasutama parimal 

viisil olemasolevaid julgeoleku- ja 

kaitseressursse ning vältima võimalikku 

dubleerimist; usub lisaks, et EL ja selle 

liikmesriigid peavad tegema tihedamat 

koostööd NATOga, tagamaks et alliansi 

arukas kaitse ning ELi ühendamis- ja 

jagamisalgatused täiendaksid ja toetaksid 

vastastikku üksteist; 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Muudatusettepanek  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 47 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. tunnistab Türgi kui olulise partneri 

rolli Süüria konflikti ja rändekriisi 

lahendamises ning Islamiriigi/Daeshi-

vastases võitluses Süürias ja Iraagis; 

mõistab karmilt hukka Türgis toimunud 

sõjaväelise riigipöördekatse, mis oli 

suunatud demokraatlikult valitud valitsuse 

vastu; kutsub Türgi valitsust üles kaitsma 

kooskõlas oma kohustustega Euroopa 

Nõukogu liikmena põhiseaduslikku korda, 

toonitades inimõiguste, õigusriigi 

põhimõtete, sõnavabaduse ning 

kohtusüsteemi ja meedia sõltumatuse 

austamise tähtsust riigipöördekatse järgsel 

ajal; rõhutab, et Türgi peaks tihedas 

koostöös Euroopa Nõukoguga tagama, et 

kõigis menetlustes järgitaks õigusriigi 

põhimõtteid; väljendab muret 

riigipöördekatsele järgnenud puhastuse 

repressiivse iseloomu ja ulatuse pärast, 

millega kärbiti karmilt põhivabadusi ja 

inimõigusi Türgis; väljendab erilist muret 

seoses asjaoluga, et kasvab politsei 

ülemäärase jõu kasutamise ja 

kinnipeetavate väärkohtlemise juhtumite 

arv, jätkub karistamatus inimõiguste 

rikkumiste eest ning on vähenenud 

kohtusüsteemi sõltumatus; 

47. tunnistab Türgi olulist rolli Süüria 

konflikti ja rändekriisi lahendamises ning 

Islamiriigi/Daeshi-vastases võitluses 

Süürias ja Iraagis; on siiski seisukohal, et 

ELi–Türgi rändealane kokkulepe on viga, 

mis tuleb parandada, ning kutsub selle 

asemel liikmesriike üles võtma endale 

vastutuse rändevoogude haldamisel; 
mõistab karmilt hukka Türgis toimunud 

sõjaväelise riigipöördekatse, mis oli 

suunatud demokraatlikult valitud valitsuse 

vastu; kutsub Türgi valitsust üles kaitsma 

kooskõlas oma kohustustega Euroopa 

Nõukogu liikmena põhiseaduslikku korda, 

toonitades inimõiguste, õigusriigi 

põhimõtete, sõnavabaduse ning 

kohtusüsteemi ja meedia sõltumatuse 

austamise tähtsust riigipöördekatse järgsel 

ajal; rõhutab, et Türgi peaks tihedas 

koostöös Euroopa Nõukoguga tagama, et 

kõigis menetlustes järgitaks õigusriigi 

põhimõtteid; väljendab muret 

riigipöördekatsele järgnenud puhastuse ja 

kollektiivse tagakiusamise repressiivse 

iseloomu ja ulatuse pärast, millega kärbiti 

karmilt põhivabadusi ja inimõigusi Türgis; 

väljendab erilist muret seoses asjaoluga, et 

kasvab politsei ülemäärase jõu kasutamise 

ja kinnipeetavate väärkohtlemise juhtumite 

arv, jätkub karistamatus inimõiguste 

rikkumiste eest ning on vähenenud 
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kohtusüsteemi sõltumatus; nõuab seetõttu 

juulikuise riigipöördekatse rahvusvahelist 

uurimist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. rõhutab kultuuri olulist rolli ELi 

välispoliitikas dialoogi ning vastastikuse 

mõistmise ja õppimise edendamisel; 

