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 ET 

Muudatusettepanek 1 

Tokia Saïfi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 

artikli 3 lõiget 5 ning artikleid 21, 22, 24, 

25, 26, artikli 42 lõiget 7 ja artiklit 46, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 

artikli 3 lõiget 5 ning artikleid 8, 21, 22, 

24, 25, 26, artikli 42 lõiget 7 ja artiklit 46, 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 

artikli 3 lõiget 5 ning artikleid 21, 22, 24, 

25, 26, artikli 42 lõiget 7 ja artiklit 46, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 

artikli 3 lõikeid 1, 2 ja 5, artiklit 21, eriti 

selle lõiget 1, lõike 2 punkti h ja lõike 3 

teist lõiku, ning artikleid 22, 24, 25, 26, 

artikli 42 lõiget 7 ja artiklit 46, 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  3 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 19. ja 

20. detsembri 2013. aasta (EUCO 217/13) 

ning 25. ja 26. juuni 2015. aasta järeldusi 

(EUCO 22/15), samuti nõukogu 18. mai 

2015. aasta järeldusi ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) kohta (8971/15), 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  4 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 

2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/1835, 

milles määratakse kindlaks Euroopa 

Kaitseagentuuri põhikiri, asukoht ja 

töökord, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse oma 21. mai 2015. aasta 

resolutsiooni ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika rakendamise kohta 

(vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud 

nõukogu aastaaruandele ühise julgeoleku- 

ja kaitsepoliitika kohta)1, 

– võttes arvesse oma 21. mai 2015. aasta 

resolutsiooni ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika rakendamise kohta 

(vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud 

nõukogu aastaaruandele ühise julgeoleku- 

ja kaitsepoliitika kohta)1, võttes arvesse 

oma 21. jaanuari 2016. aasta 

resolutsiooni vastastikuse kaitse klausli 

(ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta 

(2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0213. 1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0213. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Tokia Saïfi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse oma 21. jaanuari 2016. 

aasta resolutsioon vastastikuse kaitse 

klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) 

kohta, 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  7 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse oma 17. detsembri 

2015. aasta resolutsiooni inimõigusi ja 

demokraatiat maailmas 2014. aastal 

käsitleva aruande ja Euroopa Liidu 

poliitika kohta selles valdkonnas, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  8 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse ELi inimõiguste ja 

demokraatia strateegilist raamistikku ja 

tegevuskava, mille välisasjade nõukogu 

võttis vastu 25. juunil 2012, 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Euroopa Parlamendi 17. 

detsembri 2015. aasta resolutsiooni ühise 

seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamise 

kohta relvaekspordi küsimuses;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Javi López 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse 2015. aasta septembris 

ÜRO peaassambleel vastu võetud 

lõppdokumenti „Säästva arengu 

tegevuskava aastani 2030“ ja 

kliimamuutuste Pariisi kokkulepet, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse 22. detsembri 2015. aasta 

aruannet Euroopa välisteenistuse 

läbivaatamise rakendamise kohta 

(HR(2015)170); 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  12 

Sabine Lösing 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on 

keerulised ning pärinevad nii seest- kui ka 

väljastpoolt ühispiire; arvestades, et ELi ja 

selle liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid on keerulised ning 

pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit, edendada selliseid 

prioriteete nagu vaesuse kaotamine ja 

üldiste arengueesmärkide saavutamine, 

relvastuskontroll, tuumarelva leviku 

tõkestamise kord ja täielik 

tuumadesarmeerimine, õiglane 

kaubandus, tasakaalustatud 

majandussuhete soodustamine, ning 

omada rahumeelset ja tsiviilalast 

ülemaailmset rolli; arvestades, et selliseks 

arenguks peab sillutama teed ELi üldine 

välis- ja julgeolekupoliitika strateegia; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 
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liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks ja 

kooskõlastatud tegevuseks on vaja 

tugevamat poliitilist tahet, et reageerida 

tulemuslikult nendele probleemidele, 

kaitsta ELi väärtuseid ja ühiskonnamudelit 

ning et ELil oleks võimsam ülemaailmne 

roll, millega on võimalik tagada julgeolek 

maailmas ja rahu rahvaste vahel; 

arvestades, et Euroopa tõelise poliitilise 

identiteedi kujunemisele peab aitama teed 

sillutada ELi üldine välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  14 

Louis Michel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide tugevam poliitiline tahe on 

äärmiselt vajalik selleks, et reageerida 

tulemuslikult nendele probleemidele ning 

kaitsta ELi väärtuseid ja ühiskonnamudelit; 

arvestades, et praeguste kriisidega 

toimetulekuks peab EL kindlasti võtma 

konkreetseid ja ühiseid meetmeid; 

arvestades, et äärmiselt oluline on vaadata 

läbi ELi üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia, et säiliks stabiilsus ja liidu ja 

tema kodanike julgeolek ning Euroopa 

muutuks rahvusvahelisel areenil 

tugevamaks; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  15 

Ana Gomes 
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 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on 

keerulised, tulenevad nii riiklikelt kui ka 

mitteriiklikelt osalejatelt ning pärinevad 

nii seest- kui ka väljastpoolt ühispiire, 

kusjuures mõnda soodustavad Euroopa 

oma poliitikameetmed, mis tekitavad 

finants- ja majanduslikku 

dereguleerimist, maksukonkurentsi, 

töötust ja suurenevat ebavõrdsust, 

suurendades nii Euroopa kodanike, 

eelkõige noorte haavatavust; arvestades, et 

ELi ja selle liikmesriikide otsustavaks 

ühiseks tegevuseks on vaja tugevat 

poliitilist tahet ja sihikindlamat juhtimist, 

et reageerida ühiselt ja tulemuslikult 

nendele probleemidele, kaitsta ELi 

väärtuseid ja ühiskonnamudelit ning muuta 

EL mõjusaks osalejaks ja ülemaailmseks 

julgeoleku tagajaks; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 
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probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ja strateegilisem ülemaailmne 

roll; arvestades, et selliseks arenguks peab 

sillutama teed ELi üldine välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Tokia Saïfi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, edendada ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  18 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 
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liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et EL oleks võimas 

ülemaailmne osaleja; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia, milles määratakse kindlaks, 

millisel määral soovib EL olla poliitiliselt 

rahvusvaheline osaleja; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  19 

István Ujhelyi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et vaja on ühendada 

kohalik, piirkondlik ja ülemaailmne 

kontekst; arvestades, et strateegiline 

mõtlemine peab algama vastuste 

leidmisest ELi kui poliitilise ühenduse 

siseprobleemidele ning samaaegselt 

seostama need vastused 

välisprobleemidega; arvestades, et ELi ja 

selle liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  20 

Marietje Schaake 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ilma ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks vajaliku tugevama poliitilise 

tahteta on võimatu reageerida 

tulemuslikult nendele probleemidele, 

kaitsta ELi väärtuseid ja ühiskonnamudelit 

ning et ELil oleks võimsam ülemaailmne 

roll; arvestades, et selliseks arenguks peab 

sillutama teed ELi üldine välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  21 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ning 

et ELil oleks võimsam ülemaailmne roll; 

arvestades, et selliseks arenguks peab 

sillutama teed ELi üldine välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ning pärinevad nii seest- kui ka väljastpoolt 

ühispiire; arvestades, et ELi ja selle 

liikmesriikide otsustavaks ühiseks 

tegevuseks on vaja tugevamat poliitilist 

tahet, et reageerida tulemuslikult nendele 

probleemidele, kaitsta ELi väärtuseid ja 

ühiskonnamudelit ning et ELil oleks 

võimsam ülemaailmne roll; arvestades, et 

selliseks arenguks peab sillutama teed ELi 

üldine välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia; 

A. arvestades, et paljud ELi praegused ja 

tulevased probleemid ja ohud on keerulised 

ja omavahel seotud ning pärinevad nii 

seest- kui ka väljastpoolt ühispiire; 

arvestades, et ELi ja selle liikmesriikide 

otsustavaks ühiseks tegevuseks on vaja 

tugevamat poliitilist tahet, et reageerida 

ennetavalt, tulemuslikult ja terviklikult 

nendele probleemidele, kaitsta ELi 

väärtuseid ja ühiskonnamudelit ning et 

ELil oleks võimsam ülemaailmne roll; 

arvestades, et selliseks arenguks peab 

sillutama teed ELi üldine välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  23 

Arnaud Danjean 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 A a. arvestades, et EL peab tunnistama 

oma lähima strateegilise keskkonna 

halvenemist ja selle pikaajalisi tagajärgi; 

arvestades tõsiasja, et samal ajal on 

ilmnenud mitu kriisi ja neil on üha 

otsesemad tagajärjed ELi enda 

territooriumil, mis tähendab, et ükski 

liikmesriik ei suuda reageerida üksinda ja 

eurooplased peavad julgeoleku 

tagamiseks täitma ühiselt oma kohustusi; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  24 

Sabine Lösing 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel 

ka kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et EL peab järele 

mõtlema oma suureneva ja negatiivse rolli 

üle seoses paljude konfliktiolukordadega, 

eelkõige oma lähinaabruses lõunas ja 

idas, mis on toonud kaasa palju 

lisaprobleeme; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel 

ka kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riikide 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu kliimamuutus ja keskkonnaseisundi 

halvenemine, suured rändevood, küber- ja 

hübriidsõda ning -ohud, korduvad 

loodusõnnetused ja epideemiliste haiguste 

levik; 
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Muudatusettepanek  26 

Louis Michel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel 

ka kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riikide 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades siiski, et praeguses 

julgeolekukeskkonnas leiavad aset 

muutused, mida iseloomustavad 

enneolematu ulatusega kriisid; 

arvestades, et ohud, nagu riikidest 

sõltumatutest jõududest tulenev terrorism, 

mõjutavad kogu maailma; arvestades, et 

ELi piiridest väljaspool asetleidvatel 

kriisidel on otsene mõju liidu stabiilsusele 

ja julgeolekule; arvestades, et selles 

valdkonnas on ELil tekkinud uued 

probleemid, nagu küber- ja hübriidsõda 

ning -ohud;  

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  27 

Ana Gomes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 



 

PE577.080v01-00 16/120 AM\1087188ET.doc 

ET 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel 

ka kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu äärmuslus ja sektantlikud sõjad ELi 

naabruses, püüdlused nihutada piire jõu 

abil ja muud ÜRO hartal põhineva 

maailmakorra kõigutamise vastased 

püüded, kliimamuutus, massilised 

rändevood, suurim pagulaskriis pärast 

Teist maailmasõda lisaks tehnoloogilisele 

arengule kosmose ja küberneetika 

valdkonnas, tuumarelva levikule ja 

võidurelvastumisele, hübriid- ja 

asümmeetrilistele sõdadele ja ohtudele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  28 

István Ujhelyi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel ka 

kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu seada kahtluse alla reeglitel põhinev 

maailmakord, veel ka kliimamuutus, 

suured rändevood, rahvusvaheline 

terrorism koos tagasipöörduvate 

välisvõitlejatega, küber- ja hübriidsõda 

ning -ohud, siseriiklik usuline ja poliitiline 

radikaliseerumine, autoritaarsed ja 

äärmuserakonnad ELis ning suur 

ebastabiilsus finants- ja majanduskorras; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  29 

Vincent Peillon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel ka 

kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riikide 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme tõsise ja 

enneolematu lisaprobleemiga, nagu 

revisionistlike jõudude püüded nihutada 

piire jõu abil ja seada kahtluse alla reeglitel 

põhinev maailmakord, veel ka 

kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  30 

Francisco José Millán Mon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel ka 

kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel ka 

kliimamuutus, aeglane majanduskasv, 

suured rände- ja pagulasvood ning küber- 

ja hübriidsõda ning -ohud; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel ka 

kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine, epideemiate levik ja 

organiseeritud kuritegevus – on suures osas 

endiselt asjakohased; arvestades, et 

tänapäeval seisab EL silmitsi mitme 

lisaprobleemiga, nagu revisionistlike 

jõudude püüded nihutada piire jõu abil ja 

seada kahtluse alla reeglitel põhinev 

maailmakord, veel ka relvade 

kontrollimatu levik ja ladustamine, 

kliimamuutus, 

antimikroobikumiresistentsus, suured 

rändevood, ebavõrdsuse suurenemine, 

poliitiline ekstremism ning küber- ja 

hübriidsõda ning -ohud; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  32 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 
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asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel ka 

kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil, rikkudes 

rahvusvahelist õigust, ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel ka 

kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu revisionistlike jõudude püüded 

nihutada piire jõu abil ja seada kahtluse 

alla reeglitel põhinev maailmakord, veel 

ka kliimamuutus, suured rändevood ning 

küber- ja hübriidsõda ning -ohud; 

B. arvestades, et 2003. aastal vastu võetud 

Euroopa julgeolekustrateegias tuvastatud 

ohud – terrorism, massihävitusrelvad, 

piirkondlikud konfliktid, riigi 

läbikukkumine ja organiseeritud 

kuritegevus – on suures osas endiselt 

asjakohased; arvestades, et tänapäeval 

seisab EL silmitsi mitme lisaprobleemiga, 

nagu Helsingi põhimõtete ja 1990. aasta 

Pariisi hartaga kehtestatud Euroopa 

külma sõja järgse korra kahtluse alla 

seadmine, veel ka kliimamuutus, suured 

rändevood ning küber- ja hübriidsõda ning 

-ohud; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 B a. arvestades, et Euroopa julgeoleku 
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struktuur põhineb Euroopa Julgeoleku- 

ja Koostööorganisatsioonil (OSCE); 

arvestades, et EL on OSCEs üks 

tähtsamaid osalejaid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  35 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 B a. arvestades, et piirkondliku julgeoleku 

halvenemise tõttu tuleb ELil pöörata 

esmast tähelepanu oma lähinaabruse 

stabiliseerimisele, loobumata oma 

ülemaailmsete kohustuste täitmisest; 

arvestades, et julgeolekukriisi vahetult 

ELi piiri taga suurendavad ja kujundavad 

ülemaailmsed suundumused ning seetõttu 

on piirkondliku julgeoleku tulemuslik 

haldamine ELi ülemaailmse tegutsemise 

suutlikkuse eeltingimus;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 B a. arvestades, et ELi liikmesriikide 

kaitsekulutused kokku asetavad ELi 

kaitsekulutuste osas maailmas teisele 

kohale; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 B b. arvestades, et EL toetab 

laiaulatuslikku ja koostööd soodustavat 

julgeolekukäsitust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  38 

Gunnar Hökmark 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 C a. arvestades, et Euroopa rahu, mida on 

peetud raudse eesriide langemisest ja 

Nõukogude Liidu lagunemisest saadik 

enesestmõistetavaks, ohustavad nüüd 

Venemaa teod, nimelt suveräänse 

Euroopa riigi territooriumile tungimine ja 

selle okupeerimine ning teiste riikide 

ähvardamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  39 

Gunnar Hökmark 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 C c. arvestades, et senise stabiilse 

