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Muudatusettepanek 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri 
domineerimisele ja tulevastele 
murrangulistele tehnoloogiatele 
kaitsevaldkonnas, mis on pikas 
perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle 
üle, et komisjon võttis 2019. aasta märtsis 
vastu esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, 
mis on Euroopa strateegilise sõltumatuse 
jaoks võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. 
aastal järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna 
vastu võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

välja jäetud
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Or. fr

Muudatusettepanek 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
kogu liidu kaitsetööstust, sealhulgas 
VKEsid; märgib, et see ettepanek on 
esimene algatus, mille puhul ühenduse 
vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid, tankid või Euroopa 
raketitõrjevõime, samuti väikeseid ja 
keskmise suurusega projekte, millega 
luuakse innovaatilisi tulevikku suunatud 
kaitselahendusi; märgib, et ettevalmistava 
tegevuse 2019. aasta tööprogrammis 
keskendutakse elektromagnetilise spektri 
domineerimisele ja tulevastele 
murrangulistele tehnoloogiatele 
kaitsevaldkonnas, mis on pikas 
perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese tööprogrammi Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
kohta ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset; märgib, et Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi 2019. aasta projektikonkursid 
hõlmasid Eurodrone’i, mis on Euroopa 
strateegilise sõltumatuse jaoks olulise 
tähtsusega, ning spetsiaalselt väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele 
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vahel; suunatud projektikonkurssi, mis 
soodustab innovatsiooni kogu liidus; 
rõhutab, et 2020. aastal järgneb veel 12 
konkursikutset, mis hõlmavad 
prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); märgib 
Euroopa Kaitsefondi tähtsust Euroopa 
kaitsetööstuse innovatsiooni, 
konkurentsivõime, tõhususe ja piiriülese 
koostöö toetamisel kogu ELis; võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 

41. on vastu komisjoni 2017. aasta 
juuni ettepanekule luua Euroopa 
Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas; on 
samuti selle vastu, et komisjon võttis 2019. 
aasta märtsis vastu esimese Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi (EDIDP) ja avaldas 2019. 
aastal üheksa konkursikutset, sealhulgas 
Eurodrone; rõhutab, et 2020. aastal järgneb 
veel 12 konkursikutset, mis hõlmavad 
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pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle 
üle, et komisjon võttis 2019. aasta märtsis 
vastu esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse 
jaoks võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. 
aastal järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

küsimusi kõikides valdkondades (õhu-, 
maismaa-, mere-, küber- ja 
kosmosevaldkond); võtab teadmiseks seose 
liikmesriikides täna vastu võetud 
hankeotsuste ja Euroopa Kaitsefondi 
raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel; tuletab meelde, et uue, julgeolekut 
ja kaitset käsitleva V rubriigi, ELi 
kaitseuuringute programmi, Euroopa 
Kaitsefondi ning sõjaväelise liikuvuse 
loomine rikub selgelt ELi lepingu 
artikli 41 lõike 2 sätteid, mille kohaselt ei 
tohi liidu eelarvest katta sõjalise ja 
kaitsepoliitilise tähendusega tegevusest 
tulenevaid kulusid; peab taunitavaks ja 
ülimalt kahetsusväärseks enneolematut 
kiirust, millega ELi militariseeritakse; 
rõhutab, et empiiriliselt on tõestatud, et 
kõige tõhusam rahu ja stabiilsuse 
säilitamise ja edendamise viis on 
keskenduda vaesuse kaotamisele, 
tingimusteta humanitaarabile, 
jätkusuutlikule ja õiglasele 
majandusarengule, üleilmsete 
maksusüsteemide takistamisele 
korruptsiooni soodustamisel, konfliktide 
rahumeelsele ja diplomaatilisele 
lahendamisele, desarmeerimisele, vägede 
demobiliseerimisele ja 
taasintegreerimisprogrammidele;

Or. en

Muudatusettepanek 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, millega 
kooskõlastataks, täiendataks ja 
laiendataks riiklikke kaitseinvesteeringuid 
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ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

ning mis soodustaks liikmesriikidevahelist 
koostööd, et töötada välja uusimat 
koostalitusvõimelist kaitseotstarbelist 
tehnoloogiat ja varustust, ning toetaks 
innovatiivset ja konkurentsivõimelist 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; väljendab 
heameelt selle üle, et kaitsealaste 
teadusuuringute 2019. aasta 
tööprogrammiga eraldatakse 25 miljonit 
eurot teadusuuringutele, millega 
keskendutakse elektromagnetilise spektri 
domineerimisele ja tulevastele 
murrangulistele tehnoloogiatele 
kaitsevaldkonnas, mis on pikas 
perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP), milles nähakse ette 
kaasrahastamine 500 miljoni euro 
ulatuses kaitsevõime ühiseks 
arendamiseks aastatel 2019–2020, ja 
avaldas 2019. aastal üheksa konkursikutset, 
sealhulgas Eurodrone, mis on Euroopa 
strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. fr
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Muudatusettepanek 331
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle 
üle, et komisjon võttis 2019. aasta märtsis 
vastu esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

41. võtab teadmiseks komisjoni 2017. 
aasta juuni ettepaneku luua Euroopa 
Kaitsefond, mis võiks soodustada 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetada 
mõnesid Euroopa kaitsetööstuse 
sidusrühmi; märgib, et see ettepanek on 
esimene algatus, mille puhul ühenduse 
vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks ja et selle 
õiguslik alus on endiselt nõrk; tõdeb, et 
see on paradigma muutus seoses ELi 
eelarvega, millest on seni rahastatud 
peamiselt tsiviilprogramme; märgib, et 
Euroopa Kaitsefondist võiks rahastada 
selliseid struktuuriprojekte nagu Euroopa 
tuleviku lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse võimalikuks säilitamiseks 
kaks olulist valdkonda; võtab samuti 
teadmiseks selle, et komisjon võttis 2019. 
aasta märtsis vastu esimese Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi (EDIDP) ja avaldas 2019. 
aastal üheksa konkursikutset, sealhulgas 
Eurodrone, mida peetakse nüüdisaegse 
sõjapidamise jaoks väga oluliseks; tuletab 
meelde Euroopa Parlamendi korduvaid 
nõudmisi, et nõukogu võtaks vastu ühise 
seisukoha selle kohta, kuidas kasutada 
relvastatud droone kooskõlas 
rahvusvahelise humanitaarõiguse ja 
rahvusvahelise inimõigustealase 
õigusega; rõhutab, et 2020. aastal järgneb 
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veel 12 konkursikutset, mis hõlmavad 
prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 332
Joachim Schuster

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle 
üle, et komisjon võttis 2019. aasta märtsis 
vastu esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 

41. võtab teadmiseks komisjoni 2017. 
aasta juuni ettepaneku luua Euroopa 
Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; võtab samuti teadmiseks selle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
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on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 333
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; rõhutab, et selle eelarve 
kasutamine peab olema läbipaistev ja 
kaasav ning sellega ei tuleks toetada mitte 
kahepoolset koostööd, vaid tõhusat 
tööstuskoostööd Euroopa tasandil; 
märgib, et Euroopa Kaitsefondist võiks 
rahastada selliseid struktuuriprojekte nagu 
Euroopa tuleviku lennukid või tankid või 
Euroopa raketitõrjekilbi rahastamine; 
märgib, et ettevalmistava tegevuse 2019. 
aasta tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
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(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 334
Michael Gahler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja 
kaitsealaseid koostööprogramme 
kaitsevõime arendamiseks ning toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitsealaste koostööprojektide 
toetamiseks; tõdeb, et see on oluline 
edasiminek Euroopa kaitsevaldkonnas nii 
poliitiliselt kui ka tööstuslikult; märgib, et 
Euroopa Kaitsefondist võiks rahastada 
selliseid struktuuriprojekte nagu Euroopa 
tuleviku lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; väljendab 
heameelt ELi rahastatavate 
katseprojektide EuroSWARM ja SPIDER 
tulemuste üle; märgib, et ettevalmistava 
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pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

tegevuse 2019. aasta tööprogrammis 
keskendutakse elektromagnetilise spektri 
domineerimisele ja tulevastele 
murrangulistele tehnoloogiatele 
kaitsevaldkonnas, mis on pikas 
perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 335
Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 

41. võtab teadmiseks komisjoni 2017. 
aasta juuni ettepaneku luua Euroopa 
Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; rõhutab, et 
Euroopa Kaitsefond ei tohiks mingil viisil 
kahjustada NATO positsiooni Euroopa 
kaitse alusena; märgib, et see ettepanek on 
esimene algatus, mille puhul ühenduse 
vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
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lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 336
Claudiu Manda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks ja toetab 
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on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

täieõigusliku Euroopa Kaitsefondi loomist 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames; tõdeb, et see on oluline 
edasiminek Euroopa kaitsevaldkonnas nii 
poliitiliselt kui ka tööstuslikult; märgib, et 
Euroopa Kaitsefondist võiks rahastada 
selliseid struktuuriprojekte nagu Euroopa 
tuleviku lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
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Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefond võiks osaleda selliste 
struktuuriprojektidega seotud 
teadusuuringute rahastamisel ja 
väljatöötamisel, nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilp; märgib, et ettevalmistava 
tegevuse 2019. aasta tööprogrammis 
keskendutakse elektromagnetilise spektri 
domineerimisele ja tulevastele 
murrangulistele tehnoloogiatele 
kaitsevaldkonnas, mis on pikas 
perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 338
Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
õhulahingusüsteem, tankid, raske-
transpordilennukid või Euroopa 
raketitõrjevõime; märgib, et ettevalmistava 
tegevuse 2019. aasta tööprogrammis 
keskendutakse elektromagnetilise spektri 
domineerimisele ja tulevastele 
murrangulistele tehnoloogiatele 
kaitsevaldkonnas, mis on pikas 
perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka



AM\1192396ET.docx 17/112 PE643.151v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
kaitseprojektide toetamiseks; tõdeb, et see 
on oluline edasiminek Euroopa 
kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt kui ka 
tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

41. väljendab heameelt komisjoni 
2017. aasta juuni ettepaneku üle luua 
Euroopa Kaitsefond, mis soodustaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks 
Euroopa kaitsetööstust; märgib, et see 
ettepanek on esimene algatus, mille puhul 
ühenduse vahendeid kasutatakse otseselt 
ühiste ELi kaitseprojektide toetamiseks; 
tõdeb, et see on oluline edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas nii poliitiliselt 
kui ka tööstuslikult; märgib, et Euroopa 
Kaitsefondist võiks rahastada selliseid 
struktuuriprojekte nagu Euroopa tuleviku 
lennukid või tankid või Euroopa 
raketitõrjekilbi rahastamine; märgib, et 
ettevalmistava tegevuse 2019. aasta 
tööprogrammis keskendutakse 
elektromagnetilise spektri domineerimisele 
ja tulevastele murrangulistele 
tehnoloogiatele kaitsevaldkonnas, mis on 
pikas perspektiivis Euroopa tehnoloogilise 
sõltumatuse säilitamiseks kaks olulist 
valdkonda; väljendab heameelt ka selle üle, 
et komisjon võttis 2019. aasta märtsis vastu 
esimese Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
(EDIDP) ja avaldas 2019. aastal üheksa 
konkursikutset, sealhulgas Eurodrone, mis 
on Euroopa strateegilise sõltumatuse jaoks 
võtmetähtsusega; rõhutab, et 2020. aastal 
järgneb veel 12 konkursikutset, mis 
hõlmavad prioriteetseid küsimusi kõikides 
valdkondades (õhu-, maismaa-, mere-, 
küber- ja kosmosevaldkond); võtab 
teadmiseks seose liikmesriikides täna vastu 
võetud hankeotsuste ja Euroopa 
Kaitsefondi raames toimuva tööstus- ja 
tehnoloogiaalase koostöö väljavaadete 
vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41 a. rõhutab, kui oluline on vastu võtta 
Euroopa kaitsestrateegia, et suunata ja 
kavandada tõhusalt Euroopa Kaitsefondi 
kasutamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kiidab heaks alalise 
struktureeritud koostöö tegeliku 
rakendamise, mis on oluline samm 
liikmesriikidevahelise tihedama koostöö 
suunas julgeoleku ja kaitse valdkonnas; 
rõhutab, et see säte, mis kehtestati 2009. 
aasta Lissaboni lepinguga (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 46), on 
õiguslikult siduv ja sisaldab 
ambitsioonikaid kohustusi, et võimaldada 
Euroopa riikidel, kes soovivad seda teha, 
liikuda kiiremini ühiste kaitseprojektide 
suunas; tõdeb, et alalisel struktureeritud 
koostööl võib olla oma osa Euroopa 
nõudluse struktureerimisel; märgib, et 
märkimisväärne hulk Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi jaoks abikõlblikke projekte 
töötatakse välja alalise struktureeritud 
koostöö raames ning nende suhtes 
võidakse kohaldada ka kõrgemaid 
toetusmäärasid; toetab alalise 
struktureeritud koostöö projektide ja 
Euroopa Kaitsefondi vahelist täielikku 

välja jäetud
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sidusust;

Or. fr

Muudatusettepanek 342
Michael Gahler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kiidab heaks alalise struktureeritud 
koostöö tegeliku rakendamise, mis on 
oluline samm liikmesriikidevahelise 
tihedama koostöö suunas julgeoleku ja 
kaitse valdkonnas; rõhutab, et see säte, mis 
kehtestati 2009. aasta Lissaboni lepinguga 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
46), on õiguslikult siduv ja sisaldab 
ambitsioonikaid kohustusi, et võimaldada 
Euroopa riikidel, kes soovivad seda teha, 
liikuda kiiremini ühiste kaitseprojektide 
suunas; tõdeb, et alalisel struktureeritud 
koostööl võib olla oma osa Euroopa 
nõudluse struktureerimisel; märgib, et 
märkimisväärne hulk Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi jaoks abikõlblikke projekte 
töötatakse välja alalise struktureeritud 
koostöö raames ning nende suhtes võidakse 
kohaldada ka kõrgemaid toetusmäärasid; 
toetab alalise struktureeritud koostöö 
projektide ja Euroopa Kaitsefondi vahelist 
täielikku sidusust;

42. kiidab heaks alalise struktureeritud 
koostöö tegeliku rakendamise, mis on 
oluline samm liikmesriikidevahelise 
tihedama koostöö suunas julgeoleku ja 
kaitse valdkonnas; rõhutab, et see säte, mis 
kehtestati 2009. aasta Lissaboni lepinguga 
(Euroopa Liidu lepingu artikkel 46), on 
õiguslikult siduv ja sisaldab 
ambitsioonikaid kohustusi, et võimaldada 
Euroopa riikidel, kes soovivad seda teha, 
liikuda kiiremini ühiste kaitseprojektide 
suunas; tõdeb, et alalisel struktureeritud 
koostööl võib olla oma osa Euroopa 
nõudluse struktureerimisel; nõuab, et 
nõukogu selgitaks kvalifitseeritud 
häälteenamusega vastuvõetud nõukogu 
11. detsembri 2017. aasta otsuse (ÜVJP) 
2017/2315 ja selle artikli 8 lõike 2 
vastuolu puudumist ELi lepingu artikliga 
41, mille lõikes 2 on sätestatud 
ühehäälsuse nõue; märgib, et 
märkimisväärne hulk Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi jaoks abikõlblikke projekte 
töötatakse välja alalise struktureeritud 
koostöö raames ning nende suhtes võidakse 
kohaldada ka kõrgemaid toetusmäärasid; 
toetab alalise struktureeritud koostöö 
projektide ja Euroopa Kaitsefondi vahelist 
täielikku sidusust;

