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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0375/1 

Muudatusettepanek  1 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et liikmesriigid 

soovivad kujundada järk-järgult välja ühise 

kaitsepoliitika, mis võib viia Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 42 osutatud 

ühiskaitseni ning tugevdada Euroopa 

identiteeti ja sõltumatust, et edendada 

rahu, julgeolekut ja progressi Euroopas ja 

kogu maailmas;  

A. arvestades, et liikmesriigid ei ole 

veel otsustanud kujundada järk-järgult 

välja ühist kaitsepoliitikat, mis võib viia 

Euroopa Liidu lepingu artiklis 42 osutatud 

ühiskaitseni, ning arvestades, et selline 

otsus tuleb võtta Euroopa Ülemkogus 

vastu ühehäälselt ja seejärel ratifitseerida 

kooskõlas kõikide liikmesriikide 

põhiseaduslike nõuetega; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Muudatusettepanek  2 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et probleemid on liiga 

suured, et mõni riik saaks neid üksi edukalt 

lahendada; toonitab, et on väga oluline, et 

EL reageeriks nendele probleemidele 

kiiresti, sidusalt, tõhusalt, üksmeelselt ning 

liitlaste, partnerite ja teiste rahvusvaheliste 

organisatsioonidega kooskõlastatult; 

märgib, et ühine julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) aitab paljude nende 

probleemidega tegeleda, kuid seda tuleks 

kasutada tõhusamalt ja kooskõlas muude 

välis- ja sisemeetmetega, et EL saaks 

aidata otsustavalt kaasa rahvusvaheliste 

kriiside ohjamisele ning kasutada oma 

strateegilist autonoomiat; juhib tähelepanu 

asjaolule, et ÜJKP institutsioonid ja 

arvukad vahendid on juba olemas, ning 

nõuab tungivalt, et liikmesriigid neid 

viivitamata kasutaksid; 

2. rõhutab, et probleemid on liiga 

suured, et mõni riik saaks neid üksi edukalt 

lahendada; toonitab, et on väga oluline, et 

EL reageeriks nendele probleemidele 

kiiresti, sidusalt, tõhusalt, üksmeelselt ning 

liitlaste, partnerite ja teiste rahvusvaheliste 

organisatsioonidega kooskõlastatult; 

märgib, et ühine julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) aitab paljude nende 

probleemidega tegeleda, kuid seda tuleks 

kasutada tõhusamalt ja kooskõlas muude 

välis- ja sisemeetmetega, et EL saaks 

aidata otsustavalt kaasa rahvusvaheliste 

kriiside ohjamisele; juhib tähelepanu 

asjaolule, et ÜJKP institutsioonid ja 

arvukad vahendid on juba olemas, ning 

nõuab tungivalt, et liikmesriigid neid 

viivitamata kasutaksid; rõhutab, et liidu 

esimene vastus praegustele probleemidele 

peaks olema ennetav, tsiviilotstarbeline ja 

diplomaatiline ning ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika sõjalist komponenti tuleks 

kasutada alles viimase abinõuna; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Muudatusettepanek  3 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. kutsub liikmesriike üles seadma 

eesmärgiks kulutada 2 % SKPst kaitsele 

ning 20 % oma kaitse-eelarvest Euroopa 

Kaitseagentuuri (EDA) poolt vajalikuks 

peetavale varustusele, sh seonduvale 

teadus- ja arendustegevusele;  

14. palub, et liikmesriigid kulutaksid 

20 % oma kaitsevaldkonna teadus- ja 

arendustegevuse eelarvest ühiselt, nagu 

juba 2007. aastal kokku lepiti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Muudatusettepanek  4 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. kiidab heaks kaitse jaoks eraldi 

rubriigi loomise komisjoni mitmeaastast 

finantsraamistikku käsitlevas ettepanekus 

ja eelkõige eelarverea loomise Euroopa 

Kaitsefondi ja sõjaväelise liikuvuse 

projektide rahastamiseks; arvab, et need 

otsused nõuavad tõenäoliselt 

tsentraliseeritud kaitsealast haldust 

komisjoni tasandil; rõhutab, et selle 

eelarverea rahalisi vahendeid tuleks 

kulutada ainult kaitse-eesmärkideks ilma 

politiseerimiseta, sest julgeolek on 

jagamatu ja peaks olema kooskõlas 

liikmesriikide suutlikkuse ja 

taristuvajadustega, aga ka ELi 

püüdlustega saavutada strateegiline 

autonoomia; 