Euroopa taastamise jaoks on vaja 

taastada austus riigipiiride ja 

suveräänsuse, rahvusvaheliste lepingute 
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ja rahvusvahelise õiguse vastu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  40 

Charles Tannock 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada ning 

kapseldunud mõtlemine kaotada, et EL 

saaks ohtudele reageerida kiiresti ja 

tõhusalt; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  41 

Sabine Lösing 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada ning 

kapseldunud mõtlemine kaotada, et EL 

saaks ohtudele reageerida kiiresti ja 

tõhusalt; 

D. arvestades, et isegi selleks, et EL saaks 

ohtudele reageerida kiiresti ja tõhusalt, on 

ülimalt tähtsad läbipaistvus ja 

parlamentaarne kontroll nii riiklikul kui 

ka ELi tasandil ning neid ei tohi kiirete 

otsuste ja rakendamise nimel rohkem 

piirata; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada ning 

kapseldunud mõtlemine kaotada, et EL 

saaks ohtudele reageerida kiiresti ja 

tõhusalt; 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada ja vajalik on 

tihe koostöö nõukogu, liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 

Euroopa Parlamendi vahel, et EL saaks 

ohtudele reageerida kiiresti ja tõhusalt; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  43 

Ana Gomes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada ning 

kapseldunud mõtlemine kaotada, et EL 

saaks ohtudele reageerida kiiresti ja 

tõhusalt; 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised, 

õiguslikud ja rahalised takistused tuleb 

eemaldada ning kapseldunud mõtlemine 

kaotada, et EL saaks ohtudele reageerida 

kiiresti ja tõhusalt; arvestades, et 

liikmesriikide vaheline provintslik 

rivaalitsemine ja lahknevad prioriteedid 

ohtude tajumisel selgitavad 

ebakompetentset kõpitsemist ühises välis- 

ja julgeolekupoliitikas (sh ühises 

julgeoleku- ja kaitsepoliitikas), mille 

kohaldamisala oleks tulnud Lissaboni 

lepinguga laiendada ja tugevdada; 

arvestades, et liidu välis- ja 

julgeolekupoliitika tulemuslikuks 

strateegiaks on vaja eelkõige 

liikmesriikide ühist tugevat poliitilist tahet 

ja eesmärgitunnetust, et töötada välja 

tõeline Euroopa vahend, milles 

määratakse kindlaks ohud, kinnitatakse 

ühised eesmärgid ja tuuakse välja 

konkreetsed Euroopa reageeringud, sh 

vajalike vahendite loomine; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  44 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada ning 

kapseldunud mõtlemine kaotada, et EL 

saaks ohtudele reageerida kiiresti ja 

tõhusalt; 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada, kapseldunud 

mõtlemine kaotada ja liikmesriikide vahel 

tugev solidaarsus luua, et EL saaks 

ohtudele reageerida kiiresti ja tõhusalt; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  45 

Mark Demesmaeker 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada ning 

kapseldunud mõtlemine kaotada, et EL 

saaks ohtudele reageerida kiiresti ja 

tõhusalt; 

D. arvestades, et EL peab olema võimeline 

reageerima ohtudele kiiremini ja 

tõhusamalt, kui institutsioonidevahelised 

takistused eemaldatakse ja kaotatakse 

kapseldunud mõtlemine; 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada ning 

kapseldunud mõtlemine kaotada, et EL 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada, kapseldunud 

mõtlemine kaotada ning ELi huvide 
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saaks ohtudele reageerida kiiresti ja 

tõhusalt; 
saavutamise toetamiseks piisavad ja 

paindlikud eelarvevahendid eraldada, et 

EL saaks ohtudele reageerida kiiresti ja 

tõhusalt; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada ning 

kapseldunud mõtlemine kaotada, et EL 

saaks ohtudele reageerida kiiresti ja 

tõhusalt; 

D. arvestades, et institutsioonidevahelised 

takistused tuleb eemaldada ning 

institutsioonides ja Euroopa 

välisteenistuse ja liikmesriikide esindustes 

kapseldunud mõtlemine kaotada, et EL 

saaks ohtudele reageerida kiiresti ja 

tõhusalt; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  48 

Urmas Paet 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. arvestades, et Euroopa Liidu ja 

NATO tihedam koostöö on Euroopa 

julgeoleku jaoks võtmetähtsusega; 

Or. et 

 

Muudatusettepanek  49 

Gunnar Hökmark 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. arvestades, et eri tüüpi ohtusid eri 

liikmesriikidele tuleb näha ohtudena 

liidule kui sellisele ning need vajavad 

liikmesriikide vahelist tugevat ühtsust ja 

solidaarsust ning järjepidevat ühist välis- 

ja julgeolekupoliitikat; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  50 

Sabine Lösing 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et uue strateegia keskmes 

peaksid olema terviklik lähenemisviis ning 

ELi välis- ja sisepoliitika vahendite 

järjepidev ja koordineeritud kasutamine; 

E. arvestades, et terviklik lähenemisviis 

oma praeguses rakendamises tähendab de 

facto kõikide asjaomaste 

poliitikavaldkondade allutamist 

ÜVJP/ÜJKP-le ning pelgalt 

geostrateegilistele ja majanduslikele ELi 

huvidele ning see tuleb läbi vaadata, 

samuti peaks ELi välis- ja sisepoliitika 

tsiviilvahendite järjepidev ja 

koordineeritud kasutamine olema uue 

strateegia keskmes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  51 

Ana Gomes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et uue strateegia keskmes E. arvestades, et uue ülemaailmse 
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peaksid olema terviklik lähenemisviis ning 

ELi välis- ja sisepoliitika vahendite 

järjepidev ja koordineeritud kasutamine; 

strateegia keskmes peaksid olema terviklik 

lähenemisviis ning ELi välis- ja 

sisepoliitika vahendite järjepidev ja 

koordineeritud sünergiline kasutamine, et 

tulemuslikult ületada kahe mõõtme 

vaheline lõhe, vallandada ELi 

majandusliku ja poliitilise kaalu kogu 

potentsiaal, tugevdada ELi mõju 

ülemaailmses juhtimises ning tema rolli 

ülemaailmse julgeoleku tagajana; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et uue strateegia keskmes 

peaksid olema terviklik lähenemisviis ning 

ELi välis- ja sisepoliitika vahendite 

järjepidev ja koordineeritud kasutamine; 

E. arvestades, et uue strateegia keskmes 

peaksid olema terviklik lähenemisviis ning 

ELi välis- ja sisepoliitika vahendite 

järjepidev ja koordineeritud kasutamine; 

arvestades, et ELi relvaeksporti ei saa 

pidada ELi otsestes julgeolekuhuvides 

olevaks ning ELi ülemaailmse strateegia 

väljatöötamisel tuleks arvesse võtta 

ühisseisukohta 2008/944/ÜVJP; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et uue strateegia keskmes 

peaksid olema terviklik lähenemisviis ning 

ELi välis- ja sisepoliitika vahendite 

järjepidev ja koordineeritud kasutamine; 

E. arvestades, et uue strateegia keskmes 

peaksid olema terviklik lähenemisviis ning 

ELi välis- ja sisepoliitika vahendite 

järjepidev ja koordineeritud kasutamine; 
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arvestades, et ELi peamine eesmärk on 

propageerida oma väärtusi, aidates kaasa 

rahu, julgeoleku ja maailma säästva 

arengu, solidaarsuse ja rahvaste 

vastastikuse austamise tagamisele; 

arvestades, et neid põhieesmärke ei tohi 

tähelepanuta jätta, kui EL võtab 

meetmeid oma sise- ja välispoliitika 

elluviimiseks; arvestades, et kui EL 

tegeleb oma kaubandushuvide 

edendamisega, tuleb liidul alati püüda 

tagada, et tema meetmed oleksid 

kooskõlas rahu- ja inimõiguste kaitse 

eesmärkidega; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  54 

Arnaud Danjean 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et muutuvas ja ebakindlas 

rahvusvahelises keskkonnas peab EL 

olema strateegiliselt sõltumatu, et ta saaks 

tagada oma julgeoleku ning edendada 

oma huve ja väärtusi; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  55 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et ELi ülemaailmses 

välis- ja julgeolekupoliitika strateegias 

tuleks kindlaks määrata piiratud arvul 

prioriteete ja täpsustada meetmed, mida 
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nendes prioriteetsetes valdkondades 

võetakse; arvestades, et on tähtis, et 

strateegia rakendamiseks eraldataks 

piisavalt ressursse, sest ELil peavad olema 

oma eesmärkide täitmiseks vahendid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et ELi ülemaailmse 

strateegia keskmes peaks olema inimeste 

julgeolek ning et täielikult tuleb arvesse 

võtta julgeolekuga seotud soolist aspekti 

ja ÜRO resolutsiooni nr 1325; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  57 

Tokia Saïfi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et alates Euroopa 

julgeolekustrateegia vastuvõtmisest 2003. 

aastal on ELi eesmärk olnud saavutada 

rahvusvaheline kord, mis põhineb 

tegelikul mitmepoolsusel ja 

rahvusvahelise õiguse normidel; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  58 

Cristian Dan Preda 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E b. arvestades, et ELi ülemaailmses 

strateegias tuleks selgelt kindlaks määrata 

iga ELi institutsiooni vastutus nende 

suuniste rakendamisel ning ülesanded 

selgelt jaotada; arvestades, et ELi 

liikmesriikidel on selle strateegia 

heakskiitmisel ja rakendamisel ülitähtis 

roll; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E b. arvestades, et uus strateegia peab 

olema kooskõlas säästva arengu 

tegevuskavaga aastani 2030; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  60 

Sandra Kalniete 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et tulevases strateegias 

peaksid sisalduma järgmised eesmärgid: 

F. arvestades, et tulevasele strateegiale 

peaksid järgnema iga-aastased 

rakendusaruanded ja selles peaksid 

sisalduma järgmised eesmärgid, mida 

tuleks täpsustada nn alamstrateegiates, 

mis sisaldavad konkreetseid sätteid eri 
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tegevusvaldkondade kohta: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– Euroopa riikide, ühiskondade ja 

väärtuste kaitsmine 

– Euroopa kodanike ja liikmesriikide 

kaitsmine ning Euroopa Liidu väärtuste ja 

huvide edendamine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  62 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– Euroopa riikide, ühiskondade ja väärtuste 

kaitsmine 

– Euroopa Liidu ja tema riikide, 

ühiskondade ja väärtuste kaitsmine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  63 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– Euroopa riikide, ühiskondade ja 

väärtuste kaitsmine 

– Euroopa Liidu, tema liikmesriikide ja 

väärtuste kaitsmine 

Or. en 
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Muudatusettepanek  64 

Tokia Saïfi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Subheading 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– Euroopa riikide, ühiskondade ja väärtuste 

kaitsmine  

– Euroopa riikide ja ühiskondade 

kaitsmine ning Euroopa väärtuste 

edendamine  

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– Euroopa riikide, ühiskondade ja väärtuste 

kaitsmine 

– Euroopa rahvaste, riikide, ühiskondade 

ja väärtuste kaitsmine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  66 

Vincent Peillon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Paragraph – 1 a (new) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 –1 a. peab tervitatavaks liidu välisasjade 

ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresidendi aruannet „EL 

muutuvas üldises keskkonnas – rohkem 

ühendatud, rohkem vaidlustatud ja 

keerukam maailm“; usub, et see aruanne 

annab selge ülevaate ELi ees seisvatest 

ülesannetest ja on sobiv alus Euroopa 
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strateegia koostamiseks; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

1. märgib, et Euroopa Liidu peamine 

eesmärk on oma kodanike ja territooriumi 

jõukuse ja turvalisuse tagamine ning 

demokraatia tagamine, säästva arengu 

edendamine, rahu ja inimõiguste kaitse 

ning võitlus vaesuse vastu; märgib, et 

mitte ükski Euroopa riik ei suuda 

praegustele julgeolekuprobleemidele 

seista vastu üksinda ning see näitab 

selgelt, et välis- ja sisejulgeolek on 

omavahel tihedalt seotud. EL peab olema 

maailmas tugev osaleja, et tagada 

üleilmastumise hea juhtimine. Selleks 

peaks ELil olema tagatud põhisuutlikkus 

reageerida mis tahes kriisidele ja osaleda 

otsustavalt rahvusvahelises terrorismi- ja 

igat liiki salakaubanduse vastases 

võitluses, kaitstes samal ajal meie väärtusi 

ja ühiskonnamudelit ning edendades meie 

põhihuve; EL peab seega tagama nii 

sisemise kui ka välise vastupanuvõime, 

suutlikkuse ennetada, takistada ja 

lahendada prognoositavaid ohte ning olla 

ootamatute ohtude puhul valmis kiiresti 

tegutsema ning suutlikkuse taastuda 

erinevatest rünnakutest ning tagada energia 

ja toorainete varustuse kindlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  68 

Elena Valenciano 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

1. märgib, et Euroopa Liidu peamine 

eesmärk on oma kodanike ja territooriumi 

jõukuse ja turvalisuse tagamine ning 

demokraatia tagamine, säästva arengu 

edendamine, rahu ja inimõiguste kaitse 

ning võitlus vaesuse vastu. EL peab olema 

maailmas tugev osaleja, et tagada 

üleilmastumise hea juhtimine. Selleks 

peaks ELil olema tagatud põhisuutlikkus 

reageerida mis tahes kriisidele. EL peaks 

osalema otsustavalt rahvusvahelises 

terrorismi- ja igat liiki salakaubanduse 

vastases võitluses. Seda kõike tuleb teha 

meie väärtusi ja ühiskonnamudelit 

kaitstes ning meie põhihuve edendades. 