Or. de

Muudatusettepanek 343
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Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kiidab heaks alalise struktureeritud 
koostöö tegeliku rakendamise, mis on 
oluline samm liikmesriikidevahelise 
tihedama koostöö suunas julgeoleku ja 
kaitse valdkonnas; rõhutab, et see säte, mis 
kehtestati 2009. aasta Lissaboni lepinguga 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
46), on õiguslikult siduv ja sisaldab 
ambitsioonikaid kohustusi, et võimaldada 
Euroopa riikidel, kes soovivad seda teha, 
liikuda kiiremini ühiste kaitseprojektide 
suunas; tõdeb, et alalisel struktureeritud 
koostööl võib olla oma osa Euroopa 
nõudluse struktureerimisel; märgib, et 
märkimisväärne hulk Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi jaoks abikõlblikke projekte 
töötatakse välja alalise struktureeritud 
koostöö raames ning nende suhtes 
võidakse kohaldada ka kõrgemaid 
toetusmäärasid; toetab alalise 
struktureeritud koostöö projektide ja 
Euroopa Kaitsefondi vahelist täielikku 
sidusust;

42. on kindlalt vastu alalise 
struktureeritud koostöö rakendamisele, 
mis on samm Euroopa kaitsekoostöö liidu 
loomise suunas; rõhutab, et see säte, mis 
kehtestati 2009. aasta Lissaboni lepinguga 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
46), on õiguslikult siduv ja sisaldab 
ambitsioonikaid kohustusi, mis ELi veelgi 
rohkem militariseerivad; hoiatab sellega 
seoses, et alalise struktureeritud koostöö 
puhul tühistatakse nõukogus kehtiv 
ühehäälsuse nõue seoses ÜKJP otsustega;

Or. en

Muudatusettepanek 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kiidab heaks alalise struktureeritud 
koostöö tegeliku rakendamise, mis on 
oluline samm liikmesriikidevahelise 
tihedama koostöö suunas julgeoleku ja 
kaitse valdkonnas; rõhutab, et see säte, mis 
kehtestati 2009. aasta Lissaboni lepinguga 

42. kiidab heaks alalise struktureeritud 
koostöö tegeliku rakendamise, mis on 
oluline samm liikmesriikidevahelise 
tihedama koostöö suunas julgeoleku ja 
kaitse valdkonnas; rõhutab, et see säte, mis 
kehtestati 2009. aasta Lissaboni lepinguga 
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(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
46), on õiguslikult siduv ja sisaldab 
ambitsioonikaid kohustusi, et võimaldada 
Euroopa riikidel, kes soovivad seda teha, 
liikuda kiiremini ühiste kaitseprojektide 
suunas; tõdeb, et alalisel struktureeritud 
koostööl võib olla oma osa Euroopa 
nõudluse struktureerimisel; märgib, et 
märkimisväärne hulk Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi jaoks abikõlblikke projekte 
töötatakse välja alalise struktureeritud 
koostöö raames ning nende suhtes võidakse 
kohaldada ka kõrgemaid toetusmäärasid; 
toetab alalise struktureeritud koostöö 
projektide ja Euroopa Kaitsefondi vahelist 
täielikku sidusust;

(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
46), on õiguslikult siduv ja sisaldab 
ambitsioonikaid kohustusi, et võimaldada 
Euroopa riikidel, kes soovivad seda teha, 
liikuda kiiremini ühiste kaitseprojektide 
suunas; tõdeb, et alalisel struktureeritud 
koostööl võib olla oma osa Euroopa 
nõudluse struktureerimisel; märgib, et 
märkimisväärne hulk Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi jaoks abikõlblikke projekte 
töötatakse välja alalise struktureeritud 
koostöö raames ning nende suhtes võidakse 
kohaldada ka kõrgemaid toetusmäärasid; 
toetab alalise struktureeritud koostöö 
projektide ja Euroopa Kaitsefondi vahelist 
täielikku sidusust; nõuab kolmandate 
riikide võimalikult head juurdepääsu 
alalisele struktureeritud koostööle, 
tunnistades, et nende riikide 
kaitsetööstusel on oskusteave, seotud 
vahendid ja võimekus, millest ELi 
liikmesriikide tööstus võiks kasu saada;

Or. en

Muudatusettepanek 345
Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kiidab heaks alalise struktureeritud 
koostöö tegeliku rakendamise, mis on 
oluline samm liikmesriikidevahelise 
tihedama koostöö suunas julgeoleku ja 
kaitse valdkonnas; rõhutab, et see säte, mis 
kehtestati 2009. aasta Lissaboni lepinguga 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
46), on õiguslikult siduv ja sisaldab 
ambitsioonikaid kohustusi, et võimaldada 
Euroopa riikidel, kes soovivad seda teha, 
liikuda kiiremini ühiste kaitseprojektide 
suunas; tõdeb, et alalisel struktureeritud 
koostööl võib olla oma osa Euroopa 
nõudluse struktureerimisel; märgib, et 

42. võtab teadmiseks alalise 
struktureeritud koostöö tegeliku 
rakendamise kui olulise sammu 
liikmesriikidevahelise tihedama koostöö 
suunas julgeoleku ja kaitse valdkonnas; 
rõhutab, et alaline struktureeritud koostöö 
ei tohiks mingil viisil kahjustada NATO 
positsiooni Euroopa kaitse alusena; 
rõhutab, et see säte, mis kehtestati 2009. 
aasta Lissaboni lepinguga (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 46), on 
õiguslikult siduv ja sisaldab 
ambitsioonikaid kohustusi, et võimaldada 
Euroopa riikidel, kes soovivad seda teha, 
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märkimisväärne hulk Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi jaoks abikõlblikke projekte 
töötatakse välja alalise struktureeritud 
koostöö raames ning nende suhtes võidakse 
kohaldada ka kõrgemaid toetusmäärasid; 
toetab alalise struktureeritud koostöö 
projektide ja Euroopa Kaitsefondi vahelist 
täielikku sidusust;

liikuda kiiremini ühiste kaitseprojektide 
suunas; tõdeb, et alalisel struktureeritud 
koostööl võib olla oma osa Euroopa 
nõudluse struktureerimisel; märgib, et 
märkimisväärne hulk Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi jaoks abikõlblikke projekte 
töötatakse välja alalise struktureeritud 
koostöö raames ning nende suhtes võidakse 
kohaldada ka kõrgemaid toetusmäärasid; 
toetab alalise struktureeritud koostöö 
projektide ja Euroopa Kaitsefondi vahelist 
täielikku sidusust;

Or. en

Muudatusettepanek 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kiidab heaks alalise struktureeritud 
koostöö tegeliku rakendamise, mis on 
oluline samm liikmesriikidevahelise 
tihedama koostöö suunas julgeoleku ja 
kaitse valdkonnas; rõhutab, et see säte, mis 
kehtestati 2009. aasta Lissaboni lepinguga 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
46), on õiguslikult siduv ja sisaldab 
ambitsioonikaid kohustusi, et võimaldada 
Euroopa riikidel, kes soovivad seda teha, 
liikuda kiiremini ühiste kaitseprojektide 
suunas; tõdeb, et alalisel struktureeritud 
koostööl võib olla oma osa Euroopa 
nõudluse struktureerimisel; märgib, et 
märkimisväärne hulk Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi jaoks abikõlblikke projekte 
töötatakse välja alalise struktureeritud 
koostöö raames ning nende suhtes võidakse 
kohaldada ka kõrgemaid toetusmäärasid; 
toetab alalise struktureeritud koostöö 
projektide ja Euroopa Kaitsefondi vahelist 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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täielikku sidusust;

Or. fr

Muudatusettepanek 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. rõhutab alalise struktureeritud 
koostöö, 2017. aastal alguse saanud 
kaitseküsimuste iga-aastase 
kooskõlastatud läbivaatamise ja Euroopa 
Kaitsefondi tiheda seotuse olulisust 
liikmesriikide kaitsevõime 
suurendamiseks; rõhutab, et uued 
projektid peaksid olema osa 
võimearenduskavast, mis võimaldab 
tõhustada liikmesriikide vahelist koostööd 
Euroopa Kaitseagentuuri raames, et 
vähendada võimete erinevust; on 
seisukohal, et kaitseküsimuste iga-aastane 
kooskõlastatud läbivaatamine peaks 
tulemuslikult kaasa aitama riikide 
relvajõudude investeeringute ja võimete 
ühtlustamisele, tagades seeläbi ELi 
strateegilise ja operatiivse autonoomia 
ning võimaldades liikmesriikidel 
tõhusamalt kaitsesse investeerida;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 348
Michael Gahler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. rõhutab alalise struktureeritud 
koostöö, 2017. aastal alguse saanud 
kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud 

43. rõhutab alalise struktureeritud 
koostöö, 2017. aastal alguse saanud 
kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud 
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läbivaatamise ja Euroopa Kaitsefondi 
tiheda seotuse olulisust liikmesriikide 
kaitsevõime suurendamiseks; rõhutab, et 
uued projektid peaksid olema osa 
võimearenduskavast, mis võimaldab 
tõhustada liikmesriikide vahelist koostööd 
Euroopa Kaitseagentuuri raames, et 
vähendada võimete erinevust; on 
seisukohal, et kaitseküsimuste iga-aastane 
kooskõlastatud läbivaatamine peaks 
tulemuslikult kaasa aitama riikide 
relvajõudude investeeringute ja võimete 
ühtlustamisele, tagades seeläbi ELi 
strateegilise ja operatiivse autonoomia ning 
võimaldades liikmesriikidel tõhusamalt 
kaitsesse investeerida;

läbivaatamise ja Euroopa Kaitsefondi 
tiheda seotuse olulisust liikmesriikide 
kaitsevõime suurendamiseks; kritiseerib 
veel kord asjaolu, et seni ei ole meetmete 
strateegilisel põhjendamisel arvesse 
võetud kaitsepoliitilisi kaalutlusi; nõuab 
sellega seoses, et nõukogu ja komisjon 
koostaksid koostöös Euroopa 
Parlamendiga julgeolekut ja kaitset 
käsitleva valge raamatu, mis oleks 
institutsioonidevaheline kokkulepe ja 
kaitsetööstuse strateegiadokument 
aastateks 2021–2027;  rõhutab, et uued 
projektid peaksid olema osa 
võimearenduskavast, mis võimaldab 
tõhustada liikmesriikide vahelist koostööd 
Euroopa Kaitseagentuuri raames, et 
vähendada võimete erinevust; on 
seisukohal, et kaitseküsimuste iga-aastane 
kooskõlastatud läbivaatamine peaks 
tulemuslikult kaasa aitama riikide 
relvajõudude investeeringute ja võimete 
ühtlustamisele, tagades seeläbi ELi 
strateegilise ja operatiivse autonoomia ning 
võimaldades liikmesriikidel tõhusamalt 
kaitsesse investeerida;

Or. de

Muudatusettepanek 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. rõhutab alalise struktureeritud 
koostöö, 2017. aastal alguse saanud 
kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud 
läbivaatamise ja Euroopa Kaitsefondi 
tiheda seotuse olulisust liikmesriikide 
kaitsevõime suurendamiseks; rõhutab, et 
uued projektid peaksid olema osa 
võimearenduskavast, mis võimaldab 
tõhustada liikmesriikide vahelist koostööd 
Euroopa Kaitseagentuuri raames, et 

43. rõhutab, kui oluline on tagada 
alalise struktureeritud koostöö, 2017. aastal 
alguse saanud kaitseküsimuste iga-
aastase kooskõlastatud läbivaatamise ja 
Euroopa Kaitsefondi sidusus liikmesriikide 
kaitsevõime suurendamiseks ja nende 
sellealaste eelarvekulutuste 
optimeerimiseks;  rõhutab, et uued 
projektid peaksid olema osa 
võimearenduskavast, mis võimaldab 
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vähendada võimete erinevust; on 
seisukohal, et kaitseküsimuste iga-aastane 
kooskõlastatud läbivaatamine peaks 
tulemuslikult kaasa aitama riikide 
relvajõudude investeeringute ja võimete 
ühtlustamisele, tagades seeläbi ELi 
strateegilise ja operatiivse autonoomia ning 
võimaldades liikmesriikidel tõhusamalt 
kaitsesse investeerida;

tõhustada liikmesriikide vahelist koostööd 
Euroopa Kaitseagentuuri raames, et 
vähendada võimete erinevust; on 
seisukohal, et kaitseküsimuste iga-aastane 
kooskõlastatud läbivaatamine peaks 
tulemuslikult kaasa aitama riikide 
relvajõudude investeeringute ja võimete 
ühtlustamisele ja vastastikusele 
täiendavusele, tagades seeläbi ELi 
strateegilise ja operatiivse autonoomia ning 
võimaldades liikmesriikidel tõhusamalt 
kaitsesse investeerida;

Or. fr

Muudatusettepanek 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43 a. võtab rahuloluga teadmiseks 
Euroopa Kaitseagentuuri vastuvõetud 
võimearendusplaani ja kaitsevõime 
planeerimise igakülgse kooskõlastatuse, 
mis tagavad NATO liikmeks olevate ELi 
liikmesriikide relvajõudude ulatusliku 
koostalitlusvõime;

Or. fr

Muudatusettepanek 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. võtab teadmiseks komisjoni 
ettepaneku eraldada järgmises 

44. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
eraldada järgmises mitmeaastases 



PE643.151v01-00 26/112 AM\1192396ET.docx

ET

mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 6,5 
miljardit eurot;

finantsraamistikus sõjaväelise liikuvuse 
projektidele 6,5 miljardit eurot; tuletab 
meelde, et ELi liikmesriikide kollektiivne 
kaitse ja julgeolek ning võime välisriikides 
kriisiolukorras sekkuda sõltub suurel 
määral võimest liitlaste vägesid ning 
kriisiohjamise tsiviilpersonali, materjale 
ja varustust vabalt ja kiiresti läbi üksteise 
territooriumi ja liidu piiridest väljapoole 
transportida;

Or. fr

Muudatusettepanek 352
Claudiu Manda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. võtab teadmiseks komisjoni 
ettepaneku eraldada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 6,5 
miljardit eurot;

44. võtab teadmiseks komisjoni 
ettepaneku eraldada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 
6,5 miljardit eurot; rõhutab, et sõjaväeline 
liikuvus on strateegiline vahend, mis 
võimaldab ELil oma julgeoleku- ja 
kaitsehuvisid tulemuslikult ja vastastikku 
täiendaval viisil kaitsta, tehes seda koos 
teiste organisatsioonidega, nagu NATO;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. võtab teadmiseks komisjoni 
ettepaneku eraldada järgmises 

44. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle eraldada järgmises 



AM\1192396ET.docx 27/112 PE643.151v01-00

ET

mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 6,5 
miljardit eurot;

mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 
6,5 miljardit eurot; rõhutab, et sõjaväelise 
liikuvuse vallas tuleb teha edusamme, et 
sellest oleks kasu nii Euroopa Liidul kui 
ka NATO-l; peab kiiduväärseks asjaolu, 
et kõnealune projekt on osa alalisest 
struktureeritud koostööst;

Or. fr

Muudatusettepanek 354
Kris Peeters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. võtab teadmiseks komisjoni 
ettepaneku eraldada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 6,5 
miljardit eurot;

44. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle eraldada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 
6,5 miljardit eurot; rõhutab, et sõjaväelise 
liikuvusega on seotud kaks probleemi, 
nimelt menetluste ühtlustamine ja taristu 
suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. võtab teadmiseks komisjoni 
ettepaneku eraldada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 6,5 
miljardit eurot;

44. lükkab tagasi komisjoni ettepaneku 
eraldada järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus sõjaväelise liikuvuse 
projektidele 6,5 miljardit eurot; tuletab 
meelde Euroopa Liidu lepingu artikli 41 
lõiget 2, millega keelatakse ELi eelarve 
kasutamine sõjalisteks või 
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kaitseoperatsioonideks;

