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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. kutsub Euroopa välisteenistust, 

komisjoni, nõukogu ja igat liikmesriiki üles 

tegutsema strateegiliselt, järgides 

integreeritud lähenemisviisi, ja kasutama 

kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, 

sh kaubandust, arendustegevust, 

diplomaatilisi, ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) tsiviil- ja sõjalisi 

vahendeid, samuti strateegilist teavitamist 

ja avalikku diplomaatiat maailmas ELi 

geopoliitilise mõju ja selle üldise kuvandi 

tugevdamiseks ja huvide kaitsmiseks, 

sealhulgas parandades ELi 

majanduslikku sõltumatust ja strateegilist 

autonoomiat; rõhutab keskkonna-, 

kultuuri-, teadus- ja muude n-ö 

alternatiivdiplomaatia vormide täiendavat 

rolli; 

8. kutsub Euroopa välisteenistust, 

komisjoni, nõukogu ja igat liikmesriiki üles 

tegutsema strateegiliselt, järgides 

integreeritud lähenemisviisi ja kasutades 

kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, 

sh kaubandust, arendustegevust, ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) 

diplomaatilisi ning tsiviil- ja sõjalisi 

vahendeid, samuti strateegilist teavitamist 

ja avalikku diplomaatiat, et suurendada 

ELi panust rahvusvahelisse julgeolekusse, 

stabiilsusesse ja rahusse; rõhutab 

keskkonna-, kultuuri-, teadus- ja muude 

n-ö alternatiivdiplomaatia vormide 

võimalikku täiendavat rolli selles 

protsessis; 

Or. en 
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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. on veendunud, et ÜJKPga on liidu 

käsutuses potentsiaalselt ka tulemuslik 

sõjaline vahend ja ta saab anda 

märkimisväärse panuse rahvusvahelisse 

julgeolekusse ja stabiilsusesse; rõhutab, et 

äärmiselt oluline on töötada praeguste 

relvakonfliktide jaoks välja poliitilised ja 

terviklikud strateegiad; on veendunud, et 

kooskõlas aluslepingu ning asjakohaste 

liidu kontseptsioonide ja strateegiatega 

saab ÜJKP sõjalist tegevust kasutada vaid 

konflikti suhtes rakendatava ulatuslikuma 

poliitilise strateegia osana; rõhutab 

vajadust tugevdada märkimisväärselt 

ÜJKP sõjalist tegevust ajutiste 

struktuuride kaotamisega ning 

liikmesriikide relvajõudude koostöö 

alaliseks muutmisega, kui see on vajalik 

sõjaliste ülesannete täitmiseks, nagu on 

sätestatud aluslepingus; nõuab ühtlasi, et 

sõjalise võime suurendamise alases töös 

saaks panustamisest ja jagamisest reegel, 

mitte erand; 

Or. en 
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 24 a. on veendunud, et liidu eelistatud 

poliitiline reageering tekkivatele riskidele, 

konfliktidele ja ohtudele peaks jääma 

tsiviilreageeringuks; peab ülimalt 

kahetsusväärseks, et mitmeaastases 

finantsraamistikus 2021–2027 on 

praeguse finantsperspektiiviga võrreldes 

märkimisväärselt, st kahe kolmandiku 

võrra vähendatud rahalisi vahendeid, mis 

on nähtud ette konfliktide ennetamiseks 

tsiviiltegevuse abil ja rahu 

kindlustamiseks; nõuab tungivalt, et 

Euroopa välisteenistus ja komisjon 

vaataksid selle seisukoha läbi ja 

kahekordistaksid tulevases mitmeaastases 

finantsraamistikus investeeringuid 

konfliktide ennetamisse, mis toimub 

tsiviiltegevuse abil; nõuab ühtlasi ka 

ÜJKP tsiviiltegevuse operatsioonilist 

tugevdamist; tuletab meelde, et 

aluslepingu kohaselt on ÜJKP 

tsiviiltegevuse ülesanne kriiside ohjamine 

ja institutsioonide stabiliseerimine 

ebakindlates konfliktijärgsetes riikides, 

mitte rände haldamine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. kiidab heaks ELi liikmesriikide 

vahelise suurema kaitsekoostöö ja 

meetmed, mis on võetud ELi sõjalise 

autonoomsuse suurendamiseks, sh 

Euroopa ühtse juhtimiskeskuse loomine 

Brüsselis ELi sõjalise väljaõppe 

missioonideks, ning ELi lahingugruppide 

lähetamise takistuste eemaldamiseks; usub, 

et kaitseprojektideks alalise struktureeritud 

koostöö loomine ning kaitseküsimuste iga-

aastane kooskõlastatud läbivaatamine aitab 

liikmesriikidel oma kaitsekoostööd 

süvendada ja kaitse-eelarveid tõhusamalt 

kasutada; pooldab komisjoni asepresidendi 

ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrge esindaja ettepanekut Euroopa 

