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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; 

Or. en 
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Punkt 36 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

36. kiidab heaks kaasava alalise 

struktureeritud koostöö rakendamise kui 

olulise sammu liikmesriikidevahelise 

tihedama koostöö suunas julgeoleku ja 

kaitse valdkonnas; tunnustab alalist 

struktureeritud koostööd kui seaduslikult 

siduvat pikaajalist projekti, mis hõlmab 

väga ambitsioonikaid kohustusi ja 

mitmesuguseid koostööprojekte; rõhutab, 

et alalise struktureeritud koostöö 

meetmed, muud ÜJKP meetmed (eeskätt 

ELi lepingus määratletud ÜJKP 

eesmärkidega seotud meetmed) ja koos 

NATOga rakendatavad meetmed tuleb 

omavahel täielikult kooskõlastada; on 

seisukohal, et alaline struktureeritud 

koostöö peaks aitama mõlemal 

organisatsioonil suutlikkust suurendada; 

36. lükkab tagasi alalise struktureeritud 

koostöö rakendamise kui sammu Euroopa 

Liidu militariseerimise ja de facto 

Euroopa kaitseliidu rajamise poole; 

hoiatab sellega seoses, et alalise 

struktureeritud koostöö puhul 

tühistatakse nõukogus kehtiv ühehäälsuse 

nõue seoses ÜVJP ja ÜJKP otsustega; 

Or. en 
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Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 37 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

37. kutsub osalevaid liikmesriike 

esitama strateegilise Euroopa mõõtmega 

projekte, millega vastatakse kindlakstehtud 

puudujääkidele ELi võimekuses ja 

tugevdatakse Euroopa kaitsesektori 

tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi 

(EDTIB); kutsub alalises struktureeritud 

koostöös osalevaid liikmesriike üles olema 

ambitsioonikamad ja võtma tulevaste 

alalise struktureeritud koostöö projektide 

kohta ettepanekute esitamisel täielikult 

arvesse Euroopa lisaväärtuse ulatust; 

37. kutsub osalevaid liikmesriike 

esitama strateegilise Euroopa mõõtmega 

projekte, millega vastatakse kindlakstehtud 

puudujääkidele ELi võimekuses ja 

tugevdatakse Euroopa kaitsesektori 

tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi 

(EDTIB);  

Or. en 
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Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. tõstab esile alalise struktureeritud 

koostöö, kaitseküsimuste iga-aastase 

kooskõlastatud läbivaatamise ja Euroopa 

Kaitsefondi tihedat seost liikmesriikide 

kaitsevõime suurendamisega; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 39 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. kiidab heaks nõukogu otsuse, 

millega kehtestatakse alalise 

struktureeritud koostöö (PESCO) 

projektide ühised projektijuhtimise reeglid, 

sest selles selgitatakse alalise 

struktureeritud koostöö rakendamise 

üksikasjade kohta mitmesuguseid lahtisi 

küsimusi; märgib siiski, et Euroopa 

välisteenistuse ja Euroopa 

Kaitseagentuuri halduskulude katmiseks 

ja selleks, et nad saaksid täita oma 

funktsioone alalise struktureeritud 

koostöö sekretariaadina, võib olla vaja 

teha lisaassigneeringuid; 

39. lükkab tagasi nõukogu otsuse, 

millega kehtestatakse alalise 

struktureeritud koostöö (PESCO) 

projektide ühised projektijuhtimise reeglid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. on seisukohal, et EL ja selle 

liikmesriigid seisavad vastamisi 

enneolematu ohuga, mis seisneb riiklikult 

toetatavates ja küberrünnakutes ning 

küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 

küberrünnakud kujutavad oma olemuse 

tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 

tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 

üles üksteist vastastikku abistama, kui 

mõnda neist tabab küberrünnak; 

