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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0392/1 

Muudatusettepanek  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et üleilmastumine on 

suurendanud omavahelist seotust, kuna 

Pekingis või Washingtonis vastu võetud 

otsused mõjutavad otseselt meie elu; 

arvestades, et samal ajal tähendab 

omavaheline seotus seda, et üleilmne 

avalik arvamus on muutunud vajadusest 

teadlikuks vajadusest leida 

rahvusvahelistele probleemidele 

rahvusvahelised lahendused ja 

ülemaailmse juhtimise parandamiseks 

mõjusaid mitmepoolseid organisatsioone; 

G. arvestades, et üleilmastumine on 

suurendanud omavahelist seotust; 

arvestades, et samal ajal tähendab 

omavaheline seotus seda, et üleilmne 

avalik arvamus on muutunud teadlikuks 

vajadusest rahvusvaheliste probleemide 

lahendamiseks teha rahvusvahelisel 

tasandil koostööd; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Muudatusettepanek  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et mõned lääne 

demokraatlikud riigid on muutunud 

haavatavamaks, protektsionistlikumaks ja 

sissepoole pööratumaks ning muutvad 

äärmuslikumaks ajal, mil ainus tõhus viis 

üleilmsetele probleemidele reageerimiseks 

on mitmepoolne koostöö; arvestades, et 

sellised jõud nagu Hiina või Venemaa 

üritavad seda tühimikku täita ja püüavad 

rahvusvahelisel õigusel põhinevast 

olemasolevast ülemaailmsest juhtimisest 

selle omaksvõtmise asemel hoopis 

taanduda; arvestades, et nimetatud riigid 

käsitlevad erinevalt arengukoostööd, mis 

ei ole õigusriigi täiustamise või muude 

demokraatlike reformidega seotud;  

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 
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fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

K. arvestades, et Iraaniga kokku 

lepitud ühine laiaulatuslik tegevuskava on 

märkimisväärne mitmepoolne saavutus teel 

stabiilse ja rahuliku Lähis-Ida poole; 

arvestades, et president Trumpi otsus 

taganeda ühisest laiaulatuslikust 

tegevuskavast ja kehtestada Iraaniga 

seaduslikku äri tegevatele Euroopa 

ettevõtjatele sekundaarsed sanktsioonid 

on ülimalt kahetsusväärne ja kahjustab 

Euroopa majanduse suveräänsust, tuues 

seejuures esile ELi problemaatilise 

sõltuvuse dollariga kauplemise 

süsteemist; arvestades, et EL ja 

liikmesriigid on kinnitanud oma 

pühendumust ühisele laiaulatuslikule 

tegevuskavale ja on võtnud meetmeid 

Euroopa õiguspäraste majandushuvide 

kaitsmiseks;  

K. arvestades, et Iraaniga kokku 

lepitud ühine laiaulatuslik tegevuskava on 

märkimisväärne mitmepoolne saavutus teel 

stabiilse ja rahuliku Lähis-Ida poole; 

arvestades, et EL ja liikmesriigid on 

kinnitanud oma pühendumust ühisele 

laiaulatuslikule tegevuskavale ja on võtnud 

meetmeid Euroopa õiguspäraste 

majandushuvide kaitsmiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 
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David McAllister 
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(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

L. arvestades, et ISIS, Al Qaeda ja 

teised rahvusvahelised 

terroriorganisatsioonid kujutavad endast 

jätkuvalt suurt ohtu Euroopale ja maailma 

rahvastele;  

