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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

9.6.2020 A9-0112/1

Muudatusettepanek 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta 
juuni tippkohtumise eel
(2019/2209(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt g

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

g) säilitada tasakaalustatud 
lähenemisviis idapartnerluse raames 
kohandatud diferentseerimise ning 
mitmepoolse raamistiku kaasavuse, 
sidususe ja järjepidevuse vahel, mis jääb 
kõigi idapartnerluse riikide jaoks 
võrdlusaluseks; vältida idapartnerluse 
lõhestamist sõltuvalt eri partnerriikide 
püüdlustest ELi suhtes; olla seisukohal, et 
ELi ja idapartnerluse riikide vahelise 
koostöö ulatuse ja põhjalikkuse määravad 
kindlaks osapoolte ambitsioonid ja 
reformide elluviimine; tunnistada, et 
Gruusia, Moldova Vabariigi ja Ukrainaga 
sõlmitud assotsieerimislepingud / 
põhjalikud ja laiaulatuslikud 
vabakaubanduslepingud on 
diferentseeritud lähenemisviisi tõestuseks 
ning peaksid viima kahepoolsete suhete 
veelgi tõhusamate vormide ja 
tegevuskavadeni, mis põhinevad 
põhimõttel „rohkema eest rohkem“;

g) säilitada tasakaalustatud 
lähenemisviis idapartnerluse raames 
kohandatud diferentseerimise ning 
mitmepoolse raamistiku kaasavuse, 
sidususe ja järjepidevuse vahel, mis jääb 
kõigi idapartnerluse riikide jaoks 
võrdlusaluseks; vältida idapartnerluse 
lõhestamist sõltuvalt eri partnerriikide 
püüdlustest ELi suhtes; olla seisukohal, et 
ELi ja idapartnerluse riikide vahelise 
koostöö ulatuse ja põhjalikkuse määravad 
kindlaks osapoolte ambitsioonid ja 
reformide elluviimine;

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

9.6.2020 A9-0112/2

Muudatusettepanek 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta 
juuni tippkohtumise eel
(2019/2209(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt b t

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

bt) võtta arvesse Ukraina valitsuse 
üleskutseid suurendada rahvusvahelisi 
rahuvalvejõude Ukraina ja Venemaa 
piiril ning Luganski ja Donetski 
piirkonnas; niipea kui olukord võimaldab, 
tuleks Minski kokkuleppe täieliku 
rakendamise raames konfliktiosalistele 
välja pakkuda ELi juhitav ÜJKP 
missioon, mis abistaks selliste ülesannete 
täitmisel nagu demineerimine, kohalike 
valimiste ettevalmistamine ja 
humanitaarabiorganisatsioonidele vaba 
juurdepääsu tagamine;

bt) võtta arvesse asjaolu, et Minski 
kokkulepet pole ikka veel täidetud;

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

9.6.2020 A9-0112/3

Muudatusettepanek 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta 
juuni tippkohtumise eel
(2019/2209(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt h

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

h) kaaluma kohandatud 
lähenemisviisi silmas pidades tõhustatud 
koostöö strateegia loomist kolme 
assotsieerunud riigi jaoks, mis võiks luua 
reformi- ja investeeringute toetamise 
programmi sellistes valdkondades nagu 
suutlikkuse suurendamine, transport, 
taristu, ühenduvus, energeetika, õigus ja 
digitaalmajandus, mis võiks hiljem ette 
näha laiendamise ülejäänud 
idapartnerluse riikidele, tuginedes ELi 
reformikohustuste ja saavutatud 
edusammude individuaalsele hindamisele, 
pidades silmas vajadust säilitada 
idapartnerluse sidusus ja kooskõlas 
kaasavuse põhimõttega; see dialoog võiks 
hõlmata struktureeritud kohtumisi 
assotsieerunud riikide juhtidega Euroopa 
Ülemkogu raames ning nende esindajate 
korrapärast osalemist Euroopa Ülemkogu 
töörühmade ja komiteede kohtumistel;

välja jäetud

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

9.6.2020 A9-0112/4

Muudatusettepanek 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta 
juuni tippkohtumise eel
(2019/2209(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus D