EL peab seega tagama nii sisemise kui ka 

välise vastupanuvõime, suutlikkuse 

ennetada, takistada ja lahendada 

prognoositavaid ohte ning olla ootamatute 

ohtude puhul valmis kiiresti tegutsema 

ning suutlikkuse taastuda erinevatest 

rünnakutest ning tagada energia ja 

toorainete varustuse kindlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  69 

Javi López 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine; EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

1. Euroopa Liidu peamine eesmärk on 

oma kodanike ja territooriumi jõukuse ja 

turvalisuse tagamine ning demokraatia 

tagamine, säästva arengu edendamine, 

rahu ja inimõiguste kaitse ning võitlus 

vaesuse vastu. EL peab olema maailmas 

tugev osaleja, et tagada üleilmastumise 

hea juhtimine. Selleks peaks ELil olema 
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ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

tagatud põhisuutlikkus reageerida mis 

tahes kriisidele. EL peaks osalema 

otsustavalt rahvusvahelises terrorismi- ja 

igat liiki salakaubanduse vastases 

võitluses. Seda kõike tuleb teha meie 

väärtusi ja ühiskonnamudelit kaitstes 

ning meie põhihuve edendades. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  70 

Sabine Lösing 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine; EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine; EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest; rõhutab, 

et energia ja toorainete varustuskindluse 

tagamine ei tohi hõlmata sõjalisi 

vahendeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  71 

Louis Michel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema stabiilsuse tagamine oma piiride 

sees ja naabruskonnas, kodanike ja 

territooriumi turvalisuse tagamine ning 

samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli edendamine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  72 

Miroslav Poche 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning huvide 

poole püüdlemine. EL peab seega tagama 

nii sisemise kui ka välise vastupanuvõime, 

suutlikkuse ennetada, takistada ja 

lahendada prognoositavaid ohte ning olla 

ootamatute ohtude puhul valmis kiiresti 

tegutsema. Liit peab samuti olema 

võimeline taastuma erinevatest 

rünnakutest, tagama energia ja toorainete 

varustuse kindluse ja mitmekesistama oma 

energiaallikaid;  
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Or. cs 

Muudatusettepanek  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

ja heaolu tagamine ning samal ajal oma 

väärtuste ja ühiskonnamudeli kaitsmine 

ning põhihuvide poole püüdlemine ning 

vaesuse kaotamine ja säästva arengu ja 

solidaarsuse ülemaailmne edendamine. 

EL peab seega tagama nii sisemise kui ka 

välise solidaarsuse ja vastupanuvõime, 

suutlikkuse ennetada, takistada ja 

lahendada prognoositavaid probleeme ja 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest probleemidest ja 

rünnakutest ning tagada meie 

põhiväärtused, õigused ja vabadused ning 
energia ja toorainete varustuse kindlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  74 

Marietje Schaake 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema oma inimeste ja territooriumi 

turvalisuse tagamine ning samal ajal oma 

väärtuste ja ühiskonnamudeli kaitsmine 

ning põhihuvide poole püüdlemine. EL 

peab seega tagama nii sisemise kui ka 

välise vastupanuvõime, suutlikkuse 

ennetada, takistada ja lahendada 
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ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

prognoositavaid ohte ning olla ootamatute 

ohtude puhul valmis kiiresti tegutsema 

ning suutlikkuse taastuda erinevatest 

rünnakutest ning tagada energia ja 

toorainete varustuse kindlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  75 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning Euroopa 

huvide määratlemine ja nende poole 

püüdlemine; kutsub seetõttu ELi 

institutsioone üles tagama nii sisemist kui 

ka välist vastupanuvõimet, kutsub liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat ja komisjoni asepresidenti üles 

suurendama ELi suutlikkust ära hoida, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

riske ja ohte ning olla ootamatute ohtude 

puhul valmis soovitama kiireid meetmeid 

ning suurendada suutlikkust taastuda 

erinevatest rünnakutest ning tagada energia 

ja toorainete varustuse kindlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  76 

Francisco José Millán Mon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 1. märgib, et liidu eesmärk on edendada 
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olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

rahu, oma väärtusi ja oma kodanike 

heaolu; märgib, et seetõttu peab ELi 

peamine eesmärk olema kodanike ja 

territooriumi turvalisuse tagamine ning 

samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine; rõhutab, et 

EL ei ole sõjaline liit, kuid ei saa eirata 

oma kaitsesammast. EL peab seega 

tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

probleeme ja ohte ning olla ootamatute 

kriiside ja ohtude puhul valmis kiiresti 

tegutsema ning suutlikkuse taastuda 

erinevatest rünnakutest ning tagada energia 

ja toorainete varustuse kindlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  77 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli (nagu demokraatia, 

õigusriigi põhimõte, inimõiguste 

austamine) kaitsmine ning sellega seoses 

oma põhihuvide poole püüdlemine. EL 

peab seega tagama nii sisemise kui ka 

välise vastupanuvõime, suutlikkuse 

ennetada, takistada ja lahendada 

prognoositavaid ohte ning olla ootamatute 

ohtude puhul valmis kiiresti tegutsema 

ning suutlikkuse taastuda erinevatest 

rünnakutest ning tagada energia ja 

toorainete varustuse kindlus; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  78 

Charles Tannock 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

1. märgib, et ELi üks peamisi eesmärke on 

oma kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine; EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

1. märgib, et ELi üks peamisi eesmärke 

peab olema kodanike ja territooriumi 

turvalisuse tagamine ning samal ajal oma 

väärtuste ja ühiskonnamudeli kaitsmine 

ning põhihuvide poole püüdlemine. EL 

peab seega tagama nii sisemise kui ka 

välise vastupanuvõime, suutlikkuse 

ennetada, takistada ja lahendada 

prognoositavaid ohte ning olla ootamatute 

ohtude puhul valmis kiiresti tegutsema 

ning suutlikkuse taastuda erinevatest 

rünnakutest ning tagada inimõiguste kaitse 
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kindlus; kogu maailmas ning energia ja toorainete 

varustuse kindlus; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  80 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste 

kaitsmine ning põhihuvide poole 

püüdlemine. EL ja tema liikmesriigid 

peavad seega tagama demokraatlike 

institutsioonide ja põhiväärtuste 

vastupanuvõime; on veendunud, et järjest 

ulatuslikumate sisemiste ja väliste 

ohtudega võitlemiseks on vaja uusi 

ühiseid institutsioone, millel oleksid 

piisavad ressursid ja suutlikkus ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti ühiselt tegutsema ning 

suutlikkus taastuda erinevatest rünnakutest 

ning tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  81 

Knut Fleckenstein 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ELi peamine eesmärk peab 

olema kodanike ja territooriumi turvalisuse 

tagamine ning samal ajal oma väärtuste ja 

1. märgib, et ELi välis- ja 

julgeolekupoliitika peamine eesmärk peab 

olema ELis elavate kodanike ja 
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ühiskonnamudeli kaitsmine ning 

põhihuvide poole püüdlemine. EL peab 

seega tagama nii sisemise kui ka välise 

vastupanuvõime, suutlikkuse ennetada, 

takistada ja lahendada prognoositavaid 

ohte ning olla ootamatute ohtude puhul 

valmis kiiresti tegutsema ning suutlikkuse 

taastuda erinevatest rünnakutest ning 

tagada energia ja toorainete varustuse 

kindlus; 

territooriumi turvalisuse, ohutuse ja 

jõukuse säilitamine ning samal ajal oma 

väärtuste ja põhihuvide kaitsmine; EL 

peab seega tagama nii sisemise kui ka 

välise vastupanuvõime, suutlikkuse 

ennetada, takistada ja lahendada 

prognoositavaid ohte ning olla ootamatute 

ohtude puhul valmis kiiresti tegutsema 

ning suutlikkuse taastuda erinevatest 

rünnakutest ning tagada energia ja 

toorainete varustuse kindlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  82 

Vincent Peillon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. on veendunud, et muutuva üldise 

olukorraga toimetulekuks peaks ELi 

strateegia põhinema: 

 a) ohtude ja probleemide 

kindlakstegemisel ja prioriseerimisel; 

 b) nendele lahenduste kindlaks 

määramisel; 

 c) vajalike vahendite kindlaks tegemisel. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  83 

Andrejs Mamikins 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. märgib, et ELi tulevikku ohustavad 

peamiselt ühtsuse puudumine, ELi 

liikmesriikide vahelise usalduse 
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puudumine, ELi liikmesriikide poliitiliste 

juhtide ennustamatu ja vastutustundetu 

käitumine, ühiste eesmärkide ja 

suuremate sihtide puudumine. Need 

tegurid vähendavad Euroopa Liidu mõju 

ja tulemuslikkust väga suurel määral. 

Samuti vähendab see suutlikkust 

reageerida välistele ja sisemistele 

probleemidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  84 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. tuletab meelde ELi kohustust töötada 

välja ühine välis- ja julgeolekupoliitika, 

milles juhindutakse demokraatia 

põhimõtetest, õigusriigi põhimõttest ning 

inimõiguste ja põhiõiguste 

universaalsusest ja jagamatusest, ning 

palub ELil ja tema liikmesriikidel 

suurendada oma pingutusi, et asetada 

need väärtused oma suhetes laiema 

maailmaga tähelepanu keskmesse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. rõhutab kõikehõlmava ja koostööd 

soodustava julgeolekukäsituse tähtsust; 

palub ELil sellega seoses teha tööd 

tugevama OSCE ning OSCE rolli 



 

PE577.080v01-00 44/120 AM\1087188ET.doc 

ET 

taaselustamise nimel, et kasutada 

paremini ära kõik OSCE vahendeid ja 

poliitikameetmeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  86 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. rõhutab, et liidu keskne strateegiline 

huvi on rahumeelne mitmepoolne 

ülemaailmne kord, mis põhineb õigusriigi 

põhimõttel, inimõiguste austamisel ja 

demokraatial; tõdeb sügava murega, et 

ebastabiilses maailmas, mida 

iseloomustavad suurenev ebavõrdsus, 

jõukuse, ressursside ja võimu suurem 

kontsentreerumine ning nõrgem riikide 

suutlikkus reguleerida ja oma 

elanikkonda kaitsta, suureneb surve 

nendele normidele ja väärtustele järjest 

rohkem; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  87 

Gunnar Hökmark 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. rõhutab, et iga liikmesriigi piir on ka 

liidu piir ja seda kaitstakse liidu piirina; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  88 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. tuletab meelde, et suuremad sisemised 

ja välised julgeolekuohud, sh terrorismi- 

ja hübriidsõja oht, nõuavad luureandmete 

kogumise, olukorrateadlikkuse ja ühise 

analüüsi vallas paremat koostööd ja 

integreeritust; rõhutab, et ELi ja 

liikmesriikide käsutuses olevas 

luuresuutlikkuses on vaja tagada suurem 

sidusus ja institutsiooniline 

konsolideerimine, et luua täieõiguslik ELi 

luureasutus; on ka arvamusel, et 

piiriülese kuritegevuse vastu võitlemiseks 

on vaja rohkem koostööd ja ressursside 

ühendamist, et töötada välja nägemus 

ühise Euroopa uurimisbüroo kohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. on veendunud, et liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresidendi juhtimisel 

kasutatav kaasav mitmepoolne 

diplomaatia on määrava tähtsusega 

vahend naabruses valitsevate konfliktide 

lahendamisel; on veendunud, et 

diplomaatia ja siseküsimuste vahel tuleb 

luua rohkem seoseid ja koostoimet; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  90 

Andrejs Mamikins 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. märgib, et ideoloogiline vaakum on 

ELi edasise arengu seisukohast väga 

ohtlik. Natsionalistid, äärmuslased ja 

ksenofoobid üritavad täita seda vaakumit 

oma negatiivse sisuga. Osa ELi 

ühiskonnast ei ole nende emotsionaalse 

retoorika suhtes immuunsed. See võib 

hävitada ELi kiiremini kui ükskõik 

milline virtuaalne vaenlane; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  91 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. tuletab meelde, et Atlandi-ülene 

partnerlus, mis põhineb tugevatel 

poliitilistel, majanduslikel ja ajaloolistel 

sidemetel ning ühistel väärtustel, nagu 

vabadus, demokraatia, inimõigused ja 

õigusriigi põhimõte, ning ühistel 

eesmärkidel, jääb meie julgeoleku 

nurgakiviks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  92 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 b (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. märgib, et liit ja enamik 

liikmesriikidest on viimasel ajal oma 

terrorismi vastu võitlemise pingutusi 

suurendanud; on veendunud, et liidu 

käsitlus terrorismivastasest võitlusest 

peaks eelkõige lähtuma 

kriminaalõigusest, mis põhineb 

intensiivsemal politsei, õigus- ja 

luureasutuste koostööl Euroopas; nõuab 

tungivalt, et liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja, 

komisjon ja ELi liikmesriigid pööraksid 

terrorismivastase võitluse alases koostöös 

kolmandate riikidega erilist tähelepanu 

inimõiguste standarditele ning 

aruandluskohustuse ja läbipaistvuse 

põhimõtetele ning takistaksid inimõiguste 

standardite alandamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. on veendunud, et EL peaks olema 

konstruktiivne ja vastupidav piirkondliku 

fookusega ülemaailmne osaleja ja andma 

panuse mitmepoolse ülemaailmse 

juhtimise tõhustamisse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  94 

Andrejs Mamikins 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 c (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. märgib, et ELil on valida, kas 

kiirendada radikaalselt 

integratsiooniprotsesse või pöörduda 

tagasi killustunud ja nõrga Euroopa 

juurde. ELil ei ole võimalik jääda pikaks 

ajaks vahepealsele positsioonile. Iga 

integratsioonisamm nõuab edasisi 

muutusi, sest vastasel juhul tekiks 

arengus ohtlik ebaproportsionaalsus. 

