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Raport A8-0350/2017 

David McAllister 

Aastaaruanne ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta 

2017/2121(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. on seisukohal, et tugeva 

kaitsetööstuse väljatöötamine suurendab 

ELi tehnoloogilist sõltumatust; nõuab 

küberjulgeoleku parandamiseks vajalike 

tööstus- ja tehnoloogiliste ressursside 

arendamist, muu hulgas edendades 

küberjulgeolekutoodete ühtset turgu; 

nõuab, et ELi institutsioonides tehtaks 

kättesaadavaks märkimisväärselt suuremad 

rahalised ja inimressursid, et suurendada 

liidu küberjulgeolekut ja 

küberkaitsevõimet; rõhutab vajadust 

lõimida küberkaitse välistegevusse ning 

ühisesse välis- ja julgeolekupoliitikasse, 

samuti vajadust parandada 

küberkuritegevuse tuvastamist;  

42. on seisukohal, et tõhusa 

kaitsetööstuse väljatöötamine suurendab 

ELi tehnoloogilist sõltumatust; nõuab 

küberjulgeoleku parandamiseks vajalike 

tööstus- ja tehnoloogiliste ressursside 

arendamist, muu hulgas edendades 

küberjulgeolekutoodete ühtset turgu ja 

sellega seotud rangeid ekspordikontrolli 

eeskirju; nõuab, et ELi institutsioonides 

tehtaks kättesaadavaks märkimisväärselt 

suuremad rahalised ja inimressursid, et 

suurendada liidu küberjulgeolekut ja 

vastupanuvõimet küberrünnakutele; 

rõhutab vajadust lõimida küberkaitse 

välistegevusse ning ühisesse välis- ja 

julgeolekupoliitikasse, samuti vajadust 

parandada küberkuritegevuse tuvastamist;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. on veendunud, et Euroopa peaks 

veelgi tugevdama ühiskaitsekoostööd, et 

kaitsta oma ühiseid väärtusi ja põhimõtteid 

ning strateegilist autonoomiat; rõhutab 

seoseid välis- ja sisejulgeoleku, parema 

ressursikasutuse ja Euroopa äärealade 

riskikontrolli vahel; tuletab meelde, et liit 

käsitleb väliskriise ja -konflikte peamiselt 

arengu ja julgeoleku seostamise 

põhimõttest lähtudes; kutsub liikmesriike 

üles rakendama Lissaboni lepingu täit 

potentsiaali ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) valdkonnas ning 

tervitab sellega seoses julgeoleku ja kaitse 

rakenduskava; kutsub ELi üles ÜJKP 

tsiviillähetuste teemat uuesti läbi mõtlema, 

et tagada lähetuste nõuetekohane 

kavandamine, rakendamine ja toetamine; 

on seisukohal, et Euroopa Kaitseagentuuri 

(EDA) võimeid ja alalise struktureeritud 

koostöö ning ELi lahingugruppide 

potentsiaali tuleks täielikult kasutada; 

nõuab, et liikmesriigid näeksid selleks ette 

lisavahendid; 

45. on veendunud, et Euroopa peaks 

veelgi tugevdama ühiskaitsekoostööd, et 

kaitsta oma ühiseid väärtusi ja põhimõtteid; 

rõhutab seoseid välis- ja sisejulgeoleku, 

parema ressursikasutuse ja Euroopa 

äärealade riskikontrolli vahel; tuletab 

meelde, et liit käsitleb väliskriise ja -

konflikte peamiselt arengu ja julgeoleku 

seostamise põhimõttest lähtudes; kutsub 

liikmesriike üles rakendama Lissaboni 

lepingu täit potentsiaali ühise julgeoleku- 

ja kaitsepoliitika (ÜJKP) valdkonnas ning 

märgib sellega seoses julgeoleku ja kaitse 

rakenduskava; kutsub ELi üles ÜJKP 

tsiviillähetuste teemat uuesti läbi mõtlema, 

et tagada lähetuste nõuetekohane 

kavandamine, rakendamine ja toetamine; 

on seisukohal, et alalise struktureeritud 

koostöö ning ELi lahingugruppide 

potentsiaali tuleks täielikult kasutada; 

nõuab, et liikmesriigid näeksid selleks oma 

kaitse-eelarves ette lisavahendid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. on veendunud, et Euroopa Liit ja 

selle liikmesriigid peavad välja töötama 

tõhusa välis- ja julgeolekupoliitika ning 

tegema NATO ja teiste rahvusvaheliste 

partnerite, ÜRO, vabaühenduste, 

inimõiguste kaitsjate ja teistega ühist huvi 

pakkuvates küsimustes koostööd, et 

edendada kõikjal maailmas rahu, jõukust ja 

stabiilsust; rõhutab, kui oluline on 

suurendada teadlikkust ja poliitilist 

pühendumust ulatusliku, tõhusa ja 

struktureeritud ÜJKP kiireks 

rakendamiseks; nõuab tungivalt, et 

nõukogu, komisjon ja liikmesriigid 

lahendaksid ELi 

kommunikatsiooniprobleemid, muutes 

liidu välistegevuse usaldusväärsemaks ja 

nähtavamaks; kutsub liikmesriike ja ELi 

institutsioone üles kaitse valdkonnas 

tegutsema, järgides ELi üldist strateegiat 

ja komisjoni kava parandada ELi 

kaitseuuringuid ja arendada kaitsevõimet;  

