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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

16.11.2016 A8-0317/1 

Muudatusettepanek  1 

Ioan Mircea Paşcu 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse nõukogu 25. novembri 

2013. aasta, 18. novembri 2014. aasta, 

18. mai 2015. aasta ja 27. juuni 2016. aasta 

järeldusi ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 25. novembri 

2013. aasta, 18. novembri 2014. aasta, 

18. mai 2015. aasta, 27. juuni 2016. aasta 

ja 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta, 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Ioan Mircea Paşcu 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse julgeoleku ja kaitse 

rakenduskava, mida liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresident Federica 

Mogherini tutvustas 14. novembril 2016. 

aastal, ning nõukogu 14. novembri 2016. 

aasta järeldusi ELi üldise välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia 

rakendamise kohta, 

Or. en 
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Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. väljendab heameelt ÜJKP tulevase 

tegevuskava üle, mida esitleb liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja ja komisjoni asepresident ning 

mis sisaldab konkreetset ajakava ja 

konkreetseid samme; on veendunud, et see 

tegevuskava peaks täiendama Euroopa 

kaitsealast tegevuskava; rõhutab vajadust 

tugevdada ÜJKP sõjalist komponenti; 

soovitab tungivalt liikmesriikidel 

koordineerida julgeoleku- ja 

kaitsevaldkonna investeeringuid, samuti 

suurendada rahalist toetust kaitsevaldkonna 

teadusuuringutele ELi tasandil; 

14. väljendab heameelt liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresidendi esitletud ÜJKP 

tegevuskava üle, mis sisaldab konkreetset 

ajakava ja konkreetseid samme; väljendab 

heameelt asjaolu üle, et see tegevuskava 

täiendab tulevast Euroopa kaitsealast 

tegevuskava; rõhutab vajadust tugevdada 

ÜJKP sõjalist komponenti; soovitab 

tungivalt liikmesriikidel koordineerida 

julgeoleku- ja kaitsevaldkonna 

investeeringuid, samuti suurendada rahalist 

toetust kaitsevaldkonna teadusuuringutele 

ELi tasandil; 

Or. en 
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Ioan Mircea Paşcu 
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2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. rõhutab, et on vaja liikmesriikide ja 

nende parlamentide pühendumust, 

vastutustunnet ja tuge ning tihedat 

koostööd kõigi asjaomaste ELi organitega, 

et tagada ELi üldise välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia poliitilise 

tasandi eesmärkide, prioriteetide ja 

tervikliku lähenemisviisi kiire ja tulemuslik 

rakendamine ELi julgeoleku ja kaitse valge 

raamatu kujul; väljendab heameelt liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja ja komisjoni asepresidendi jätkuva 

töö üle rakendamisprotsessis; toonitab, et 

ELi üldise välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia ning tulemusliku ja tugevama 

ÜJKP elluviimiseks tuleb eraldada 

asjakohased ressursid; 

18. rõhutab, et on vaja liikmesriikide ja 

nende parlamentide pühendumust, 

vastutustunnet ja tuge ning tihedat 

koostööd kõigi asjaomaste ELi organitega, 

et tagada ELi üldise välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia poliitilise 

tasandi eesmärkide, prioriteetide ja 

tervikliku lähenemisviisi kiire ja tulemuslik 

rakendamine ELi julgeoleku ja kaitse valge 

raamatu kujul, millele eelneb julgeoleku ja 

kaitse rakenduskava; juhib tähelepanu 

asjaolule, et rakenduskava on tihedalt 

seotud ELi üldise strateegia laiema 

rakendamisega, komisjoni tulevase 

Euroopa kaitsealase tegevuskavaga ning 

Varssavis allkirjastatud ELi ja NATO 

ühisdeklaratsiooni rakendamisega; 

väljendab heameelt liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresidendi ning 

liikmesriikide jätkuva töö üle 

rakendamisprotsessis; toonitab, et ELi 

üldise välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia ning tulemusliku ja tugevama 

ÜJKP elluviimiseks tuleb eraldada 

asjakohased ressursid; 

Or. en 
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Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. on seisukohal, et ELi üldise välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegia 

järelmeetmena oleks nõukogus vaja 

kokku leppida sellise valdkondliku 

strateegia väljatöötamine, milles tuleks 

täiendavalt täpsustada tsiviil- ja sõjalise 

tasandi eesmärgid, ülesanded, nõuded ja 

võimetega seotud prioriteedid; kordab 

oma varasemaid nõudmisi töötada välja 

Euroopa kaitse valge raamat ning palub 

tungivalt nõukogul koostada see 

dokument viivitamata; väljendab muret, et 

kavandatav julgeoleku ja kaitse 

rakenduskava ei täida suures osas 

parlamendi ja üldsuse ootusi; kordab 

kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide 

julgeoleku jagamatuse põhimõtet; 

19. peab väga oluliseks asjaolu, et EL ja 

liikmesriigid rakendaksid kiiresti ja 

tõhusalt kõik rakenduskavas esitletud 

konkreetsed meetmed; võtab teadmiseks 

asjaolu, kui suurt tähtsust omistab 

nõukogu ELi üldises strateegias välja 

toodud kolme strateegilise prioriteedi 

toetamisele, milleks on reageerimine 

väliskonfliktidele ja -kriisidele, partnerite 

suutlikkuse suurendamine ning liidu ja 

tema kodanike kaitsmine. kutsub Euroopa 

Ülemkogu üles esitama 15.–16. detsembri 

2016. aasta kohtumisel ambitsioonikad 

strateegilised suunised julgeoleku- ja 

kaitsealase töö edasiviimiseks; kordab 

kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide 

julgeoleku jagamatuse põhimõtet; 