Eredad näited sellise 

ebaproportsionaalsuse kohta on euroala 

probleemid ja praegune pagulaskriis 

Euroopas. Iga viivitus võib olla ELi 

tuleviku mõttes saatuslik; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  95 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. on veendunud, et väga tähtis on teha 

kindlaks ELi kõigi 28 liikmesriigi 

tegelikud ühised välispoliitilised huvid 

kõigis maailma piirkondades ja kõigis 

asjaomastes poliitikavaldkondades; 

rõhutab, et nende ühiste huvide nähtavale 

toomine aitaks juba ise märkimisväärselt 

tugevdada ELi kui välissuhetes osaleja 

rolli; palub välis- ja julgeolekupoliitika 

kõrgel esindajal teha Euroopa 

välisteenistusele ülesandeks sellised 

konkreetsed huvid kaardistada ning 

aidata kindlaks määrata strateegilised ja 

operatiivsed eesmärgid, mis annaksid 

otseselt konkreetseid tulemusi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  96 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 d. rõhutab, et ülemaailmses strateegias 

tuleks selgesõnaliselt tegeleda Euroopa 

integratsiooniprotsessi ähvardavate 

kiireloomuliste ja otseste ohtudega; on 

sellega seoses arvamusel, et nendes 

ohtudes sisalduvad sisemised ja välised 

omavahel seotud elemendid; on 

veendunud, et on hädavajalik tegeleda 

otsesemalt nendega, kes tajuvad end 

globaliseerunud maailmas eksisteerivas 

järjest tihedamalt seotud liidus 

kaotajatena, ning tugevdada 

sotsiaalkokkulepete toimimist ja tugevat 

esindusdemokraatiat ka julgeoleku 

tagamise eesmärgil; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  97 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 e (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 e. rõhutab, et kliimamuutused on 

üleilmsele julgeolekule kõige suurem oht 

ja nendega tuleb kiireloomuliselt 

tegeleda; rõhutab, et need nähtused 

ohustavad ka rahvusvahelist rahu ja 

inimeste julgeolekut; märgib, et EL peaks 

võtma arvesse kliimamuutuste mõju 

rahvusvahelisele julgeolekule; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  98 

Sabine Lösing 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 

julgeoleku ja territoriaalkaitse eest 

suurema vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima 

eri liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 

julgeoleku ja territoriaalkaitse eest 

suurema vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima 

eri liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

2. on seisukohal, et ELi ja liikmesriikide 

välispoliitika peaks vähem sõltuma 

Ameerika Ühendriikidest; kutsub seetõttu 

ELi ja liikmesriike üles töötama iseseisvalt 

välja oma välispoliitika nii oma 

kaubandushuvide edendamise kui ka 

julgeoleku ja kaitse vallas; 

Or. it 
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Muudatusettepanek  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 
julgeoleku ja territoriaalkaitse eest 

suurema vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

2. rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid 

peavad võtma täie vastutuse omaenda 

kollektiivse julgeoleku ja kaitse eest, sh 

oma kodanike, territooriumi, huvide ja 

väärtuste eest; kutsub seetõttu ELi ja 

liikmesriike üles tõhustama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil-, sõjalistele ja hübriidsõja 

ohtudele ja riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; märgib, et EL ja 

liikmesriigid peavad kasutama ühist 

julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, et tegeleda 

eri suundadest lähtuvate kollektiivsete 

julgeolekuohtudega, ühendada nendest 

ohtudest tulenevad sisemised ja välised 

kaalutlused ja integreerida tsiviil-sõjaline 

käsitlus kollektiivse valmisoleku ja 

reageerimisega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  101 

Marietje Schaake 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 

julgeoleku ja territoriaalkaitse eest 

suurema vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

2. märgib, et ELil ja selle liikmesriikidel 

on vaja olla iseseisvalt ülemaailmne 

osaleja ja julgeoleku tagaja, ilma et oleks 

vaja sõltuda Ameerika Ühendriikidest, 

kuid rõhutab samas, et Atlandi-ülene liit 

peab jääma põhiõiguste ja -vabaduste 

austamisel rajaneva, ülemaailmsetel 
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suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

eeskirjadel põhineva süsteemi aluseks; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  102 

Urmas Paet 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 

julgeoleku ja territoriaalkaitse eest suurema 

vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid võtma oma julgeoleku ja 

territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

Or. et 

 

Muudatusettepanek  103 

Mark Demesmaeker 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 

julgeoleku ja territoriaalkaitse eest suurema 

vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid võtma oma julgeoleku ja 

territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 
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liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  104 

Charles Tannock 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 

julgeoleku ja territoriaalkaitse eest suurema 

vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid võtma oma julgeoleku ja 

territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga ja 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 

42 lõikega 2; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 

julgeoleku ja territoriaalkaitse eest suurema 

vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid olema rohkem ühendatud ja 

valmis võtma oma julgeoleku ja 

territoriaalkaitse eest suurema vastutuse, 

jätkates samal ajal NATO raames 
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liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

koostööd rahvusvaheliste partneritega; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  106 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 

julgeoleku ja territoriaalkaitse eest suurema 

vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

2. märgib, et edaspidi peaksid EL ja selle 

liikmesriigid võtma oma julgeoleku ja 

territoriaalkaitse eest suurema vastutuse, 

asetades rõhu ennetavatele meetmetele ja 

kiirele reageerimisele; kutsub seetõttu ELi 

ja liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  107 

Louis Michel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 

julgeoleku ja territoriaalkaitse eest suurema 

vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid võtma oma julgeoleku ja 

territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 
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liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma 

julgeoleku ja territoriaalkaitse eest suurema 

vastutuse; kutsub seetõttu ELi ja 

liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

2. on veendunud, et Ameerika 

Ühendriigid on ELi põhiline strateegiline 

partner, praeguses geopoliitilises 

olukorras isegi rohkem kui enne; märgib 

siiski, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid võtma oma julgeoleku ja 

territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  109 

James Carver 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 
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kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

kutsub seetõttu liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  110 

Vincent Peillon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

2. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi 

liikmesriigid moodustavad NATO 

idapoolse tugisamba; märgib, et edaspidi 

peavad EL ja selle liikmesriigid toetuma 

vähem Ameerika Ühendriikidele ning 

võtma oma julgeoleku ja territoriaalkaitse 

eest suurema vastutuse; kutsub seetõttu ELi 

ja liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 

riskidele NATO raames või sellega 

täielikus vastastikuses täiendavuses; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  111 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 
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ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama tegutsemissuutlikkust, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  112 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse, 

eeskätt Euroopa naabruses; kutsub 

seetõttu ELi ja liikmesriike üles parandama 

strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; palub 

komisjonil oma ELi kaitsealases 

tegevuskavas (COM(2015) 610 final) 

selgitada, kuidas ELi kavandatavad 

meetmed vastavad USA kolmandale 

sõjalise tehnoloogia arendamise 

strateegiale ja USA kaitsealase 

innovatsiooni algatusele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

tunneb vajadust uuendatud kohustuste ja 

ühiste pingutuste järele, et anda meie 

OSCE-l rajanevale ühisele 

kaitsekontseptsioonile poliitiline tõuge; 

palub ELil ja selle liikmesriikidel haarata 

kinni sellistest poliitilistest algatustest, 

millega püütakse OSCE raames edendada 

dialoogi laiema Euroopa julgeoleku 

kohta; kutsub ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga, 

austades sealjuures inimõigusi ja 

Euroopa väärtusi; märgib, et ELi 

lahingugrupid saavutasid täieliku 

operatiivsuutlikkuse 2007. aastal, ja 

nõuab, et tugevdataks ELi suutlikkust 

oma võimekust tulemuslikult ja kiiresti 

kasutada; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  114 

Georgios Epitideios 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

tagama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 
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sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus ja 

pidevas koostöös NATOga; 

Or. el 

 

Muudatusettepanek  115 

Gunnar Hökmark 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele, sh teabe- 

ja hübriidsõda, täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  116 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma julgeoleku tagamisel 

vähem Ameerika Ühendriikidele ning 

võtma oma julgeoleku ja territoriaalkaitse 

eest suurema vastutuse ning ohjama 

julgeolekukriise oma naabruses; kutsub 

seetõttu ELi ja liikmesriike üles parandama 

strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 
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sõjalistele ohtudele ja riskidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  117 

Paavo Väyrynen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse; 

kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles 

parandama strateegilist sõltumatust seoses 

kaitsevõimekuse ja -suutlikkusega, et olla 

valmis reageerima eri liiki tsiviil- ja 

sõjalistele ohtudele ja riskidele täielikus 

vastastikuses täiendavuses NATOga; 

2. märgib, et edaspidi peavad EL ja selle 

liikmesriigid toetuma vähem Ameerika 

Ühendriikidele ning võtma oma julgeoleku 

ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse, 

hoides samas eri institutsiooniliste 

raamistike kaudu kõikide kaalutluste 

keskmes eelistatavat liitu Ameerika 

Ühendriikidega; kutsub seetõttu ELi ja 

liikmesriike üles parandama strateegilist 

sõltumatust seoses kaitsevõimekuse ja -

suutlikkusega, et olla valmis reageerima eri 

liiki tsiviil- ja sõjalistele ohtudele ja 
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riskidele täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. märgib, et komisjoni aruandes 

Euroopa Liidu kohta muutuvas üldises 

keskkonnas ennustatakse, et 

humanitaarkriisidest on saamas „uus 

tavaolukord“; märgib, et EL peab olema 

valmis sellele uuele olukorrale 

reageerima; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  120 

Gunnar Hökmark 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. toonitab, et Euroopa Liidul on 

maailma suurim majandus, mis on koos 

Ameerika Ühendriikidega ligi 40 korda 

suurem kui Venemaa majandus; juhib 

tähelepanu asjaolule, et ELil koos 

liitlastega on ainulaadne võimekus seista 

vastu poliitikale ja tegevusele, mille 

eesmärk on õõnestada, destabiliseerida 

või ohustada Euroopa riike 

energiapoliitika, majandusblokaadide ja 

nn pehme jõuga survestades; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. rõhutab, et EL ja liikmesriigid peavad 

kiiresti hindama, missugustel kriitilise 

tähtsusega taristutel, ahelatel ning 

strateegilistel tööstuse ja teenuste 

valdkondadel, sh riiklike haldusasutuste 

kübersüsteemidel, on lastud minna 

välisüksuste ja -riikide kontrolli alla viisil, 

mis võib ohustada Euroopa strateegilist 

sõltumatust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  122 

Gunnar Hökmark 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. rõhutab, et Euroopa koostöö eesmärk 

on vabakaubandus, avatud piirid ja 

õigusriigi põhimõtted, mis ei ole 

iseenesest kellelegi ohuks, vaid on pakub 

võimalusi kogu Euroopale; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 b (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. usub, et liidu kaitse jaoks on 

strateegiliselt vajalik tagada 

varustuskindlus ning rõhutab, kui oluline 

on Euroopa Komisjoni ja Euroopa 

Kaitseagentuuri (EDA) vaheline koostöö, 

samuti 2009. aasta kaitsepaketi 

kaitsealaste riigihangete direktiivide 

rakendamine liikmesriikide poolt; kordab, 

et liikmesriigid peavad investeerima 

võimete ühendamise ja ühise kasutamise 

algatustesse, et tagada vajaliku 

julgeoleku- ja kaitsesuutlikkuse tegelik 

olemasolu, vältida dubleerimist, 

suurendada süsteemide koostalitlusvõimet 

ning luua mastaabisäästu, säästa 

ressursse ja sellega edendada Euroopa 

tööstust; rõhutab samuti, et on soovitav ja 

vajalik suurem seotus NATOga, nimelt 

alliansi aruka kaitse algatuse raames; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  124 

James Carver 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud 

koostööd kaitsealaste uuringute 

valdkonnas, tugevdaks tööstusbaasi ja 

küberkaitset panustamise ja jagamise abil, 

et kasutada kaitse-eelarvet tõhusamalt. 

Tuleb tugevdada Euroopa 

Kaitseagentuuri rolli ning selle vahendeid 

tuleb suurendada, et võimaldada 

agentuuril tulemuslikumalt toimida. 

Liikmesriigid peaksid võtma suurema 

vastutuse Euroopa võimete arendamise 

eest ning suurendama Euroopa 

Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

välja jäetud 
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teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  125 

Sabine Lösing 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud 

koostööd kaitsealaste uuringute 

valdkonnas, tugevdaks tööstusbaasi ja 

küberkaitset panustamise ja jagamise abil, 

et kasutada kaitse-eelarvet tõhusamalt. 

Tuleb tugevdada Euroopa 

Kaitseagentuuri rolli ning selle vahendeid 

tuleb suurendada, et võimaldada 

agentuuril tulemuslikumalt toimida. 

Liikmesriigid peaksid võtma suurema 

vastutuse Euroopa võimete arendamise 

eest ning suurendama Euroopa 

Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 
töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

3. tunneb muret suurema struktureeritud 

koostöö pärast kaitsealaste uuringute, 

tööstusbaasi ja küberkaitse valdkonnas 

panustamise ja jagamise abil; on vastu 

tsiviil- ja sõjaliste teadusuuringute 

ühendamisele; ei nõustu kaitsealaste 

teadusuuringute, ÜJKP missioonide ega 

sõjaliste operatsioonide rahastamisega 

ELi eelarvest; tuletab meelde, et Euroopa 

Liidu lepingu artikli 41 lõike 2 kohaselt ei 

tohi liidu eelarvest katta sõjalise või 

kaitsepoliitilise tähendusega 

operatsioonide kulusid; võtab murelikult 

teadmiseks nõukogu kavatsuse töötada 

välja projekte, et tugevdada ELi 

võimekust, sealhulgas kaugjuhitava 

õhusõiduki süsteeme (RPA-süsteeme), 

ning ei poolda relvastatud droonide 

kasutamist ja arendamist ega 

ebaseaduslikku tegevust sihipäraste 

kohtuväliste tapmiste näol; on kindlalt 

vastu igasugusele programmi „Horisont 

2020” või muude rahaliste vahendite 

kasutamisele sõjalisteks, tsiviil-sõjalisteks 

või julgeoleku-uuringuteks üldisemalt 

ning eelkõige RPA-süsteemide 

arendamiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  126 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset 

panustamise ja jagamise abil, et kasutada 

kaitse-eelarvet tõhusamalt. Tuleb 

tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri rolli 

ning selle vahendeid tuleb suurendada, et 

võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

toimida. Liikmesriigid peaksid võtma 

suurema vastutuse Euroopa võimete 

arendamise eest ning suurendama 

Euroopa Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

3. nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid 

tõhustaksid sel põhjusel sidusat ja 

struktureeritud koostööd kaitsealase 

teadus- ja arendustegevuse ning 

riigihanke valdkonnas, tugevdaks 

tööstusbaasi ja küberkaitset panustamise ja 

jagamise abil, et kasutada kaitse-eelarvet 

tõhusamalt. leiab, et Euroopa 

Kaitseagentuuri rolli tuleks kriitiliselt 

hinnata, kuna selle mõju suutlikkuse 

suurendamisele ja kaitseprojektide 

tõhusamaks muutmisele on siiani olnud 

väga nõrk; kutsub liikmesriike üles 

tagama, et oleks kasutada piisav 

suutlikkus Euroopa Liidu lepingu artiklis 

43 kirjeldatud ülesannete täitmiseks, 

sealhulgas vajalikeks ÜRO 

rahuvalvemissioonideks; märgib, et teabe 

jagamine ELi liikmesriikide asjaomaste 

riiklike ametite vahel on nõrgal tasemel, 

ning nõuab arutelusid selle üle, kuidas 

tugevdada koostööd, ilma et ohustataks 

andmekaitset ja ELi kodanike õigust 

eraelu puutumatusele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud 

koostööd kaitsealaste uuringute 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sidusat 

ja struktureeritud koostööd kaitsealase 

teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, 
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valdkonnas, tugevdaks tööstusbaasi ja 

küberkaitset panustamise ja jagamise abil, 

et kasutada kaitse-eelarvet tõhusamalt. 

