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Volitus 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse 7. juuni 2017. aasta 

aruteludokumenti Euroopa kaitse tuleviku 

kohta, 

 võttes arvesse 7. juuni 2017. aasta 

aruteludokumenti Euroopa kaitse tuleviku 

kohta ning selle mõju neutraalsetele 

liikmesriikidele, nagu Iirimaa, 

Or. en 
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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; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et reeglitepõhisele 

maailmakorraldusele esitatakse ELi 

naabruses ja kaugemalgi üha rohkem 

väljakutseid nii poliitilis-sõjalisel tasandil 

kui ka – eriti viimasel ajal – kaubanduse 

ja majanduse tasandil; märgib, et nendele 

süsteemsetele väljakutsetele lisandub 

strateegilise rahvusvahelise keskkonna 

jätkuv halvenemine, mida iseloomustavad 

nii riikidevahelised kui ka -sisesed 

konfliktid ja vägivald, terrorism, riikide 

kokkuvarisemine, küber- ja 

hübriidrünnakud ühiskonna tugisammaste 

vastu, kliimamuutuste tagajärjed ning 

loodusõnnetused; märgib, et kõige tähtsam 

peaks olema reeglitepõhise rahvusvahelise 

korra, rahvusvahelise õiguse ja liberaalse 

demokraatia väärtuste kaitse, millesse tuleb 

suhtuda kompromissitult; 

1. märgib, et reeglitepõhisele 

maailmakorraldusele esitatakse ELi 

naabruses ja kaugemalgi üha rohkem 

väljakutseid; märgib, et nendele 

süsteemsetele väljakutsetele lisandub 

strateegilise rahvusvahelise keskkonna 

jätkuv halvenemine, mida iseloomustavad 

nii riikidevahelised kui ka -sisesed 

konfliktid ja vägivald, terrorism, riikide 

kokkuvarisemine, küber- ja 

hübriidrünnakud ühiskonna tugisammaste 

vastu, kliimamuutuste tagajärjed ning 

loodusõnnetused; märgib, et kõige tähtsam 

peaks olema reeglitepõhise rahvusvahelise 

korra, rahvusvahelise õiguse ja liberaalse 

demokraatia väärtuste kaitse, millesse tuleb 

suhtuda kompromissitult; 

Or. en 
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Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et Venemaa hiljutine 

tegevus ja poliitika on vähendanud 

stabiilsust ja muutnud 

julgeolekukeskkonda, ning toonitab, et 

EL ja liikmesriigid peavad võtma 

Venemaa suhtes ühtsema strateegilise 

seisukoha; 

välja jäetud 

Or. en 
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Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. märgib murega, et närvimürgi 

Novitšok kasutamine Salisburys 2018. 

aasta märtsis oli esimene selline rünnak 

Euroopas alates II maailmasõjast ning 

see lõppes ELi kodaniku surmaga; nõuab 

tungivalt, et Euroopa Ülemkogu 

kehtestaks keemiarelvade kasutamise ja 

leviku eest vastutavate isikute suhtes 

piiravad meetmed; 

välja jäetud 

Or. en 
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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; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. märgib, et seda koostöövajadust on 

viimastel aastatel üha rohkem tunnistama 

hakatud, ning peab kiiduväärseks selles 

küsimuses tehtud edusamme, nagu alalise 

struktureeritud koostöö (PESCO) 

sisseseadmine, ehkki konkreetseid 

tulemusi ei ole veel nõuetekohaselt 

hinnatud; on seisukohal, et EL peaks 

tugevdama dialoogi ja koostööd oma 

naabruses asuvate kolmandate riikidega, 

samuti piirkondlike ja allpiirkondlike 

organisatsioonidega; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab siiski, et praegu on 

koostöö alles arengujärgus ja selleks on 

vaja palju rohkem ära teha, et EL ja 

liikmesriigid saaksid hakata tihedast, 

jätkusuutlikust ja pikaajalisest 

kaitsealasest koostööst kasu lõikama; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. rõhutab Euroopa kaitsevõime 

edasise integreerimise praktilist ja rahalist 

kasulikkust; rõhutab, et kaitsekulutuste 

mõjuulatust ja tõhusust on võimalik 

suurendada kõigi sidusrühmade 

laiaulatusliku ja usaldusväärse töö kaudu, 

ilma et kaitsekulutusi endid suurendataks; 

10. rõhutab, et kaitsekulutuste 

mõjuulatust ja tõhusust on võimalik 

suurendada kõigi sidusrühmade 

laiaulatusliku ja usaldusväärse töö kaudu, 

ilma et kaitsekulutusi endid suurendataks; 

Or. en 
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Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. märgib, et ELi liikmesriikide kaitse 

sõltub esmajoones nende poliitilisest 

tahtest ja sõjalisest suutlikkusest täita oma 

kohustusi ebakindlas strateegilises 

keskkonnas; rõhutab Euroopa ja Põhja-

Ameerika demokraatlike riikide 

julgeolekut ja kaitset käsitleva Atlandi-

ülese sideme tähtsust; väljendab siiski 

muret selle olulise suhte praeguse olukorra 

pärast ning palub, et kõik asjaomased 

poliitilised ja ühiskondlikud jõud mõlemal 

pool Atlandi ookeani pigem tugevdaksid, 

mitte ei murendaks seda; rõhutab vajadust 

vältida kaubandussuhetes esinenud 

hiljutiste raskuste ülekandumist Atlandi-

ülesele julgeolekualasele sidemele; 

rõhutab, et hästi määratletud strateegiline 

autonoomia edendab Euroopa julgeolekut 

ning ELi ja NATO suhteid; kordab 

sellega seoses, et vajadus Euroopa tasandi 

kaitsekoostöö järele on suurenenud ning 

et oluline on koondada ressursid 

peamistele prioriteetidele; 

11. märgib, et ELi liikmesriikide kaitse 

sõltub esmajoones nende poliitilisest 

tahtest ja sõjalisest suutlikkusest täita oma 

kohustusi ebakindlas strateegilises 

keskkonnas; rõhutab Euroopa ja Põhja-

Ameerika demokraatlike riikide 

julgeolekut ja kaitset käsitleva Atlandi-

ülese sideme tähtsust; väljendab siiski 

muret selle olulise suhte praeguse olukorra 

pärast ning palub, et kõik asjaomased 

poliitilised ja ühiskondlikud jõud mõlemal 

pool Atlandi ookeani pigem tugevdaksid, 

mitte ei murendaks seda; rõhutab vajadust 

vältida kaubandussuhetes esinenud 

hiljutiste raskuste ülekandumist Atlandi-

ülesele julgeolekualasele sidemele; 

Or. en 

 

 


