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Muudatusettepanek 11
Clare Daly, Mick Wallace
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
(2020/2080(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus H b (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Hb. arvestades, et komisjon kutsus 
2015. aastal nõuandva organina kokku 
kaitsealaste uuringute asjatundjate 
rühma, et töötada välja ELi sõjaliste 
teadusuuringute programmi tegevuskava; 
arvestades, et rühma tegevuses oli 
domineeriv roll relvatööstuse esindajatel 
ja sellesse olid kaasatud relvaettevõtete, 
nagu MBDA, Indra, Saab Airbus, BAE 
Systems, Leonardo S.p.A (endine 
Finmeccanica) tegevjuhid ning Euroopa 
relvatööstuse lobirühma ASD esimees; 
arvestades, et komisjoni siseturu, tööstuse, 
ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadil 
(DG GROW) oli ajavahemikul 2013–2016 
relvatööstuse esindajatega 37 kohtumist 
eesmärgiga arutada kaitseuuringute 
ettevalmistavat tegevust; arvestades, et 
komisjon teeb ettepaneku võtta Euroopa 
Kaitsefondi kaudu ELi eelarvest ja 
liikmesriikide sissemaksetest kasutusele 
kümneid miljardeid relvade ja 
kaitseotstarbelise varustuse alase teadus- 
ja arendustegevuse edendamiseks;
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Muudatusettepanek 12
Clare Daly, Mick Wallace
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
(2020/2080(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus I

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

I. arvestades, et vastavalt nõukogu 
otsusele 2017/2315, millega loodi alaline 
struktureeritud koostöö, on ühtsete 
jõudude põhimõtet järgides ja tingimusel, 
et välditakse dubleerimist ja esmatähtsaks 
peetakse koostegutsemisvõimet, 
liikmesriikide tõhusamast kaitsevõimest 
kasu ka NATOle, kuna see tugevdab 
alliansi Euroopa sammast ja vastab 
korduvatele nõudmistele parandada 
atlandiülest koormuse jagamist; 
arvestades, et NATO on endiselt paljude 
liikmesriikide julgeolekustruktuuri 
nurgakivi;

I. arvestades, et kõik ELi 
liikmesriigid ei ole NATO liikmed;
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Muudatusettepanek 13
Clare Daly, Mick Wallace
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
(2020/2080(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus J

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

J. arvestades, et PESCO loob siduva 
raamistiku osalevate liikmesriikide vahel, 
kes kirjutasid alla 20 siduvale kohustusele 
ELi lepingus sätestatud viies valdkonnas 
ning lubasid sellega püsivalt ja 
struktuurselt kaitsevõimet liidu raamistikus 
ühiselt rahastada, kavandada, arendada ja 
kasutada; arvestades, et need kohustused 
peaksid tähendama seda, et lihtsalt 
kaitsekoostöölt liigutakse liikmesriikide 
kaitsejõudude täieliku 
koostegutsemisvõime ja tugevdamise 
suunas; arvestades, et siduvaid kohustusi 
hinnatakse PESCO sekretariaadi poolt 
igal aastal riiklikes rakenduskavades, 
millega osalevatel liikmesriikidel on 
võimalik tutvuda; arvestades, et nendest 
siduvatest kohustustest hoolimata ei ole 
PESCO-le loodud tõhusat vastavuse 
tagamise mehhanismi; arvestades, et 
PESCO projekte tuleks rakendada viisil, 
mis kajastab tööstuslikku võimekust, 
dubleerimisega seotud probleeme või 
osalevate liikmesriikide 
eelarvepiiranguid; arvestades, et PESCO 
vastavuse tagamise mehhanismi tuleks 
parandada;