rahutagamisvahendi ja ÜJKP 

tsiviilmissioonide uue raamistiku kohta 

ning kohustust edendada sõjaväelist 

liikuvust, et edendada Euroopa 

strateegilist autonoomiat, sealhulgas 

Euroopa sekkumisalgatuse kaudu; on 

seisukohal, et tugeva kaitsetööstuse 

väljaarendamine tugevdab ELi 

tehnoloogilist sõltumatust, edendades 

muu hulgas küberturvalisuse toodete 

ühtset turgu, mille puhul ELi suutlikkust 

on vaja suurendada; 

25. kiidab heaks ELi liikmesriikide 

vahelise suurema kaitsekoostöö ja 

meetmed, mis on võetud ÜJKP 

tugevdamiseks, sh Euroopa ühtse 

juhtimiskeskuse loomine Brüsselis ELi 

sõjalise väljaõppe missioonideks, ning ELi 

lahingugruppide lähetamise takistuste 

eemaldamiseks; usub, et kaitseprojektideks 

alalise struktureeritud koostöö loomine 

ning kaitseküsimuste iga-aastane 

kooskõlastatud läbivaatamine aitab 

liikmesriikidel oma kaitsekoostööd 

süvendada ja kaitse-eelarveid tõhusamalt 

kasutada; tunneb heameelt komisjoni 

asepresidendi ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja 

ettepaneku üle luua Euroopa 

rahutagamisrahastu ja ÜJKP 

tsiviiltegevuse kokkuleppe uue raamistiku 

üle; on seisukohal, et Euroopa 

kaitsetööstuses tehtava tõhusa koostöö 

arendamine võib tugevdada ja luua 

võimekust, mida on vaja ÜJKP sõjaliste 

operatsioonide jaoks, kaasa arvatud 

küberturvalisuse tooted; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. usub, et suutlikkus lähetada 

tsiviileksperte ja sõjaväge 

konfliktipiirkondadesse kogu maailmas, et 

edendada rahu ja stabiilsust, on oluline 

eeldus, et saada usaldusväärseks 

poliitiliseks jõuks, mis suudab 

struktureerida relvastatud konfliktide 

ennetamist, rahulepinguid ja 

konfliktijärgsete habraste olukordade 

stabiliseerimist; kutsub Euroopa 

välisteenistust ja liikmesriike üles 

arendama välja piisava tsiviil- ja sõjaline 

suutlikkusse, mis hõlmab kogu maapealse, 

õhujõudude, kosmose-, mere- ja 

kübervõimekuse spektrit, ning tegema tööd 

täielikult autonoomseid relvasüsteeme 

käsitleva õiguslikult siduva vahendini 

jõudmiseks, et kaitsta aluslepingu 

eesmärke; rõhutab Euroopa Liidu ja NATO 

jätkuva koostöö tähtsust, mida on 

toonitatud ELi üldises välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegias ning ELi ja 

NATO ühisdeklaratsioonis; rõhutab, et 

kaitsekoostöö liidu edasiarendamine peaks 

täiendama ELi välissuhete eesmärke; 

26. usub, et suutlikkus lähetada 

tsiviileksperte ja sõjaväge 

konfliktipiirkondadesse kogu maailmas, et 

edendada rahu ja stabiilsust, on oluline 

eeldus, et saada usaldusväärseks 

poliitiliseks jõuks, mis suudab 

struktureerida relvakonfliktide ennetamist, 

rahukokkulepete jõustamist ja ebakindlate 

konfliktijärgsete olukordade 

stabiliseerimist; kutsub Euroopa 

välisteenistust ja liikmesriike üles 

arendama välja piisava tsiviil- ja sõjalise 

suutlikkuse, mis hõlmab kogu maapealse, 

õhujõudude, kosmose-, mere- ja 

kübervõimekuse spektrit, ning tegema tööd 

täielikult autonoomseid relvasüsteeme 

keelustava õiguslikult siduva vahendini 

jõudmiseks, et kaitsta aluslepingu 

eesmärke; rõhutab Euroopa Liidu ja NATO 

jätkuva koostöö tähtsust, mida on 

toonitatud ELi üldises välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegias ning ELi ja 

NATO ühisdeklaratsioonis; rõhutab, et 

kaitsekoostöö liidu edasiarendamine peaks 

täiendama ELi välissuhete eesmärke; 

Or. en 

 