15. peab ülimalt kahetsusväärseks, et 

mitmeaastases finantsraamistikus 2021–

2027 on praeguse finantsperspektiiviga 

võrreldes märkimisväärselt, st ligikaudu 

kahe kolmandiku võrra vähendatud 

rahalisi vahendeid, mis on ette nähtud 

konfliktide ennetamiseks tsiviiltegevuse 

abil ja rahu kindlustamiseks; nõuab 

tungivalt, et Euroopa välisteenistus ja 

komisjon vaataksid selle seisukoha läbi ja 

kahekordistaksid tulevases mitmeaastases 

finantsraamistikus investeeringuid 

konfliktide ennetamisse, mis toimub 

tsiviiltegevuse abil;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Muudatusettepanek  5 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. märgib sõjaväelise liikuvuse üha 

suurenevat rolli Euroopa kaitsevaldkonna 

tegevuskavas; rõhutab, et sõjaväeline 

liikuvus on praeguses ohukeskkonnas 

tähtis strateegiline vahend, mis on oluline 

nii ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kui 

ka liikmesriikide muude mitmepoolsete 

kohustuste jaoks, sh NATO; toonitab, kui 

oluline on kohandada olemasolevad 

võrgustikud sõjaväelise liikuvuse 

vajadustega; kiidab seetõttu heaks 

sõjaväelise liikuvuse lisamise mitte ainult 

uue Euroopa ühendamise rahastu 

ettepanekusse, vaid ka alalisse 

struktureeritud koostöösse, ning selle tähtsa 

rolli ELi ja NATO vahelises koostöös; 

rõhutab, et neid erinevaid projekte tuleb 

nõuetekohaselt koordineerida, sealhulgas 

liitlastega, et nendega saavutataks soovitud 

tulemused; kiidab heaks komisjoni 

ettepaneku eraldada järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus (2021–

2027) Euroopa ühendamise rahastu 

kaudu 6,5 miljardit eurot sõjaväelise 

liikuvuse projektidele;  

16. võtab teadmiseks sõjaväelise 

liikuvuse teema Euroopa kaitsevaldkonna 

tegevuskavas; rõhutab, et sõjaväeline 

liikuvus on praeguses ohukeskkonnas 

tähtis strateegiline vahend, mis on oluline 

nii ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kui 

ka liikmesriikide muude mitmepoolsete 

kohustuste jaoks, sh NATO; toonitab, kui 

oluline on kohandada olemasolevad 

võrgustikud sõjaväelise liikuvuse 

vajadustega; võtab seetõttu teadmiseks 

sõjaväelise liikuvuse lisamise alalisse 

struktureeritud koostöösse ning selle tähtsa 

rolli ELi ja NATO vahelises koostöös; 

rõhutab, et neid erinevaid projekte tuleb 

nõuetekohaselt koordineerida, sealhulgas 

liitlastega, et nendega saavutataks soovitud 

tulemused;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. kiidab heaks Euroopa 

kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 

programmi loomise eesmärgiga toetada 

Euroopa Liidu kaitsetööstuse 

konkurentsi- ja uuendusvõimet 2020. 

aastaks 500 miljoni euroga; nõuab selle 

kiiret elluviimist;  

28. arvab, et komisjon peaks 

reguleerima Euroopa Liidus kaitsesektorit 

ning pakkuma oma abi ja kogemusi 

tööstusprotsesside ja koostööprojektide 

tõhususe ja läbipaistvuse 

märkimisväärseks suurendamiseks; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Muudatusettepanek  7 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. peab kiiduväärseks ettepanekut 

võtta vastu määrus, millega luuakse 

Euroopa Kaitsefond, ja komisjoni poolt 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

ettepanekus kavandatud märkimisväärset 

rahastamist; kutsub üles võtma arvesse 

esialgseid kogemusi, mis on saadud 

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 

arendamise programmi ning kaitsealaseid 

teadusuuringuid käsitleva katseprojekti ja 

ettevalmistava meetme rakendamisel; 

toonitab, et Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programmi 

tulemusi tuleks nõuetekohaselt arvesse 

võtta, ning väljendab lootust, et ettepaneku 

suhtes jõutakse võimalikult kiiresti 

kokkuleppele, et toetada Euroopa 

kaitsetööstust ja selle suutlikkust 

partneritega koostööd teha;  