J. arvestades, et PESCO loob siduva 
raamistiku osalevate liikmesriikide vahel, 
kes kirjutasid alla 20 siduvale kohustusele 
ELi lepingus sätestatud viies valdkonnas 
ning lubasid sellega püsivalt ja 
struktuurselt kaitsevõimet liidu raamistikus 
ühiselt rahastada, kavandada, arendada ja 
kasutada; arvestades, et PESCO raames 
võetud kohustused suurendavad ELi 
militariseerimist; arvestades, et paljude 
osalevate liikmesriikide entusiasm PESCO 
suhtes on piiratud, millele osutab see, et 
PESCO märkimisväärses kaasamises 
riigikaitse kavandamise protsessidesse on 
siiani tehtud vähe edusamme;
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Muudatusettepanek 14
Clare Daly, Mick Wallace
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
(2020/2080(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus J a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Ja. arvestades, et PESCO on vaid 
kõige ilmekam näide laiemast strateegiast 
ELis militarismi normaliseerida; 
arvestades, et normaliseeritud militarism 
kantakse üle teistesse valdkondadesse, 
nagu ränne või areng; arvestades, et see 
on juba praegu toimumas, eriti Euroopa 
piiridel;
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Muudatusettepanek 15
Clare Daly, Mick Wallace
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
(2020/2080(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus J b (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Jb. arvestades, et militarism vähendab 
muudeks riiklikeks investeeringuteks, 
nagu tervishoid ja sotsiaalkindlustus, 
saadaolevaid vahendeid, takistab 
ebakindluse ja riski struktuuriliste 
põhjuste uurimist või käsitlemist ning 
tekitab sel viisil uut ja süvendab praegust 
ebakindlust;
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Muudatusettepanek 16
Clare Daly, Mick Wallace
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
(2020/2080(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus J c (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Jc. arvestades, et Euroopa kaitset 
käsitleva Euroopa Kontrollikoja ülevaate 
nr 09/2019 kohaselt on PESCO keskne 
„strateegilise autonoomia“ idee liiga 
ebamäärane ja laialivalguv, sellel puudub 
selge sõjaline tõlgendus ning seda 
kasutatakse ebaotstarbekalt eri 
kontekstides ja tähendustes; arvestades, et 
ülevaates osutatakse ka, et ELi 
liikmesriikide vahel on kaitse osas selgeid 
strateegilisi erinevusi, neil puudub ühine 
arusaam ohtudest ja ühine nägemus ELi 
rollist ning nad rakendavad erisuguseid 
kaasamise eeskirju ja neil on sõjalise jõu 
kasutamisest erinevad nägemused;

Or. en



AM\1215791ET.docx PE658.390v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

14.10.2020 A9-0165/17

Muudatusettepanek 17
Clare Daly, Mick Wallace
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
(2020/2080(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus P

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

P. arvestades, et teatavate PESCO 
projektide puhul, näiteks EUFORi 
kriisidele reageerimise operatsioonide 
tuumik (EUFOR CROC), sõjaväeline 
liikuvus ja logistikakeskuste võrgustik, 
ollakse keskendunud operatiivtegevusele, 
samas kui teised projektid, nagu 
küberturbe kiirreageerimisrühmad ja 
küberturvalisusealane vastastikune 
abistamine, on rohkem suunatud sõjalise 
võimekuse arendamisele; arvestades, et 
mõlemad lähenemisviisid on vajalikud 
selleks, et oluliselt kaasa aidata ELi ühise 
integreeritud julgeoleku- ja 
kaitsestrateegia väljatöötamisele;

P. arvestades, et teatavaid PESCO 
projekte, näiteks EUFORi kriisidele 
reageerimise operatsioonide tuumikut 
(EUFOR CROC), edendavad väga 
vähesed liikmesriigid, arvestades, et 
paljudel liikmesriikidel on tõsised 
kahtlused nii PESCO projekti kui ka 
Euroopa armee loomise eesmärgi 
soovitavuse suhtes;
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Muudatusettepanek 18
Clare Daly, Mick Wallace
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
(2020/2080(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus R

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

R. arvestades, et kõige suuremad 
Euroopa kaitseprojektid, nagu tulevane 
õhuvõitlussüsteem (Future Air Combat 
System (FCAS)) ja peamine maapealne 
lahingusüsteem (Main Ground Combat 
System (MGCS)), jäävad praegu PESCO 
kohaldamisalast välja;