L. arvestades, et ISIS, Al Qaeda ja 

teised rahvusvahelised 

terroriorganisatsioonid kujutavad endast 

jätkuvalt suurt ohtu Euroopale ja maailma 

rahvastele; arvestades, et poliitiline islam 

ja sellega seotud organisatsioonid on üks 

suurimaid ohte Euroopale ja tema 

demokraatlikele väärtustele; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Muudatusettepanek  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et Euroopa julgeolek 

tugineb ühise strateegilise autonoomia 

saavutamise eesmärgile, mida on rõhutatud 

liidu üldises välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegias; arvestades, et sihikindlat, 

usaldusväärset ja tulemuslikku ühist 

välispoliitikat tuleb toetada piisavate 

rahaliste ressursside ja vahenditega ning 

see peab põhinema liikmesriikide ühtsel, 

õigeaegsel ja järjepideval käsitlusviisil;  

M. arvestades, et Euroopa julgeolek 

tugineb ühise strateegilise autonoomia 

saavutamise eesmärgile, mida on rõhutatud 

liidu üldises välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegias; 

Or. en 
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(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et Euroopa Liit peab oma 

saatuse enda kätte võtma; on arvamusel, 

et EL peaks edendama rahvusvahelistes 

suhetes oma rolli tõelise suveräänse 

poliitilise ja majandusliku jõuna, mis aitab 

lahendada üleilmseid konflikte ja 

kujundab ülemaailmset juhtimist; rõhutab 

seetõttu, et meie ühiste huvide ning meie 

põhimõtete ja väärtuste edendamiseks on 

vaja tõeliselt ühist Euroopa välis- ja 

julgeolekupoliitikat, mis põhineb 

strateegilisel autonoomial ja selle 

integreerimisel, sealhulgas suutlikkuse 

mõistes ka tööstuse ja toimingute 

valdkonnas;  

1. on arvamusel, et EL peaks 

edendama rahvusvahelistes suhetes oma 

rolli tõelise poliitilise ja majandusliku 

jõuna; rõhutab seetõttu, et liikmesriikide 

ühiste huvide edendamiseks on vaja 

tõeliselt ühist Euroopa välis- ja 

julgeolekupoliitikat; rõhutab, et Euroopa 

juhtivat rolli maailmas saab tugevdada 

ainult ühiste eesmärkide määratlemise 

kaudu liikmesriikide vahel, austades 

erinevaid sotsiaalseid ja majanduslikke 

vajadusi; 

Or. en 
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Harald Vilimsky, Mario Borghezio 
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Raport A8-0392/2018 

David McAllister 
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(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

2. on veendunud, et ükski ELi 

liikmesriik ei suuda praeguste üleilmsete 

probleemidega üksi toime tulla; usub, et 

ELi liikmesriigid suudavad oma jõude 

kokku liites avaldada maailmaareenil mõju, 

mida neil ilma selleta ei ole; on veendunud, 

et 28 liikmesriigil, kes töötavad ühiselt 

ühtsete ja ühtlustatud seisukohtade 

saavutamise nimel ja kes esindavad kokku 

500 miljonit kodanikku, on 

rahvusvahelistel läbirääkimistel 

inimõiguste ja vastutuse edendamisel ning 

rahvusvaheliste eeskirjade ja poliitiliste, 

demokraatlike, keskkonna-, sotsiaal- ning 

majandusstandardite kehtestamisel rohkem 

kaalu; usub ka, et ELi sotsiaalse mudeli 

kaitse all võib üleilmastumine olla ELi 

kodanike jaoks võimalus ja mitte oht, ning 

seda võimalust peavad Euroopa ja riikide 

juhid selgelt ja positiivselt väljendama; 

2. on veendunud, et ükski ELi 

liikmesriik ei suuda praeguste üleilmsete 

probleemidega üksi toime tulla; usub, et 

ELi liikmesriigid suudavad oma jõude 

kokku liites avaldada maailmaareenil mõju, 

mida neil ilma selleta ei ole; on veendunud, 

et 28 liikmesriigil, kes töötavad ühiselt 

ühtsete ja ühtlustatud seisukohtade 

saavutamise nimel ja kes esindavad kokku 

500 miljonit kodanikku, on 

rahvusvahelistel läbirääkimistel 

inimõiguste ja vastutuse edendamisel ning 

rahvusvaheliste eeskirjade ja poliitiliste, 

demokraatlike, keskkonna-, sotsiaal- ning 

majandusstandardite kehtestamisel rohkem 

kaalu;  

