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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

riikideüleselt tegutsevad terroristlikud ja 

kuritegelikud organisatsioonid tugevnevad 

ja nende hulk suureneb, mida võib veelgi 

soodustada ISISe lüüasaamine ja selle 

võitlejate põgenemine, samal ajal kui 

lõunapoolsetes piirkondades ja Lähis-Idas 

levib ebastabiilsus, kuna nõrgestatud ja 

lagunevad riigid, nagu Liibüa, jätavad 

suured alad valitsuseta ja välisjõudude 

vastu kaitseta; on jätkuvalt mures Saheli 

piirkonna terrorismiohu piirideülese 

ulatuse pärast; peab äärmiselt 

murettekitavaks, et Korea 

Rahvademokraatlikus Vabariigis toimuvad 

tuuma- ja raketikatsetused on suurendanud 

pinget sealses piirkonnas ja kaugemalgi, 

kujutades endast selget ohtu 

rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule; 

3.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

riikideüleselt tegutsevad terroristlikud ja 

kuritegelikud organisatsioonid tugevnevad 

ja nende hulk suureneb, mida võib veelgi 

soodustada ISISe lüüasaamine ja selle 

võitlejate põgenemine, samal ajal kui 

lõunapoolsetes piirkondades ja Lähis-Idas 

levib ebastabiilsus, kuna nõrgestatud ja 

lagunevad riigid, nagu Liibüa, jätavad 

suured alad valitsuseta ja välisjõudude 

vastu kaitseta; on jätkuvalt mures Saheli 

piirkonna terrorismiohu piirideülese 

ulatuse pärast; on samuti mures jätkuva 

võidurelvastumise pärast üleilmsel ja 

piirkondlikul tasandil ning sõjatehnika 

ekspordi pärast ebademokraatlikele 

riikidele, kes rikuvad süstemaatiliselt 

inimõigusi ja humanitaarõigust, 

kasutavad agressiivset välispoliitikat ja 

toetavad terroristlikke organisatsioone; 

mõistab tugevalt hukka kohalike ja 

piirkondlike relvakonfliktide pideva 

tekkimise, mis langeb tihti kokku ja on 

seotud etnilise puhastuse kampaaniate ja 

sektantliku poliitikaga; peab äärmiselt 

murettekitavaks, et Korea 

Rahvademokraatlikus Vabariigis toimuvad 

tuuma- ja raketikatsetused on suurendanud 

pinget sealses piirkonnas ja kaugemalgi, 

kujutades endast selget ohtu 

rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule; 
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6. on seisukohal, et terrorism on 

tänapäeval üks peamisi ELi kodanike 

julgeolekut ohustavaid probleeme, mis 

nõuab kiiret, kindlat ja koordineeritud 

tegevust sise- ja välispoliitika tasandil, et 

uusi terrorirünnakuid ära hoida ja võidelda 

terrorismi algpõhjustega; juhib eelkõige 

tähelepanu vajadusele ennetada 

radikaliseerumist, blokeerida terroristlike 

organisatsioonide rahastamise allikad, 

võidelda terroripropaganda vastu ja 

blokeerida sel eesmärgil interneti ja 

sotsiaalsete võrgustike kasutamine, muu 

hulgas automaatse kõrvaldamise teenuse 

abil, ning parandada jälitusandmete 

vahetamist liikmesriikide vahel ning 

kolmandate riikide, NATO ja teiste 

asjaomaste partnerorganisatsioonidega; on 

seisukohal, et meie ÜJKP missioonide 

volitused peaksid hõlmama võitlust 

terrorismiga, et aidata sellega 

järjekindlamalt rakendada 

deradikaliseerimisprogramme, eriti 

EULEXi Kosovos ja EUFOR ALTHEAd 

Bosnias ja Hertsegoviinas – riikides, kus 

on palju välismaalt naasnud võitlejaid; 