Tuleb tugevdada Euroopa 

Kaitseagentuuri rolli ning selle vahendeid 

tuleb suurendada, et võimaldada 

agentuuril tulemuslikumalt toimida. 

Liikmesriigid peaksid võtma suurema 

vastutuse Euroopa võimete arendamise 

eest ning suurendama Euroopa 

Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

nimelt projektide kaudu, mis kuuluvad 

programmi „Horisont 2020“ raamistikku; 

nõuab hästitoimiva Euroopa kaitsesektori 

tehnoloogilise ja tööstusliku baasi 

arendamist, ka küberjulgeoleku ja -kaitse 

valdkonnas, nimelt panustamise ja 

jagamise ning muude koostööprojektide 

kaudu; nõuab, et julgeoleku- ja kaitse-

eelarvet tugevdataks, kuid kasutataks 

läbipaistvamalt ja suurema 

aruandekohustusega, mis on ainus viis 

veenda kodanikke, et seda kasutatakse 

tõhusamalt; on seisukohal, et Euroopa 

Kaitseagentuuri volitusi tuleb tugevdada 

ja selle ressursse suurendada, 

võimaldamaks sel tegutseda liikmesriikide 

ülitähtsa ekspertteadmiste keskusena 

nende kollektiivse julgeoleku ja kaitse 

huvides; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  128 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud 

koostööd kaitsealaste uuringute 
valdkonnas, tugevdaks tööstusbaasi ja 

küberkaitset panustamise ja jagamise abil, 

et kasutada kaitse-eelarvet tõhusamalt. 

Tuleb tugevdada Euroopa 

Kaitseagentuuri rolli ning selle vahendeid 

tuleb suurendada, et võimaldada 

agentuuril tulemuslikumalt toimida. 

Liikmesriigid peaksid võtma suurema 

vastutuse Euroopa võimete arendamise 

eest ning suurendama Euroopa 

Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

3. märgib, et Euroopa Komisjonil, 

liikmesriikidel ning Euroopa 

Kaitseagentuuril on Euroopa kaitsesektori 

tehnoloogilise ja tööstusliku baasi ning 

Euroopa kaitsevarustuse turu valdkonnas 

üksteist täiendav roll; peab sellega seoses 

tervitatavaks Euroopa Ülemkogul 2013. ja 

2015. aastal osalenud sidusrühmade 

ambitsioonikaid ja veel kord kinnitatud 

kohustusi; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid algataksid viivitamata uusi 

ühiseid hankeprogramme, mis looksid 

ülivajalikku uut suutlikkust ning aitaksid 

tugevdada ELi strateegilist sõltumatust ja 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet; peale 

selle tuleb töötada välja tõeline Euroopa 
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prognoosimisvõime; luure- ja prognoosimisvõime; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud 
koostööd kaitsealaste uuringute 

valdkonnas, tugevdaks tööstusbaasi ja 

küberkaitset panustamise ja jagamise abil, 

et kasutada kaitse-eelarvet tõhusamalt. 

Tuleb tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri 

rolli ning selle vahendeid tuleb 

suurendada, et võimaldada agentuuril 

tulemuslikumalt toimida. Liikmesriigid 

peaksid võtma suurema vastutuse Euroopa 

võimete arendamise eest ning suurendama 

Euroopa Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks 

seepärast liikmesriikide koostööd 

kaitsealaste uuringute, tööstusbaasi ja 

küberkaitse valdkonnas panustamise ja 

jagamise abil, et kasutada kaitse-eelarvet 

tõhusamalt ja hoida liidu kodanike 

huvides kokku olemasolevaid 

majandusressursse. Tuleb tugevdada 

Euroopa Kaitseagentuuri rolli, et anda 

liikmesriikidele nõuetekohast abi 

kriisiolukorras ja vähendada nende 

finantskoormust. Liikmesriigid peaksid 

võtma suurema vastutuse Euroopa sõjaliste 

teadusuuringute võimete arendamise eest 

Euroopa Kaitseagentuuri kaudu. 

Or. it 

Muudatusettepanek  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset 

panustamise ja jagamise abil, et kasutada 

kaitse-eelarvet tõhusamalt. Tuleb 

tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri rolli 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tehnoloogilist ja tööstusbaasi ja 

küberkaitset panustamise ja jagamise ning 

kaitse-eelarvete tõhusama kasutamise 

abil; rõhutab, et Euroopa Kaitseagentuuri 
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ning selle vahendeid tuleb suurendada, et 

võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

toimida. Liikmesriigid peaksid võtma 

suurema vastutuse Euroopa võimete 

arendamise eest ning suurendama Euroopa 

Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

rolli tuleb oluliselt tugevdada ning selle 

vahendeid tuleb suurendada, et võimaldada 

agentuuril tulemuslikumalt toimida, ning et 

liikmesriigid peaksid võtma suurema 

vastutuse Euroopa võimete arendamise eest 

ning suurendama Euroopa Kaitseagentuuri 

kaudu sõjaliste teadusuuringute kulusid; 

märgib, et paljud uuringud on juba 

toonud esile konkreetseid projekte ja 

ettepanekuid selle kohta, kus oleks vaja 

kaitsekoostööd tõhustada, kus see oleks 

kasulik ja tulemuslik, sealhulgas näiteks 

valdkondades, mis ei puuduta otseselt 

relvi, nt õhus tankimine, transport, 

logistika ja haldus; peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime koos sobivate 

järelevalvemehhanismidega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  131 

Arnaud Danjean 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset 

panustamise ja jagamise abil, et kasutada 

kaitse-eelarvet tõhusamalt. Tuleb 

tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri rolli 

ning selle vahendeid tuleb suurendada, et 

võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

toimida. Liikmesriigid peaksid võtma 

suurema vastutuse Euroopa võimete 

arendamise eest ning suurendama 

Euroopa Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset 

panustamise ja jagamise abil, et kasutada 

siseriiklikke kaitse-eelarveid tõhusamalt. 

Sellega seoses tuleb ulatuslikult 

suurendada Euroopa Kaitseagentuuri rolli, 

et võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

toimida. Liikmesriigid peaksid võtma 

suurema vastutuse ja suurendama sõjalisi 

kulusid. Peale selle tuleb tõhustada 

luureandmete vahetamist ELi tasandil 

siseriiklike vahendite võimaluste piires. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  132 

Charles Tannock 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset 

panustamise ja jagamise abil, et kasutada 

kaitse-eelarvet tõhusamalt. Tuleb 

tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri rolli 

ning selle vahendeid tuleb suurendada, et 

võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

toimida. Liikmesriigid peaksid võtma 

suurema vastutuse Euroopa võimete 

arendamise eest ning suurendama 

Euroopa Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset 

panustamise ja jagamise abil, et kasutada 

kaitse-eelarvet tõhusamalt. Tuleb 

tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri rolli 

ning selle vahendeid tuleb suurendada, et 

võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

toimida; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud 

koostööd kaitsealaste uuringute 

valdkonnas, tugevdaks tööstusbaasi ja 

küberkaitset panustamise ja jagamise abil, 

et kasutada kaitse-eelarvet tõhusamalt. 

Tuleb tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri 

rolli ning selle vahendeid tuleb suurendada, 

et võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sidusat 

ja struktureeritud koostööd kaitsealaste 

uuringute valdkonnas, tugevdaks 

tööstusbaasi ja küberkaitset panustamise ja 

jagamise abil, et kasutada kaitse-eelarveid 

tõhusamalt, kuid rõhutab sellega seoses 

relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 

(2008/944/CFSP) õiguslikult siduvat 

raamistikku. Tuleb tugevdada Euroopa 



 

PE577.080v01-00 70/120 AM\1087188ET.doc 

ET 

toimida. Liikmesriigid peaksid võtma 

suurema vastutuse Euroopa võimete 

arendamise eest ning suurendama 

Euroopa Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

Kaitseagentuuri rolli ning selle vahendeid 

tuleb suurendada, et võimaldada agentuuril 

tulemuslikumalt toimida. Liikmesriigid 

peaksid võtma suurema vastutuse Euroopa 

võimete arendamise eest ning suurendama 

Euroopa Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime, milleks tuleb samuti 

eraldada piisavad vahendid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  134 

Philippe Juvin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset 

panustamise ja jagamise abil, et kasutada 

kaitse-eelarvet tõhusamalt. Tuleb 

tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri rolli 

ning selle vahendeid tuleb suurendada, et 

võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

toimida. Liikmesriigid peaksid võtma 

suurema vastutuse Euroopa võimete 

arendamise eest ning suurendama Euroopa 

Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset 

panustamise ja jagamise abil, et kasutada 

kaitse-eelarveid tõhusamalt. Tuleb 

tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri rolli 

ning selle vahendeid tuleb suurendada, et 

võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

toimida. Liikmesriigid peaksid võtma 

suurema vastutuse Euroopa võimete 

arendamise eest ning suurendama Euroopa 

Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; kutsub liikmesriike 

üles intensiivistama teabevahetust 

luureküsimuste valdkonnas, eelkõige 

sisestades süstemaatiliselt teavet sellistele 

Euroopa platvormidele nagu Schengeni 

infosüsteem ja Euroopa karistusregistrite 

infosüsteem, et kogutud teavet terrorismi 

ennetamise eesmärgil ristkontrollida ja 

tugevdada koostööd Europoliga; 

väljendab sellega seoses heameelt  

Euroopa terrorismivastase võitluse 



 

AM\1087188ET.doc 71/120 PE577.080v01-00 

 ET 

keskuse avamise üle; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  135 

Andrej Plenković 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset 

panustamise ja jagamise abil, et kasutada 

kaitse-eelarvet tõhusamalt. Tuleb 

tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri rolli 

ning selle vahendeid tuleb suurendada, et 

võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

toimida. Liikmesriigid peaksid võtma 

suurema vastutuse Euroopa võimete 

arendamise eest ning suurendama Euroopa 

Kaitseagentuuri kaudu sõjaliste 

teadusuuringute kulusid. Peale selle tuleb 

töötada välja tõeline Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime; 

3. nõuab tungivalt, et EL tõhustaks sel 

põhjusel sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitsealaste uuringute valdkonnas, 

tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset 

panustamise ja jagamise abil, et kasutada 

kaitse-eelarvet tõhusamalt. Tuleb 

tugevdada Euroopa Kaitseagentuuri rolli 

ning selle vahendeid tuleb suurendada, et 

võimaldada agentuuril tulemuslikumalt 

toimida. Liikmesriigid peaksid võtma 

suurema vastutuse Euroopa võimete 

arendamise eest ning suurendama nii 

riikide kui ka Euroopa Kaitseagentuuri 

kaudu sõjaliste teadusuuringute kulusid. 

peale selle tuleb töötada välja tõeline 

Euroopa luure- ja prognoosimisvõime; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. kutsub liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja 

komisjoni asepresidenti üles kõrvaldama 

ebaselguse seoses ELi lepingu artikli 42 

lõikes 7 sisalduva vastastikuse kaitse 

klausliga ning määrama kindlaks juhised 
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ja menetlused klausli rakendamiseks, et 

võimaldada liikmesriikidel klauslile 

tuginedes tõhusalt reageerida; 

Or. fr 

Muudatusettepanek  137 

Arnaud Danjean 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. toetab põhimõtet, et ELi liikmesriigid 

peaksid võtma kohustuseks kasutada 

2024. aastaks kaitsekulutusteks 2% 

SKPst, et saavutada suurem kaitsevõime; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  138 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. tuletab meelde, et liikmesriigid on 

lubanud saavutada kollektiivse eesmärgi, 

et 2% meie kaitsekulutustest läheb 

teadusuuringute rahastamiseks, ning 

kutsub neid üles seda eesmärki täitma; 

kordab oma lubadust seoses ELi 

rahastatava kaitsealase teadus- ja 

tehnoloogiaprogrammiga järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus (2021–

2027); tunneb heameelt, et Euroopa 

Komisjon ja Euroopa Kaitseagentuur on 

kirjutanud alla lepingule, millega loodi 

ÜJKP kaitsealaste teadusuuringute 

katseprojekt, mille Euroopa Parlament 

2015. aasta eelarves algatas; julgustab 

Euroopa Komisjoni ja Euroopa 

Kaitseagentuuri parandama koostööd ja 
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sidusrühmade osalemist kaitsealaste 

teadusuuringute ettevalmistamisel; 

tervitab julgeoleku-uuringute asjatundjate 

rühma aruannet Euroopa 

kaitsevaldkonna teadusuuringute 

ettevalmistavate meetmete kohta; palub 

kõrgel esindajal / komisjoni 

asepresidendil ja komisjonil esitada 

Euroopa Parlamendile oma plaanid 

seoses kaitsealaste teadusuuringute ja 

tehnoloogiaprogrammiga ning pidada 

parlamendiliikmetega avatud arutelusid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. peab vajalikuks edendada 

liikmesriikide siseriiklike luureteenistuste 

vahelist suuremat kooskõlastatust ja 

töötada välja reguleeriv raamistik, mis on 

sobiv tõelise Euroopa luureteenistuse 

asutamiseks; võtab sellega seoses 

teadmiseks luureteenistuste vahelise 

teabejagamise ja kooskõlastamise kehvad 

tulemused Europolis; peab 

kahetsusväärseks, et liikmesriikidel ei ole 

siduvat kohustust tagada, et Europolile ja 

teistele liikmesriikidele edastatakse 

asjakohane teave; loodab seetõttu, et 

Europoli volitusi suurendatakse ja et 

liikmesriigid näitavad üles suuremat 

teotahet oma luureteenistuste tegevuse 

kooskõlastamisel; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 



 