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

D. arvestades, et ELi ja idapartnerluse 
riikide vaheline tihedam koostöö ei ole 
lineaarne protsess ning täiemahulist 
koostööd on võimalik saavutada ja 
säilitada ainult siis, kui põhiseadusliku ja 
seadusandliku protsessi käigus austatakse 
Euroopa põhiväärtusi ja põhimõtteid ning 
kui on tagatud võitlus korruptsiooni, 
organiseeritud kuritegevuse, rahapesu, 
oligarhiliste struktuuride ja 
onupojapoliitika vastu; rõhutab siiski, et 
tõsiste tagasilöögijuhtumite korral on 
võimalik koostöö ümber pöörata;

D. arvestades, et kõigi idapartnerluse 
riikide raskused ELi eesmärkide 
saavutamisel näitavad partnerluse enda 
piiratust, eelkõige siis, kui tahetakse 
rakendada tulemuslikku strateegiat kuue 
riigi suhtes, kes ei ole geograafilises 
mõttes naabrid ning on majanduslikult, 
sotsiaalselt, ajalooliselt ja kultuuriliselt 
erinevad;

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

9.6.2020 A9-0112/5

Muudatusettepanek 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta 
juuni tippkohtumise eel
(2019/2209(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus G

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

G. arvestades, et idapartnerluse 
algusest saadik on poliitilised ja 
majandusreformid partnerriikides 
toimunud eri kiirusega, mis on tingitud 
nii sisemistest kui ka välistest teguritest, 
ning need reformid ei ole veel muutunud 
pöördumatuks;

G. arvestades, et idapartnerluse 
algusest saadik on partnerriigid ilmutanud 
majanduslikku ja poliitilist ebastabiilsust 
ning et ELile on suhted idapartnerluse 
riikidega kaasa toonud mitmeid raskusi ja 
ohte, mis tulenevad nende riikluse 
ebakindlusest, mis ilmneb näiteks 
korruptsiooni, ebaseadusliku kaubanduse, 
terrorismi ja rahvusterritoriaalsete 
konfliktide kujul;

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

9.6.2020 A9-0112/6

Muudatusettepanek 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta 
juuni tippkohtumise eel
(2019/2209(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus N

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

N. arvestades, et Euroopa jõukus ja 
julgeolek on tihedalt seotud meie 
naaberriikide ja eriti idapartnerluse riikide 
olukorraga; arvestades, et idapartnerlus 
järgib heanaaberlike suhete ja 
piirkondliku koostöö ühiseid eesmärke 
ning läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika peaks edendama ja 
tugevdama suutlikkust lahendada 
kahepoolseid vaidlusi ja püüda saavutada 
idanaabruse ühiskondade vahelist 
leppimist;

N. arvestades, et Euroopa jõukus ja 
julgeolek on tihedalt seotud meie 
naaberriikide ja eriti idapartnerluse riikide 
olukorraga; arvestades, et ELi 
loomupäraselt piiratud ja killustatud 
välispoliitika tõttu, mis on tingitud nn 
Euroopa huvide puudumisest selles 
valdkonnas, ei ole tema meetmed veel 
kordagi suutnud piirkonna julgeolekuohte 
lahendada ega ennetada, küll aga on tihti 
aidanud majandusliku mõju abil poliitilist 
kasu saada ning toiminud 
survevahendina geopoliitilises võitluses 
kolmandate riikidega;

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

9.6.2020 A9-0112/7

Muudatusettepanek 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta 
juuni tippkohtumise eel
(2019/2209(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt a

