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Muudatusettepanek  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tuletab meelde, et Euroopa Liit on üks 

suuremaid saavutusi Euroopa ajaloos ning 

ELi ümberkujundav jõud on liidu 

kodanikele ja oma naaberriikidele, millest 

paljud on praegu ELi liikmesriigid, loonud 

rahu, stabiilsuse ja heaolu; toonitab, et EL 

on endiselt suurim majandusjõud, kõige 

heldem humanitaar- ja arenguabi andja 

ning ülemaailmse mitmepoolse diplomaatia 

juhtjõud selliste küsimuste käsitlemisel 

nagu kliimamuutused, rahvusvaheline 

õigusemõistmine, massihävitusrelvade 

leviku tõkestamine ja inimõigused; nõuab 

nendes valdkondades ELi tegevuse 

nähtavuse suurendamist; 

1. tuletab meelde, et Euroopa Liit on üks 

suuremaid saavutusi Euroopa ajaloos ning 

ELi ümberkujundav jõud on liidu 

kodanikele ja oma naaberriikidele, millest 

paljud on praegu ELi liikmesriigid, loonud 

rahu, stabiilsuse ja heaolu; toonitab, et EL 

on endiselt suurim majandusjõud, kõige 

heldem humanitaar- ja arenguabi andja 

ning ülemaailmse mitmepoolse diplomaatia 

juhtjõud selliste küsimuste käsitlemisel 

nagu kliimamuutused, rahvusvaheline 

õigusemõistmine, massihävitusrelvade 

leviku tõkestamine ja inimõigused; nõuab 

nendes valdkondades ELi tegevuse 

nähtavuse suurendamist; tuletab meelde, et 

EL on samal ajal üks maailma suurimaid 

relvaeksportijaid, eriti Lähis-Idasse ja 

Põhja-Aafrikasse, et EL on nõus 

tuumarelvade olemasoluga oma 

territooriumil ja nende ajakohastamisega 

heidutusstrateegia raames, et EL on 

sulgenud kõik seaduslikud ja turvalised 

rände- ja pagulasteed ning et EL seadis 

hiljuti oma arenguabi tingimuseks 

pagulaste ja migrantide kinnihoidmise ja 

tagasivõtmise; 

Or. en 
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2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. rõhutab, et ELi välistegevus peab 

põhinema kolmel sambal: diplomaatia, 

arengupoliitika ja kaitse; 

17. rõhutab, et ELi välistegevus peab 

põhinema kolmel sambal: diplomaatia, 

arengupoliitika ja desarmeerimine; 

Or. en 
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Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. on veendunud, et juba alarahastatud 

ELi eelarvet silmas pidades on ühise 

kaitse- ja julgeolekupoliitika 

operatsioonide, halduskulude, 

ettevalmistavate meetmete ja 

katseprojektide jaoks vaja ka täiendavaid 

jõupingutusi ja täiendavat rahastamist 

liikmesriikide poolt, samuti pingutusi 

sünergia suurendamiseks; palub 

komisjonil ja liikmesriikidel kasutada ära 

mitmeaastase finantsraamistiku 

käimasolevast läbivaatamisest tulenevad 

võimalused, et lahendada üha 

suurenevate julgeolekuprobleemidega 

seotud eelarvevajadused; kutsub ELi 

liikmesriike üles suurendama oma 

kaitsekulutusi, et täitma NATO seatud 

võimekuse eesmärki, mille kohaselt tuleb 

eraldada kaitsele vähemalt 2 % SKPst; 

rõhutab, et parem kooskõlastamine ning 

ELi ja liikmesriikide tegevuse 

dubleerimise vähendamine võimaldaks 

rahalisi vahendeid säästa ja ümber 

jaotada;  

välja jäetud 

Or. en 
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Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. on seisukohal, et vältimatult vajalik on 

lõpuks rakendada Lissaboni lepinguga 

ettenähtud vahendeid, eriti alalist 

struktureeritud koostööd; on seisukohal, 

et paindlik ja kaasav lähenemisviis, mis 

soodustab kõigi liikmesriikide avatud ja 

ennetavat osalemist, on alalise 

struktureeritud koostöö rakendamisel 

ülioluline; väljendab heameelt 

Prantsusmaa ja Saksamaa kaitseministri 

ühisdokumendi üle, mis käsitleb ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika uuendamist 