PE577.080v01-00 74/120 AM\1087188ET.doc 

ET 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. on kindlalt veendunud, et on 

pakiliselt vaja töötada välja tõeline 

Euroopa luure- ja prognoosimisvõime; 

märgib, et riiklike ja ELi süsteemide 

olemasolevad luure- ja teabeteenistused 

on osutunud halvasti koordineerituks, 

inimressurssidega halvasti varustatuks 

(puuduvad tippteadmised keelte osas, 

kübervaldkonnas ja sotsiaalmeedia alal) 

ning nende üle on loomuvastaselt vähe 

asjakohast demokraatlikku kontrolli; on 

seisukohal, et suured puudujäägid 

tõhususe tulenevad peamiselt 

liikmesriikide vastumeelsusest jagada 

teavet ja luureandmeid oma partneritega 

ELis, kuid niisugune suhtumine on 

iganenud ja liikmesriikidele endile 

kahjulik; nõuab juhtimist ja poliitilist 

tahet, et tagada Brüsselis kiiresti ühtse ja 

tõhusa luure- ja kriisistruktuuri 

toimimine, mis alluks liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja 

komisjoni asepresidendile, ning 

kooskõlastamine riiklike tsiviil- ja sõjalise 

luure struktuuridega; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid vaataksid riiklikud 

luurestruktuurid läbi, et hoida ära 

sisemist rivaalitsemist, lihtsustada 

kooskõlastamist Euroopa tasandil ning 

tagada demokraatlik järelevalve; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  141 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 b (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. kritiseerib karmilt komisjoni, kes ei 

ole õigeaegselt täitnud 2013. aasta 

Euroopa Ülemkogu ülesandeid seoses 

lubatud tegevuskavaga kogu ELi hõlmava 

varustuskindluse režiimi kohta, lubatud 

rohelise raamatuga kaitse- ja 

julgeolekuvaldkonna tööstusliku 

suutlikkuse kontrolli kohta, kaitse- ja 

julgeolekualaste riigihangete kontrolliga 

ning valitsustevahelise müügiga 

kaitsesektoris; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  142 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 c. võtab teadmiseks nõukogu 12. 

oktoobri otsuse (ÜVJP) 2015/1835; palub, 

et agentuuri juht ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresident teavitaksid 

Euroopa Parlamenti sellest, kuidas 

kajastab see nõukogu otsus parlamendi 

korduvalt väljendatud seisukohta, et 

Euroopa Kaitseagentuuri tuleb tugevdada 

selle personali rahastamisega ning 

jooksvate kulude katmisega liidu 

eelarvest; kritiseerib karmilt 

Ühendkuningriigi valitsust, kes blokeerib 

viiendat aastat järjest Euroopa 

Kaitseagentuuri tegevuseelarve 

suurendamist, riskides kahjustada 

agentuuri praeguste ja tulevaste 

ülesannete täitmist; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  143 

James Carver 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist 

peaeesmärki; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  144 

Paavo Väyrynen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist 

peaeesmärki; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  145 

Sabine Lösing 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 
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 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

4. on veendunud, et selle asemel, et liikuda 

ühiste vabatahtlike kaitsejõudude suunas 

ning kujundada ühist kaitsepoliitikat, mis 

toob lõpuks kaasa ühiskaitse, peaks 

peamine eesmärk olema desarmeerimine 

ja konfliktide rahumeelne lahendamine; 

on seisukohal, et ELi kaitset käsitleva 

valge raamatu koostamine, ajakohastades 

seeläbi 1999. aastal seatud Helsingi sõjalist 

peaeesmärki, on nende eesmärkide taustal 

edasiliikumist segav; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  146 

Knut Fleckenstein 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

4. toetab ELi kaitset käsitleva valge 

raamatu koostamist, ajakohastades seeläbi 

1999. aastal seatud Helsingi sõjalist 

peaeesmärki; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 4. on veendunud, et eesmärk peaks olema 
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peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

liikumine ühise kaitsepoliitika 

kujundamise suunas; toetab ELi kaitset 

käsitleva valge raamatu koostamist, 

ajakohastades seeläbi 1999. aastal seatud 

Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist 

peaeesmärki; 

4. nõuab, et loodaks alaline ELi 

peakorter, et parandada sõjaliste kriiside 

haldamise suutlikkust, tagada 

erandolukorra plaanimine ning jõudude 

ja varustuse koostalitlusvõime ning 

juhtida ja koordineerida ÜJKP 

operatsioone; on veendunud, et ELi 

peamine eesmärk peaks olema liikumine 

ühiste vabatahtlike kaitsejõudude suunas 

ning ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika 

arendamine, mis toob lõpuks kaasa ühise 

kaitsestruktuuri; kutsub liikmesriike üles 

tugevama kaitsekoostööd kollektiivselt, 

kahepoolselt või piirkondlikes klastrites, 

tehes seda ühise hariduse, koolituse ja 

õppuste kaudu; toetab seetõttu ELi kaitset 

käsitleva valge raamatu koostamist, 

ajakohastades seeläbi Helsingi sõjalist ja 

tsiviilalast peaeesmärki ning keskendudes 

ÜJKP suutlikkuse suurendamise 

reformimise meetoditele, vastastikuse 

surve suurendamisele, hindamisele ja 

aruandlusele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  149 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine alaliselt jagatud 

rahvusvaheliste sõjaväeüksuste poole, et 

täita ELi lepingu artiklis 43 sätestatud 

ülesandeid; toetab seetõttu ELi kaitset 

käsitleva valge raamatu koostamist, milles 

kirjeldatakse täpselt, missugust 

suutlikkust on Lissaboni lepingus 

loetletud ülesannete täitmiseks tarvis, 

ajakohastades seeläbi 1999. aastal seatud 

Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  150 

Arnaud Danjean 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühise kaitsepoliitika 

kujundamise suunas; toetab seetõttu ELi 

kaitset käsitleva valge raamatu koostamist, 

ajakohastades seeläbi 1999. aastal seatud 

Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  151 

Michael Gahler 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist 

peaeesmärki; 

4. tuletab meelde, et arvestades üha 

suuremaid julgeolekuohte, samuti 

liikmesriikide vastumeelsust neile 

üheskoos vastu seista, on väga oluline 

aktiveerida aluslepingu asjaomased 

sätted, eelkõige alaline struktureeritud 

koostöö; palub, et liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresident esitaks realistlikud 

variandid alalise struktureeritud koostöö 

käivitamiseks, mille kaudu EL saaks 

rahastada sõjalist koostööd rahuajal; 

julgustab liikmesriike ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat ja komisjoni asepresidenti 

käivitama alalise struktureeritud koostöö, 

mis oleks esimene samm ühise 

kaitsepoliitika kujundamisel, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; kordab oma 

üleskutset liikmesriikidele ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 

esindajale ja komisjoni asepresidendile 

alustada protsessi, mis tooks kaasa ELi 

julgeolekut ja kaitset käsitleva valge 

raamatu, jätkates ELi üldist välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegiat Euroopa 

Parlamendi täieliku osalemisega, et 

ühtlustada ELi strateegilisi sihte ja 

võimekuse arendamise protsesse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

4. on veendunud, et liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja välis- 
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kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

ja julgeolekupoliitika uus strateegia on 

pakkuda raamistik, milles liikmesriigid 

saavad ühiselt tegutsedes astuda vastu 

liidu julgeolekut ja stabiilsust 

ohustavatele teguritele; on lisaks 

seisukohal, et peamine ja lõplik eesmärk 

peaks olema Euroopa kaitseliit 

integreeritud kaitsejõududega ning tõelise 

ja jätkusuutliku ühise kaitsepoliitikaga; 

toetab seetõttu ELi kaitset käsitleva valge 

raamatu koostamist, ajakohastades seeläbi 

1999. aastal seatud Helsingi sõjalist 

peaeesmärki; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  153 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu ELi 

kaitset käsitleva valge raamatu koostamist, 

ajakohastades seeläbi 1999. aastal seatud 

Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse, millel on 

integreeritud operatiivjuhtimine ja 

paindlik rahastamismehhanism; toetab 

seetõttu ELi kaitset käsitleva valge raamatu 

koostamist, ajakohastades seeläbi 1999. 

aastal seatud Helsingi sõjalist peaeesmärki;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  154 

Marietje Schaake 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu ELi 

kaitset käsitleva valge raamatu koostamist, 

ajakohastades seeläbi 1999. aastal seatud 

Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu ELi 

kaitset käsitleva valge raamatu koostamist, 

ajakohastades seeläbi 1999. aastal seatud 

Helsingi sõjalist peaeesmärki; märgib, et 

ELi lahingurühmad võiksid olla heaks 

lähtepunktiks selle eesmärgi poole 

liikumisel, tingimusel, et on olemas 

poliitiline tahe neid kasutada, samuti 

tõhusam otsustamismenetlus nende 

lähetamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  155 

Mark Demesmaeker 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu ELi 

kaitset käsitleva valge raamatu koostamist, 

ajakohastades seeläbi 1999. aastal seatud 

Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu ELi 

kaitset käsitleva valge raamatu koostamist, 

ajakohastades seeläbi 1999. aastal seatud 

Helsingi sõjalist peaeesmärki; ergutab 

tegema pragmaatilisi pingutusi luua 

koostöös NATO-ga Euroopa 

kaitsepoliitika, toetudes dünaamilistele 

siseriiklikele relvajõududele, kes teeksid 

üha suuremat koostööd, sealhulgas 

hariduse ja koolituse ning teadus- ja 

arendustegevuse valdkonnas; 

Or. nl 
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Muudatusettepanek  156 

Vincent Peillon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu ELi 

kaitset käsitleva valge raamatu koostamist, 

ajakohastades seeläbi 1999. aastal seatud 

Helsingi sõjalist peaeesmärki; 

4. on veendunud, et peamine eesmärk 

peaks olema liikumine ühiste vabatahtlike 

kaitsejõudude suunas ning ühise 

kaitsepoliitika kujundamine, mis toob 

lõpuks kaasa ühiskaitse; toetab seetõttu 

2016. aasta juunis esitletava strateegia 

ühe osana ELi kaitset käsitleva valge 

raamatu koostamist, ajakohastades seeläbi 

1999. aastal seatud Helsingi sõjalist 

peaeesmärki; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  157 

Tokia Saïfi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. on seisukohal, et ELi lepingu artikli 

42 lõike 7 praegust rakendamist tuleks 

kasutada kõigi julgeoleku ja kaitse alaste 

aluslepingu sätete kogu potentsiaali 

käivitamiseks; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  158 

Marietje Schaake 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. on seisukohal, et uus 

otsustamismenetlus ELi sõjaliste 

missioonide osas (nt kvalifitseeritud 

häälteenamus ühehäälse otsuse asemel 

nõukogus) suurendaks ELi kiirust ja 

tugevust ohtudele ja kriisidele 

reageerimisel, tunnistades samas, et otsus, 

kas saata vägesid sellistele missioonidele 

või mitte, tuleb teha liikmesriikide 

tasandil; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  159 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. on kindlalt veendunud, et ÜJKP 

suutlikkust tuleks kasutada ennetavamalt 

ja strateegilisemalt, suurema rõhuga 

konfliktide ennetamisele ja rahu 

kindlustamisele ELi vahetus 

naabruskonnas; tuletab aga meelde 

viimastest sõjalistest sekkumistest saadud 

õppetunde, mis näitavad, et kõik otsused 

ÜJKP sõjaliste vahendite kasutamise 

kohta tuleb teha kindlas mitmepoolses 

raamistikus ja piirkondlikes 

koalitsioonides, et tegeleda konfliktijärgse 

võimu- ja julgeolekuvaakumiga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

välja jäetud 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  161 

Charles Tannock 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  162 

Paavo Väyrynen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

välja jäetud 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  163 

Sabine Lösing 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. rõhutab, et EL peaks pöörduma tagasi 

rangelt tsiviilosaleja rolli juurde; on 

seepärast vastu igasugusele ELi ja NATO 

koostöö tugevdamisele ning Euroopa 

jõudude loomisele, mis täiendavad NATO-

t territoriaalkaitses ja on võimelised viima 

sõltumatult läbi sekkumistoiminguid 

väljaspool ELi piire; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  164 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. märgib ära ELi ja NATO koostöö 

Berliin-pluss-kokkuleppete kontekstis; 

kordab, et on vaja uuesti kinnitada 1999. 

aasta Kölni ja Helsingi järeldusi, et 

algatada protsess, mis viiks ELi 

tagasihoidliku suutlikkuse kriisijuhtimise 
ja rahuvalvamise osas vastavusse ELi 

lepingu artiklis 43 kirjeldatud 

ülesannetega;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  165 

Georgios Epitideios 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa territoriaalkaitsejõudude 

loomist;  

Or. el 

Muudatusettepanek  166 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on oluline ning see peaks 

tagama Euroopa jõudude ja NATO 

sekkumiste koordineerimise 
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on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

territoriaalkaitses; rõhutab, et ÜJKP ei ole 

võistlus NATOga, vaid tegelikult ainus 

võimalus tugevdada NATO Euroopa-

sammast ning tagada, et NATO Euroopa 

liikmed oleks suutelised oma kohustusi 

täitma; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. märgib, et NATO Euroopa-samba 

tugevdamine on erakordselt oluline, ühelt 

poolt tagamaks, et EL kannab oma 

vastutust, ning teiselt poolt selleks, et EL 

saaks vajaduse korral ise tegutseda, 

sõltumata NATO partnerite toetusest või 

taristutest; toetab Euroopa jõudude 

loomist, mis täiendavad NATO-t 

territoriaalkaitses ja on võimelised viima 

sõltumatult läbi sekkumistoiminguid 

väljaspool ELi piire; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  169 

Michael Gahler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, 

soovitab ühendada ELi lahingurühmade 

ja NATO reageerimisjõudude 

kontseptsioonid, et need paremini 

ühilduksid, säilitades mõlema formaadi 
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tegevusautonoomia; palub, et liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja ning nõukogu teavitaksid 