Or. en

Muudatusettepanek 356
Joachim Schuster

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. võtab teadmiseks komisjoni 
ettepaneku eraldada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 6,5 
miljardit eurot;

44. lükkab tagasi komisjoni ettepaneku 
eraldada järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus sõjaväelise liikuvuse 
projektidele 6,5 miljardit eurot; nõuab 
liikmesriikidelt eelarveneutraalset 
rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. võtab teadmiseks komisjoni 
ettepaneku eraldada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 6,5 
miljardit eurot;

44. rõhutab sõjaväelise liikuvuse 
olulisust; väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle eraldada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sõjaväelise liikuvuse projektidele 6,5 
miljardit eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. seab kahtluse alla 34 projekti 
hilise alguse ja kolmanda etapi 13 
projektiga alustamise, kuna ühtegi neist ei 
ole seni käivitatud; märgib, et ainult neli 
projekti saavutavad 2019. aastal oma 
esmase operatsioonivõime; juhib 
tähelepanu mõnede projektide 
ambitsioonikuse ja ulatuse puudumisele, 
kuna need ei võimalda kõrvaldada kõige 
ilmsemaid puudujääke võimetes, seda 
eelkõige esimese etapi projektide puhul, 
mis on peamiselt sellised võimeprojektid, 
mis hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav 
osalemine alalise struktureeritud koostöö 
projektides ei tohi ohustada osalevate 
liikmesriikide kõrgeid eesmärke; on 
seisukohal, et kolmandate riikide osalus 
peab toimuma väga rangetel tingimustel 
ning kindla ja tõhusa vastastikkuse 
alusel; kutsub liikmesriike üles esitama 
üleeuroopalise strateegilise mõõtmega 
projekte, tugevdades seeläbi Euroopa 
kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku 
baasi, mis on strateegilise autonoomia 
suurendamise protsessi oluline osa ja 
rohkem operatiivsusele suunatud, et 
reageerida otseselt Euroopa relvajõudude 
vajadustele operatsiooniolukorras;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 359
Michael Gahler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 

45. seab kahtluse alla 34 alalise 
struktureeritud koostöö projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
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operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, mis on 
strateegilise autonoomia suurendamise 
protsessi oluline osa ja rohkem 
operatiivsusele suunatud, et reageerida 
otseselt Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras;

saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; nõuab, et liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresident teavitaks 
viivitamata Euroopa Parlamenti, millised 
alalise struktureeritud koostöö projektid 
kavatsetakse ennetähtaegselt lõpetada ja 
mis on selle põhjus;  märgib, et soovitav 
osalemine alalise struktureeritud koostöö 
projektides ei tohi ohustada osalevate 
liikmesriikide kõrgeid eesmärke; on 
seisukohal, et kolmandate riikide osalus 
peab toimuma väga rangetel tingimustel 
ning kindla ja tõhusa vastastikkuse alusel; 
juhib sellega seoses tähelepanu 
kohtuasjas C-658/11 tehtud otsusest 
tulenevatele Euroopa Parlamendi 
õigustele; kutsub liikmesriike üles esitama 
üleeuroopalise strateegilise mõõtmega 
projekte, tugevdades seeläbi Euroopa 
kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku 
baasi, mis on strateegilise autonoomia 
suurendamise protsessi oluline osa ja 
rohkem operatiivsusele suunatud, et 
reageerida otseselt Euroopa relvajõudude 
vajadustele operatsiooniolukorras;

Or. de

Muudatusettepanek 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
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käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, mis on 
strateegilise autonoomia suurendamise 
protsessi oluline osa ja rohkem 
operatiivsusele suunatud, et reageerida 
otseselt Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras;

käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Claudiu Manda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud, ning rõhutab, et projektide 
elluviimiseks on vaja konkreetseid 
tähtaegu ja selgemat ülevaadet sellest, 
mida nende lõpptooted endast kujutavad; 
märgib, et ainult neli projekti saavutavad 
2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
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peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, mis on 
strateegilise autonoomia suurendamise 
protsessi oluline osa ja rohkem 
operatiivsusele suunatud, et reageerida 
otseselt Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras;

ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, mis on 
strateegilise autonoomia suurendamise 
protsessi oluline osa ja rohkem 
operatiivsusele suunatud, et reageerida 
otseselt Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 362
Sandra Kalniete

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
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ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, mis on 
strateegilise autonoomia suurendamise 
protsessi oluline osa ja rohkem 
operatiivsusele suunatud, et reageerida 
otseselt Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras;

ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; kutsub liikmesriike üles 
esitama üleeuroopalise strateegilise 
mõõtmega projekte, tugevdades seeläbi 
Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja 
tööstuslikku baasi, mis on strateegilise 
autonoomia suurendamise protsessi oluline 
osa ja rohkem operatiivsusele suunatud, et 
reageerida otseselt Euroopa relvajõudude 
vajadustele operatsiooniolukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 363
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
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tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, mis 
on strateegilise autonoomia suurendamise 
protsessi oluline osa ja rohkem 
operatiivsusele suunatud, et reageerida 
otseselt Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras;

reageerides seeläbi esmajärjekorras 
Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras, pidades silmas 
nende ülesannet viia ellu kõiki ÜJKP 
operatsioone, nagu on ette nähtud 
aluslepingus;

Or. en

Muudatusettepanek 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, mis on 
strateegilise autonoomia suurendamise 
protsessi oluline osa ja rohkem 
operatiivsusele suunatud, et reageerida 
otseselt Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras;

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peaks toimuma 
kindla ja tõhusa vastastikkuse alusel; 
kutsub liikmesriike üles esitama 
üleeuroopalise strateegilise mõõtmega 
projekte, tugevdades seeläbi Euroopa 
kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku 
baasi, mis on strateegilise autonoomia 
suurendamise protsessi oluline osa ja 
rohkem operatiivsusele suunatud, et 
reageerida otseselt Euroopa relvajõudude 
vajadustele operatsiooniolukorras, vältides 
samal ajal olemasolevate võimetealaste 



AM\1192396ET.docx 35/112 PE643.151v01-00

ET

algatuste dubleerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, mis on 
strateegilise autonoomia suurendamise 
protsessi oluline osa ja rohkem 
operatiivsusele suunatud, et reageerida 
otseselt Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras;

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide ja nende üksuste osalus 
peab toimuma väga rangetel tingimustel 
ning kindla ja tõhusa vastastikkuse alusel; 
kutsub liikmesriike üles esitama 
üleeuroopalise strateegilise mõõtmega 
projekte, tugevdades seeläbi Euroopa 
kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku 
baasi, mis on strateegilise autonoomia 
suurendamise protsessi oluline osa ja 
rohkem operatiivsusele suunatud, et 
reageerida otseselt Euroopa relvajõudude 
vajadustele operatsiooniolukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
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Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus peab toimuma 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, mis on 
strateegilise autonoomia suurendamise 
protsessi oluline osa ja rohkem 
operatiivsusele suunatud, et reageerida 
otseselt Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras;

45. seab kahtluse alla 34 projekti hilise 
alguse ja kolmanda etapi 13 projektiga 
alustamise, kuna ühtegi neist ei ole seni 
käivitatud; märgib, et ainult neli projekti 
saavutavad 2019. aastal oma esmase 
operatsioonivõime; juhib tähelepanu 
mõnede projektide ambitsioonikuse ja 
ulatuse puudumisele, kuna need ei 
võimalda kõrvaldada kõige ilmsemaid 
puudujääke võimetes, seda eelkõige 
esimese etapi projektide puhul, mis on 
peamiselt sellised võimeprojektid, mis 
hõlmavad võimalikult paljusid 
liikmesriike; märgib, et soovitav osalemine 
alalise struktureeritud koostöö projektides 
ei tohi ohustada osalevate liikmesriikide 
kõrgeid eesmärke; on seisukohal, et 
kolmandate riikide osalus alalises 
struktureeritud koostöös peab toimuma 
juba algusest peale kindlaks määratud 
väga rangetel tingimustel ning kindla ja 
tõhusa vastastikkuse alusel; kutsub 
liikmesriike üles esitama üleeuroopalise 
strateegilise mõõtmega projekte, 
tugevdades seeläbi Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, mis on 
strateegilise autonoomia suurendamise 
protsessi oluline osa ja rohkem 
operatiivsusele suunatud, et reageerida 
otseselt Euroopa relvajõudude vajadustele 
operatsiooniolukorras;

Or. fr

Muudatusettepanek 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise 
ja asjakohase julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikaga seotud 
intellektuaalomandi poliitika kehtestamise 
kohta, et kaitsta teadusuuringute 
tulemusi; tuletab sellega seoses meelde 
kaitsevaldkonna teadusuuringute 
äärmiselt tundlikku ja strateegilist laadi 
nii tööstuse konkurentsivõime kui ka ELi 
strateegilise autonoomia seisukohast; 
kutsub üles võtma arvesse esialgseid 
kogemusi, mis on saadud Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi ning kaitsealaseid 
teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, 
et Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi 
ja fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

46. tahab Euroopa Kaitsefondi 
likvideerimist selle praegusel kujul (st 
komisjoni ainukontrolli all) ning nõuab, 
et seda haldaks alaliselt nõukogu 
ühehäälsuse nõuet järgides;
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Or. fr

Muudatusettepanek 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
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koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi 
ja fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist ning tagades 
VKEde tegevuse toetamise inkubatsiooni 
ja kapitaliinvesteeringutega; on 
seisukohal, et 22 liikmesriiki on oma 
NATO liikmesuse raames võtnud 
kohustuse eraldada 20 % oma 
kaitsekulutustest investeeringuteks 
uutesse võimetesse ning peaksid seetõttu 
eraldama osa sellest eelarvest konkreetselt 
teadus- ja arendustegevusele, et tagada 
minimaalsed kulutused teadus- ja 
arendustegevusele; Euroopa Kaitsefond 
peaks tegema aktiivset koostööd NATOga, 
et hõlbustada Atlandi-ülest tehnoloogilist 
ja tööstuslikku arengut viisil, mis 
kõrvaldab tõkked ja protektsionismi ning 
tagab ekspordilubade andmise protsesside 
ja tehnosiirde poliitika ühtlustamise 
liikmesriikide vahel; erilist tähelepanu 
tuleks pöörata Euroopa Kaitseagentuuri ja 
NSPA/NCIA vahelise rakkerühma 
loomisele, et töötada välja tegevuskava 
hangete jaoks ideaalsete seadmete 
kindlakstegemiseks, ja võimalikult 
otstarbekate kaitsekulutuste tegemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 369
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht 
tööprogrammide kehtestamiseks vajalike 
delegeeritud õigusaktide, fondi suuruse, 
kolmandatele riikidele avamise ja 
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kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, 
et Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi 
ja fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi operatiivse 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
läbipaistval ja vastutustundlikul viisil 
arvesse esialgseid ja läbipaistvaid 
kogemusi, mis on saadud Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi ning kaitsealaseid 
teadusuuringuid käsitlevate katseprojektide 
ja ettevalmistavate meetmete valdkonnas 
rahastamiskõlblike üksuste valimise puhul 
erandite kohaldamisel; palub, et 
liikmesriigid kaasataks alati täiel määral 
otsuste tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; rõhutab 
asjaolu, et loogiline oleks täiendada ühist 
teadus- ja arendustegevust ühise ELi 
tasandi relvaekspordi poliitikaga; on 
veendunud, et keskendumisega üksnes 
Euroopa kaitsetööstusettevõtete 
toetamisele ELi eelarvevahenditest ei 
looda Euroopa kaitsesektorit, mis ületaks 
suure ebatõhususe määra ja suure 
sõltuvuse ekspordist ning mis peaks olema 
peamiselt suunatud liikmesriikide 
relvajõudude abistamisele, et need oleksid 
tulevasteks ÜJKP operatsioonideks hästi 
varustatud; rõhutab, et komisjon peab 
keskenduma regulatiivsele 
lähenemisviisile, mis põhineb 2009. aasta 
kaitsepaketi täitmise tagamisel ja 
täiendavatel eeskirjadel, mis on vajalikud 
tõhusa ja tagasihoidliku Euroopa 
kaitseturu parameetrite kehtestamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; on seisukohal, et Euroopa 
Kaitsefondi edukus sõltub sellest, kas fond 
suudab integreerida osalevate riikide 
spetsiifilised kaitsefunktsioonid ja tagada 
piisavad eelarvevahendid, vältides samal 
ajal tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;
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sõltumatuse eesmärgiga;

Or. en

Muudatusettepanek 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 

46. kutsub nõukogu üles võtma vastu 
Euroopa Parlamendi seisukoha Euroopa 
Kaitsefondi määruse artikli 5 kohta; 
rõhutab, kui oluline on Euroopa 
Kaitsefondi väljakujundamine viivitamata 
lõpule viia; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia ja suveräänsuse seisukohast; 
kutsub üles võtma arvesse esialgseid 
kogemusi, mis on saadud Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programmi ning kaitsealaseid 
teadusuuringuid käsitlevate katseprojektide 
ja ettevalmistavate meetmete valdkonnas 
rahastamiskõlblike üksuste valimise puhul 
erandite kohaldamisel; palub, et 
liikmesriigid kaasataks alati täiel määral 
otsuste tegemisse, kuna nad on 
kaitsetööstuse lõpptarbijad, et tagada 
programmide vastavus ÜJKP ning 
liikmesriikide strateegilistele vajadustele; 
on seisukohal, et Euroopa Kaitsefondi 
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tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

edukus sõltub sellest, kas fond suudab 
integreerida osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 372
Michael Gahler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; kutsub 
komisjoni üles siduma kolmandate riikide 
osalemise kaitsetööstuse turu vastastikuse 
avamise tingimusega; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
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meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab soodustada 
kasutuskõlbliku kaitseotstarbelise 
varustuse väljatöötamist ning integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

Or. de

Muudatusettepanek 373
Joachim Schuster

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
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asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles 
võtma arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; kutsub üles 
võtma arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

Or. en

Muudatusettepanek 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46



PE643.151v01-00 46/112 AM\1192396ET.docx

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, kindlustades samal ajal, 
et tööstusalaseid pädevusi ei dubleerita, 
riiklikele kaitseinvesteeringutele ei ole 
väljatõrjuvat mõju, koostööprogrammide 
elluviimine ei muutu liiga keeruliseks 
ning põhineb ELi relvastuse ja 
kaitseotstarbelise varustuse 
standardimisel ja koostalitlusvõimel; on 
seisukohal, et Euroopa kaitsetööstuse 
arendamine, reguleerides kolmandate 
isikute poolt kontrollitavate üksuste 
juurdepääsu ELi ja fondist rahastatavatele 
projektidele, on täielikult kooskõlas 
Euroopa strateegilise sõltumatuse 
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eesmärgiga;

Or. en

Muudatusettepanek 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
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väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga ning ei ole 
vastuolus ELi ega selle liikmesriikide 
julgeoleku- ja kaitsehuvidega;

Or. en

Muudatusettepanek 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
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kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga ning ei ole 
vastuolus ELi ega selle liikmesriikide 
julgeoleku- ja kaitsehuvidega;

Or. en

Muudatusettepanek 377
Kris Peeters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 

