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Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. leiab, et liikmesriigid ja EL peavad 

kiiremas korras julgeolekusse ja kaitsesse 

rohkem investeerima ja et kaitsealane 

solidaarsus ja koostöö peaks saama 

normiks, nagu on sätestatud ELi üldises 

välis- ja julgeolekupoliitika strateegias; 
kiidab heaks ELi üldise välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia julgeoleku- ja 

kaitsesätete rakendamisel seni tehtud 

edusammud; usub, et need saavutused 

loovad tulevikus võimalused oluliste 

struktuuriliste muutuste jaoks;  

13. kiidab heaks ELi üldise välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia julgeoleku- ja 

kaitsesätete rakendamisel seni tehtud 

edusammud; usub, et need saavutused 

loovad tulevikus võimalused oluliste 

struktuuriliste muutuste jaoks; 

Or. en 
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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; 

välja jäetud 

Or. en 
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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. ei poolda kaitse jaoks eraldi rubriigi 

loomist komisjoni mitmeaastast 

finantsraamistikku käsitlevas ettepanekus 

ja eelkõige eelarverea loomist Euroopa 

Kaitsefondi ja sõjaväelise liikuvuse 

projektide rahastamiseks; tuletab meelde, 

et uue, julgeolekut ja kaitset käsitleva 

V rubriigi, ELi kaitseuuringute 

programmi, Euroopa Kaitsefondi ja 

sõjaväelise liikuvuse loomisega rikutakse 

selgelt ELi lepingu artikli 41 lõike 2 

sätteid, mille kohaselt ei tohi liidu 

eelarvest katta sõjalise ja kaitsepoliitilise 

tähendusega tegevusest tulenevaid 

kulusid; peab taunitavaks ja ülimalt 

kahetsusväärseks enneolematut kiirust, 

millega ELi militariseeritakse; tuletab 

meelde, et parim viis säilitada ja edendada 

rahu ja stabiilsust on keskenduda vaesuse 

kaotamisele, humanitaarabile, kestlikule 
ja õiglasele majandus- ja sotsiaalsele 

arengule, konfliktide rahumeelsele ja 

diplomaatilisele lahendamisele, 

desarmeerimisele, vägede 

demobiliseerimisele ja taasintegreerimise 

programmidele;  

Or. en 
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Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. nõuab täpsete suuniste koostamist, 

et luua Euroopa Liidu lepingu artikli 42 

lõike 7 aktiveerimiseks ja rakendamiseks 

konkreetne raamistik; nõuab seetõttu ELi 

julgeolekut ja kaitset käsitleva valge 

raamatu väljatöötamist ja vastuvõtmist, 

millega tagataks, et nii praeguste kui ka 

tulevaste suutlikkuse suurendamise 

protsesside aluseks on ELi 

julgeolekuhuvid;  

18. nõuab täpsete suuniste koostamist, 

et luua Euroopa Liidu lepingu artikli 42 

lõike 7 aktiveerimiseks ja rakendamiseks 

konkreetne raamistik, tagamaks et seda ei 

saa kunagi väärkasutada; nõuab seetõttu 

ELi julgeolekut ja kaitset käsitleva valge 

raamatu väljatöötamist ja vastuvõtmist, 

millega tagataks, et nii praeguste kui ka 

tulevaste suutlikkuse suurendamise 

protsesside aluseks on ELi 

julgeolekuhuvid; 

Or. en 
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Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. kiidab ka heaks komisjoni 

asepresidendi ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja tehtud 

ettepaneku (mida komisjon toetas) Euroopa 

rahutagamisrahastu kohta, millest 

rahastataks teatavaid ELi kaitsekulutusi, 

nagu Aafrika Liidu rahuvalvemissioonid, 

omaenda ÜJKP sõjaliste operatsioonide 

ühised kulud ning partnerite suutlikkuse 

suurendamine, mida Euroopa Liidu lepingu 

artikli 41 lõike 2 kohaselt eelarve kaudu ei 

rahastata; kinnitab uuesti vajadust vältida 

kattuvusi muude olemasolevate 

vahenditega; märgib eelkõige Athena 

mehhanismi ambitsioonikat kaasamist ja 

laiendamist ÜJKP missioonide ja 

operatsioonide ühiseks rahastamiseks, 

mida Euroopa Parlament on kaua 

nõudnud; nõuab kõikide tulevaste 

missioonide paremat finantskontrolli ja 

õigeaegset mõjuhindamist; 

19. lükkab tagasi komisjoni 

asepresidendi ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja tehtud 

ettepaneku (mida komisjon toetas) Euroopa 

rahutagamisrahastu kohta, millest 

rahastataks teatavaid ELi kaitsekulutusi, 

nagu Aafrika Liidu rahuvalvemissioonid, 

omaenda ÜJKP sõjaliste operatsioonide 

ühised kulud ning partnerite suutlikkuse 

suurendamine, sh varustus ja relvad, mida 

Euroopa Liidu lepingu artikli 41 lõike 2 

kohaselt eelarve kaudu ei rahastata; tuletab 

meelde, et see uus Euroopa vahend 

hõlbustab ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika missioonide rahastamiseks 
Athena mehhanismi kaasamist ja 

laiendamist, mis eeldab iga liikmesriigi 

automaatset rahalist osalemist igas ELi 

sõjalises missioonis, olenemata nende 

tegelikust osalusest; 