6. on seisukohal, et terrorism on 

tänapäeval üks peamisi ELi kodanike 

julgeolekut ohustavaid probleeme, mis 

nõuab kiiret, kindlat ja koordineeritud 

tegevust sise- ja välispoliitika tasandil, et 

uusi terrorirünnakuid ära hoida ja võidelda 

terrorismi algpõhjustega; juhib eelkõige 

tähelepanu vajadusele ennetada 

radikaliseerumist, blokeerida terroristlike 

organisatsioonide rahastamise allikad, 

võidelda terroripropaganda vastu ja 

blokeerida sel eesmärgil interneti ja 

sotsiaalsete võrgustike kasutamine ning 

parandada jälitusandmete vahetamist 

liikmesriikide vahel ning kolmandate 

riikide, NATO ja teiste asjaomaste 

partnerorganisatsioonidega; on seisukohal, 

et osa ÜVJP/ÜJKP meetmete volitusi 

peaks hõlmama võitlust terrorismiga, et 

aidata sellega järjekindlamalt rakendada 

deradikaliseerimisprogramme; 
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11.  on kindlalt seisukohal, et EL peaks 

vajaduse korral võtma otsustavaid 

meetmeid oma tuleviku määramiseks, kuna 

sise- ja välisjulgeolek on omavahel üha 

tugevamalt läbi põimunud ning sellel on 

otsene mõju kõigile Euroopa kodanikele; 

hoiatab, et ühtse käsituse puudumine võib 

viia kooskõlastamata ja killustatud 

tegutsemiseni, soodustada mitmekordset 

dubleerimist ja ebatõhusust ning sellest 

tulenevalt võivad liit ja selle liikmesriigid 

haavatavaks muutuda; on seetõttu 

seisukohal, et EL peaks suutma 

tulemuslikult tegutseda sise- ja 

välisjulgeoleku kõigi võimalike vahendite 

ulatuses kuni ELi lepingu artikli 42 

lõikes 7 sätestatud tasemeni välja; 

rõhutab, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 

42 nimetatud liidu ühise kaitsepoliitika 

kujundamise eesmärk on luua ühine kaitse 

ning muuta liit strateegiliselt sõltumatuks, 

et ta oleks suuteline edendama rahu ja 

julgeolekut Euroopas ja maailmas; rõhutab, 

et Euroopa kaitsevõime tugevam 

integreerimine annab praktilist ja rahalist 

kasu; 

11. on kindlalt seisukohal, et EL peaks 

vajaduse korral võtma otsustavaid 

meetmeid oma tuleviku määramiseks, kuna 

sise- ja välisjulgeolek on omavahel üha 

tugevamalt läbi põimunud ning sellel on 

otsene mõju kõigile Euroopa kodanikele; 

hoiatab, et ühtse käsituse puudumine võib 

viia kooskõlastamata ja killustatud 

tegutsemiseni, soodustada mitmekordset 

dubleerimist ja ebatõhusust ning sellest 

tulenevalt võivad liit ja selle liikmesriigid 

haavatavaks muutuda; on seetõttu 

seisukohal, et EL peaks suutma 

tulemuslikult tegutseda ELi lepingu 

artikli 43 lõike 1 kohaste Petersbergis 

määratletud ülesannete raames ette 

nähtud välisjulgeoleku kõigi vahendite 

ulatuses; rõhutab, et tulemusliku ÜJKP 
eesmärk on luua ühine kaitse ning muuta 

liit operatiivselt sõltumatuks, et ta oleks 

suuteline edendama rahu ja julgeolekut 

Euroopas ja maailmas; rõhutab, et Euroopa 

kaitsevõime tugevam integreerimine annab 

praktilist ja rahalist kasu; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. tunnustab silmanähtavaid 

edusamme Euroopa tugevama 

kaitsepoliitika kujundamisel pärast 

Euroopa Liidu üldise välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia vastuvõtmist 

2016. aasta juunis; hindab positiivselt 

eelkõige Euroopa Kaitsefondi käivitamist, 

kaitseuuringute ettevalmistava meetme 

kavandatavat laiendamist ja 

seadusandlikku ettepanekut Euroopa 

kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 

programmi kohta; kutsub liikmesriike üles 

suurendama oma tulevasi osamakseid ELi 

eelarvesse, et katta kõik lisakulud, mis 

ELil seoses Euroopa Kaitsefondiga 

tekivad; 

13. tunnustab silmanähtavaid 

edusamme Euroopa tugevama 

kaitsepoliitika kujundamisel pärast 

Euroopa Liidu üldise välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia vastuvõtmist 

