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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. rõhutab, et Venemaa okupatsioon 

Ukrainas kestab endiselt, Minski 

kokkuleppeid – ilma milleta ei saa 

konflikti lahendatuks lugeda – ei ole 

rakendatud ning Krimmi ebaseaduslik 

annekteerimine ja militariseerimine 

jätkub; on sügavalt mures asjaolu pärast, 

et Venemaa ülepaisutatud õppused, 

sõjaline tegevus ja hübriidtaktika (sh 

küberterrorism, võltsuudiste ja väärinfo 

levitamise kampaaniad ning majanduslik 

ja energiaalane väljapressimine) 

destabiliseerivad idapartnerluse riike ja 

Lääne-Balkanit ning need on suunatud 

ka lääne demokraatia vastu, sest 

suurendavad neis riikides sisepingeid; on 

mures asjaolu pärast, et ELi naabruse 

julgeolekukeskkond jääb veel aastateks 

äärmiselt volatiilseks; rõhutab Lääne-

Balkani riikide strateegilist tähtsust ELi 

julgeoleku ja stabiilsuse jaoks ning 

vajadust keskenduda ELis seda piirkonda 

hõlmavale poliitilisele tegevusele ja 

tugevdada seda, sh laiendades ÜJKP 

missioonide mandaati; on kindlalt 

veendunud, et selleks, et EL ei oleks nii 

haavatav, on vaja suurendada 

integratsiooni ja koordineerimist; 

7. on mures asjaolu pärast, et ELi 

naabruse julgeolekukeskkond on endiselt 

volatiilne; rõhutab Lääne-Balkani riikide 

strateegilist tähtsust ELi julgeoleku ja 

stabiilsuse jaoks ning vajadust keskenduda 

ELis seda piirkonda hõlmavale poliitilisele 

tegevusele ja tugevdada seda, sh laiendades 

ÜJKP missioonide mandaati; on kindlalt 

veendunud, et selleks, et EL ei oleks nii 

haavatav, on vaja suurendada 

integratsiooni ja koordineerimist; 

Or. en 
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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;  

välja jäetud 

Or. en 
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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. märgib sõjaväelise liikuvuse üha 

suurenevat rolli Euroopa kaitsevaldkonna 

tegevuskavas; rõhutab, et tasakaalustatud 

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 

geograafiliselt tasakaalustada ja 

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; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. toonitab, et EL peab kohaldama 

kõiki olemasolevaid poliitikavahendeid 

pehmest jõust kuni kõva jõuni ning 

lühiajalistest meetmetest kuni pikaajalise 

poliitikani; kinnitab taas, et oluline on 

arendada ühistegevuse ja jagamise kaudu 

välja vajalik tsiviil- ja sõjaväeline 

võimekus, et tegeleda Euroopas ja selle 

ümbruses laiaulatuslike 

julgeolekuprobleemidega, mida on 

kirjeldatud ELi üldises välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegias; tuletab 

meelde, et ELi üldises välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegias 

julgustatakse tegema liidus tihedat 

kaitsealast koostööd;  

20. toonitab, et EL peab kohaldama 

kõiki olemasolevaid poliitikavahendeid 

lühiajalistest meetmetest kuni pikaajalise 

poliitikani; kinnitab taas, et oluline on 

arendada ühistegevuse ja jagamise kaudu 

välja vajalik tsiviil- ja sõjaväeline 

võimekus, et tegeleda Euroopas ja selle 

ümbruses laiaulatuslike 

julgeolekuprobleemidega, mida on 

kirjeldatud ELi üldises välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegias; tuletab 

meelde, et ELi üldises välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegias 

julgustatakse tegema liidus tihedat 

kaitsealast koostööd; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. leiab, et ELi liikmesriigid peavad 

püüdma parandada sõjalist võimekust, et 

hõlmata kõik maa, õhu, kosmose, mere ja 

kübermaailmaga seotud aspektid, sh 

strateegilised põhitegurid, ning muuta ELi 

ÜJKP seeläbi tõsiseltvõetavaks jõuks; 

rõhutab vajadust investeerida luuresse, 

seiresse ja kohaluuresse, satelliitsidesse, 

kosmosele autonoomse juurdepääsu 

tagamisse ja maa püsivasse vaatlemisse, et 

välis- ja siseohtusid paremini hinnata;

  

21. leiab, et ELi liikmesriigid peavad 

püüdma parandada sõjalist võimekust, et 

muuta ELi ÜJKP seeläbi tõsiseltvõetavaks 

jõuks; rõhutab vajadust investeerida 

luuresse, seiresse ja kohaluuresse, 

satelliitsidesse, kosmosele autonoomse 

juurdepääsu tagamisse ja maa püsivasse 

vaatlemisse, et välis- ja siseohtusid 

paremini hinnata; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. rõhutab, et eriti tuleks tähtsustada 

sõjaväelise liikuvusega seotud jõupingutusi 

ning nendega tuleks toetada ÜJKP 

missioonide ja operatsioonide tõhusat 

rakendamist ja alliansi kaitsepositsiooni; 

julgustab seetõttu organisatsioone jätkama 

sõjaväelise liikuvuse vallas võimalikult 

tihedat koostööd ning töötama muu hulgas 

välja ühised nõuded, et lihtsustada sõjaliste 

jõudude ja varustuse kiiret liikumist 

Euroopas, pidades silmas mitmest suunast 

(peamiselt lõunast ja idast) ähvardavaid 

probleeme; kutsub komisjoni üles toetama 

neid jõupingutusi vajalike 

investeeringutega ja vajaduse korral 

õigusaktidega; toonitab vajadust lihtsustada 

haldusmenetlusi kiirreageerimisüksuste 

piiriüleseks kasutamiseks ELis;  

53. rõhutab, et eriti tuleks tähtsustada 

geograafiliselt tasakaalustatud sõjaväelise 

liikuvusega seotud jõupingutusi ning 

nendega tuleks toetada ÜJKP missioonide 

ja operatsioonide tõhusat rakendamist ja 

alliansi kaitsepositsiooni; julgustab seetõttu 

organisatsioone jätkama sõjaväelise 

liikuvuse vallas võimalikult tihedat 

koostööd ning töötama muu hulgas välja 

ühised nõuded, et lihtsustada sõjaliste 

jõudude ja varustuse kiiret liikumist 

Euroopas, pidades silmas mitmest suunast 

(peamiselt lõunast ja idast) ähvardavaid 

probleeme; kutsub komisjoni üles toetama 

neid jõupingutusi vajalike 

investeeringutega ja vajaduse korral 

õigusaktidega; toonitab vajadust lihtsustada 

haldusmenetlusi kiirreageerimisüksuste 

piiriüleseks kasutamiseks ELis; 

Or. en 

 

 