R. arvestades, et kõige suuremad 
Euroopa kaitseprojektid, nagu tulevane 
õhuvõitlussüsteem (Future Air Combat 
System (FCAS)) ja peamine maapealne 
lahingusüsteem (Main Ground Combat 
System (MGCS)), jäävad praegu PESCO 
kohaldamisalast välja; arvestades, et tuleb 
hukka mõista lisavahendite ja -rahastuse 
kasutamine selliste relvasüsteemide 
arendamiseks, mis põhjustavad kogu 
maailmas rohkem kannatusi ja surma;

Or. en



AM\1215791ET.docx PE658.390v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

14.10.2020 A9-0165/19

Muudatusettepanek 19
Clare Daly, Mick Wallace
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
(2020/2080(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus Z

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Z. arvestades, et praegu sõltuvad 
PESCO projektid 25 osaleva liikmesriigi 
rahalisest panusest; arvestades, et 
eeldatakse, et COVID-19 pandeemia 
tagajärjel riikide kaitse-eelarved 
vähenevad; arvestades, et paradoksaalsel 
moel võiks praegusest 47 PESCO 
projektist mitu järgmist asjakohase 
rahastamise korral liikmesriikide 
valmisolekut tugevdada, kui peaks 
tekkima uus laiaulatuslik rahvatervise 
kriis: sõjaväeline liikuvus, Euroopa 
meditsiinistaap ja paljud teised projektid, 
mis on seotud logistika ja transpordi, 
tervishoiu ja katastroofiabiga, 
valmisolekuga keemiliste, bioloogiliste, 
kiirgus- ja tuumarelvade vastu ning 
võitlusega pahatahtliku kübertegevuse ja 
vaenulike desinformatsioonikampaaniate 
vastu; arvestades, et kui strateegilisele 
võimekusele, mida ELil ja liikmesriikidel 
praegu napib, mõeldud rahasummasid 
kärbitakse, siis väheneb ka ELi ja 
liikmesriikide võime võidelda ühiselt 
tulevaste pandeemiate, keemiliste, 
bioloogiliste, kiirgus- ja tuumaohtude ja 
muude suure rahvusvahelise mõjuga 
ettearvamatute ohtude vastu;

Z. arvestades, et praegu sõltuvad 
PESCO projektid 25 osaleva liikmesriigi 
rahalisest panusest; arvestades, et 
eeldatakse, et COVID-19 pandeemia 
tagajärjel riikide kaitse-eelarved 
õigustatult vähenevad, kuna riiklikud 
vahendid suunatakse sinna, kus neid 
vajatakse; arvestades, et kaitsestrateegia, -
projektid või -rahastus ei ole parim viis 
ühise ja kooskõlastatud lähenemise 
saavutamiseks teisele lainele või 
tulevastele pandeemiatele;
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Muudatusettepanek 20
Clare Daly, Mick Wallace
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
(2020/2080(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus AJ

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

AJ. arvestades, et Euroopa ühendamise 
rahastu peaks keskenduma sõjaväelise 
liikuvuse ja koostegutsemisvõimega 
seotud projektidele, mis on ootamatu 
konflikti või kriisi korral üliolulised; 
arvestades, et PESCO peaks aitama kaasa 
sõjaväelise liikuvuse vallas tõhusa 
Schengeni ala loomisele, mille eesmärk 
on vähendada piiridel tehtavaid menetlusi 
ja taristu koormust miinimumini; 
arvestades, et sellega seoses tuleks pidada 
kiiduväärseks Rail Baltica projekti, mis 
on keskse tähtsusega Balti riikide 
integreerimiseks Euroopa raudteevõrku, 
ning tuleks tagada selle täielik tõhusus;

AJ. arvestades, et Euroopa ühendamise 
rahastu peaks keskenduma 
tsiviilliikuvusega seotud projektidele;
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