2016. aasta juunis; võtab eelkõige 

teadmiseks Euroopa Kaitsefondi 

käivitamise, kaitseuuringute ettevalmistava 

meetme kavandatavat laiendamise ja 

seadusandliku ettepaneku Euroopa 

kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 

programmi kohta; kutsub liikmesriike üles 

ühendama oma tulevased osamaksed ELi 

tasandi valitsustevaheliste fondide 

raames, et katta kõik lisakulud, mis seoses 

ÜJKP tugevdamisega tekivad; 
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16.  rõhutab, et komisjon ja üha suurem 

arv liikmesriike on endale kohustuseks 

võtnud Euroopa kaitseliidu rajamise ning 

Euroopa kodanikud toetavad seda tugevalt; 

rõhutab, et see vastab liidu kodanike ja 

Euroopa Parlamendi nõudmisele, mida 

parlament on väljendanud eeskätt arvukate 

üleskutsetega oma varasemates 

resolutsioonides; rõhutab, et Euroopa 

kaitse tugevam integratsioon aitab 

suurendada kaitse tõhusust, kaotada 

dubleerimise ja kärpida kulusid; rõhutab 

aga, et tõelise Euroopa kaitseliidu 

ellukutsumine nõuab jätkuvat poliitilist 

tahet ja otsustavust; nõuab, et liikmesriigid 

kinnitaksid valmidust osaleda Euroopa 

ühises ja sõltumatus kaitses ning võtaksid 

eesmärgiks tagada, et riigi kaitse-eelarve 

oleks tõuseks kümne aastaga vähemalt 

2 %-ni SKPst; 

16.  rõhutab, et komisjon ja üha suurem 

arv liikmesriike on endale kohustuseks 

võtnud ÜJKP tugevdamise ning Euroopa 

kodanikud toetavad seda tugevalt; rõhutab, 

et see vastab liidu kodanike ja Euroopa 

Parlamendi nõudmisele, mida parlament on 

väljendanud eeskätt arvukate üleskutsetega 

oma varasemates resolutsioonides; rõhutab, 

et Euroopa kaitse tugevam integratsioon 

aitab suurendada kaitse tõhusust, kaotada 

dubleerimise ja kärpida kulusid; rõhutab 

aga, et ÜJKP tugevdamine nõuab jätkuvat 

poliitilist tahet ja otsustavust; on tugevalt 

veendunud, et kollektiivkaitse 

kulutustega, mis ulatuvad 200 miljardi 

euroni aastas ja asetavad ELi 28 

liikmesriiki kaitsekulutuste suuruse 

poolest maailmas teisele kohale, 

eraldatakse kaitsevaldkonnale piisavalt 

rahalisi vahendeid; rõhutab, et iga-

aastase kokkuhoiu (vahemikus 25–100 

miljardit eurot) kontekstis ei ole mingit 

vajadust praeguse ELi eelarve 

militariseerimiseks või selliste plaanide 

ettevalmistamiseks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku jaoks; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18.  palub komisjoni asepresidendil ning 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrgel esindajal ning komisjonil astuda 

samme, et täita parlamendi nõudmine: 

koostada seoses järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ettevalmistamisega ELi 

julgeolekut ja kaitset käsitlev valge raamat, 

nagu nõutakse parlamendi 22. novembri 

2016. aasta, 23. novembri 2016. aasta ja 

16. märtsi 2017. aasta resolutsioonides; on 

seisukohal, et Euroopa kaitseliidu 

loomine, selle strateegilise orientatsiooni 

sidumine ELi rahalise panusega 

võimekuse arendamisse ning Euroopa 

institutsioonilise kaitseraamistiku 

kujundamine on elemendid, mida on vaja 

toetada institutsioonidevahelise 

kokkuleppega; rõhutab, et kõigi 

sidusrühmade laialdaste ja usaldusväärsete 

pingutustega on võimalik kaitsekulutuste 

ulatust ja tõhusust suurendada; nõuab, et 

selles protsessis määrataks tugev roll 

sellistele neutraalsetele riikidele nagu 

Austria ja Rootsi, seadmata sealjuures 

kahtluse alla konkreetsete liikmesriikide 

neutraalsust; 