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

a) tunnistada, et idapartnerluse riigid 
on võtnud idapartnerluse algatuse suhtes 
üha suurema vastutuse ja isevastutuse; 
rõhutada, kui oluline on püüelda 
idapartnerluse raames jätkuvalt tõhusa 
koostöö, intensiivse dialoogi ja tiheda 
partnerluse poole, mida tugevdab 
idapartnerluse poliitika ümberkujundav 
mõju, mis toetab reforme, mis toovad 
idapartnerluse riikides kaasa positiivseid 
poliitilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja 
õiguslikke muutusi, võttes arvesse nende 
ELi-suunaliste ambitsioonide taset; tõsta 
esile assotsieerunud riikide püüdlusi luua 
ELiga üha tihedamad suhted; kinnitada 
idapartnerluse riikide suveräänset õigust 
vabalt valida ELiga tehtava individuaalse 
koostöö või sellega integreerumise tase 
ning lükata tagasi mis tahes väline surve 
sellisele valikule;

a) kinnitada idapartnerluse riikide 
suveräänset õigust vabalt valida ELiga 
tehtava individuaalse koostöö tase 
vastavalt oma poliitilisele, sotsiaalsele, 
õiguslikule ja majanduslikule suunitlusele 
ning lükata tagasi mis tahes väline surve 
sellisele valikule;

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

9.6.2020 A9 0112/8

Muudatusettepanek 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta 
juuni tippkohtumise eel
(2019/2209(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt b

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

b) rõhutada, et ELi lepingu artikli 49 
kohaselt võib iga Euroopa riik taotleda ELi 
liikmeks saamist, tingimusel et ta austab 
selliseid väärtusi nagu inimväärikus, 
vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas vähemuste hulka 
kuuluvate isikute õigused, nagu on 
osutatud ELi lepingu artiklis 2; tunnistada, 
et kuigi idapartnerluse raames ei ole 
ühinemist ette nähtud, võib idapartnerluse 
poliitika hõlbustada järkjärgulist 
integreerumist ELiga; olla seisukohal, et 
võimaliku ühinemisprotsessi jaoks peavad 
nii EL kui ka asjaomane idapartnerluse 
riik olema hästi ette valmistatud, võttes 
arvesse ELi tulevast reformiprotsessi ja 
partnerriigi õigusaktide ühtlustamist ELi 
acquis’ga ning selle vastavust ELi 
liikmesuse kriteeriumidele; tagada, et 
esimese sammuna selles järkjärgulises 
integratsiooniprotsessis rakendatakse 
täies mahus ELi ja idapartnerluse riikide 
vahelisi kehtivaid lepinguid;

b) rõhutada, et idapartnerluse riikide 
ELiga ühinemise protsessi ei ole 
idapartnerluse raames ette nähtud; 
tunnistada, et ELi lepingu artikli 49 
kohaselt võib teoreetiliselt iga Euroopa riik 
taotleda ELi liikmeks saamist, tingimusel 
et ta austab selliseid väärtusi nagu 
inimväärikus, vabadus, demokraatia, 
võrdsus, õigusriik ja inimõigused, 
sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate 
isikute õigused, nagu on osutatud ELi 
lepingu artiklis 2;

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

9.6.2020 A9-112/9

Muudatusettepanek 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta 
juuni tippkohtumise eel
(2019/2209(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt c

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

c) kehtestada kiiresti strateegiline ja 
tulevikku suunatud visioon idapartnerluse 
poliitika järgmiseks aastakümneks pärast 
2020. aastat, eesmärgiga tuua kasu 
eelkõige kodanikele, tugevdada 
vastupanuvõimet, edendada säästvat 
arengut, tagada pöördumatud saavutused 
ning süvendada ELi ja idapartnerluse 
koostöö- ja integratsiooniprotsessi, mis on 
ELi enda julgeoleku- ja 
majandushuvides;

c) koostada põhjalik analüüs 
idapartnerluse majandustulemuste ja 
geopoliitilise mõju kohta, sealhulgas 
poliitilisel tasandil, et tagada järgmisel 
aastakümnel ELi ja idapartnerluse 
koostöös käegakatsutavad tulemused;

Or. en