  

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

liikmesriigid seavad tihti esmatähtsaks 

oma riigi huvid, hoolimata võimalikest 

tagajärgedest Euroopa tasandil, ja 

õõnestavad sellega ELi ühtsust, 

järjepidevust ja tulemuslikkust ning selle 

tagajärjel tema kui üleilmse tegutseja 

usaldusväärsust; nõuab ELi ja 

liikmesriikide kohustuste paremat 

jaotamist, rohkem solidaarsust ja 

tõhusamat kooskõlastamist nende vahel; 

tuletab meelde, et liidu välispoliitika 

suunad peaksid olema sidusad omavahel ja 

teiste välismõõdet omavate 

poliitikameetmetega ning need tuleks 

rahvusvaheliste partneritega kooskõlastada; 

usub, et liikmesriikide koostöö on meie 

demokraatia, ühiste väärtuste, vabaduse 

ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite 

kaitsmiseks hädavajalik; rõhutab vajadust 

laiendada liikmesriikide, partnerriikide ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide 

koostööd;  

3. rõhutab asjaolu, et liikmesriigid on 

suutelised oma välispoliitikat määratlema 

ja seda ei tohiks pidada ohuks, vaid 

võimaluseks lahendada diplomaatilisi 

kriise ning parandada ELi ja kolmandate 

riikide vahelisi diplomaatilisi ja 

majandussuhteid; nõuab ELi ja 

liikmesriikide kohustuste paremat 

jaotamist, rohkem solidaarsust ja 

tõhusamat kooskõlastamist nende vahel; 

tuletab meelde, et liidu välispoliitika 

suunad peaksid olema sidusad omavahel ja 

teiste välismõõdet omavate 

poliitikameetmetega ning need tuleks 

rahvusvaheliste partneritega kooskõlastada; 

usub, et liikmesriikide koostöö on meie 

demokraatia, vabaduse ning sotsiaalsete ja 

keskkonnastandardite kaitsmiseks 

hädavajalik; rõhutab vajadust laiendada 

liikmesriikide, partnerriikide ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide 

koostööd; 

Or. en 
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Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – mitmepoolsuse ja õigusriigi põhimõttele 

tugineva rahvusvahelise õiguse 

edendamine ÜRO süsteemi ja piirkondlike 

organisatsioonide (nagu Euroopa 

Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon) toel; 

– hea koostöö ÜRO süsteemi ja 

piirkondlike organisatsioonidega, nagu 

Euroopa Julgeoleku- ja 

Koostööorganisatsioon; 

Or. en 
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Harald Vilimsky, Mario Borghezio 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. nõuab, et järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus (2021–2027) 

eraldataks ELi välistegevusele piisavad 

rahalised vahended ja et EL keskendaks 

oma vahendid strateegilistele 

prioriteetidele; tuletab meelde ELi 

välisrahastamisvahendite olulist osa ELi 

välispoliitiliste huvide edendamisel; 

rõhutab välisrahastamisvahendite 

sidususe, tulemuslikkuse, 

reageerimissuutlikkuse ja paindlikkuse 

tugevdamise tähtsust; toonitab vajadust 

kaasata Euroopa Parlament asjakohasel 

viisil vahendite järelevalvesse ja 

strateegilisse juhtimisse; on arvamusel, et 

ELi naaberriikide ja kaugemate riikide 

kasvavad probleemid nõuavad suuremaid 

assigneeringuid välistegevusele ning 

ÜJKP tsiviilmissioonide märkimisväärsele 

tugevdamisele on arvamusel, et ELi 

naaberriikide ja kaugemate riikide 

kasvavad probleemid nõuavad suuremaid 

assigneeringuid välistegevusele;  

välja jäetud 

Or. en 

 

 