18.  palub komisjoni asepresidendil ning 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrgel esindajal ning komisjonil astuda 

samme, et täita parlamendi nõudmine 

koostada ELi julgeolekut ja kaitset käsitlev 

valge raamat, nagu nõutakse parlamendi 

22. novembri 2016. aasta, 23. novembri 

2016. aasta ja 16. märtsi 2017. aasta 

resolutsioonides; on seisukohal, et 

tulemusliku ÜJKP loomine, selle 

strateegilise orientatsiooni sidumine ELi 

toetusega võimekuse arendamisse ning 

Euroopa institutsioonilise kaitseraamistiku 

kujundamine on elemendid, mida on vaja 

toetada institutsioonidevahelise 

kokkuleppega; rõhutab, et kõigi 

sidusrühmade laialdaste ja usaldusväärsete 

pingutustega on võimalik kaitsekulutuste 

ulatust ja tõhusust suurendada; nõuab, et 

selles protsessis määrataks tugev roll 

sellistele neutraalsetele riikidele nagu 

Austria ja Rootsi, seadmata sealjuures 

kahtluse alla konkreetsete liikmesriikide 

neutraalsust; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. rõhutab, et lisaks strateegilise 

keskkonna ja strateegiliste eesmärkide 

kirjeldusele tuleks Euroopa Liidu valges 

raamatus ELi võimearendusplaani vormis 

välja tuua nii järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku puhul nõutav ja 

kasutatav võimekus kui ka võimekuse 

puudujäägid, ning selle täienduseks tuleks 

esitada üldülevaade liikmesriikide ja liidu 

meetmetest, mis on kavandatud 

finantsraamistikus ja pikemas 

perspektiivis 

19. rõhutab, et lisaks strateegilise 

keskkonna ja strateegiliste eesmärkide 

kirjeldusele tuleks Euroopa Liidu valges 

raamatus ELi võimearendusplaani vormis 

välja tuua nii nõutav ja kasutatav võimekus 

kui ka võimekuse puudujäägid, ning selle 

täienduseks tuleks esitada üldülevaade 

liikmesriikide ja liidu meetmetest, mis on 

kavandatud pikemas perspektiivis; 

Or. en 



AM\1141468ET.docx  PE614.283v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2017 A8-0351/19 

Muudatusettepanek  19 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Aastaaruanne ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta 

2017/2123(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. tunnustab komisjoni kavatsust 

esitada järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ettepanek 
sihtotstarbelise eelarvega ja eraldi 

reeglitega kaitseuuringute eriprogrammi 

kohta; rõhutab, et liikmesriigid peaksid 

selle programmi jaoks andma 

lisaressursse, kärpimata olemasolevaid 

raamprogramme, millega rahastatakse 

teadusuuringuid, tehnoloogia arendamist 

ja innovatsiooni, nagu nõutakse Euroopa 

Parlamendi 5. juuli 2017. aasta 

resolutsioonis; kordab oma varasemaid 

üleskutseid komisjonile, et see tagaks liidu 

osalemise liikmesriikide kaitsealastes 

teadus- ja arendusprogrammides või 

vajaduse korral koos tööstusega 

korraldatud programmides, nagu on 

osutatud Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklites 185 ja 187; 

21. märgib, et komisjonil on kavatsus 

teha ettepanek kaitseuuringute 

eriprogrammi koostamiseks 
sihtotstarbelise eelarvega ja oma 

eeskirjadega järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et 

ainult liikmesriigid peaksid andma ühise 

kaitsefondi jaoks resursse; kutsub 

komisjoni üles piirama liidu panust 

haldusabisse liikmesriikide teostatavates 

ja rahastatavates kaitsealastes teadus- ja 

arendusprogrammides; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22.  tunnustab komisjoni ettepanekut 

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 

arendamise programmi kohta; rõhutab, et 

liidu meetmetel, millega toetatakse, 

koordineeritakse või täiendatakse 

liikmesriikide meetmeid kaitsevaldkonnas, 

peaks olema eesmärk aidata kaasa ühise 

kaitsepoliitika järkjärgulisele 

kujundamisele, nagu on osutatud muu 

hulgas ELi toimimise lepingu artikli 2 

lõikes 4, ning mis seetõttu peaks hõlmama 

ühist arengut, standardimist, 

sertifitseerimist ja hooldust, mis tagavad 

koostööprogrammide suurema 

koostalitlusvõime; palub, et komisjon 

edendaks uut Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programmi 
võimalikult laialdaselt ning innustaks 

eelkõige VKEsid ühistes piiriülestes 

projektides osalema; 