30. peab kiiduväärseks ettepanekut 

võtta vastu määrus, millega luuakse 

Euroopa Kaitsefond, ja komisjoni poolt 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

ettepanekus kavandatud märkimisväärset 

rahastamist; kutsub üles võtma arvesse 

esialgseid kogemusi, mis on saadud 

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 

arendamise programmi ning kaitsealaseid 

teadusuuringuid käsitleva katseprojekti ja 

ettevalmistava meetme rakendamisel; 

toonitab, et Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programmi 

tulemusi tuleks nõuetekohaselt arvesse 

võtta, ning väljendab lootust, et 

parlamendi seisukoht ülemääraseid 

kahjustusi tekitavate relvade, näiteks 

autonoomsete surmavate relvasüsteemide 

lubamatuse osas jääb muutumatuks;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. rõhutab veelkord, et Euroopa 

Kaitseagentuur peaks rakendama Euroopa 

võimete- ja relvastuspoliitika raames ja 

Lissaboni lepinguga ette nähtud ulatuses 

võetavaid liidu meetmeid; rõhutab, et 

Euroopa Kaitseagentuuri haldus- ja 

tegevuskulusid tuleks rahastada liidu 

eelarvest; kiidab heaks Euroopa 

Kaitseagentuuri eelarves tehtud väikesed 

kohandused, kuid rõhutab, et Euroopa 

Kaitseagentuuri suurenenud kohustused 

muu hulgas alalise struktureeritud 

koostöö, kaitseküsimuste iga-aastase 

kooskõlastatud läbivaatamise ja Euroopa 

Kaitsefondi kontekstis nõuavad 

asjakohast rahastamist;  

32. rõhutab veelkord, et Euroopa 

Kaitseagentuur peaks rakendama Euroopa 

võimete- ja relvastuspoliitika raames ja 

Lissaboni lepinguga ette nähtud ulatuses 

võetavaid liidu meetmeid; kiidab heaks 

Euroopa Kaitseagentuuri eelarves tehtud 

väikesed kohandused; 

Or. en 
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Bodil Valero 
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Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 34 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. peab kiiduväärseks hiljuti ELi ühise 

lähenemisviisi raames võetud meetmeid 

ÜJKP tsiviiltegevuse tugevdamiseks, 

eeskätt ÜJKP tsiviilmissioonide võimekuse 

ja reageerimisvõime arendamist ning 

keskendumist probleemide lahendamise 

tõhustamisele sise- ja välistegevuses; 

rõhutab, et nõukogu ja komisjon peaksid 

eraldama järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus rohkem vahendeid 

tsiviilkonfliktide ennetamisele, mis 

suurendab ELi tähtsust rahvusvahelisel 

tasandil; nõuab ÜJKP struktuuride ja 

menetluste kohandamist, et alustada ja 

suunata tsiviil- ja sõjaväemissioone ning 

operatsioone kiiremini, tõhusamalt ja 

integreeritumalt; 

34. peab kiiduväärseks hiljuti ELi ühise 

lähenemisviisi raames võetud meetmeid 

ÜJKP tsiviiltegevuse tugevdamiseks, 

eeskätt ÜJKP tsiviilmissioonide võimekuse 

ja reageerimisvõime arendamist ning 

keskendumist probleemide lahendamise 

tõhustamisele; rõhutab, et nõukogu ja 

komisjon peaksid eraldama järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus rohkem 

vahendeid tsiviilkonfliktide ennetamisele, 

mis suurendab ELi tähtsust rahvusvahelisel 

tasandil; nõuab ÜJKP struktuuride ja 

menetluste kohandamist, et alustada ja 

suunata tsiviil- ja sõjaväemissioone ning 

operatsioone kiiremini, tõhusamalt ja 

integreeritumalt;  

Or. en 



 

AM\1171277ET.docx  PE631.558v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0375/10 
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Bodil Valero 
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Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 34 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  34 a. nõuab algatust, et tugevdada 

märkimisväärselt ÜJKP tsiviiltegevust, 

olgu siis ÜJKP tsiviiltegevuse kokkuleppe 

või muude vahendite kaudu; tuletab 

meelde, et aluslepingu kohaselt on ÜJKP 

tsiviiltegevuse ülesanne kriiside ohjamine 

ja institutsioonide stabiliseerimine 

ebakindlates konfliktijärgsetes riikides, 

mitte rände haldamine;  

Or. en 

 

 