46. on veendunud, et Euroopa Liit ja 

selle liikmesriigid peavad välja töötama 

tõhusa välis- ja julgeolekupoliitika ning 

tegema NATO ja teiste rahvusvaheliste 

partnerite, ÜRO, vabaühenduste, 

inimõiguste kaitsjate ja teistega ühist huvi 

pakkuvates küsimustes koostööd, et 

edendada kõikjal maailmas rahu, jõukust ja 

stabiilsust; rõhutab, kui oluline on 

suurendada teadlikkust ja poliitilist 

pühendumust ulatusliku, tõhusa ja 

struktureeritud ÜJKP kiireks 

rakendamiseks; nõuab tungivalt, et 

nõukogu, komisjon ja liikmesriigid 

lahendaksid ELi 

kommunikatsiooniprobleemid, muutes 

liidu välistegevuse usaldusväärsemaks ja 

nähtavamaks; kutsub liikmesriike ja ELi 

institutsioone üles kaitse valdkonnas 

tegutsema vastavalt ELi üldisele 

strateegiale ja komisjoni kavale parandada 

ELi kaitseuuringuid ja arendada 

kaitsevõimet, koondades asjaomased 

riigieelarved koostööd toetaval ja tõhusal 

viisil;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. palub, et komisjon suurenevaid 

julgeolekuohte järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ettepanekus täielikult 

arvesse võtaks; on seisukohal, et nii ühise 

välis- ja julgeolekupoliitika eelarve suurus 

kui ka paindlikkus peavad vastama ELi 

kodanike ootustele seoses ELi kui 

turvalisuse tagaja rolliga; rõhutab, et ELi 

julgeolekupoliitika ja -vahendid tuleb 

seada üldisesse perspektiivi, mis hõlmab ka 

tulemuslikku kooskõlastamist kavandatava 

Euroopa Kaitsefondiga; palub liikmesriike 

seada eesmärgiks kulutada 2 % SKPst 

kaitsele ning 20 % kaitse-eelarvest 

varustuse soetamisele, mida EDA 

vajalikuks peab; tuletab ühtlasi meelde, et 

uut poliitikat tuleb toetada uutest 

rahastamisallikatest; märgib, et mitmel 

liikmesriigil on raskusi väga ulatusliku 

täies tegevusvalmiduses kaitsevõime 

hoidmisega, peamiselt rahaliste piirangute 

tõttu; nõuab seetõttu tihedamat koostööd ja 

kooskõlastamist selles, millised võimed 

tuleks säilitada, nii et liikmesriigid võiksid 

teatud võimetele spetsialiseeruda ja oma 

ressursse tõhusamalt kulutada; on 

veendunud, et liikmesriikide vägede 

paremaks kokkusobitamiseks ja 

lõimimiseks on koostalitlusvõime kõige 

tähtsam; tuletab meelde, et ÜVJP 

assigneeringud moodustasid 2016. aastal 

47. on seisukohal, et nii ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika eelarve suurus kui ka 

paindlikkus peavad vastama ELi kodanike 

ootustele seoses ELi kui turvalisuse tagaja 

rolliga; rõhutab, et ELi julgeolekupoliitika 

ja -vahendid tuleb seada üldisesse 

perspektiivi, mis hõlmab ka tulemuslikku 

kooskõlastamist kavandatava Euroopa 

Kaitsefondiga asjaomaste riigieelarvete 

koondamise kaudu; palub liikmesriike 

seada eesmärgiks kulutada 20 % kaitse-

eelarvest varustuse soetamisele, mida EDA 

vajalikuks peab; tuletab ühtlasi meelde, et 

uut poliitikat tuleb toetada riigi kaitse-

eelarvest; märgib, et mitmel liikmesriigil 

on raskusi väga ulatusliku täies 

tegevusvalmiduses kaitsevõime 

hoidmisega, peamiselt rahaliste piirangute 

tõttu; nõuab seetõttu tõhusamat koostööd 

ja kooskõlastamist selles, millised võimed 

tuleks säilitada, nii et liikmesriigid võiksid 

teatud võimetele spetsialiseeruda ja oma 

ressursse tõhusamalt kulutada; on 

veendunud, et liikmesriikide vägede 

paremaks kokkusobitamiseks ja 

lõimimiseks on koostalitlusvõime kõige 

tähtsam; tuletab meelde, et ÜVJP 

assigneeringud moodustasid 2016. aastal 

3,6% rubriigi 4 kulukohustustest ja 0,2 % 

kogu ELi eelarvest; peab kahetsusväärseks, 

et ÜVJP peatüki maht ja alatäitmine ning 
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3,6 % rubriigi 4 kulukohustustest ja 0,2 % 

kogu ELi eelarvest; peab kahetsusväärseks, 

et ÜVJP peatüki maht ja alatäitmine ning 

süstemaatilised ümberpaigutamised 

näitavad, et ELil ei ole ikka veel 

ambitsiooni ülemaailmse partnerina 

tegutseda; 

süstemaatilised ümberpaigutamised 

näitavad, et ELil ei ole ikka veel 

ambitsiooni ülemaailmse partnerina 

tegutseda; 

Or. en 

 

 