Euroopa Parlamenti sellest, mismoodi 

saavad ELi lahingurühmad ja Euroopa 

kiirreageerimisjõud täiendada NATO-t 

territoriaalkaitses, tuginedes vastastikuse 

kaitse klauslile (ELi lepingu artikli 42 

lõige 7); palub, et liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja esitaks 

teavet NATO peasekretäri 30. märtsil 

2015 toimunud Euroopa Parlamendi 

külastuse järelmeetmete tulemuste kohta 

ning ELi ja NATO koostöövaldkondade 

kohta, millele ta tähelepanu juhtis, nimelt 

ühine vastupanuvõime suurendamine, 

ühine vastupanuvõime suurendamine 

koos naabritega ja kaitseinvesteeringud; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  170 

Mark Demesmaeker 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

märgib, et EL jääb oma julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikas NATO-t täiendavaks 

jõuks, mis tähendab, et Euroopa peab ise 

võtma suurema vastutuse teatud kriiside 

lahendamise eest; on seisukohal, et 

NATO-l on liikmesriikide julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikas jätkuvalt keskne roll, ühelt 

poolt nii heidutuses kui ka Euroopa 

territooriumi kaitsel ja teiselt poolt 

pingutustes saavutada rahu ja julgeolek 

mujal maailmas; 
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Or. nl 

Muudatusettepanek  171 

Knut Fleckenstein 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

tugevdavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  172 

Arnaud Danjean 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja 

on võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab ELi võimet täita praegu tema 

käsutuses olevate vahenditega (ÜJKP) 

keskset rolli Euroopa kaitses ja viia 
sõltumatult läbi sekkumistoiminguid 

väljaspool ELi piire; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  173 

Vincent Peillon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses; 

juhib tähelepanu sellele, et ELi 

lahingugrupid, mida ei ole kunagi 

kasutatud, on võimelised viima sõltumatult 

läbi sekkumistoiminguid väljaspool ELi 

piire; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  174 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

tuletab meelde, et sõjaline panus peab 

põhinema ELi liikmesriikide solidaarsuse 

põhimõttel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  175 

Andrej Plenković 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline ning 
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toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

peab tähtsaks selle süvendamist ja 

laiendamist strateegilise 

kommunikatsiooni, poliitiliste 

konsultatsioonide, suutlikkuse 

suurendamise ja uutele 

julgeolekuohtudele, nt hübriidohtudele 

vastu astumise valdkonnas; toetab 

Euroopa jõudude loomist, mis täiendavad 

NATO-t territoriaalkaitses ja on võimelised 

viima sõltumatult läbi sekkumistoiminguid 

väljaspool ELi piire; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

5. rõhutab, et ELi ja NATO koostöö 

tugevdamine on erakordselt oluline, ning 

toetab Euroopa jõudude loomist, mis 

täiendavad NATO-t territoriaalkaitses ja on 

võimelised viima sõltumatult läbi 

sekkumistoiminguid väljaspool ELi piire; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. rõhutab mitmepoolsuse olulisust ja 

tihedama koostöö vajalikkust ÜRO-ga, 

kui tingimused ja geopoliitiline olukord 

seda võimaldavad, et luua rahvusvahelise 

õiguse austamisel põhinev rahvusvaheline 

kord; rõhutab vältimatut vajadust ÜRO-d 
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reformida, et see kajastaks paremini 

praegust geopoliitilist olukorda; on 

seisukohal, et piirkondlikud 

organisatsioonid peavad aktiivselt toetama 

ÜRO-d käimasolevate kriiside ja 

konfliktide lahendamisel, reageerides 

rahvusvahelise julgeoleku ohustamisele; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. rõhutab, et relvaekspordi kontroll on 

ELi välis- ja julgeolekupoliitika 

koostisosa ning selle teostamisel tuleb 

juhinduda Euroopa Liidu lepingu artiklis 

21 nimetatud põhimõtetest, mille hulgas 

on eelkõige demokraatia ja õigusriigi 

edendamine, rahu säilitamine, konfliktide 

ennetamine ja rahvusvahelise julgeoleku 

tugevdamine; tuletab meelde, et on 

äärmiselt oluline tagada sidusus 

relvaekspordi ning ELi kui ülemaailmse 

inimõiguste kaitsja usaldusväärsuse 

vahel; on sügavalt veendunud, et ühise 

seisukoha kaheksa kriteeriumi rangem 

rakendamine aitaks oluliselt kaasa ELi 

ülemaailmse strateegia arengule; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  179 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. on seisukohal, et inimõiguste 

edendamine ja kaitsmine aitab tõhusalt 

konflikte ära hoida; on veendunud, et liit 

peaks tugevdama oma tegevusvõimet 

tsiviilkonfliktide ennetamise valdkonnas; 

rõhutab, et on vaja edendada ja 

võimestada kodanikuühiskonnast 

lähtuvaid käsitlusviise konfliktide 

ennetamiseks, eelkõige kasutades 

vahendamist, dialoogi ja lepitamist, et 

murda paljudes ebastabiilsetes ja 

konfliktialtites riikides ja piirkondades 

vägivalla nõiaring; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  180 

Boris Zala 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. kutsub ELi üles looma suuremat 

koostoimet ÜRO kriisihaldamise, 

konfliktide vahendamise ja lahendamise 

vahenditega, pidades täpselt kinni ÜRO 

põhikirjast; palub ELil ka tagada, et 

piirkondlikud organisatsioonid võtaksid 

suurema vastutuse ühises julgeoleku 

juhtimises ning et nende roll ÜRO 

struktuuris oleks täpsemalt kindlaks 

määratud ja seda suurendataks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. võtab teadmiseks arutelud seoses 

raporti projektiga „ELi koostöö kohta 

ÜRO ja Aafrika Liiduga 

rahutagamisoperatsioonide suhtes“ 

(2015/2275(INI); peab tervitatavaks 

tihedamat koostööd ELi ja ÜRO ning ELi 

ja Aafrika Liidu vahel 

rahutagamisoperatsioonidel; rõhutab, et 

konfliktide lahendamise käsitlusviisid 

peaksid võimalikult palju lähtuma 

mitmepoolsetest kokkulepitud 

lahendustest, arvestades seejuures, et 

sellistel sekkumistel tuleb silmas pidada 

paljusid aspekte seoses rahu valvamise ja 

jõustamisega, säästva arenguga, rände 

algpõhjuste lahendamisega ning 

inimõiguste austamisega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 b. palub komisjonil hinnata relvade, 

jälgimistehnoloogiate ja kahesuguse 

kasutusega tehnoloogia EList 

kolmandatesse riikidesse eksportimise 

mõju ELi julgeolekuolukorrale ning ELi 

välispoliitika, sh humanitaar- ja 

arengupoliitiliste jõupingutuste 

tulemuslikkust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  183 

Liisa Jaakonsaari 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 c. kutsub liikmesriike üles järgima ühist 

seisukohta relvaekspordi osas ning 

lõpetama relvade müümine kolmandatele 

riikidele, kes ei vasta loetletud 

kriteeriumidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. toetab ülemaailmselt ühiste 

tegevuskeskkondade (meri, õhk, kosmos ja 

küberruum) tõhusa haldamise täiendavat 

süvendamist; 

6. toetab ja peab hädavajalikuks 

ülemaailmselt ühiste tegevuskeskkondade 

(meri, õhk, kosmos ja küberruum) tõhusat 

haldamist; on seisukohal, et EL ja 

liikmesriigid peaksid ülemaailmsetel 

foorumitel, näiteks ÜROs, püüdma 

mõjutada arutelusid ja suunama tegevust 

nende valdkondade juhtimisel, mis on 

seotud ELi strateegiliste huvide ja 

julgeolekuga; leiab, et EL peaks suunama 

merede ülemaailmset juhtimist, mitte 

ainult julgeolekuhuvidest, vaid ka 

majanduslikel ja kaubanduslikel 

põhjustel, nagu on kirjas Euroopa Liidu 

merendusjulgeoleku strateegias sätestatud 

eesmärkides; märgib lisaks, et ELil on 

suur vastutus ja vajadus edendada 

küberruumi ülemaailmset juhtimist, 

arvestades küberohtusid, massilist 

jälgimistegevust ning muid ohtusid 

põhivabadustele ja liidu strateegilistele 

ning julgeolekuhuvidele, mis tulenevad 

kas reguleerimise puudumisest või 

killustatud ja liigsest reguleerimisest ning 

teiste riikide domineerimisest 

küberruumis; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  185 

István Ujhelyi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. rõhutab, et lisaks julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikaga seotud meetmetele tuleb 

pöörata suurt tähelepanu praeguste 

probleemide sotsiaal-majanduslikele, 

kultuurilistele ja keskkonna-alastele 

põhjustele laiemalt; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  186 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. kutsub kõrget esindajat ja ELi 

liikmesriike üles kasutama ELi 

ülemaailmset strateegiat võimalusena 

täpsustada ja tugevdada liidu 

naabruspoliitikat; on veendunud, et 

sellega seoses on ülimalt oluline taastada 

liidus solidaarsustunne ning siduda palju 

otsesemalt liidu reageeringud idas ja 

lõunas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  187 

Ana Gomes 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. tugevdada Euroopa diplomaatiat, et 

hoida ära konflikte, toetada demokraatiat 

ning luua vahendamise ja dialoogi abil 

liite; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. märgib, et tehnoloogia roll meie 

ühiskondades on kasvamas ning et ELi 

poliitika peab vastama kiiretele 

muutustele tehnoloogia arengus; rõhutab 

sellega seoses, et internetil ja tehnoloogial 

võib olla ülimalt võimestav roll arengus, 

demokratiseerimises ja kodanike 

emantsipatsioonis kogu maailmas, ning 

seepärast toonitab, kui tähtis on, et EL 

edendaks ja kindlustaks vaba ja avatud 

internetti ning kaitseks digitaalõigusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  189 

Ana Gomes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. rõhutab, et selleks, et meie 

kodanikud, liitlased ja partnerid ELi 

ülemaailmse strateegia omaks võtaksid ja 
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seda järgiksid, vajab Euroopa 

välisteenistus koolitatud diplomaate ning 

ressursse, et arendada ja rakendada 21. 

sajandi strateegilist 

kommunikatsioonipoliitikat, samuti 

vahendeid strateegiliseks suunamiseks 

ning sõltumatust erinevate välispoliitika 

vahendite rakendamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. rõhutab, et tehnoloogia mõju peaks 

kajastuma ka ülemaailmses strateegias, 

samuti küberjulgeoleku algatustes, ning 

inimõiguste edendamise lahutamatu 

osana tuleks seda peavoolustada kõikides 

ELi poliitikavaldkondades ja 

programmides, kui see on asjakohane, et 

parandada inimõiguste kaitset ning 

edendada demokraatiat, õigusriigi 

põhimõtteid ja head valitsemistava ning 

rahumeelset konfliktide lahendamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  191 

Ana Gomes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 c. rõhutab, et EL on juba näidanud, et 

suudab tegutseda tõhusalt, kui kõik ELi 

institutsioonid, ressursid ja liikmesriigid 

on ühinenud oluliste diplomaatiliste 
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saavutuste nimel, näiteks naabruses (st 

Serbia ja Kosovo, endine Jugoslaavia 

Makedoonia vabariik), samuti kaugemal 

(kaasa arvatud Iraani tuumakriisi 

lahendamine ÜRO Julgeolekunõukogu 

nimel);  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  192 

Ana Gomes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 d. märgib, et üha arvukamate 

piirkondlike ja rahvusvaheliste kriiside 

tingimustes peab EL investeerima rohkem 

varajasse reageerimisse konfliktide 

ennetamiseks, sealhulgas vahendamise ja 

dialoogi teel, et suurendada paindlikkust, 

tugevdada nõrga demokraatiaga riike 

ning peatada radikaliseerumise ja 

konfliktide tõusulainet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  193 

Ana Gomes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 e (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 e. on seisukohal, et Euroopa Parlament 

saab oma rolli täies ulatuses täita üksnes 

siis, kui kogu EL teeb jõupingutusi 

konfliktide ennetamiseks, lähtudes oma 

kogemustest ning kasutades vahendamist 

ja dialoogi, toetades osaliste vahelisi 

dialooge ja konsensuse saavutamist ning 

tugevdades parlamentide suutlikkust 
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 ET 

tegutseda rahumeelse demokraatliku 

kultuuri arendajana; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– Euroopa laiema naabruse 

stabiliseerimine 

– aidata kehtestada naabruses rahu ja 

õigusriigi põhimõtteid 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  195 

James Carver 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi 

täitmisele naabruses ning liidu 

naaberriikide naabruses; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  196 

Louis Michel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi 

täitmisele naabruses ning liidu 

naaberriikide naabruses; 

7. on veendunud, et rahvusvahelisel 

tasandil toimijana peab EL hakkama 

aktiivsemalt osalema konfliktide 

lahendamises, eelkõige poliitilise dialoogi 

kasutamise abil; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  197 

Marietje Schaake 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi 

täitmisele naabruses ning liidu 

naaberriikide naabruses; 

7. on veendunud, et ELi välis- ja 

julgeolekupoliitika esimene prioriteet 

peab olema aidata kaasa stabiilsuse 

loomisele liidu lõuna- ja idapoolses 

naabruses; märgib, et läbivaadatu 

Euroopa naabruspoliitika 

rahastamisvahend ei ole eesmärke 

täitnud, eriti seoses põhimõttega rohkem 

rohkema eest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 
ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