46. rõhutab, et Euroopa Kaitsefond on 
veel virtuaalne; tuletab meelde, et see 
instrument ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, vaid ainult osaline ja poliitiline 
kokkulepe, mis saavutati 2019. aasta 
aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada 
Euroopa Parlamendi seisukoht fondi 
suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja 
asjakohase julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
seotud intellektuaalomandi poliitika 
kehtestamise kohta, et kaitsta 
teadusuuringute tulemusi; tuletab sellega 
seoses meelde kaitsevaldkonna 
teadusuuringute äärmiselt tundlikku ja 
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strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, vältides samal ajal 
tööstusalaste pädevuste dubleerimist, 
väljatõrjuvat mõju riiklikele 
kaitseinvesteeringutele ja 
koostööprogrammide elluviimise 
keerulisemaks muutmist; on seisukohal, et 
Euroopa kaitsetööstuse arendamine, 
reguleerides kolmandate isikute poolt 
kontrollitavate üksuste juurdepääsu ELi ja 
fondist rahastatavatele projektidele, on 
täielikult kooskõlas Euroopa strateegilise 
sõltumatuse eesmärgiga;

strateegilist laadi nii tööstuse 
konkurentsivõime kui ka ELi strateegilise 
autonoomia seisukohast; kutsub üles võtma 
arvesse esialgseid kogemusi, mis on 
saadud Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevate 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete valdkonnas rahastamiskõlblike 
üksuste valimise puhul erandite 
kohaldamisel; palub, et liikmesriigid 
kaasataks alati täiel määral otsuste 
tegemisse, et vältida ülemäärast 
bürokraatiat ning tagada programmide 
vastavus ÜJKP ning liikmesriikide 
strateegilistele vajadustele; on seisukohal, 
et Euroopa Kaitsefondi edukus sõltub 
sellest, kas fond suudab integreerida 
osalevate riikide spetsiifilised 
kaitsefunktsioonid ja tagada piisavad 
eelarvevahendid, kindlustades samal ajal, 
et tööstusalaseid pädevusi ei dubleerita, 
riiklikke kaitseinvesteeringuid 
täiendatakse ja koostööprogrammide 
elluviimine ei muutu liiga keeruliseks; on 
seisukohal, et Euroopa kaitsetööstuse 
arendamine, reguleerides kolmandate 
isikute poolt kontrollitavate üksuste 
juurdepääsu ELi ja fondist rahastatavatele 
projektidele, on täielikult kooskõlas 
Euroopa strateegilise sõltumatuse 
eesmärgiga;

Or. en

Muudatusettepanek 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. loodab, et otsused, mis käsitlevad 
kolmandate isikute osalemist alalise 
struktureeritud koostöö projektides, ei sea 
mingi juhul kahtluse alla Euroopa 
Kaitsefondi ja Euroopa kaitsevaldkonna 

47. loodab, et otsused, mis käsitlevad 
kolmandate isikute osalemist alalise 
struktureeritud koostöö projektides, ei sea 
mingi juhul kahtluse alla Euroopa 
Kaitsefondi ja Euroopa kaitsevaldkonna 
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tööstusliku arendamise programmi 
läbirääkimistel kokkulepitud tingimusi, 
arvestades, et nende programmide 
rahastamine toimub üksnes Euroopa 
vahenditest;

tööstusliku arendamise programmi 
läbirääkimistel kokkulepitud tingimusi 
ning et koostööd Brexiti-järgse 
Ühendkuningriigi ja meie Atlandi-üleste 
partneritega edendatakse hoolimata 
nende programmide rahastamisviisist;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Michael Gahler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. loodab, et otsused, mis käsitlevad 
kolmandate isikute osalemist alalise 
struktureeritud koostöö projektides, ei sea 
mingi juhul kahtluse alla Euroopa 
Kaitsefondi ja Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
läbirääkimistel kokkulepitud tingimusi, 
arvestades, et nende programmide 
rahastamine toimub üksnes Euroopa 
vahenditest;

47. loodab, et otsused, mis käsitlevad 
kolmandate isikute osalemist alalise 
struktureeritud koostöö projektides, ei sea 
mingi juhul kahtluse alla Euroopa 
Kaitsefondi ja Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
läbirääkimistel kokkulepitud tingimusi, 
arvestades, et nende programmide 
rahastamisega tõstetakse esile 
programmide Euroopa lisaväärtus;

Or. de

Muudatusettepanek 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja rõhutab, et 
tehnoloogia arendamisel tuleb edasi 
liikuda nii tsiviil- kui ka militaarrakenduste 
abil, mis on võimelised tagama Euroopa 
strateegilise sõltumatuse; väljendab 
heameelt komisjoni kosmoseprogrammi 

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja on seisukohal, et 
ambitsioonikas kosmosepoliitika võib 
aidata ÜJKPd tõhusalt parandada ning 
rõhutab, et uute võimete ja 
kosmosetehnoloogia arendamisel tuleb 
edasi liikuda nii tsiviil- kui ka 



PE643.151v01-00 52/112 AM\1192396ET.docx

ET

käsitleva ettepaneku (16 miljardit eurot) 
üle, mille eesmärk on ergutada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 
anda tõelist lisaväärtust;

militaarrakenduste abil, eelkõige 
kommunikatsiooni, luureteabe, seire, 
eelluure, katastroofidele reageerimise 
suutlikkuse ja relvastuskontrolli 
valdkonnas, mis on võimelised tagama 
Euroopa strateegilise sõltumatuse; 
väljendab heameelt komisjoni ettepaneku 
üle võtta vastu määrus, millega luuakse 
liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu 
Kosmoseprogrammi Amet, et ergutada 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames ELi juhtpositsiooni 
kosmosevaldkonnas; toetab Euroopa 
Parlamendi ettepanekut rahastada 
programmi 16,9 miljardi euro ulatuses; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
kavandamist, missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 
anda tõelist lisaväärtust ning saada uute 
ülemaailmsete kosmoseuuringute 
algatuste valdkonnas oluliseks osalejaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 381
Claudiu Manda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja rõhutab, et 
tehnoloogia arendamisel tuleb edasi liikuda 

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja rõhutab, et 
tehnoloogia arendamisel tuleb edasi liikuda 
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nii tsiviil- kui ka militaarrakenduste abil, 
mis on võimelised tagama Euroopa 
strateegilise sõltumatuse; väljendab 
heameelt komisjoni kosmoseprogrammi 
käsitleva ettepaneku (16 miljardit eurot) 
üle, mille eesmärk on ergutada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 
anda tõelist lisaväärtust;

nii tsiviil- kui ka militaarrakenduste abil, 
mis on võimelised tagama Euroopa 
strateegilise sõltumatuse; väljendab 
heameelt komisjoni kosmoseprogrammi 
käsitleva ettepaneku (16 miljardit eurot) 
üle, mille eesmärk on ergutada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
on seisukohal, et uued 
julgeolekualgatused riikliku satelliitside ja 
kosmose olukorrast ülevaate saamise 
valdkonnas aitavad märkimisväärselt 
kaasa Euroopa kaitsealase tegevuskava 
eesmärkide saavutamisele ja liidu 
strateegilise sõltumatuse tugevdamisele; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 
anda tõelist lisaväärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 382
Joachim Schuster

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja rõhutab, et 
tehnoloogia arendamisel tuleb edasi liikuda 
nii tsiviil- kui ka militaarrakenduste abil, 
mis on võimelised tagama Euroopa 

48. tunnistab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja rõhutab, et 
tehnoloogia arendamisel tuleb edasi liikuda 
nii tsiviil- kui ka militaarrakenduste abil, 
mis on võimelised tagama Euroopa 
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strateegilise sõltumatuse; väljendab 
heameelt komisjoni kosmoseprogrammi 
käsitleva ettepaneku (16 miljardit eurot) 
üle, mille eesmärk on ergutada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 
anda tõelist lisaväärtust;

strateegilise sõltumatuse; väljendab 
heameelt komisjoni kosmoseprogrammi 
käsitleva ettepaneku (16 miljardit eurot) 
üle, mille eesmärk on ergutada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; on 
siiski vastu kosmosesektori 
militariseerimisele; võtab teadmiseks 
edusammud ELi satelliidipõhiste teenuste 
valdkonnas (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); rõhutab, et liidu otsustusliku ja 
operatiivse autonoomia jaoks on oluline 
omada piisavaid satelliitvahendeid 
satelliitkujutiste edastamise, luureandmete 
kogumise, kommunikatsiooni ja 
kosmoseseire valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil;

Or. en

Muudatusettepanek 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja rõhutab, et 
tehnoloogia arendamisel tuleb edasi 
liikuda nii tsiviil- kui ka 
militaarrakenduste abil, mis on võimelised 
tagama Euroopa strateegilise 
sõltumatuse; väljendab heameelt 
komisjoni kosmoseprogrammi käsitleva 
ettepaneku (16 miljardit eurot) üle, mille 
eesmärk on ergutada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 

48. rõhutab, et Euroopa ei tohiks 
aidata kaasa kosmose militariseerimisele; 
võtab teadmiseks komisjoni 
kosmoseprogrammi käsitleva ettepaneku 
(16 miljardit eurot), mille eesmärk on 
ergutada järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
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(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 
anda tõelist lisaväärtust;

edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 
anda tõelist lisaväärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja rõhutab, et 
tehnoloogia arendamisel tuleb edasi liikuda 
nii tsiviil- kui ka militaarrakenduste abil, 
mis on võimelised tagama Euroopa 
strateegilise sõltumatuse; väljendab 
heameelt komisjoni kosmoseprogrammi 
käsitleva ettepaneku (16 miljardit eurot) 
üle, mille eesmärk on ergutada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja rõhutab, et 
tehnoloogia arendamisel tuleb edasi liikuda 
nii tsiviil- kui ka militaarrakenduste abil, 
mis on võimelised tagama Euroopa 
strateegilise sõltumatuse; väljendab 
heameelt komisjoni kosmoseprogrammi 
käsitleva ettepaneku (16 miljardit eurot) 
üle, mille eesmärk on ergutada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; rõhutab, kui oluline on 
Euroopa Liidu autonoomne juurdepääs 
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operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 
anda tõelist lisaväärtust;

kosmosele; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 
anda tõelist lisaväärtust;

Or. fr

Muudatusettepanek 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja rõhutab, et 
tehnoloogia arendamisel tuleb edasi liikuda 
nii tsiviil- kui ka militaarrakenduste abil, 
mis on võimelised tagama Euroopa 
strateegilise sõltumatuse; väljendab 
heameelt komisjoni kosmoseprogrammi 
käsitleva ettepaneku (16 miljardit eurot) 
üle, mille eesmärk on ergutada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 

48. rõhutab Euroopa kosmosesektori 
strateegilist mõõdet ja rõhutab, et 
tehnoloogia arendamisel tuleb edasi liikuda 
nii tsiviil- kui ka militaarrakenduste abil, 
mis on võimelised toetama ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioone 
ja eesmärke; väljendab heameelt komisjoni 
kosmoseprogrammi käsitleva ettepaneku 
(16 miljardit eurot) üle, mille eesmärk on 
ergutada järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames ELi 
juhtpositsiooni kosmosevaldkonnas; 
väljendab heameelt edusammude üle ELi 
satelliidipõhiste teenuste valdkonnas 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); rõhutab, et 
liidu otsustusliku ja operatiivse autonoomia 
jaoks on oluline omada piisavaid 
satelliitvahendeid satelliitkujutiste 
edastamise, luureandmete kogumise, 
kommunikatsiooni ja kosmoseseire 
valdkonnas; on seisukohal, et 
kosmosepõhised teenused tuleks täielikult 
operatiivseks muuta, et toetada ÜJKP 
missioone ja operatsioone 
kõrgresolutsiooniga satelliitkujutiste abil; 
rõhutab vajadust rahastada Euroopa 
Kaitsefondi kaudu tööstusprojekte, millel 
on kosmosemõõde ja mille puhul liit saab 
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anda tõelist lisaväärtust; anda tõelist lisaväärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48 a. rõhutab, et satelliitsidel on kaitse, 
julgeoleku, humanitaarabi ja 
hädaolukordadele reageerimise 
valdkonnas ning diplomaatilises suhtluses 
oluline roll, olles ühtviisi tähtis nii 
tsiviilmissioonide kui ka sõjaliste 
operatsioonide korral, eelkõige vähese või 
puuduva taristuga isoleeritud paikades; 
väljendab heameelt riikliku satelliitside 
algatuse Govsatcom üle, mis võimaldab 
liikmesriikidele juurdepääsu turvalisele 
satelliitsidele; rõhutab, et algatust 
käsitatakse 2016. aasta üldise strateegia 
osana;

Or. fr

Muudatusettepanek 387
Radosław Sikorski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48 a. nõuab Euroopa Liidu 
Satelliidikeskuse georuumilise 
suutlikkuse võimaliku tsiviilkasutuse 
kiiret analüüsimist; lisaks julgeolekule 
tuleks ELi satelliitide võimalusi kasutada 
ka selleks, et toetada ELi ja liikmesriikide 
tegevust rände, põllumajanduse, 
metsamajanduse, loodusvarade otsimise, 
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piiride turvalisuse, jäämägede seisundi ja 
paljude muude valdkondade jälgimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48 b. rõhutab kosmosetaristu 
haavatavust häirimise, rünnakute või 
muude ohtude, sealhulgas kosmoseprügi 
või teiste satelliitidega kokkupõrke ohu 
suhtes; kordab taas, kui tähtis on 
kindlustada elutähtsa taristu ja side 
turvalisus ning arendada vastupidavaid 
tehnoloogilisi lahendusi; on seisukohal, et 
tuleks suurendada suutlikkust tulla toime 
kosmosevaldkonnas esilekerkivate 
ohtudega ning väljendab heameelt 
kosmoseprogrammi raames esitatud 
komisjoni ettepaneku üle tõhustada 
praeguseid kosmose jälgimise ja seire 
teenuseid (SST);

Or. fr

Muudatusettepanek 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48 c. rõhutab, et järjest suuremal hulgal 
jõududel on sõjaline võime 
kosmosevaldkonnas; tuletab meelde 
rahvusvahelises õiguses sätestatud 
kosmose militariseerimise keelu 
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põhimõtet; tõdeb sellele vaatamata, et on 
jõudusid, kes seda põhimõtet enam ei 
järgi ja on esitanud seaduseelnõu, mille 
eesmärk on luua kosmose relvajõud, 
kosmosevaldkonnale spetsialiseerunud 
eraldi üksus, ning kes käsitavad kosmost 
relvakonfliktide tandrina; on seisukohal, 
et liit peab hukka mõistma kosmose 
militariseerimise tendentsi ja 
kosmosevaldkonnas heidutuskaitse 
kasutamise, mille eesmärk on vastase 
kosmosevarasid tõsiselt kahjustada, ja 
käsitama neid nähtusi strateegiliselt 
ebastabiilse olukorra tüüpiliste 
tundemärkidena;

Or. fr

Muudatusettepanek 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48 d. on arvamusel, et komisjoni 
tulevane kaitse- ja kosmosetööstuse 
peadirektoraat peaks analüüsima ELi 
kosmoseprogrammide ja 2016. aastal 
väljatöötatud Euroopa kaitsealase 
tegevuskava sünergiat, et tagada selle 
strateegilise valdkonna üldine sidusus; 

Or. fr

Muudatusettepanek 391
Joachim Schuster

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. on veendunud, et liit on eluliselt 
huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna 

välja jäetud
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loomisest, mis võimaldab kaupade ja 
inimeste vaba liikumist; märgib, et 
valdavalt kontrollivad strateegilisi 
ressursse, elutähtsat taristut ja võimeid 
liikmesriigid ja et Euroopa julgeoleku 
jaoks on esmatähtis liikmesriikide tahe 
tõhustada koostööd; kinnitab uuesti ELi 
rolli üleilmse merendusjulgeoleku 
tagajana ning rõhutab, kui oluline on 
arendada asjakohast sõjalist ja 
tsiviilvõimekust; peab sellega seoses 
kiiduväärseks Euroopa Liidu 
merendusjulgeoleku strateegia 
läbivaadatud tegevuskava vastuvõtmist 
2018. aasta juunis;