kohta ja Itaalia ettepaneku üle tugevdada 

Euroopa kaitset, ning toetab täielikult 

nende eesmärki, et 2016. aasta novembris 

toimuval välisasjade ja kaitseküsimuste 

nõukogu kohtumisel võetaks vastu 

positiivne otsus alalise struktureeritud 

kaitsekoostöö alustamise kohta; palub 

komisjoni asepresidendil ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 

esindajal võtta juhtrolli nii selle algatuse 

kui ka teiste viimasel ajal ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

tugevdamiseks tehtud ettepanekute 

edendamisel, et valmistada ette edasisi 

ambitsioonikaid otsuseid ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas, mis 

välja jäetud 
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tuleks teha novembris välisasjade ja 

kaitseküsimuste nõukogu kohtumisel ning 

detsembris Euroopa Ülemkogu 

kohtumisel, sealhulgas otsuseid 

järgmistes asjades: 

luua alaline tsiviil-sõjaline peakorter koos 

tähtsuselt võrdväärse sõjaliste 

operatsioonide plaanimise ja juhtimise 

teenistuse ning tsiviilmissioonide 

plaanimise ja juhtimise teenistusega, mis 

aitaks tugevdada strateegilist ja 

operatiivset planeerimist kogu 

planeerimistsükli vältel, tõhustada tsiviil-

sõjalist koostööd ning parandada ELi 

suutlikkust reageerida kiiresti kriisidele; 

• arendada ELi 

kiirreageerimisvahendeid, eelkõige 

jätkates lahingugruppide kasutatavuse 

parandamist, hakates tegelikult 

rakendama aluslepingu artiklit 44 ning 

tugevdades Eurocorps’i ja kasutades seda 

ulatuslikumalt ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika missioonideks ja 

operatsioonideks;  

• laiendada ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika operatsioonide ühist 

rahastamist, muu hulgas Athena 

mehhanismi kiireloomulise ja põhjaliku 

muutmise kaudu, mis hõlmaks 

lahingugruppe käsitlevat deklaratsiooni ja 

mis on vajalik selleks, et tagada ELi 

missioonide ühistest vahenditest 

rahastamise võimalus, selle asemel et 

enamik kulusid jääb üksikute osalevate 

liikmesriikide kanda, kõrvaldades seeläbi 

võimaliku tõkke, mis takistab 

liikmesriikidel vägesid kättesaadavaks 

teha; 

• luua ELi ministrite nõukogus 

kaitseministrite koosseis; 

Or. en 
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2016/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. väljendab heameelt president Junckeri 

ettepaneku üle luua teadusuuringute ja 

innovatsiooni edendamiseks Euroopa 

kaitsefond; väljendab heameelt 

käimasoleva töö üle, mis käsitleb 

kaitsevaldkonna teadusuuringute 

ettevalmistavate meetmete koostamist, 

millele peaks järgnema suuremahuline 

sihipärane ELi rahastatud Euroopa 

kaitseuuringute programm järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus, 

hõlmates ka liikmesriikide eraldatavaid 

täiendavaid finantsvahendeid; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  27 a. lükkab tagasi komisjoni 

kaitsevaldkonnaga seotud algatused, nagu 

Euroopa Kaitsefond, kaitsealane 

tegevuskava ja kaitsetööstuspoliitika; on 

vastu ÜJKP-alaste teadusuuringute 

ettevalmistavatele meetmetele; lükkab 

tagasi ELi kaitseuuringute programmi ja 

mis tahes uute rahastamis- ja 

investeerimiskavade väljatöötamise 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

(2021–2027) raames, sealhulgas Euroopa 

Investeerimispanga ja Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi 

kaudu; tuletab meelde, et Euroopa Liidu 

lepingu artikli 41 lõike 2 kohaselt on 

keelatud sõjalise ja kaitsepoliitilise 

tähendusega operatsioonideks vajalikke 

tegevuskulusid katta liidu 

eelarvevahenditest; 

Or. en 

 

 


