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Punkt 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. usub et olenemata nende olulisusest 

ei pruugi pehmest jõust ja institutsioonide 

ülesehitamisest piisata mõju avaldamiseks 

maailmas, kus üha olulisemad on 

võimupoliitika ja karm jõud; usub, et ELi 

välispoliitika tulemuslikkus sõltub 

lõppkokkuvõttes suures osas kõva ja 

pehme jõu vahendite (sealhulgas avatud 

dialoogi) mõjusast kombinatsioonist, selle 

suutlikkusest juhtida eeskuju näidates 

ning seda toetavatest vahenditest ja 

suutlikkusest (sealhulgas piisavad 

rahalised vahendid, tõhus mitmepoolsus, 

pehme jõu ja usaldusväärse karmi jõu 

kombinatsioon, sõjaliste võimete 

ühendamine ning liikmesriikide 

valmisolek selles kontekstis otsuste 

tegemine üle anda), samuti koostööst 

NATOga ja teiste sarnaseid vaateid 

jagavate riikidega; 

24. usub et olenemata nende olulisusest 

ei pruugi pehmest jõust ja institutsioonide 

ülesehitamisest piisata mõju avaldamiseks 

maailmas, kus üha olulisemad on 

võimupoliitika ja karm jõud; usub, et ELi 

välispoliitika tulemuslikkus sõltub 

lõppkokkuvõttes suures osas kõva ja 

pehme jõu vahendite (sealhulgas avatud 

dialoogi) mõjusast kombinatsioonist, selle 

suutlikkusest olla eeskujuks, ilma et 

Euroopa välisteenistus oleks väga 

bürokraatlik, tõhusast mitmepoolsusest, 

pehme jõu ja usaldusväärse karmi jõu 

kombinatsioonist ning liikmesriikide 

valmisolekust selles kontekstis otsuste 

tegemist koordineerida, samuti koostööst 

NATOga ja teiste sarnaseid vaateid 

jagavate riikidega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab, et selliste uute vormide 

väljatöötamine nagu ELi 

julgeolekunõukogu, mida on toetanud 

kantsler Merkel ja president 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 nende demokraatliku 

järelevalve tagamise mehhanismid; 

27. rõhutab, et selliste uute vormide 

väljatöötamine nagu ELi 

julgeolekunõukogu 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 nende demokraatliku 

järelevalve tagamise mehhanismid, mille 

kohaselt peavad liikmesriigid otsuste 

tegemisel järgima ühehäälsuse nõuet ja 

saama oma parlamendilt nõusoleku; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. toetab arutelu uute vormide üle 

ELis, sealhulgas komisjoni president 

Junckeri ettepaneku üle tema 12. 

septembri 2018. aasta kõnes Euroopa 

Liidu olukorra kohta, milles ta soovitas 

liikuda kvalifitseeritud häälteenamuse 

poole ühise välis- ja julgeolekupoliitika 

konkreetsetes valdkondades (eeskätt 

inimõigustega seotud küsimused, 

sanktsioonid ja tsiviilmissioonid), kus 

aluslepingud nõuavad praegu ühehäälset 

otsust; julgustab liikmesriike uurima 

viise, kuidas nad saaksid ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- 

ja kaitsepoliitika valdkonnas tõhusamalt 

tegutseda; usub, et kvalifitseeritud 

häälteenamuse kasutuselevõtt võimaldaks 

ELil toimida otsustavamalt, kiiremalt ja 

tõhusamalt; kutsub Euroopa Ülemkogu 

üles seda algatust järgima, kasutades nn 

sillaklauslit (Euroopa Liidu lepingu 

artikli 31 lõige 3); ergutab Euroopa 

Ülemkogu kaaluma kvalifitseeritud 

häälteenamuse laiendamist teistele ÜVJP 

valdkondadele osana laiemast arutelust 

häälteenamusega hääletamise kasutamise 

kohta ELi poliitikas; tunnistab vajadust 

otsida loomingulisi lahendusi Euroopa 

Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaseks 

koostööks ÜVJP ja ÜJKP valdkonnas, 

pidades silmas põhimõtteid, mis on 

välja jäetud 



 

AM\1171282ET.docx  PE631.559v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

sätestatud parlamendi 14. märtsi 2018. 

aasta resolutsioonis ELi ja 

Ühendkuningriigi tulevaste suhete 

raamistiku kohta; 

Or. en 

 

 