Or. en

Muudatusettepanek 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. on veendunud, et liit on eluliselt 
huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna 
loomisest, mis võimaldab kaupade ja 
inimeste vaba liikumist; märgib, et 
valdavalt kontrollivad strateegilisi 
ressursse, elutähtsat taristut ja võimeid 
liikmesriigid ja et Euroopa julgeoleku 
jaoks on esmatähtis liikmesriikide tahe 
tõhustada koostööd; kinnitab uuesti ELi 
rolli üleilmse merendusjulgeoleku 
tagajana ning rõhutab, kui oluline on 
arendada asjakohast sõjalist ja 
tsiviilvõimekust; peab sellega seoses 
kiiduväärseks Euroopa Liidu 
merendusjulgeoleku strateegia 
läbivaadatud tegevuskava vastuvõtmist 
2018. aasta juunis;

49. on veendunud, et liit on eluliselt 
huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna 
loomisest, mis võimaldab nii kaupade kui 
ka inimeste transiidi rangemat seiret; 
märgib, et valdavalt kontrollivad 
strateegilisi ressursse, elutähtsat taristut ja 
võimeid liikmesriigid ja et Euroopa 
julgeoleku jaoks on esmatähtis 
liikmesriikide tahe tõhustada koostööd;

Or. fr
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Muudatusettepanek 393
Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. on veendunud, et liit on eluliselt 
huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna 
loomisest, mis võimaldab kaupade ja 
inimeste vaba liikumist; märgib, et 
valdavalt kontrollivad strateegilisi 
ressursse, elutähtsat taristut ja võimeid 
liikmesriigid ja et Euroopa julgeoleku 
jaoks on esmatähtis liikmesriikide tahe 
tõhustada koostööd; kinnitab uuesti ELi 
rolli üleilmse merendusjulgeoleku tagajana 
ning rõhutab, kui oluline on arendada 
asjakohast sõjalist ja tsiviilvõimekust; peab 
sellega seoses kiiduväärseks Euroopa Liidu 
merendusjulgeoleku strateegia 
läbivaadatud tegevuskava vastuvõtmist 
2018. aasta juunis;

49. on veendunud, et liit on eluliselt 
huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna 
loomisest, mis võimaldab kaupade ja 
inimeste vaba liikumist; rõhutab, et 
meresõiduvabadus on samaväärne ja seda 
ei tohi kahjustada; märgib, et valdavalt 
kontrollivad strateegilisi ressursse, 
elutähtsat taristut ja võimeid liikmesriigid 
ja et Euroopa julgeoleku jaoks on 
esmatähtis liikmesriikide tahe tõhustada 
koostööd; kinnitab uuesti ELi rolli üleilmse 
merendusjulgeoleku tagajana ning rõhutab, 
kui oluline on arendada asjakohast sõjalist 
ja tsiviilvõimekust; peab sellega seoses 
kiiduväärseks Euroopa Liidu 
merendusjulgeoleku strateegia 
läbivaadatud tegevuskava vastuvõtmist 
2018. aasta juunis;

Or. en

Muudatusettepanek 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. on veendunud, et liit on eluliselt 
huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna 
loomisest, mis võimaldab kaupade ja 
inimeste vaba liikumist; märgib, et 
valdavalt kontrollivad strateegilisi 
ressursse, elutähtsat taristut ja võimeid 
liikmesriigid ja et Euroopa julgeoleku 
jaoks on esmatähtis liikmesriikide tahe 
tõhustada koostööd; kinnitab uuesti ELi 
rolli üleilmse merendusjulgeoleku 
tagajana ning rõhutab, kui oluline on 

49. on veendunud, et liikmesriigid on 
eluliselt huvitatud turvalise ja avatud 
merekeskkonna loomisest, mis võimaldab 
kaupade ja inimeste vaba seaduslikku 
liikumist ning kindlustab igasuguse 
ebaseadusliku liikumise peatamise; 
märgib, et valdavalt kontrollivad 
strateegilisi ressursse, elutähtsat taristut ja 
võimeid liikmesriigid ja et tõeliselt 
kaasava Euroopa julgeoleku jaoks on 
esmatähtis liikmesriikide tahe tõhustada 
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arendada asjakohast sõjalist ja 
tsiviilvõimekust; peab sellega seoses 
kiiduväärseks Euroopa Liidu 
merendusjulgeoleku strateegia 
läbivaadatud tegevuskava vastuvõtmist 
2018. aasta juunis;

koostööd; kinnitab uuesti Euroopa 
suutlikkust toetada üleilmset 
merendusjulgeolekut;

Or. en

Muudatusettepanek 395
Pierfrancesco Majorino

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. on veendunud, et liit on eluliselt 
huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna 
loomisest, mis võimaldab kaupade ja 
inimeste vaba liikumist; märgib, et 
valdavalt kontrollivad strateegilisi 
ressursse, elutähtsat taristut ja võimeid 
liikmesriigid ja et Euroopa julgeoleku 
jaoks on esmatähtis liikmesriikide tahe 
tõhustada koostööd; kinnitab uuesti ELi 
rolli üleilmse merendusjulgeoleku tagajana 
ning rõhutab, kui oluline on arendada 
asjakohast sõjalist ja tsiviilvõimekust; 
peab sellega seoses kiiduväärseks Euroopa 
Liidu merendusjulgeoleku strateegia 
läbivaadatud tegevuskava vastuvõtmist 
2018. aasta juunis;

49. on veendunud, et liit on eluliselt 
huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna 
loomisest, mis võimaldab kaupade ja 
inimeste vaba liikumist; märgib, et 
valdavalt kontrollivad strateegilisi 
ressursse, elutähtsat taristut ja võimeid 
liikmesriigid ja et Euroopa julgeoleku 
jaoks on esmatähtis liikmesriikide tahe 
tõhustada koostööd; kinnitab uuesti ELi 
rolli üleilmse merendusjulgeoleku tagajana 
peab sellega seoses kiiduväärseks Euroopa 
Liidu merendusjulgeoleku strateegia 
läbivaadatud tegevuskava vastuvõtmist 
2018. aasta juunis;

Or. en

Muudatusettepanek 396
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. on veendunud, et liit on eluliselt 49. on veendunud, et liit on eluliselt 
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huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna 
loomisest, mis võimaldab kaupade ja 
inimeste vaba liikumist; märgib, et 
valdavalt kontrollivad strateegilisi 
ressursse, elutähtsat taristut ja võimeid 
liikmesriigid ja et Euroopa julgeoleku 
jaoks on esmatähtis liikmesriikide tahe 
tõhustada koostööd; kinnitab uuesti ELi 
rolli üleilmse merendusjulgeoleku tagajana 
ning rõhutab, kui oluline on arendada 
asjakohast sõjalist ja tsiviilvõimekust; peab 
sellega seoses kiiduväärseks Euroopa Liidu 
merendusjulgeoleku strateegia 
läbivaadatud tegevuskava vastuvõtmist 
2018. aasta juunis;

huvitatud ohutu ja avatud merekeskkonna 
loomisest, mis võimaldab kaupade ja 
inimeste vaba liikumist, tõstes samal ajal 
esile pingelõdvendust; märgib, et valdavalt 
kontrollivad strateegilisi ressursse, 
elutähtsat taristut ja võimeid liikmesriigid 
ja et Euroopa julgeoleku jaoks on 
esmatähtis liikmesriikide tahe tõhustada 
koostööd; kinnitab uuesti ELi rolli 
merendusjulgeoleku tagajana ning rõhutab, 
kui oluline on arendada asjakohast sõjalist 
ja tsiviilvõimekust; peab sellega seoses 
kiiduväärseks Euroopa Liidu 
merendusjulgeoleku strateegia 
läbivaadatud tegevuskava vastuvõtmist 
2018. aasta juunis;

Or. en

Muudatusettepanek 397
Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak;

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak; kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
suutlikkust ja ergutama koostööd, et 
takistada kolmandate riikide riiklikke ja 
valitsusväliseid osalejaid vaenulikult 
sekkumast ELi ja liikmesriikide 
otsustusprotsessi;

Or. en

Muudatusettepanek 398
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak;

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; toetab NATO otsust 
lisada artiklisse 5 küberrünnakud; 
ergutab liikmesriike seda jäljendama, 
pakkudes vastastikust abi ükskõik millise 
liikmesriigi vastu suunatud küberrünnaku 
korral, sest 22 liikmesriiki on samuti 
pühendunud oma NATO liitlastele;

Or. en

Muudatusettepanek 399
Claudiu Manda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak;

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak; tuletab 
meelde, et kui liikmesriik on 
küberrünnakute ohver, võib ta nõuda ELi 
vastastikuse kaitse ja solidaarsuse klausli 
aktiveerimist;

Or. en
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Muudatusettepanek 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak;

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi küberrünnakute 
ning küberkuritegevuse ja terrorismi 
enneolematu ohuga; rõhutab, et 
küberintsidendid on sageli piiriülesed ja 
puudutavad seetõttu rohkem kui ühte ELi 
liikmesriiki: usub, et küberrünnakud 
kujutavad oma olemuse tõttu sellist ohtu, 
mis nõuab Euroopa tasandil reageerimist; 
julgustab liikmesriike pakkuma 
vastastikust abi, et vältida killustunud 
küberturvet;

Or. en

Muudatusettepanek 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak;

50. on veendunud, et liit ja selle 
liikmesriigid seisavad silmitsi enneolematu 
ohuga, mida kujutavad endast 
kontrollimatu ränne, islamistlik terrorism 
ning teataval määral küberrünnakud ja 
küberkuritegevus; usub, et küberrünnakud 
kujutavad oma olemuse tõttu sellist ohtu, 
mis nõuab Euroopa tasandil reageerimist; 
kutsub liikmesriike üles üksteist 
vastastikku abistama, kui mõnda neist 
tabab küberrünnak;

Or. en

Muudatusettepanek 402
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Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak;

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist, sealhulgas ühist 
analüütilist tugivõimet; kutsub 
liikmesriike üles üksteist vastastikku 
abistama, kui mõnda neist tabab 
küberrünnak;

Or. en

Muudatusettepanek 403
Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak;

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis, mida 
panevad toime riiklikud ja valitsusvälised 
osalejad; usub, et küberrünnakud 
kujutavad oma olemuse tõttu sellist ohtu, 
mis nõuab Euroopa tasandil reageerimist; 
kutsub liikmesriike üles üksteist 
vastastikku abistama, kui mõnda neist 
tabab küberrünnak;

Or. en

Muudatusettepanek 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
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Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses ja terrorismis; usub, et 
küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak;

50. on seisukohal, et liit ja selle 
liikmesriigid on vastamisi enneolematu 
ohuga, mis seisneb küberrünnakutes ning 
küberkuritegevuses, 
väärinfokampaaniates ja terrorismis; usub, 
et küberrünnakud kujutavad oma olemuse 
tõttu sellist ohtu, mis nõuab Euroopa 
tasandil reageerimist; kutsub liikmesriike 
üles üksteist vastastikku abistama, kui 
mõnda neist tabab küberrünnak;

Or. en

Muudatusettepanek 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50 a. peab väga oluliseks, et EL ja 
NATO jagaksid jätkuvalt omavahel 
luureteavet ja teeksid seda suuremas 
ulatuses, et võimaldada küberrünnakute 
toimepanijad formaalselt kindlaks teha ja 
kehtestada nende suhtes piiravaid 
sanktsioone; peab vajalikuks jätkata 
aktiivset suhtlust ELi ja NATO vahel, 
osaledes küberõppustel, ühistel koolitustel 
ning jätkates aktiivset suhtlust 
küberjulgeoleku ja -kaitse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 406
Radosław Sikorski
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50 a. nõuab stabiilset rahastamisallikat 
Euroopa välisteenistuse strateegilise 
kommunikatsiooni osakonnale koos 
märkimisväärsete eraldistega idanaabruse 
strateegilise kommunikatsiooni 
osakonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50 b. nõuab tungivalt, et Euroopa 
välisteenistus ja nõukogu suurendaksid 
küberturvalisuse parandamiseks tehtavaid 
jõupingutusi, eelkõige ÜJKP missioonide 
osas, võttes muu hulgas meetmeid ELi ja 
liikmesriikide tasandil, et leevendada 
ÜJKP-le avalduvaid ohte, näiteks 
suurendades vastupanuvõimet hariduse, 
koolituste ja õppuste kaudu ning 
ühtlustades ELi küberkaitsealast haridust 
ja väljaõpet;

Or. en

Muudatusettepanek 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51. väljendab heameelt jõupingutuste 51. väljendab heameelt jõupingutuste 
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üle suurendada ELi suutlikkust tegeleda 
hübriidohtudega, mis kujutavad endast 
ebamäärase positsiooni, otsese ja kaudse 
surve ning sõjaliste ja mittesõjaliste 
võimete seotud kogumit ning kuuluvad ELi 
jätkuvate sise- ja 
välisjulgeolekuprobleemide hulka; võtab 
teadmiseks arutelud vastastikuse abi 
klausli rakendamise üle hübriidohtudele, 
et tagada ELi tulemuslik ühine 
reageering;

üle suurendada ELi suutlikkust tegeleda 
hübriidohtudega, mis kujutavad endast 
ebamäärase positsiooni, otsese ja kaudse 
surve ning sõjaliste ja mittesõjaliste 
võimete seotud kogumit ning kuuluvad ELi 
jätkuvate sise- ja 
välisjulgeolekuprobleemide hulka;

Or. en

Muudatusettepanek 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51. väljendab heameelt jõupingutuste 
üle suurendada ELi suutlikkust tegeleda 
hübriidohtudega, mis kujutavad endast 
ebamäärase positsiooni, otsese ja kaudse 
surve ning sõjaliste ja mittesõjaliste 
võimete seotud kogumit ning kuuluvad ELi 
jätkuvate sise- ja 
välisjulgeolekuprobleemide hulka; võtab 
teadmiseks arutelud vastastikuse abi klausli 
rakendamise üle hübriidohtudele, et tagada 
ELi tulemuslik ühine reageering;

51. väljendab heameelt jõupingutuste 
üle suurendada liikmesriikide suutlikkust 
tegeleda hübriidohtudega, mis kujutavad 
endast ebamäärase positsiooni, otsese ja 
kaudse surve ning sõjaliste ja mittesõjaliste 
võimete seotud kogumit ning kuuluvad ELi 
jätkuvate sise- ja 
välisjulgeolekuprobleemide hulka; võtab 
teadmiseks arutelud vastastikuse abi klausli 
rakendamise üle hübriidohtudele, et tagada 
ELi tulemuslik ühine reageering;

Or. fr

Muudatusettepanek 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51 a. tunnistab küber- ja 
automatiseeritud luurevõime kasvavat 
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tähtsust, rõhutab, et need ohustavad kõiki 
liikmesriike ja ELi institutsioone, nõuab 
tungivalt, et kõik ELi institutsioonid ja 
liikmesriigid jätkaksid oma küber- ja 
automatiseeritud tehnoloogiate 
täiustamist, ning ergutab veelgi nende 
tehnoloogiliste edusammude alast 
koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 411
Claudiu Manda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liitu üles toetama investeeringuid 
sellesse valdkonda ja eelkõige 
murranguliste tehnoloogiate valdkonda 
olemasolevate vahendite (Euroopa 
Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu;