7. on veendunud, et olemaks ülemaailmses 

julgeoleku- ja välispoliitikas tulemuslikum 

ja usaldusväärsem, peaks EL võtma 

suurema vastutuse ning keskenduma 
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 ET 

keskenduma julgeolekuvaakumi täitmisele 

naabruses ning liidu naaberriikide 

naabruses; 

julgeolekuvaakumi täitmisele naabruses 

ning liidu naaberriikide naabruses; märgib, 

et ELi julgeolek iseenesest on 

lahutamatult seotud Euroopa konfliktide 

lahendamise strateegiaga naabruses ning 

tingimuste loomisega stabiilsuse ja 

jõukuse jaoks õigusriigi põhimõtete ja 

inimõiguste austamise alusel, seega 

tegeledes praeguste konfliktide, 

rändevoogude ja pagulaskriisi 

algpõhjustega, mis ELi otseselt 

mõjutavad; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  199 

Knut Fleckenstein 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi 

täitmisele naabruses ning liidu 

naaberriikide naabruses; 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse 

julgeoleku, stabiilsuse, õigusriigi 

põhimõtete ja jõukuse saavutamiseks, 

hoidmiseks ja toetamiseks oma naabruses; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  200 

Arnaud Danjean 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL eeskätt võtma suurema vastutuse 
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keskenduma julgeolekuvaakumi 

täitmisele naabruses ning liidu 

naaberriikide naabruses; 

tema lähinaabruses toimuvate kriiside 

korral; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi täitmisele 

naabruses ning liidu naaberriikide 
naabruses; 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi täitmisele 

oma vahetus läheduses ja laiemas 
naabruses; suutlikkus taastada julgeoleku, 

toetada ELi piirkondlikke partnereid ja 

kindlustada ELi piirid on selge prioriteet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  202 

Philippe Juvin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi täitmisele 

naabruses ning liidu naaberriikide 

naabruses; 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi täitmisele 

naabruses; on veendunud, et suuremat 

tähelepanu tuleks pöörata väljaspool ELi 

lähinaabrust asuvatele aladele, et teha 

koostööd liidu naaberriikide naabrusega; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi täitmisele 

naabruses ning liidu naaberriikide 

naabruses; 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi täitmisele 

naabruses ning liidu naaberriikide 

naabruses; tunnistab siiski, et EL on 

teinud relvatarneid konfliktipiirkonna 

riikidesse, mis võis neile konfliktidele 

kaasa aidata; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  204 

Jaromír Štětina 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi täitmisele 

naabruses ning liidu naaberriikide 

naabruses; 

7. on veendunud, et suurema 

usaldusväärsuse saavutamiseks 

ülemaailmses julgeoleku- ja välispoliitikas 

peaks EL võtma suurema vastutuse ning 

keskenduma julgeolekuvaakumi täitmisele 

naabruses ning liidu naaberriikide 

naabruses; nõuab kategooriliselt, et 

suurendataks ELi suutlikkust 

prognoosida väärinfo levitamist 

välisosalejate poolt, sellega tegeleda ja 

sellele reageerida; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  205 

Arnaud Danjean 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. rõhutab, et ÜJKP on peamine 

element mitmesugustes vahendites, mida 

liikmesriigid saavad kasutada kriiside 

ennetamiseks ja nende lahendada 

aitamiseks; praegu on käimas 17 ÜJKP 

operatsiooni ja missiooni; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. on seisukohal, et lõunanaabruse 

jõukus ja poliitiline stabiilsus on liidu 

jaoks äärmiselt suure strateegilise 

tähtsusega ning et EL ja Vahemere 

piirkonna riigid peavad tegema tihedat 

koostööd, lähtudes mõlemapoolselt 

tunnustatud eesmärkidest, mis põhinevad 

ühistel huvidel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  207 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. nõuab, et EL keskenduks rohkem 
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 ET 

konfliktide ennetamisele ning ebakindla 

olukorra tekitajatele naabruses; tuletab 

meelde, et ELi eriesindajatel ja 

delegatsioonidel peaks olema tähtis roll 

teabe kogumisel kohapeal ning kõikide 

ELi vahendite koordineerimisel 

konkreetses piirkonnas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  208 

István Ujhelyi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. on seisukohal, et ELis ristuvad 

praegu muutuv sisemine dünaamika ja 

muutuv väliskeskkond, seepärast ei ole 

võimalik ignoreerida seost ELi 

poliitikavaldkondade välismõõtme ja 

Euroopa Liidu sisemiste arengute vahel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  209 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. nõuab palju strateegilisemat 

lähenemisviisi Venemaa Föderatsioonile, 

mis peaks tuginema tasakaalustamisele, 

kaasamisele ja käitumise kujundamisele 

rahvusvaheliste institutsioonide kaudu; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  210 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 b. on seisukohal, et EL peaks alati 

säilitama sidusa ja järjepideva osalemise 

nii ida- kui ka lõunapoolses naabruses; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  211 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 b. on veendunud, et EL peaks tõsisemalt 

osalema pingete vähendamise 

diplomaatias, eriti lõunanaabruses; on 

seisukohal, et uus strateegia peaks 

näitama võimalusi, kuidas EL saaks 

kasutada hiljutise Iraani tuuma-alase 

kokkuleppe kogemust ja edendada 

usalduse kindlustamist ning muid 

julgeolekuga seotud piirkondlikke 

kokkuleppeid, mis võivad tugineda ka 

Euroopa enda kogemustele piirkondliku 

julgeoleku osas, nt Euroopa Julgeoleku- 

ja Koostöökonverents, ning sellistele 

lepingutele nagu Helsingi lõppakt; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  212 

Cristian Dan Preda 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 c (uus) 
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 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 c. toonitab, et ELi ja Venemaa suhted 

peavad põhinema rahvusvahelise õiguse 

austamisel; rõhutab, et koostööd võib 

jätkata ainult siis, kui Venemaa austab 

Ukraina, kaasa arvatud Krimmi 

territoriaalset terviklikkust ja 

suveräänsust, rakendab täielikult ellu 

Minski kokkulepped ning hoidub 

destabiliseerivast sõjalisest ja 

julgeolekutegevusest ELi liikmesriikide 

piiridel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  213 

James Carver 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, 

et vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib 

iga Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  214 

Philippe Juvin 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL tegema jätkuvalt 

koostööd oma naaberriikidega hiljuti läbi 

vaadatud Euroopa naabruspoliitika raames; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  215 

Arnaud Danjean 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  216 

Sabine Lösing 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames, tegutsedes 

koostöö, solidaarsuse ja vastastikuse kasu 

vaimus, austades kõikide suveräänsete 

riikide valikuid nende välis-, majandus- 

või sotsiaalpoliitikas, naabruspoliitikat, 

mis seab prioriteediks naaberpiirkondade 

arengu toetamise, edendades tööhõivet ja 

haridust, mitte neoliberaalseid reforme, 

ning integreerumist ELi turule; tuletab 

meelde, et vastavalt ELi lepingu artiklile 

49 võib iga Euroopa riik taotleda Euroopa 

Liidu liikmeks saamist tingimusel, et ta 

peab kinni Kopenhaageni kriteeriumidest 

ning austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  217 

Tokia Saïfi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 



 

PE577.080v01-00 112/120 AM\1087188ET.doc 

ET 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

Or. it 

Muudatusettepanek  219 

Knut Fleckenstein 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 
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 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  220 

Marielle de Sarnez 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; toetab komisjoni võetud 

kohustust teha laienemisprotsessis paus, 

et kindlustada seda, mida on saavutatud 

28 liikmesriigiga ELis;  

Or. fr 
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Muudatusettepanek  221 

Vincent Peillon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemisväljavaateid ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks, inimeste julgeoleku 

suurendamiseks, õigusriigi põhimõtete, 

inimõiguste austamise ja 

demokratiseerimise edendamiseks peaks 

EL järele mõtlema ja vaatama läbi 

omaenda majandus-, sotsiaal-, finants-, 

kaubandus-, energia- ja muu poliitika, 

mis ei kindlusta majanduskasvu ega 

töökohtade loomist ning mis tegelikult 

süvendab ebavõrdsust, sotsiaalset 

halvakspanu ja poliitilist ebastabiilsust 
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õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 
Euroopas, selle naabruses ja kaugemal; 

leiab, et EL peaks järgima oma 

laienemiskohustusi ja tugevdama koostööd 

väga lähedaselt assotsieerunud riikidega 

hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames, nõudes samal ajal 

Kopenhaageni kriteeriumide täitmist ja 

abistades reformide läbiviimisel neile 

vastamiseks, kui laienemisportsessid on 

paigas, ning kasutaks mitmeid huvirühmi 

hõlmavat lähenemisviisi, kaasates 

kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ja 

kodanikuühiskonda; on seisukohal, et EL 

peaks edendama Kopenhaageni 

kriteeriumides sisalduvaid väärtusi ka 

väljaspool laienemisprotsessi, 

suurendades huvitatud riikides teadlikkust 

asjaolust, et nende omaksvõtmine on 

riikide endi huvides, aitab kaasa 

moderniseerimisele ja toob kasu nende 

kodanikele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  223 

István Ujhelyi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; on seepärast 

seisukohal, et seoses tulevase 

laienemisega Balkanil ja Türgi küsimuses 

tuleks anda selge vastus; tuletab meelde, 

et vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib 

iga Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 
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õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  224 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL uuesti kinnitama oma 

2003. aastal võetud laienemiskohustust ja 

tegema jätkuvalt koostööd väga lähedaselt 

assotsieerunud riikidega hiljuti läbi 

vaadatud Euroopa naabruspoliitika raames; 

tuletab meelde, et vastavalt ELi lepingu 

artiklile 49 võib iga Euroopa riik taotleda 

Euroopa Liidu liikmeks saamist tingimusel, 

et ta peab kinni Kopenhaageni 

kriteeriumidest ning austab demokraatia 

põhimõtteid ning põhivabadusi ning inim- 

ja vähemuste õigusi ning tagab õigusriigi 

põhimõtte järgimise; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  225 

Marietje Schaake 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL täitma oma 

laienemiskohustusi ja usub, et Euroopa 

Komisjoni otsus välistada lähema viie 

aasta jooksul igasugune laienemine ei 

olnud selles osas kasulik; tuletab meelde, 
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et vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib 

iga Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

et vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib 

iga Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest, mis 

on kinnitatud ega kuulu arutamisele, ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  226 

Urmas Paet 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; on seisukohal, et ELi 

kandidaatriigid peavad oma tegevuses 

lähtuma võimalikult palju ELi ühisest 

välis- ja julgeolekupoliitikast; 

Or. et 

Muudatusettepanek  227 

Louis Michel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemis- ja integratsioonikohustusi ja 

tegema jätkuvalt koostööd väga lähedaselt 

assotsieerunud riikidega hiljuti läbi 

vaadatud Euroopa naabruspoliitika raames; 

tuletab meelde, et vastavalt ELi lepingu 

artiklile 49 võib iga Euroopa riik taotleda 

Euroopa Liidu liikmeks saamist tingimusel, 

et ta peab kinni Kopenhaageni 

kriteeriumidest ning austab demokraatia 

põhimõtteid ning põhivabadusi ning inim- 

ja vähemuste õigusi ning tagab õigusriigi 

põhimõtte järgimise; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  228 

Javi López 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; tuletab meelde, et 

vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga 

Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu 

liikmeks saamist tingimusel, et ta peab 

kinni Kopenhaageni kriteeriumidest ning 

austab demokraatia põhimõtteid ning 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

8. on seisukohal, et stabiilsuse ja rahu 

rajamiseks peaks EL järgima oma 

laienemiskohustusi ja tegema jätkuvalt 

koostööd väga lähedaselt assotsieerunud 

riikidega hiljuti läbi vaadatud Euroopa 

naabruspoliitika raames; leiab, et Euroopa 

naabruspoliitika peaks kasutama mitmeid 

huvirühmi hõlmavat lähenemisviisi ning 

kaasama kohalikke ja piirkondlikke 

omavalitsusi ja kodanikuühiskonda; 
tuletab meelde, et vastavalt ELi lepingu 

artiklile 49 võib iga Euroopa riik taotleda 

Euroopa Liidu liikmeks saamist tingimusel, 

et ta peab kinni Kopenhaageni 

kriteeriumidest ning austab demokraatia 

põhimõtteid ning põhivabadusi ning inim- 

ja vähemuste õigusi ning tagab õigusriigi 

põhimõtte järgimise; 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  229 

Tokia Saïfi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. juhib tähelepanu kohustusele, mille 

EL on oma partnerite ja eelkõige 

naaberriikide ees võtnud – toetada 

ühiskondlikku ja poliitilist reformi, kaitsta 

inimõigusi, aidata luua õigusriiki ja 

edendada majanduslikku arengut –, sest 

see on parim vahend rahvusvahelise korra 

tugevdamiseks ja stabiilsuse tagamiseks 

ELi naaberriikides; 

Or. fr 

Muudatusettepanek  230 

Gunnar Hökmark 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. toonitab, et Euroopa naabruspoliitika 

on vahend, millega kindlustada 

stabiilsust, stabiilseid demokraatiaid, 

avatud ühiskondi, jõukust ja õigusriigi 

põhimõtteid, ning on seega liidu üks 

olulisemaid vahendeid Euroopa 

julgeoleku jaoks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  231 

Boris Zala 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. on kindlalt veendunud, et EL peaks 

jätkama naaberriikide ja partnerite 

territoriaalse terviklikkuse toetamist, 

samuti toetama nende vabadust valida 

poliitilisi ja kaubandusliitlasi ning soovi 

integreeruda Euroopasse; väidab, et ELi 

vääramatu toetusega naabrite 

suveräänsusele peab kaasnema ka 

praktiline toetus, et suurendada nende 

vastupanuvõimet välissurvele ja 

hübriidohtudele; on lisaks seisukohal, et 

selliste jõupingutustega peaks kaasnema 

püüd kindlustada Euroopas jätkusuutlik, 

kaasav ja õigusel põhinev julgeolekukord, 

tuginedes OSCE ja teiste vastavate 

asutuste põhimõtetele, õiguslikele 

vahenditele ning institutsioonilisele 

struktuuridele; kutsub ELi üles osalema 

aktiivsemalt külmutatud konfliktide 

lahendamises idanaabruses; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  232 

Andrej Plenković 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. märgib, et Euroopa laiema naabruse 

paremaks stabiliseerimiseks tuleks 

kasutada olemasolevaid vahendeid, 

näiteks ÜJKP vahendeid, sealhulgas ELi 

lahingurühmi; 

Or. en 

 