22.  võtab teadmiseks komisjoni 

ettepaneku Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programmi kohta; 

rõhutab, et komisjoni meetmetel, millega 

toetatakse, koordineeritakse või toetatakse 

liikmesriikide meetmeid kaitsevaldkonnas, 

peaks olema eesmärk aidata kaasa sellise 

tulemusliku Euroopa kaitseturu 

loomisele, mis toodab sõjatehnoloogiat 

ainuüksi liikmesriikide tarbeks ja mitte 

ekspordi eesmärkidel, ning mis seetõttu 

peaks hõlmama ühist arengut, 

standardimist, sertifitseerimist ja hooldust, 

mis tagavad koostööprogrammide suurema 

koostalitlusvõime; palub, et komisjon 

edendaks tõhusale koostööle 

kaitsetööstussektoris suunatud uue 

koostöömehhanismi mõtet võimalikult 

laialdaselt ning innustaks eelkõige VKEsid 

ühistes piiriülestes projektides osalema;  
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. kutsub komisjoni, nõukogu ning 

komisjoni asepresidenti ja liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat üles alustama koos Euroopa 

Parlamendiga ühise kaitsepoliitika 

järkjärgulise kujundamise teemal 

institutsioonidevahelist dialoogi; rõhutab, 

et järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus tuleks ette näha 

täisväärtuslik ELi kaitse-eelarve ÜJKP 

kõigi sisemiste aspektide tarbeks ja selle 

rakendamiseks tuleks välja töötada 

Lissaboni lepingu ulatusele vastav 

reeglistik; rõhutab vajadust vaadata läbi 

Athena mehhanism, et laiendada nende 

operatsioonide rida, mille korraldamise 

kulud loetakse ühiseks, ja stimuleerida 

osalemist ÜJKP missioonides ja 

operatsioonides; 

27. kutsub Euroopa Ülemkogu üles 

arutama avalikult küsimust, kas algatada 

või mitte algatada ühise kaitsepoliitika 

järkjärguline kujundamine, ja teha selle 

kohta otsus vastavalt ELi lepingu artikli 

42 lõikele 2, milles nõutakse ühehäälset 

otsust; rõhutab vajadust vaadata läbi 

Athena mehhanism, et laiendada nende 

operatsioonide rida, mille korraldamise 

kulud loetakse ühiseks, ja stimuleerida 

osalemist ÜJKP missioonides ja 

operatsioonides; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. rõhutab, et alaline struktureeritud 

koostöö peaks arenema liidu raamistikus 

ning et liit peaks seda koostööd tõhusalt 

toetama, võttes täielikult arvesse 

liikmesriikide kaitsealaseid pädevusi; 

kordab oma nõudmist, et struktureeritud 

koostööd tuleb liidu eelarvest asjakohaselt 

rahastada; on seisukohal, et osalemine 

kõigis ÜJKP kohaldamisalasse kuuluvates 

liidu ametites ja organites, sealhulgas 

Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledžis, 

tuleks alalise struktureeritud koostöö puhul 

seada nõudeks; kordab oma nõudmist, et 

ELi lahingugruppide süsteemi tuleks 

muudetud Athena mehhanismi raames 

käsitada ühise kulutusena; 

32. rõhutab, et alaline struktureeritud 

koostöö peaks arenema liidu raamistikus 

ning et liit peaks seda koostööd tõhusalt 

toetama, võttes täielikult arvesse 

liikmesriikide kaitsealaseid pädevusi; 

taunib asjaolu, et liikmesriigid võtsid 13. 

novembril 2017. aastal allkirjastatud 

ühisteates alalise struktureeritud koostöö 

kohta kohustuse suurendada 

kaitsekulutusi ja kasutada ELi 

eelarvevahendeid kaitsealastel 

eesmärkidel; on seisukohal, et osalemine 

kõigis ÜJKP kohaldamisalasse kuuluvates 

liidu ametites ja organites, sealhulgas 

Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledžis, 

tuleks alalise struktureeritud koostöö puhul 

seada nõudeks; kordab oma nõudmist, et 

ELi lahingugruppide süsteemi tuleks 

muudetud Athena mehhanismi raames 

käsitada ühise kulutusena; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. nõuab alalise struktureeritud 

koostöö raames täieõigusliku ELi tsiviil- ja 

sõjalise strateegilise peakontori loomist, 

mis koosneks olemasolevast sõjaliste 

missioonide plaanimise ja juhtimise 

teenistusest (MPCC), tsiviilmissioonide 

plaanimise ja juhtimise teenistusest 

(CPCC) ning kriisiohjamise ja 

planeerimise direktoraadist (CMPD) ning 

mis pakuks platvormi integreeritud 

tegevustoele kogu plaanimistsükli jooksul, 

alates algsest poliitilisest kontseptsioonist 

kuni üksikasjalike plaanideni välja; 