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liitu üles toetama investeeringuid 
sellesse valdkonda ja eelkõige 
murranguliste tehnoloogiate valdkonda 
olemasolevate vahendite (Euroopa 
Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu; nõuab tehisintellekti 
käsitleva kommunaalse strateegia 
edendamist, mis võib suurendada ELi 
tehnoloogilist ja tööstuslikku suutlikkust, 
kuid tuleb tagada ka asjakohased eetika- 
ja õiguslikud standardid, et kindlustada 
selle ohutu kasutamine, keskendudes 
eelkõige autonoomsete surmavate 
relvasüsteemide tekitatavale võimalikule 
kahjule ning tagajärgedele inimõiguste ja 
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väärikuse jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 412
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liitu üles toetama investeeringuid 
sellesse valdkonda ja eelkõige 
murranguliste tehnoloogiate valdkonda 
olemasolevate vahendite (Euroopa 
Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu;

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa suutlikkus tegutseda sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liitu üles toetama investeeringuid 
sellesse valdkonda ja eelkõige 
murranguliste tehnoloogiate valdkonda 
olemasolevate vahendite (Euroopa 
Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu, järgides samal ajal 
parlamendi 12. septembri 2018. aasta 
seisukohta autonoomsete surmavate 
relvasüsteemide kohta ning Euroopa 
Arengufondi raames nõukogu ja 
komisjoniga saavutatud kokkulepet;

Or. en

Muudatusettepanek 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia 
sõjaliste võimete ja operatsioonide 
valdkonnas; kutsub liitu üles toetama 
investeeringuid sellesse valdkonda ja 
eelkõige murranguliste tehnoloogiate 
valdkonda olemasolevate vahendite 
(Euroopa Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu;

52. tõdeb, et tehisintellekt ja masinõpe 
on Euroopa kaitsesektoris üha tähtsamal 
kohal; võtab teadmiseks paljud sõjalised 
rakendused, mis tulenevad tehisintellekti 
kasutamisest ja võimaldavad hallata ja 
stimuleerida operatiivkeskkonda, aidata 
kaasa otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
operatiivsete eesmärkide saavutamine; 
kutsub liitu üles toetama investeeringuid 
sellesse valdkonda ja eelkõige 
murranguliste tehnoloogiate valdkonda 
olemasolevate vahendite (Euroopa 
Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu; ergutab Atlandi-ülest 
koostööd selles valdkonnas, et tagada 
partnerluse kasutamine arengu ja 
rakendamise valdkonnas 
ühisoperatsioonide ja kohustuste 
lisaväärtuse maksimeerimise eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 414
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
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kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liitu üles toetama investeeringuid 
sellesse valdkonda ja eelkõige 
murranguliste tehnoloogiate valdkonda 
olemasolevate vahendite (Euroopa 
Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu;

kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
tuletab meelde selle valdkonna 
reguleerimise olulisust ja vajadust 
hinnata tehisintellekti alastes aruteludes 
eetilist mõõdet; kutsub liitu üles toetama 
investeeringuid sellesse valdkonda ja 
eelkõige murranguliste tehnoloogiate 
valdkonda olemasolevate vahendite 
(Euroopa Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu;

Or. it

Muudatusettepanek 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liitu üles toetama investeeringuid 
sellesse valdkonda ja eelkõige 
murranguliste tehnoloogiate valdkonda 
olemasolevate vahendite (Euroopa 
Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu;

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liitu üles toetama investeeringuid 
sellesse valdkonda ja eelkõige 
murranguliste tehnoloogiate valdkonda 
olemasolevate vahendite (Euroopa 
Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu; kutsub liitu üles 
aktiivselt osalema autonoomsete 
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surmavate relvasüsteemide ülemaailmsel 
tasandil reguleerimisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liitu üles toetama investeeringuid 
sellesse valdkonda ja eelkõige 
murranguliste tehnoloogiate valdkonda 
olemasolevate vahendite (Euroopa 
Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu;

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liikmesriike üles sellealast 
koostööd tegema ja palub liidul toetada 
investeeringuid sellesse valdkonda ja 
eelkõige murranguliste tehnoloogiate 
valdkonda olemasolevate vahendite 
(Euroopa Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 417
Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 52. tõdeb, et tehisintellekt on Euroopa 
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kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liitu üles toetama investeeringuid 
sellesse valdkonda ja eelkõige 
murranguliste tehnoloogiate valdkonda 
olemasolevate vahendite (Euroopa 
Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu;

kaitsesektoris üha tähtsamal kohal; võtab 
teadmiseks paljud sõjalised rakendused, 
mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest 
ja võimaldavad hallata ja stimuleerida 
operatiivkeskkonda, aidata kaasa 
otsustusprotsessile, tuvastada ohte ja 
töödelda luureandmeid; rõhutab, et 
usaldusväärse tehisintellekti arendamine 
kaitsevaldkonnas on hädavajalik, et tagada 
Euroopa strateegiline autonoomia sõjaliste 
võimete ja operatsioonide valdkonnas; 
kutsub liitu üles toetama ja suurendama 
investeeringuid sellesse valdkonda ja 
eelkõige murranguliste tehnoloogiate 
valdkonda olemasolevate vahendite 
(Euroopa Kaitsefond, Euroopa 
Innovatsiooninõukogu, tulevane programm 
„Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa 
programm) kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52 a. märgib, et kujunemisjärgus 
tehnoloogiaid, sealhulgas 
relvasüsteemides kasutatavat 
tehisintellekti tuleb arendada ja 
rakendada kooskõlas vastutustundliku 
innovatsiooni põhimõtete ja eetiliste 
põhimõtetega, nagu vastutus ja 
rahvusvahelise õiguse järgimine; võttes 
arvesse täiesti autonoomsete 
relvasüsteemide väga vastuolulist 
kontseptsiooni, peab EL uurima 
tehisintellekti pakutavaid võimalusi ning 
samal ajal tagama inimõiguste ja 
rahvusvahelise õiguse täieliku austamise;

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Hilde Vautmans

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52 a. märgib, et Europoli 2019. aasta 
aruandes Euroopa Liidu olukorra ja 
suundumuste kohta täheldati 2018. aastal 
keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja 
tuumaalase terrori propaganda, 
õppematerjalide ja ähvarduste üldist 
suurenemist ning takistused keemilise, 
bioloogilise, radioloogilise ja tuumaalase 
terrori relvade kohta teadmiste 
omandamisel on vähenenud; rõhutab 
sellega seoses vajadust suurendada 
keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja 
tuumaalase terrori alast julgeolekut 
Euroopas;

Or. en

Muudatusettepanek 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52 a. tunnustada uusi võimeid, mis 
pakuvad operatsioonitanderi üksustele 
uusi võimalusi koostöö tegemiseks 
immersiivses digitaalruumis ja kaitse 
säilitamiseks peaaegu reaalajas, eriti kui 
5G-d kombineeritakse muude 
uuendustega, nagu kaitsepilv ja 
ülihelikiirusega kaitsesüsteemid;

Or. en
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Muudatusettepanek 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52 a. rõhutab kvantarvutussuutlikkuse 
saavutamise tähtsust ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELi ja USA koostööd 
selles valdkonnas, et tagada 
kvantarvutuse esmane kasutuselevõtt 
heade omavaheliste suhetega ja eesmärke 
toetavate partnerite vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52 b. rõhutab, et kuna keemiarelvade 
leviku ja kasutamise oht kujutab endast 
tõsist ohtu rahvusvahelisele rahule ja 
julgeolekule, peab EL jätkama oma 
tugeva ja järjepideva toetuse pakkumist 
Keemiarelvade Keelustamise 
Organisatsioonile (OPCW) selle volituste 
täitmisel nii poliitiliselt kui ka rahaliselt 
ning et EL peab suurendama oma 
vastupanuvõimet hübriid- ja keemilistele, 
bioloogilistele, radioloogilistele ja 
tuumaohtudele;

Or. en

Muudatusettepanek 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53 a. rõhutab vajadust võtta ELi ÜJKP 
meetmetes arvesse soolist mõõdet, pidades 
silmas naiste rolli sõjas, konfliktijärgsetes 
stabiliseerimispüüetes ja rahu 
kindlustamise protsessides; toonitab 
vajadust tegeleda soolise vägivalla kui 
sõjavahendiga konfliktipiirkondades; 
toonitab, et sõda kahjustab naisi rohkem 
kui mehi; kutsub ELi ja selle 
rahvusvahelisi partnereid üles kaasama 
naisi aktiivselt rahu- ja 
stabiliseerimisprotsessidesse ning 
tegelema nende konkreetsete 
julgeolekuvajadustega;

Or. en

Muudatusettepanek 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53 a. märgib kosmosejulgeoleku ja 
satelliitide kasvavat tähtsust, rõhutab, kui 
oluline on Euroopa Liidu Satelliidikeskus 
ning teeb sellele ülesandeks analüüsida 
ELi ja liikmesriikide satelliitide ohutust 
ja/või haavatavust kosmosejäätmete, 
küberrünnakute ja otsese raketirünnaku 
suhtes ning esitada selle kohta aruanne;

Or. en

Muudatusettepanek 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames 
(NATO, ÜRO);

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames, 
tunnistades, et see peab tagama 
täiendavuse NATO ja ÜRO missioonide ja 
operatsioonidega;

Or. en

Muudatusettepanek 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames 
(NATO, ÜRO);

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve, kas võimaluse 
korral koos partneritega või vajaduse 
korral iseseisvalt, kasutades täielikult ära 
rahvusvahelisi institutsioonilise koostöö 
raamistikke (NATO, ÜRO);

Or. en

Muudatusettepanek 427
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames 
(NATO, ÜRO);

54. rõhutab, et ELi eesmärk tõhusa ja 
usaldusväärse julgeoleku tagajana 
põhineb eurooplaste võimel võtta 
meetmeid universaalsete väärtuste, 
põhimõtete ja normide ning oma huvide 
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kaitsmiseks kas iseseisvalt või 
institutsioonilise koostöö raames (NATO, 
ÜRO);

Or. en

Muudatusettepanek 428
Kris Peeters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames 
(NATO, ÜRO);

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt, 
kuid eelistatavalt institutsioonilise koostöö 
raames (NATO, ÜRO);

Or. en

Muudatusettepanek 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames 
(NATO, ÜRO);

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames 
(NATO, OSCE, ÜRO);

Or. en

Muudatusettepanek 430
Joachim Schuster

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 54
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames 
(NATO, ÜRO);

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames 
(NATO, OSCE, ÜRO);

Or. en

Muudatusettepanek 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames 
(NATO, ÜRO);

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või koos partneritega (ÜRO, NATO);

Or. en

Muudatusettepanek 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või institutsioonilise koostöö raames 
(NATO, ÜRO);

54. rõhutab, et Euroopa strateegilise 
autonoomia eesmärk sõltub eurooplaste 
võimest kaitsta oma huve kas iseseisvalt 
või riikidevahelise koostöö raames;

Or. fr

Muudatusettepanek 433
Hannah Neumann
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55. on seisukohal, et Euroopa 
strateegiline autonoomia peab põhinema 
kestlikul koostööl ja strateegilistel 
partnerlustel riikide ja organisatsioonidega, 
kes jagavad ELi väärtusi; väljendab 
heameelt ÜJKP partnerite panuse üle liidu 
missioonidesse ja operatsioonidesse;

55. on seisukohal, et mitmepoolsus on 
julgeoleku ja kaitse jaoks väga oluline 
väärtus, ning rõhutab, et EL saab 
tulemuslikuks ja usaldusväärseks 
julgeoleku tagajaks ainult siis, kui tema 
tegevus põhineb kestlikul koostööl ja 
strateegilistel partnerlustel riikide ja 
organisatsioonidega, kes jagavad ELi 
väärtusi; väljendab heameelt ÜJKP 
partnerite panuse üle liidu missioonidesse 
ja operatsioonidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55. on seisukohal, et Euroopa 
strateegiline autonoomia peab põhinema 
kestlikul koostööl ja strateegilistel 
partnerlustel riikide ja organisatsioonidega, 
kes jagavad ELi väärtusi; väljendab 
heameelt ÜJKP partnerite panuse üle liidu 
missioonidesse ja operatsioonidesse;

55. on seisukohal, et Euroopa 
strateegiline autonoomia peab põhinema 
kestlikul koostööl ja strateegilistel 
partnerlustel riikide ja organisatsioonidega, 
kes jagavad ELi väärtusi, eelisjärjekorras 
NATOga; väljendab heameelt ÜJKP 
partnerite panuse üle liidu missioonidesse 
ja operatsioonidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55. on seisukohal, et Euroopa 
strateegiline autonoomia peab põhinema 
kestlikul koostööl ja strateegilistel 
partnerlustel riikide ja organisatsioonidega, 
kes jagavad ELi väärtusi; väljendab 
heameelt ÜJKP partnerite panuse üle liidu 
missioonidesse ja operatsioonidesse;

55. on seisukohal, et Euroopa 
strateegilised eesmärgid peavad põhinema 
kestlikul koostööl ja partnerlustel riikide ja 
organisatsioonidega, kes jagavad ELi 
väärtusi; väljendab heameelt ÜJKP 
partnerite panuse üle liidu missioonidesse 
ja operatsioonidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55. on seisukohal, et Euroopa 
strateegiline autonoomia peab põhinema 
kestlikul koostööl ja strateegilistel 
partnerlustel riikide ja organisatsioonidega, 
kes jagavad ELi väärtusi; väljendab 
heameelt ÜJKP partnerite panuse üle liidu 
missioonidesse ja operatsioonidesse;

55. on seisukohal, et Euroopa tegevus 
peab põhinema kestlikul koostööl ja 
strateegilistel partnerlustel riikide ja 
organisatsioonidega, kes jagavad ELi 
väärtusi; väljendab heameelt ÜJKP 
partnerite panuse üle liidu missioonidesse 
ja operatsioonidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55 a. rõhutab, et partnerlused ja koostöö 
riikide ja organisatsioonidega, kes 
jagavad ELi väärtusi, annavad panuse 
tõhusamasse ühisesse julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikasse; kiidab heaks ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika partnerite 
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antud panuse käimasolevatesse ELi 
missioonidesse ja operatsioonidesse, mis 
aitavad kaasa rahu, piirkondliku 
julgeoleku ja stabiilsuse suurendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55 a. tunneb heameelt USA jätkuva 
sõjalise kohaloleku pärast Euroopas ning 
peab kiiduväärseks, et eelarves suurendati 
1,75 miljardi USA dollari võrra Euroopa 
hoiatusalgatuse (European Deterrence 
Initiative) osa, mis küündib 2019. aastal 
6,531 miljardi USA dollarini;

Or. en

Muudatusettepanek 439
Claudiu Manda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 56

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56. peab oluliseks säilitada ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel tugev, tihe ja 
privilegeeritud kaitse- ja julgeolekualane 
koostöö ka pärast Brexitit; rõhutab, et 
Ühendkuningriigiga tehtav koostöö aitab 
liidul võimete ja operatiivvaldkonnas oma 
võimeid maksimeerida; on seisukohal, et 
kaitseküsimustes tehtava koostöö 
valdkonnas tuleb välistada 
Ühendkuningriigi süstemaatiline 
väljajätmine; teeb ettepaneku sõlmida 
Ühendkuningriigiga kaitse- ja 

56. rõhutab, et ELil ja 
Ühendkuningriigil on pärast Brexitit 
endiselt sama strateegiline keskkond ja 
eksisteerivad samad ohud nende rahule ja 
julgeolekule ning peab oluliseks säilitada 
ELi ja Ühendkuningriigi vahel tugev, tihe 
ja privilegeeritud kaitse- ja julgeolekualane 
koostöö ka pärast Brexitit;  rõhutab, et 
Ühendkuningriigiga tehtav koostöö aitab 
liidul võimete ja operatiivvaldkonnas oma 
võimeid maksimeerida; on seisukohal, et 
kaitseküsimustes tehtava koostöö 
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julgeolekuleping, mis võimaldaks tal 
võimalikult palju ELi vahendites osaleda;

valdkonnas tuleb välistada 
Ühendkuningriigi süstemaatiline 
väljajätmine; teeb ettepaneku sõlmida 
Ühendkuningriigiga kaitse- ja 
julgeolekuleping, mis võimaldaks tal 
võimalikult palju ELi vahendites osaleda;