rõhutab, et sihipärase kultuuri- ja 

hariduspoliitikaga saab toetada ELi 

peamiseid välis- ja julgeolekupoliitika 

alaseid eesmärke ning panustada 

demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste 

kaitse tugevdamisse; kinnitab, kui oluline 

on ekstremismi, radikaliseerumise ja 

tõrjutuse vastu võitlemisel kultuuride- ja 

religioonidevaheline dialoog; palub 

komisjonil ja Euroopa välisteenistusel 

võtta kultuuridiplomaatiat ja 

kultuuridevahelist dialoogi arvesse ELi 

välissuhete alastes vahendites ja ELi 

arengukavas; kutsub Euroopa 

välisteenistust ja ELi delegatsioone kogu 

maailmas üles määrama kultuuriatašee 

kõikidesse ELi esindustesse kolmandates 

partnerriikides; lisaks rõhutab hariduse 

olulist rolli kodakondsuse ja eri kultuuride 

tundmise edendamisel, paremate 

majanduslike väljavaadete loomisel ning 

tervise parandamisel; toetab komisjoni 

praeguseid jõupingutusi edendada teadus- 

ja uurimistegevuse valdkonnas koostööd 

kui ELi välissuhete pehme jõu vahendit; 

rõhutab, kuidas teadusvahetus saab aidata 

kaasa koalitsioonide moodustamisele ja 

konfliktide lahendamisele, eriti suhetes ELi 

65. rõhutab kultuuri olulist rolli ELi 

välispoliitikas mitte üksnes dialoogi ning 

vastastikuse mõistmise ja õppimise 

edendamisel, vaid ka pikaajaliste 

poliitiliste sidemete ja suhete loomisel; 

rõhutab, et sihipärase kultuuri- ja 

hariduspoliitikaga saab toetada ELi 

peamiseid välis- ja julgeolekupoliitika 

alaseid eesmärke ning panustada 

pingelõdvendusse ning demokraatia, 

õigusriigi ja inimõiguste kaitse 

tugevdamisse; kinnitab, kui oluline on 

ekstremismi, radikaliseerumise ja tõrjutuse 

vastu võitlemisel kultuuride- ja 

religioonidevaheline dialoog; palub 

komisjonil ja Euroopa välisteenistusel 

võtta kultuuridiplomaatiat ja 

kultuuridevahelist dialoogi arvesse ELi 

välissuhete alastes vahendites ja ELi 

arengukavas; kutsub Euroopa 

välisteenistust ja ELi delegatsioone kogu 

maailmas üles määrama kultuuriatašee 

kõikidesse ELi esindustesse kolmandates 

partnerriikides; lisaks rõhutab hariduse 

olulist rolli kodakondsuse ja eri kultuuride 

tundmise edendamisel, paremate 

majanduslike väljavaadete loomisel ning 

tervise parandamisel; toetab komisjoni 

praeguseid jõupingutusi edendada 

koostööd teadus- ja uurimistegevuse 

valdkonnas ning noortevahetust kui ELi 
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naaberriikidega; välissuhete pehme jõu vahendit; rõhutab, 

kuidas teadusvahetus saab aidata kaasa 

koalitsioonide moodustamisele, 

tihedamatele sidemetele ja konfliktide 

lahendamisele, eriti suhetes ELi 

naaberriikidega; nõuab Erasmus+ 

programmide märkimisväärset 

suurendamist mitte üksnes ülikoolides, 

vaid juba keskkoolitasandil; 

Or. en 
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  65 a. on veendunud, et selleks, et ELi 

kodanikel tekiks ühtne välispoliitiline 

visioon ja et kolmandat riigid tajuksid ELi 

kui ühtset toimijat, vajab EL ühte tõelist 

Euroopa uudistekanalit; on seisukohal, et 

Euronews on endast kujutanud sellise 

projekti algstaadiumi, pakkudes sama 

kujutist ja samu kommentaare 

kolmeteistkümnes ELi ja naaberriikide 

keeles (multiplex-süsteem), kuid see on 

finantsilises ja halduslikus mõttes 

hooletusse jäetud ja kaotab oma publikut; 

väljendab tõsist muret seoses hiljutiste 

arengutega, eriti ukraina- ja türgikeelse 

teenistuse sulgemisega ning ja araabia- ja 

farsikeelsete saadete taandamisega ainult 

digiversioonile, samuti nagu ka 

plaanidega loobuda unikaalsest 

multiplex-süsteemist üksikutes keeltes 

esitatavate eraldi programmide kasuks; 

kutsub nõukogu, komisjoni ja Euroopa 

välisteenistust üles käivitama kiiresti 

põhjaliku arutelu seoses avalik-õigusliku 

Euroopa uudistekanali tulevikuga ning 

sellega, kui palju ELi liikmesriigid oleksid 

valmis investeerima sellesse, et ELil oleks 

oma sõltumatu telejaam, mis oleks 

võrreldav selliste kanalitega, nagu CNN, 

BBC, Russia Today, NHK või CCTV; 

Or. en 