Or. en 
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Punkt 23 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. toonitab, kui tähtis on ÜJKP tsiviil- ja 

sõjaliste missioonide ja operatsioonide 

jaoks luua alaline ELi peastaap, mille 

integreeritud operatiivpersonal toetaks 

kogu planeerimistsüklit alates esialgsest 

poliitilisest ideest kuni detailsete 

plaanideni; rõhutab, et see ei kordaks 

NATO struktuuri, vaid oleks vajalik 

institutsiooniline korraldus ÜJKP 

missioonide ja operatsioonide plaanimise 

ja läbiviimise tugevdamiseks; 

23. toonitab, kui tähtis on tagada 

täitevvolitusteta sõjaliste missioonide 

alalise operatiivse planeerimise ja 

läbiviimise võime strateegilisel tasandil, 

tehes koostööd ning tagades integreeritud 

tsiviil-sõjalise tegevuse, koos 

tsiviilmissioonide planeerimise ja 

läbiviimise võimega; rõhutab, et see ei 

dubleeriks NATO struktuuri, vaid oleks 

vajalik institutsiooniline korraldus ÜJKP 

missioonide ja operatsioonide plaanimise 

ja läbiviimise tugevdamiseks; 

Or. en 
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Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 29 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. peab kiiduväärseks komisjoni 

ettepanekut muuta määrust (EL) 

nr 230/2014 (millega luuakse stabiilsuse ja 

rahu edendamise rahastamisvahend), et 

kasutada liidu abi ka partnerriikide sõjaliste 

üksuste varustamiseks, mida ta peab 

hädavajalikuks panuseks nende 

vastupidavusse ning mis vähendab 

võimalust, et need riigid muutuksid jälle 

konfliktide objektiks ja Euroopa Liidu 

vastase vaenutegevuse keskmeks; rõhutab, 

et seda tuleks teha erakorralistel asjaoludel, 

mis on sätestatud eelnimetatud ettepaneku 

(muuta määrust (EL) nr 230/2014) artiklis 

3 a, et aidata kaasa jätkusuutlikule 

arengule, heale valitsemistavale ja 

õigusriigi põhimõtetele; ergutab sellega 

seoses Euroopa välisteenistust ja komisjoni 

kiirendama julgeoleku ja arengu toetamist 

suutlikkuse suurendamise kaudu käsitleva 

algatuse elluviimist, et parandada ÜJKP 

missioonide tulemuslikkust ja 

jätkusuutlikkust; 

29. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku 

muuta määrust (EL) nr 230/2014 (millega 

luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise 

rahastamisvahend), et kasutada liidu abi ka 

partnerriikide sõjaliste üksuste 

varustamiseks, mida ta peab 

hädavajalikuks panuseks nende 

vastupidavusse ning mis vähendab 

võimalust, et need riigid muutuksid jälle 

konfliktide objektiks ja Euroopa Liidu 

vastase vaenutegevuse keskmeks; rõhutab, 

et seda tuleks teha erakorralistel asjaoludel, 

mis on sätestatud eelnimetatud ettepaneku 

(muuta määrust (EL) nr 230/2014) artiklis 

3 a, et aidata kaasa jätkusuutlikule 

arengule, heale valitsemistavale ja 

õigusriigi põhimõtetele; ergutab sellega 

seoses Euroopa välisteenistust ja komisjoni 

kiirendama julgeoleku ja arengu toetamist 

suutlikkuse suurendamise kaudu käsitleva 

algatuse elluviimist, et parandada ÜJKP 

missioonide tulemuslikkust ja 

jätkusuutlikkust; 

Or. en 
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Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. toetab komisjoni kaitsega seotud 

algatusi, nagu kaitsealane tegevuskava ja 

kaitsetööstuspoliitika, mida tuleks 

alustada pärast ELi julgeolekut ja kaitset 

käsitleva valge raamatu esitlemist; toetab 

komisjoni suuremat osalemist 

kaitseküsimustes ulatuslike ja hästi 

fokuseeritud teadusuuringute, kavandamise 

ja rakendamise kaudu; peab tervitatavaks 

ÜJKPga seotud teadusuuringute alast 

ettevalmistavat tegevust ja palub piisavaid 

rahalisi vahendeid kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku ülejäänud ajaks; toetab 

ELi kaitseuuringute programmi 

väljatöötamist järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus (2021–2027); 

48. toetab komisjoni kaitsega seotud 

algatusi, nagu kaitsealane tegevuskava ja 

kaitsetööstuspoliitika; toetab komisjoni 

suuremat osalemist kaitseküsimustes 

ulatuslike ja hästi fokuseeritud 

teadusuuringute, kavandamise ja 

rakendamise kaudu; võtab teadmiseks 

ÜJKPga seotud teadusuuringute alase 

ettevalmistava tegevuse ja palub piisavaid 

rahalisi vahendeid kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku ülejäänud ajaks; toetab 

võimaliku tulevase ELi rahastatava 

kaitseuuringute programmi väljatöötamist, 

mida tuleks kaaluda järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku jooksul 
(2021–2027); kutsub liikmesriike üles 

eraldama vajalikud täiendavad rahalised 

vahendid; 

Or. en 
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Ioan Mircea Paşcu 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  48 a. on arvamusel, et ELi tulevase 

kaitseuuringute programmi raames tuleks 

rahastada prioriteetsetesse 

valdkondadesse kuuluvaid teadusprojekte, 

mille suhtes liikmesriigid kokku lepivad, 

ning et Euroopa kaitsekulutuste fondist 

võiks toetada sellise võimekuse 

rahastamist, mille suhtes liikmesriigid on 

ühiselt kokku leppinud ning millel on 

selge ELi lisaväärtus; 

Or. en 

 

 