Or. en

Muudatusettepanek 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 56

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56. peab oluliseks säilitada ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel tugev, tihe ja 
privilegeeritud kaitse- ja julgeolekualane 
koostöö ka pärast Brexitit; rõhutab, et 
Ühendkuningriigiga tehtav koostöö aitab 
liidul võimete ja operatiivvaldkonnas oma 
võimeid maksimeerida; on seisukohal, et 
kaitseküsimustes tehtava koostöö 
valdkonnas tuleb välistada 
Ühendkuningriigi süstemaatiline 
väljajätmine; teeb ettepaneku sõlmida 
Ühendkuningriigiga kaitse- ja 
julgeolekuleping, mis võimaldaks tal 
võimalikult palju ELi vahendites osaleda;

56. peab oluliseks säilitada ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel tugev, tihe ja 
privilegeeritud kaitse- ja julgeolekualane 
koostöö ka pärast Brexitit; rõhutab, et 
Ühendkuningriik on Euroopa kõige 
võimekam ja kindlam sõjaline jõud; on 
seisukohal, et kaitseküsimustes tehtava 
koostöö valdkonnas tuleb välistada 
Ühendkuningriigi süstemaatiline 
väljajätmine; teeb ettepaneku sõlmida 
Ühendkuningriigiga kaitse- ja 
julgeolekukokkulepe, mis võimaldab 
Ühendkuningriigil osaleda liidu 
missioonidel juhtumipõhiselt, tagades 
oma vägede juhtimise mis tahes ÜJKP 
operatsioonis ja ambitsioonikad suhted 
Euroopa Kaitseagentuuriga, mis ulatuvad 
kaugemale muude kolmandate riikide 
suhetest;

Or. en

Muudatusettepanek 441
Claudiu Manda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid;

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid; on 
seisukohal, et 2018. aastal allkirjastatud 
uus ELi ja NATO deklaratsioon käivitab 
nende partnerluse uue ajastu, ning 
väljendab heameelt täiendavate 
koostöövaldkondade üle, nagu sõjaväeline 
liikuvus, terrorismivastane võitlus, 
vastupanuvõime tugevdamine KBRT-
riskidele ning naiste ja rahu tegevuskava 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 442
Claudiu Manda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid;

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid; tunneb 
heameelt ELi ja NATO koostöö üle 
Defender-Europe 20 õppuse kaudu ning 
on seisukohal, et see on reaalne võimalus 
katsetada Euroopa võimet reageerida 
agressiooniaktile ning uurida ka 
piiriületuse ja sõjaväelise liikuvuse 
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arengut ja paranemist;

Or. en

Muudatusettepanek 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid;

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on veendunud, et 
ELi ja NATO koostöö peaks olema 
vastastikku tugevdav ja võtma täielikult 
arvesse mõlema institutsiooni eripära ja 
rolle ning see peaks jätkuvalt toimuma 
täielikus kooskõlas kaasatuse, 
vastastikkuse ja mõlema organisatsiooni 
otsustusprotsessi sõltumatuse 
põhimõtetega;

Or. en

Muudatusettepanek 444
Hilde Vautmans

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
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teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid;

teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid; nõuab 
piisavat koordineerimist kõigi NATO 
liikmesriikide vahel, eelkõige juhul, kui 
kaalul on ühised või Euroopa huvid;

Or. en

Muudatusettepanek 445
Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid;

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme;

Or. en

Muudatusettepanek 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
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teineteise eripära ja ülesandeid; teineteise eripära ja ülesandeid; kinnitab, 
et kõik ELi liikmesriigid ei ole NATO 
liikmed;

Or. en

Muudatusettepanek 447
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid;

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivses territoriaalkaitses, nagu on 
selgesõnaliselt kinnitatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingus; on veendunud, et ELi 
ja NATO partnerlus on hädavajalik, et 
lahendada Euroopa ja tema naabruse ees 
seisvaid julgeolekuprobleeme; on 
seisukohal, et EL ja NATO peaksid 
koostöö tegemisel teineteist täiendama 
ning võtma arvesse teineteise eripära ja 
ülesandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 448
Ioan-Rareş Bogdan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
strateegiline partnerlus on hädavajalik, et 
lahendada Euroopa ja tema naabruse ees 
seisvaid julgeolekuprobleeme; on 
seisukohal, et EL ja NATO peaksid 
koostöö tegemisel teineteist täiendama 
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teineteise eripära ja ülesandeid; ning võtma arvesse teineteise eripära ja 
ülesandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 449
Nikos Androulakis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid;

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et EL 
ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist vastastikku tugevdama ning 
võtma arvesse teineteise eripära ja 
ülesandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. tuletab meelde NATO keskset rolli 
kollektiivkaitses, nagu on selgesõnaliselt 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus; on veendunud, et ELi ja NATO 
partnerlus on hädavajalik, et lahendada 
Euroopa ja tema naabruse ees seisvaid 
julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et 
EL ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid;

57. on seisukohal, et Euroopa tõeliselt 
iseseisva poliitika eelduseks on 
Washingtoni lepingule alla kirjutanud 
riikide lahkumine NATOst; soovib 
Euroopa riikide liitu, mis tagaks 
maailmajao julgeoleku ning selle liikmete 
diplomaatilise ja strateegilise iseseisvuse; 
palub, et Venemaa ja USAga seataks sisse 
Euroopa riikide ühiste huvide kaitsele 
rajatud strateegiline partnerlus;



AM\1192396ET.docx 91/112 PE643.151v01-00

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 451
Raphaël Glucksmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57 a. on mures solidaarsuse puudumise 
ja kasvavate pingete pärast NATO 
liikmete vahel, kuna mõne liikme tegevus 
kahjustab teiste julgeolekut; seab kahtluse 
alla USA juhtkonna pühendumuse 
Atlandi-ülesele ühisele 
julgeolekustruktuurile; märgib, et NATO 
liige teeb Venemaaga koostööd, et 
desarmeerida meie liitlasi ISISe vastases 
sõjas Süürias; kutsub liikmesriike üles 
tegelema lahknevate huvide tekkimisega 
ja säilitama NATO ühtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57 a. väljendab heameelt ELi ja NATO 
vahel hiljuti nii ametlikes kui ka 
mitteametlikes tingimustes toimunud 
intensiivsema poliitilise dialoogi üle, mis 
on jätkuvalt oluline vahend vastastikuse 
usalduse suurendamiseks, usalduse ja 
parlamentaarse teadlikkuse 
suurendamiseks ning peamiste küsimuste 
mõistmiseks, mis mõjutavad Euroopa-
Atlandi piirkonna julgeolekut NATO 
liitlaste ja ELi liikmesriikide suhtes;

Or. en
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Muudatusettepanek 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 58

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

58. rõhutab ELi ja ÜRO partnerluse 
olulisust rahvusvaheliste konfliktide 
lahendamisel ja rahu kindlustamisel; 
kutsub mõlemat organisatsiooni üles veelgi 
rohkem kooskõlastama oma jõupingutusi 
valdkondades, kus nad kasutavad olulisi 
tsiviil- ja sõjalisi missioone, et vältida 
dubleerimist ja maksimeerida koostoimet;

58. rõhutab ELi ja ÜRO partnerluse 
olulisust rahvusvaheliste konfliktide 
lahendamisel olemasolevate kokkulepitud 
läbirääkimisvormide raames, mis 
põhinevad rahvusvahelise õiguse 
normidel ja põhimõtetel, ÜRO põhikirjal 
ja OSCE 1975. aasta Helsingi lõppaktil 
ning rahu kindlustamise tegevusel; kutsub 
mõlemat organisatsiooni üles veelgi 
rohkem kooskõlastama oma jõupingutusi 
valdkondades, kus nad kasutavad olulisi 
tsiviil- ja sõjalisi missioone, et vältida 
dubleerimist ja maksimeerida koostoimet;

Or. en

Muudatusettepanek 454
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 58

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

58. rõhutab ELi ja ÜRO partnerluse 
olulisust rahvusvaheliste konfliktide 
lahendamisel ja rahu kindlustamisel; 
kutsub mõlemat organisatsiooni üles veelgi 
rohkem kooskõlastama oma jõupingutusi 
valdkondades, kus nad kasutavad olulisi 
tsiviil- ja sõjalisi missioone, et vältida 
dubleerimist ja maksimeerida koostoimet;

58. rõhutab ELi ja ÜRO partnerluse 
olulisust rahvusvaheliste konfliktide 
lahendamisel ja rahu kindlustamisel; 
kutsub mõlemat organisatsiooni üles veelgi 
rohkem kooskõlastama oma jõupingutusi 
valdkondades, kus nad kasutavad olulisi 
tsiviil- ja sõjalisi missioone, et vältida 
dubleerimist ja maksimeerida koostoimet; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
panustaksid rohkem ÜRO rahuvalvesse, 
ning kutsub ELi institutsioone üles 
sellega seoses abistama;
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Or. en

Muudatusettepanek 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 59

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

59. rõhutab koostöö tähtsust ELi ja 
teiste rahvusvaheliste institutsioonide 
vahel, eelkõige Aafrika Liidu ja OSCEga; 
on seisukohal, et EL peaks tugevdama 
dialoogi ja koostööd oma naabruses 
asuvate kolmandate riikidega, samuti 
piirkondlike ja allpiirkondlike 
organisatsioonidega;

59. rõhutab koostöö tähtsust ELi ja 
teiste rahvusvaheliste institutsioonide 
vahel, eelkõige Aafrika Liidu ja OSCEga; 
on seisukohal, et EL peaks tugevdama 
dialoogi ja koostööd oma naabruses 
asuvate kolmandate riikidega, samuti 
piirkondlike ja allpiirkondlike 
organisatsioonidega; on samuti 
veendunud, et stabiilne ja rahumeelne 
keskkond liidu naaberriikides on oluline 
piirkonna stabiliseerimiseks, elanike 
kaitsmiseks, rahu säilitamiseks ja 
konfliktide ennetamiseks; märgib 
kahetsusega, et Euroopa Ülemkogu ei 
suutnud edasi liikuda seoses liidu 
laienemisega Lääne-Balkani riikide 
suunas, eelkõige seoses 
ühinemisläbirääkimiste alustamisega 
Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid, nõukogu ja 
Euroopa Komisjon säilitaksid tugevad 
suhted Lääne-Balkani riikidega, 
tegutsedes vastavalt ELi varasematele 
kohustustele seoses nende väljavaatega 
saada ELi liikmeks ja toetades nende 
reforme, mille eesmärk on täita 
Kopenhaageni kriteeriumid ELi 
liikmesuse kohta; tagades, et iga riiki 
hinnatakse vastavalt nende tegelikele 
edusammudele nende nõuete täitmisel; 
säilitades usaldusväärse raamistiku 
laienemiseks; ning süvendades edasi 
piirkonna integratsiooni, et tagada Lääne-
Balkani kui Euroopa Liidu strateegilise 
partneri stabiilne ja rahumeelne areng;

Or. en
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Muudatusettepanek 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 59

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

59. rõhutab koostöö tähtsust ELi ja 
teiste rahvusvaheliste institutsioonide 
vahel, eelkõige Aafrika Liidu ja OSCEga; 
on seisukohal, et EL peaks tugevdama 
dialoogi ja koostööd oma naabruses 
asuvate kolmandate riikidega, samuti 
piirkondlike ja allpiirkondlike 
organisatsioonidega;

59. rõhutab koostöö tähtsust ELi ja 
teiste rahvusvaheliste institutsioonide 
vahel, eelkõige Aafrika Liidu ja OSCEga; 
on seisukohal, et EL peaks tugevdama 
dialoogi ja koostööd kolmandate riikidega, 
kes jagavad tema väärtusi ja strateegilisi 
prioriteete, samuti piirkondlike ja 
allpiirkondlike organisatsioonidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 59

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

59. rõhutab koostöö tähtsust ELi ja 
teiste rahvusvaheliste institutsioonide 
vahel, eelkõige Aafrika Liidu ja OSCEga; 
on seisukohal, et EL peaks tugevdama 
dialoogi ja koostööd oma naabruses 
asuvate kolmandate riikidega, samuti 
piirkondlike ja allpiirkondlike 
organisatsioonidega;

59. rõhutab koostöö tähtsust ELi ja 
teiste rahvusvaheliste institutsioonide 
vahel, eelkõige OSCE ja Aafrika Liiduga; 
on seisukohal, et EL peaks tugevdama 
dialoogi ja koostööd oma naabruses 
asuvate kolmandate riikidega, samuti 
piirkondlike ja allpiirkondlike 
organisatsioonidega;

Or. en

Muudatusettepanek 458
Joachim Schuster

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 59 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

59 a. on seisukohal, et arvestades 
suurenevaid konflikte Venemaaga, on 
Euroopas vaja uut détente-poliitikat, 
milles võetakse arvesse meie Ida-Euroopa 
liikmesriikide ja idapoolsete partnerriikide 
julgeolekuvajadusi ning Venemaa 
tajutavat ohtu; nõuab seetõttu OSCE 
tugevamat rolli katusorganisatsioonina 
NATO ja Ühise Julgeoleku Lepingu 
Organisatsiooni (CSTO) vahelisele 
dialoogile Euroopa uue julgeolekualase 
koostöö ja struktuuri teemal ning 
majanduskoostöö jaoks ELi ja Euraasia 
Majandusliidu (EEU) vahel; nõuab lisaks 
tõhustatud dialoogi ÜRO tasandil, 
eelkõige selleks, et julgustada Hiinat ja 
teisi riike suurendama relvastuskontrolli 
ning ülemaailmset tuuma- ja 
tavarelvastust ning relvade leviku 
tõkestamist;

Or. en

Muudatusettepanek 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60. toetab paralleelselt 
institutsioonilise koostöö ja partnerlusega 
erinevaid paindliku, mitmetahulise, 
avatud ja samal ajal operatiivse, 
ambitsioonika ja nõudliku koostöö vorme 
nii ELi, NATO kui ka ÜRO struktuuride 
raames ja nendest väljaspool, kuna need 
võivad hõlbustada ühiskohustuste võtmist 
operatsioonides ja tugevdada seeläbi ELi 
operatiivset strateegilist autonoomiat; 
rõhutab sellega seoses, et sellised 
koostöönäited nagu Euroopa 
sekkumisalgatus, Põhjamaade 

välja jäetud
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kaitsekoostöö (NORDEFCO) ning 
Saksamaa ja Madalmaade relvajõudude 
suurem integreerimine on kooskõlas 
liikmesriikidevahelise sõjalise koostöö 
hoogustamisega;

Or. fr

Muudatusettepanek 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60. toetab paralleelselt institutsioonilise 
koostöö ja partnerlusega erinevaid 
paindliku, mitmetahulise, avatud ja samal 
ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku 
koostöö vorme nii ELi, NATO kui ka ÜRO 
struktuuride raames ja nendest väljaspool, 
kuna need võivad hõlbustada 
ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja 
tugevdada seeläbi ELi operatiivset 
strateegilist autonoomiat; rõhutab sellega 
seoses, et sellised koostöönäited nagu 
Euroopa sekkumisalgatus, Põhjamaade 
kaitsekoostöö (NORDEFCO) ning 
Saksamaa ja Madalmaade relvajõudude 
suurem integreerimine on kooskõlas 
liikmesriikidevahelise sõjalise koostöö 
hoogustamisega;