Or. en 
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Raport A8-0375/2018 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. kiidab ka heaks komisjoni 

asepresidendi ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja tehtud 

ettepaneku (mida komisjon toetas) Euroopa 

rahutagamisrahastu kohta, millest 

rahastataks teatavaid ELi kaitsekulutusi, 

nagu Aafrika Liidu rahuvalvemissioonid, 

omaenda ÜJKP sõjaliste operatsioonide 

ühised kulud ning partnerite suutlikkuse 

suurendamine, mida Euroopa Liidu lepingu 

artikli 41 lõike 2 kohaselt eelarve kaudu ei 

rahastata; kinnitab uuesti vajadust vältida 

kattuvusi muude olemasolevate 

vahenditega; märgib eelkõige Athena 

mehhanismi ambitsioonikat kaasamist ja 

laiendamist ÜJKP missioonide ja 

operatsioonide ühiseks rahastamiseks, 

mida Euroopa Parlament on kaua 

nõudnud; nõuab kõikide tulevaste 

missioonide paremat finantskontrolli ja 

õigeaegset mõjuhindamist; 

19. lükkab tagasi komisjoni 

asepresidendi ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja tehtud 

ettepaneku (mida komisjon toetas) Euroopa 

rahutagamisrahastu kohta, millest 

rahastataks teatavaid ELi kaitsekulutusi, 

nagu Aafrika Liidu rahuvalvemissioonid, 

omaenda ÜJKP sõjaliste operatsioonide 

ühised kulud ning partnerite suutlikkuse 

suurendamine, sh varustus ja relvad, mida 

Euroopa Liidu lepingu artikli 41 lõike 2 

kohaselt eelarve kaudu ei rahastata; 

kinnitab uuesti vajadust vältida kattuvusi 

muude olemasolevate vahenditega; tuletab 

meelde, et see uus vahend hõlbustab ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide 

rahastamiseks Athena mehhanismi 

kaasamist ja laiendamist, mis eeldab iga 

liikmesriigi automaatset rahalist osalemist 

igas ELi sõjalises missioonis, olenemata 

nende osalemise ulatusest, mis on olnud 

Euroopa Parlamendi pikaajaline 

nõudmine; nõuab kõikide tulevaste 

missioonide paremat finantskontrolli ja 

õigeaegset mõjuhindamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. leiab, et liidu julgeoleku- ja 

kaitsevõimekust saab parandada, kasutades 

paremini ära olemasolevaid 

kaitseraamistikke ja sõjaväelist koostööd, 

nagu ELi rahvusvaheliste kiirreageerimise 

üksuste peakorterid ja ELi lahingugrupid, 

tugevdades, kuid mitte dubleerides 

sarnaseid NATO algatusi; usub, et see 

aitab kaasa riikide relvajõudude jätkuvale 

ümberkujundamisele, et olla 

koostalitlusvõimelisem, jätkusuutlikum, 

paindlikum ja reageerivam;  

27. leiab, et liidu julgeoleku- ja 

kaitsevõimekust saab parandada, kasutades 

paremini ära olemasolevaid 

kaitseraamistikke ja sõjaväelist koostööd, 

nagu ELi rahvusvaheliste kiirreageerimise 

üksuste peakorterid ja ELi lahingugrupid; 

usub, et see aitab kaasa riikide 

relvajõudude jätkuvale 

ümberkujundamisele, et olla 

koostalitlusvõimelisem, jätkusuutlikum, 

paindlikum ja reageerivam; 

Or. en 
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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; 

välja jäetud 

Or. en 
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(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. ei poolda ettepanekut võtta vastu 

määrus, millega luuakse Euroopa 

Kaitsefond, ja komisjoni poolt järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku 

ettepanekus kavandatud märkimisväärset 

rahastamist;  

Or. en 
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Punkt 31 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. rõhutab, et ELi strateegilisi 

julgeoleku- ja kaitse-eesmärke on võimalik 

saavutada ainult liikmesriikide 

relvajõudude ja kaitsetööstuse vajaduste ja 

pikaajalise võimekuse parandamise 

eesmärkide tiheda kooskõlastamise kaudu; 

märgib, et nii võimearendusplaan kui ka 

kaitseküsimuste iga-aastane 

kooskõlastatud läbivaatamine võivad anda 

olulise panuse selle eesmärgi 

saavutamisse;  

31. rõhutab, et ELi strateegilisi 

julgeoleku- ja kaitse-eesmärke on võimalik 

saavutada ainult liikmesriikide 

relvajõudude ja kaitsetööstuse vajaduste ja 

pikaajalise võimekuse parandamise 

eesmärkide tiheda kooskõlastamise kaudu;  

Or. en 

 

 