50. on seisukohal, et EL ja selle 

liikmesriigid seisavad vastamisi 

enneolematu ohuga, mis seisneb riiklikult 

toetatavates ja küberrünnakutes ning 

küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 

küberrünnakud kujutavad oma olemuse 

tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 

tasandil reageerimist;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

51. toonitab, et ELi ja NATO vaheline 

strateegiline partnerlus on Euroopa Liitu ja 

selle naabruskonda ähvardavate 

julgeolekuprobleemidega tegelemise 

seisukohast ülioluline; tuletab meelde, et 

ELi 28 liikmesriigist 22 on ka NATO 

liikmed, ning rõhutab, et EL ja NATO 

peaksid koostöö tegemisel teineteist 

täiendama ning võtma arvesse üksteise 

eripära ja ülesandeid; rõhutab, et mõlemal 

organisatsioonil on selged erijooned ja et 

nendevaheline koostöö peab lähtuma 

mõlema organisatsiooni autonoomiast ja 

otsustamiskorrast, vastastikkuse 

põhimõttest ning kõikide liikmesriikide 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika eripärade 

arvestamisest; on veendunud, et kui EL ja 

NATO on tugevamad, tugevdavad nad ka 

üksteist, tekitades partnerite julgeoleku ja 

kaitse seisukohast kasulikumat koostoimet 

ja tõhusust; rõhutab, et ELi ja NATO 

strateegiline partnerlus on ühevõrra tähtis 

nii ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

arendamise, alliansi tuleviku kui ka ELi 

ja Ühendkuningriigi Brexiti-järgsete 

suhete seisukohast; 

51. toonitab, et ELi ja NATO vaheline 

strateegiline partnerlus ei ole Euroopa Liitu 

ja selle naabruskonda ähvardavate 

julgeolekuprobleemidega tegelemise 

seisukohast ülioluline; tõdeb, et kuigi ELi 

28 liikmesriigist 22 on ka NATO liikmed, 

siis kuus seda ei ole; rõhutab, et mõlemal 

organisatsioonil on selged erijooned ja et 

nendevaheline koostöö peab lähtuma 

mõlema organisatsiooni autonoomiast ja 

otsustamiskorrast, vastastikkuse 

põhimõttest ning kõikide liikmesriikide 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika eripärade 

arvestamisest; on veendunud, et kui EL ja 

NATO on tugevamad, tugevdavad nad ka 

üksteist; 

Or. en 
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Punkt 52 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. kiidab heaks 12. juulil 2018. aastal 

Brüsselis toimunud NATO tippkohtumisel 

vastu võetud ELi ja NATO uue 

deklaratsiooni peamised nurgakivid ja 

rõhutab, et ühisdeklaratsiooni edukas 

rakendamine sõltub eranditult kõigi 

liikmesriikide poliitilisest tahtest; 

tunnistab, et 74 ühismeetme rakendamisel 

on saavutatud käegakatsutavaid tulemusi, 

kuid usub, et vaja on teha täiendavaid 

jõupingutusi, mis puudutavad paljude 

juba võetud kohustuste praktilist 

rakendamist (ning eelkõige seoses 

hübriidohtude vastu võitlemise, 

küberjulgeoleku ja ühisõppustega); 

märgib eelkõige Euroopa Kaitseagentuuri 

osalemist 30 meetme rakendamisel; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 53 

 

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 sõjaväelise liikuvusega 

seotud jõupingutusi ei tuleks tähtsustada 

ning nendega ei tuleks toetada ÜJKP 

missioonide ja operatsioonide tõhusat 

rakendamist ja alliansi kaitsepositsiooni; 

rõhutab ka seda, et prioriteediks tuleks 

seada rahuvalve; 

Or. en 
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Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab selles kontekstis ELi ja 

NATO vastastikust täiendavust ja vajadust 

tagada, et rahvusvahelised algatused nii 

ELi kui ka NATO suutlikkuse 

suurendamiseks oleksid üksteist 

täiendavad ja tugevdavad; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