60. toetab paralleelselt institutsioonilise 
koostöö ja partnerlusega erinevaid 
paindliku, mitmetahulise, avatud ja samal 
ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku 
koostöö vorme nii ELi, NATO kui ka ÜRO 
struktuuride raames ja nendest väljaspool, 
kuna need võivad hõlbustada 
ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja 
tugevdada seeläbi ELi operatiivset 
strateegilist autonoomiat;

Or. en

Muudatusettepanek 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60. toetab paralleelselt institutsioonilise 
koostöö ja partnerlusega erinevaid 

60. toetab paralleelselt institutsioonilise 
koostöö ja partnerlusega erinevaid 
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paindliku, mitmetahulise, avatud ja samal 
ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku 
koostöö vorme nii ELi, NATO kui ka ÜRO 
struktuuride raames ja nendest väljaspool, 
kuna need võivad hõlbustada 
ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja 
tugevdada seeläbi ELi operatiivset 
strateegilist autonoomiat; rõhutab sellega 
seoses, et sellised koostöönäited nagu 
Euroopa sekkumisalgatus, Põhjamaade 
kaitsekoostöö (NORDEFCO) ning 
Saksamaa ja Madalmaade relvajõudude 
suurem integreerimine on kooskõlas 
liikmesriikidevahelise sõjalise koostöö 
hoogustamisega;

paindliku, mitmetahulise, avatud ja samal 
ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku 
koostöö vorme nii ELi, NATO kui ka ÜRO 
struktuuride raames ja nendest väljaspool, 
kuna need võivad hõlbustada 
ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja 
tugevdada seeläbi ELi operatiivset 
autonoomiat; rõhutab sellega seoses, et 
sellised koostöönäited nagu Euroopa 
sekkumisalgatus, Põhjamaade 
kaitsekoostöö (NORDEFCO), ühiste 
ekspeditsioonijõudude ning Saksamaa ja 
Madalmaade relvajõudude suurem 
integreerimine on kooskõlas 
liikmesriikidevahelise sõjalise koostöö 
hoogustamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60. toetab paralleelselt institutsioonilise 
koostöö ja partnerlusega erinevaid 
paindliku, mitmetahulise, avatud ja samal 
ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku 
koostöö vorme nii ELi, NATO kui ka ÜRO 
struktuuride raames ja nendest väljaspool, 
kuna need võivad hõlbustada 
ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja 
tugevdada seeläbi ELi operatiivset 
strateegilist autonoomiat; rõhutab sellega 
seoses, et sellised koostöönäited nagu 
Euroopa sekkumisalgatus, Põhjamaade 
kaitsekoostöö (NORDEFCO) ning 
Saksamaa ja Madalmaade relvajõudude 
suurem integreerimine on kooskõlas 
liikmesriikidevahelise sõjalise koostöö 
hoogustamisega;

60. toetab paralleelselt institutsioonilise 
koostöö ja partnerlusega erinevaid 
paindliku, mitmetahulise, avatud ja samal 
ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku 
koostöö vorme nii ELi, NATO kui ka ÜRO 
struktuuride raames ja nendest väljaspool, 
kuna need võivad hõlbustada 
ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja 
tugevdada seeläbi ELi operatiivseid 
eesmärke; rõhutab sellega seoses, et 
sellised koostöönäited nagu Euroopa 
sekkumisalgatus, Põhjamaade 
kaitsekoostöö (NORDEFCO), Visegrad 4 
rühma ning Saksamaa ja Madalmaade 
relvajõudude suurem integreerimine on 
kooskõlas liikmesriikidevahelise sõjalise 
koostöö hoogustamisega;

Or. en
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Muudatusettepanek 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60. toetab paralleelselt institutsioonilise 
koostöö ja partnerlusega erinevaid 
paindliku, mitmetahulise, avatud ja samal 
ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku 
koostöö vorme nii ELi, NATO kui ka ÜRO 
struktuuride raames ja nendest väljaspool, 
kuna need võivad hõlbustada 
ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja 
tugevdada seeläbi ELi operatiivset 
strateegilist autonoomiat; rõhutab sellega 
seoses, et sellised koostöönäited nagu 
Euroopa sekkumisalgatus, Põhjamaade 
kaitsekoostöö (NORDEFCO) ning 
Saksamaa ja Madalmaade relvajõudude 
suurem integreerimine on kooskõlas 
liikmesriikidevahelise sõjalise koostöö 
hoogustamisega;

60. toetab paralleelselt institutsioonilise 
koostöö ja partnerlusega erinevaid 
paindliku, mitmetahulise, avatud ja samal 
ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku 
koostöö vorme nii ELi, NATO, OSCE kui 
ka ÜRO struktuuride raames ja nendest 
väljaspool, kuna need võivad hõlbustada 
ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja 
tugevdada seeläbi ELi operatiivset 
strateegilist autonoomiat; rõhutab sellega 
seoses, et sellised koostöönäited nagu 
Euroopa sekkumisalgatus, Põhjamaade 
kaitsekoostöö (NORDEFCO) ning 
Saksamaa ja Madalmaade relvajõudude 
suurem integreerimine on kooskõlas 
liikmesriikidevahelise sõjalise koostöö 
hoogustamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 464
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60. toetab paralleelselt institutsioonilise 
koostöö ja partnerlusega erinevaid 
paindliku, mitmetahulise, avatud ja samal 
ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku 
koostöö vorme nii ELi, NATO kui ka ÜRO 
struktuuride raames ja nendest väljaspool, 
kuna need võivad hõlbustada 
ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja 
tugevdada seeläbi ELi operatiivset 
strateegilist autonoomiat; rõhutab sellega 
seoses, et sellised koostöönäited nagu 

60. toetab paralleelselt institutsioonilise 
koostöö ja partnerlusega erinevaid 
paindliku, mitmetahulise, avatud ja samal 
ajal operatiivse, ambitsioonika ja nõudliku 
koostöö vorme nii ELi, NATO kui ka ÜRO 
struktuuride raames ja nendest väljaspool, 
kuna need võivad hõlbustada 
ühiskohustuste võtmist operatsioonides ja 
tugevdada seeläbi ÜVJP ja ÜJKP; rõhutab 
sellega seoses, et sellised koostöönäited 
nagu Euroopa sekkumisalgatus, 
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Euroopa sekkumisalgatus, Põhjamaade 
kaitsekoostöö (NORDEFCO) ning 
Saksamaa ja Madalmaade relvajõudude 
suurem integreerimine on kooskõlas 
liikmesriikidevahelise sõjalise koostöö 
hoogustamisega;

Põhjamaade kaitsekoostöö (NORDEFCO) 
ning Saksamaa ja Madalmaade 
relvajõudude suurem integreerimine on 
kooskõlas liikmesriikidevahelise sõjalise 
koostöö hoogustamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60 a. rõhutab tuumarelva leviku ohuga 
võitlemiseks Euroopa Liidu ja asjaomaste 
osaliste vaheliste mitmepoolsete 
läbirääkimiste tähtsust; nõuab tungivalt, 
et austataks tuumalepinguid, toetataks 
uue lepingu sõlmimist, mis asendab 
keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu, ning uuendataks tuumarelva 
leviku tõkestamise lepingut 2020. aastal;

Or. en

Muudatusettepanek 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60 a. tunnistab, et poliitiline ja 
majanduslik stabiilsus koos sõjaliste 
võimete ja koostööga Sahara-taguses 
Aafrikas on võtmetähtsusega, et 
leevendada džihadistliku tegevuse levikut, 
rändekriise ning võidelda ekstremismi 
leviku ja mõju vastu;
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Or. en

Muudatusettepanek 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60 b. tunnustab ja toetab Euroopa Liidu 
piirihaldamise abimissiooni Liibüas 
(EUBAM), mis on aidanud kaasa 
demokraatiale üleminekule ning mille 
eesmärk on koolitada, nõustada ja 
arendada Liibüa piirijulgeolekut 
maismaal, õhus ja merel;

Or. en

Muudatusettepanek 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60 c. kutsub lisaks ELi üles täitma 
neljandal ELi ja Aafrika tippkohtumisel 
võetud kohustusi, et toetada 
majanduslikku ja poliitilist stabiilsust 
ning toetada veelgi Aafrika 
valmisolekuvägede suutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60 d (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60 d. soovitab liikmesriikidel võtta 
kasutusele NATO standarditele vastavad 
relvasüsteemid ja laskemoon, et säilitada 
liitlaste koostalitlusvõime;

Or. en

Muudatusettepanek 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60 e. julgustab liikmesriike jätkama 
koostööd Aafrika Liiduga ja juba võetud 
kohustuste täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60 f (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60 f. ergutab liikmesriike jätkama 
koostööd Kagu-Aasia Maade 
Assotsiatsiooni (ASEANi) riikidega kõigis 
juba kokku lepitud aspektides, rõhutab 
lisaks vajadust teha koostööd 
majandusküsimustes ja terrorismivastases 
võitluses;

Or. en

Muudatusettepanek 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60 g (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60 g. tunnistab Arktika piirkonna 
kasvavat poliitilist, majanduslikku, 
keskkonnaalast, julgeolekualast ja 
strateegilist väärtust, nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid jätkaksid koostööd Arktika 
Nõukoguga kõigis ELile huvi pakkuvates 
küsimustes ning koostaksid piirkonna 
jaoks tervikliku strateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, 
et see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, 
tugeva ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele, 
sealhulgas lähitulevikus ühiskaitse 
loomine, nagu on ette nähtud Euroopa 
Liidu lepingu artikli 42 lõikes 2; on 
arvamusel, et Euroopa tulevikku käsitleval 
konverentsil tuleb mõelda Euroopa 
kaitsele, reageerides asjakohaselt 
arengutele ELi strateegilises keskkonnas, 
sealhulgas kaaludes aluslepingute 
muutmist;
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peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega 
(Euroopa Kaitseagentuur, Euroopa 
välisteenistus jne);

Or. en

Muudatusettepanek 474
Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne);

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne), et maksimeerida olemasolevate 
ressursside kasutamise tõhusust ja tagada 
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tõhus koostöö;

Or. en

Muudatusettepanek 475
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne);

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus jne) 
ning milliseid algatusi kavatseb ta teha, et 
jõustada 2009. aasta kaitsepakett ning 
muud areneva Euroopa kaitseturu ja 
ekspordikontrolliga seotud regulatiivsed 
aspektid;

Or. en
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Muudatusettepanek 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne);

61. on vastu sellele, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne);

Or. fr

Muudatusettepanek 477
Kris Peeters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne);

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
väljendab heameelt teate üle, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; ergutab 
komisjoni esitama kava, milles 
kirjeldatakse, kuidas peadirektoraat 
seostub ja suhtleb kaitsepoliitikas 
tegutsevate ja muid ülesandeid täitvate 
struktuuridega (Euroopa Kaitseagentuur, 
Euroopa välisteenistus jne);

Or. en

Muudatusettepanek 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas kajastub 
struktuurilistes muutustes; võtab 
teadmiseks teate, et Euroopa Komisjonis 
luuakse kaitsetööstuse ja kosmose 
peadirektoraat, mis kuulub kohta siseturu 
voliniku vastutusalasse; märgib, et see uus 
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see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne);

peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne);

Or. en

Muudatusettepanek 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
kiidab heaks teate, et Euroopa Komisjonis 
luuakse kaitse- ja kosmosetööstuse 
peadirektoraat, mis kuulub siseturu 
voliniku vastutusalasse; märgib, et see uus 
peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
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määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne);

määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine); kutsub 
komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne);

Or. fr

Muudatusettepanek 480
Michael Gahler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 
jne);

Or. de

Muudatusettepanek 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat seostub ja suhtleb 
kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega (Euroopa 
Kaitseagentuur, Euroopa välisteenistus 

61. on seisukohal, et edasiminek 
Euroopa kaitsevaldkonnas sillutab teed 
olulistele struktuurilistele muutustele; 
võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat, mis kuulub kohta 
siseturu voliniku vastutusalasse; märgib, et 
see uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, tugeva 
ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; rõhutab 
vajadust kooskõlastada kaitsepoliitikas 
tegutsevate ja muid ülesandeid täitvate 
struktuuridega (Euroopa Kaitseagentuur, 
Euroopa välisteenistus jne);
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jne);

Or. en

Muudatusettepanek 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61 a. võtab teadmiseks teate, et Euroopa 
Komisjonis luuakse siseturu voliniku 
vastutusalasse kuuluv kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraat; märgib, et see 
uus peadirektoraat peaks vastutama 
liikmesriikide Euroopa kaitse valdkonna 
meetmete toetamise, koordineerimise või 
täiendamise eest ning aitama seega kaasa 
Euroopa strateegilise autonoomia 
tugevdamisele; võtab teadmiseks 
peadirektoraadi viie peamise ülesande 
määratlemise (Euroopa Kaitsefondi 
rakendamine ja kontroll, avatud ja 
konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomine, sõjaväelise 
liikuvuse tegevuskava rakendamine, 
tugeva ja innovatiivse kosmosetööstuse 
kindlustamine, tulevase 
kosmoseprogrammi rakendamine), kuid 
kutsub komisjoni üles täpsustama uue 
peadirektoraadi ülesehitust; soovib teada, 
kuidas peadirektoraat koordineerib oma 
tööd kaitsepoliitikas tegutsevate ja muid 
ülesandeid täitvate struktuuridega 
(Euroopa Kaitseagentuur, Euroopa 
välisteenistus jne);

Or. en

Muudatusettepanek 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61 a. tuletab meelde, et selliste 
uute struktuuride väljatöötamine nagu 
ELi julgeolekunõukogu, mida on 
toetanud kantsler Angela Merkel ja 
president Emmanuel Macron, ning ELi ja 
rahvusvaheliste asutustega tihedama 
kooskõlastamise uued viisid võiksid aidata 
kaasa ÜVJP tõhusamale 
otsustusprotsessile; leiab, et nende 
struktuuride loomisega samal ajal tuleks 
välja töötada Euroopa Parlamendi 
demokraatliku järelevalve tagamise 
mehhanismid;

Or. fr

Muudatusettepanek 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61 a. võtab kohustuseks tagada ELi 
kaitsevaldkonna missioonide, vahendite ja 
algatuste hoolika järelevalve ja seire; 
kutsub liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja 
komisjoni asepresidenti, nõukogu ja ELi 
asjaomaseid struktuure üles andma 
allkomisjonile regulaarselt aru oma 
volituste täitmisest;

Or. fr

Muudatusettepanek 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61 b (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61 b. nõuab, et koostataks Euroopa 
kaitsestrateegia, mis oleks vajalikuks 
täienduseks 2016. aasta üldisele 
strateegiale ning mille raames saaks 
tegevusi suunata ja kavandada, mida on 
vaja uute vahendite ja võimaluste 
tulemuslikuks rakendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 62

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

62. teeb presidendile ülesandeks 
edastada käesolev resolutsioon Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Komisjoni siseturu volinikule, komisjoni 
asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
ÜRO peasekretärile, NATO peasekretärile, 
ELi kosmose-, julgeoleku- ja 
kaitsevaldkonnaga tegelevatele ametitele 
ning liikmesriikide parlamentidele.

62. teeb presidendile ülesandeks 
edastada käesolev resolutsioon Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Komisjoni siseturu volinikule, komisjoni 
asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
OSCE-le, ÜRO peasekretärile, NATO 
peasekretärile, ELi kosmose-, julgeoleku- 
ja kaitsevaldkonnaga tegelevatele ametitele 
ning liikmesriikide parlamentidele.

Or. en