34. nõuab täieõigusliku ELi sõjalis-

strateegilise peakontori loomist, mis 

koosneks olemasolevast sõjaliste 

missioonide plaanimise ja juhtimise 

teenistusest (MPCC) ja kriisiohjamise ja 

planeerimise direktoraadist (CMPD) ning 

mis pakuks platvormi integreeritud 

tegevustoele kogu plaanimistsükli jooksul, 

alates algsest poliitilisest kontseptsioonist 

kuni üksikasjalike plaanideni välja; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. rõhutab, et kaitseküsimuste iga-

aastane kooskõlastatud läbivaatamine 

peaks põhinema ELi julgeoleku ja kaitse 

valgel raamatul ja võimearendusplaanil 

ning olema suunatud kõikidele ÜJKP-ga 

seotud võimetele, seda eelkõige alalises 

struktureeritud koostöös osalevate 

liikmesriikide puhul; on seisukohal, et 

kaitseküsimuste iga-aastasel 

kooskõlastatud läbivaatamisel tuleks 

esitada konkreetsed ettepanekud, et 

kõrvaldada puudused ja tuvastada, kus 

oleks liidu meede asjakohane, ning neid 

ettepanekuid tuleks arvesse võtta ELi 

järgmise aasta eelarve planeerimisel; 

rõhutab, et komisjonil ja Euroopa 

Kaitseagentuuril on vaja teha koostööd 

kavandatava Euroopa Kaitsefondi 

kaitsevõime ja teadusuuringute vahendite 
iga-aastaste tööprogrammide 

kujundamisel; tuletab meelde, et Euroopa 

Kaitseagentuuril peaks olema selge roll 

mitte ainult programmi väljatöötamisel, 

vaid ka kaitsevõime vahendi kaudu 

rahastatavate projektide juhtimisel; 

43. rõhutab, et kaitseküsimuste iga-

aastane kooskõlastatud läbivaatamine 

peaks põhinema ELi julgeoleku ja kaitse 

valgel raamatul ja võimearendusplaanil 

ning olema suunatud kõikidele ÜJKP-ga 

seotud võimetele, seda eelkõige alalises 

struktureeritud koostöös osalevate 

liikmesriikide puhul; on seisukohal, et 

kaitseküsimuste iga-aastasel 

kooskõlastatud läbivaatamisel tuleks 

esitada konkreetsed ettepanekud, et 

kõrvaldada puudused ja tuvastada, kus 

oleks liidu meede asjakohane; rõhutab, et 

komisjonil ja Euroopa Kaitseagentuuril on 

vaja teha koostööd iga-aastaste 

tööprogrammide kujundamisel; tuletab 

meelde, et Euroopa Kaitseagentuuril peaks 

olema selge roll mitte ainult programmi 

väljatöötamisel, vaid ka projektide 

juhtimisel; 

Or. en 



AM\1141468ET.docx  PE614.283v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2017 A8-0351/25 

Muudatusettepanek  25 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Aastaaruanne ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta 

2017/2123(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. tunnustab Euroopa Liidu juhitavate 

Vahemere merevägede (EUNAVFOR 

Med) tegevust ning palub komisjoni 

asepresidendil ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja 

liikmesriikidel suurendada toetust 

kohalikele julgeolekujõududele Vahemere 

lõunarannikul; 

50. võtab teadmiseks Euroopa Liidu 

juhitavate Vahemere merevägede 

(EUNAVFOR Med) tegevuse ning palub 

komisjoni asepresidendil ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 

esindajal ja liikmesriikidel suurendada 

toetust kohalikele julgeolekujõududele 

Vahemere lõunarannikul, ning nõuab, et 

eelkõige Liibüa rannikuvalve ja muude 

Liibüa osalejatega koostööd tehes 

järgitaks rangelt rahvusvahelist 

humanitaarõigust ja rahvusvahelist 

inimõigustealast õigust; 

Or. en 

 

 


