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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. märgib Euroopa Liidu eesmärki 
arendada välja Euroopa strateegiline 
sõltumatus, mille puhul on tegemist 
kavatsusega, mis põhineb liidu võimekusel 
iseseisvalt kriisiolukorda hinnata ja 
langetada iseseisvaid otsuseid ning 
suutlikkusel tegutseda teistest sõltumatult, 
kui asjaolud seda nõuavad, et kaitsta oma 
huvisid ja väärtusi, austades täielikult liite 
ja oma strateegilisi partnereid, järgides 
samas NATO vastastikuse täiendavuse 
põhimõtet;

4. märgib Euroopa Liidu eesmärki 
saada tõhusaks ja usaldusväärseks 
julgeoleku tagajaks, mille puhul on 
tegemist kavatsusega, mis põhineb ka liidu 
võimekusel iseseisvalt kriisiolukorda 
hinnata ja langetada iseseisvaid otsuseid 
ning suutlikkusel tegutseda teistest 
sõltumatult, kui asjaolud seda nõuavad, et 
kaitsta ülemaailmseid ja Euroopa huvisid, 
põhimõtteid ja väärtusi, austades täielikult 
liite ja oma strateegilisi partnereid, järgides 
samas NATO vastastikuse täiendavuse 
põhimõtet;
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5. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja nõukogu üles pakkuma 
välja strateegilise sõltumatuse ühise 
ametliku määratluse ning defineerima 
väga selgelt selle rakendamise eesmärke, 
vahendeid ja ressursse; on seisukohal, et 
võime tegutseda iseseisvalt on ELi jaoks 
oluline vahend oma mitmepoolse tegevuse 
tugevdamiseks, selle muutmiseks väliste 
ohtude suhtes vähem haavatavaks ja 
usaldusväärsema partnerina tegutsemiseks 
reeglitel põhineva mitmepoolse korra 
tagamisel;

5. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja nõukogu üles 
suurendama ELi suutlikkust olla 
julgeoleku tagaja ning defineerima 
eelkõige strateegiliste suuniste raames 
väga selgelt selle rakendamise eesmärke, 
vahendeid ja ressursse; on seisukohal, et 
võime tegutseda iseseisvalt on ELi jaoks 
oluline vahend oma mitmepoolse tegevuse 
tugevdamiseks, selle muutmiseks väliste 
ohtude suhtes vähem haavatavaks ja 
usaldusväärsema partnerina tegutsemiseks 
reeglitel põhineva mitmepoolse korra 
tagamisel;
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6. on veendunud, et COVID-
19 pandeemia on esile toonud ELi 
haavatavuse ja selle sõltuvuse 
kolmandatest riikidest; rõhutab seetõttu, et 
sellega seoses on veelgi olulisem 
tugevdada ELi pingutusi strateegilise 
sõltumatuse saavutamiseks;

6. on veendunud, et COVID-
19 pandeemia on esile toonud ELi 
haavatavuse ja selle sõltuvuse 
kolmandatest riikidest; rõhutab seetõttu, et 
sellega seoses on veelgi olulisem 
tugevdada ELi pingutusi tõhusa ja 
usaldusväärse ÜVJP ja ÜJKP loomiseks;
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Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. toetab jõupingutusi, mis on tehtud 
seoses piirkondadeks jaotamise 
protsessiga, mida on alustatud piirkondliku 
nõuande- ja koordineerimisüksuse (RACC) 
kaudu, ja nõukogu 12. veebruari 
2019. aasta otsust liikuda sellega teise 
etappi, tugevdades sellega ELi 
piirkondlikku lähenemist Sahelis, eelkõige 
EUTM Mali raames, laiendades selle 
ulatust G5 Saheli riikidele, eesmärgiga 
muuta ELi tegevus G5 Saheli riikides 
piiriüleselt tõhusamaks ja toimivamaks 
ning toetada piiriülest koostööd, muutes 
seega EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel 
Nigeri ja EUTM Mali töö 
tulemuslikumaks; nõuab selle 
ümbernimetamist EUTM Saheliks; 
märgib, et järjepidevus ja 
julgeolekukoostöö Aafrika riikidega on 
selle maailmajao stabiilsuse ja pikaajalise 
arengu saavutamiseks üliolulised; on 
seisukohal, et ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika lähtealuste 
regionaliseerimine Sahelis on asjakohane, 
kuid nõuab selgemat korraldust juba 
olemasolevate ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika tsiviil- ja sõjaliste 
missioonide, kohalike osalejate ja teiste 
rahvusvaheliste organisatsioonide vahel (st 
ÜRO MINUSMA rahutagamismissioon ja 
Prantsusmaa vägede juhitud operatsioon 
Barkhane), et tagada liidu tasandil 

26. märgib jõupingutusi, mis on tehtud 
seoses piirkondadeks jaotamise 
protsessiga, mida on alustatud piirkondliku 
nõuande- ja koordineerimisüksuse (RACC) 
kaudu, ja nõukogu 12. veebruari 
2019. aasta otsust liikuda sellega teise 
etappi, tugevdades sellega ELi 
piirkondlikku lähenemist Sahelis, eelkõige 
EUTM Mali raames, laiendades selle 
ulatust G5 Saheli riikidele, eesmärgiga 
muuta ELi tegevus G5 Saheli riikides 
piiriüleselt tõhusamaks ja toimivamaks 
ning toetada piiriülest koostööd, muutes 
seega EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel 
Nigeri ja EUTM Mali töö 
tulemuslikumaks; märgib, et järjepidevus, 
demokraatlikud ja inimõiguste normid 
ning julgeolekukoostöö Aafrika riikidega 
on selle maailmajao stabiilsuse ja 
pikaajalise arengu saavutamiseks 
üliolulised; on seisukohal, et ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika lähtealuste 
regionaliseerimine Sahelis on asjakohane, 
kuid nõuab selgemat korraldust juba 
olemasolevate ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika tsiviil- ja sõjaliste 
missioonide, kohalike osalejate ja teiste 
rahvusvaheliste organisatsioonide vahel (st 
ÜRO MINUSMA rahutagamismissioon ja 
Prantsusmaa vägede juhitud operatsioon 
Barkhane), et tagada liidu tasandil 
operatiivne koostoime ja kooskõlastatud 
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operatiivne koostoime ja kooskõlastatud 
pingutused;

pingutused; peab ülimalt kahetsusväärseks 
G5 Saheli relvajõudude, eelkõige Mali 
sõjaväe poolt toime pandud rohkeid 
sõjakuritegusid ja väga raskeid 
inimõiguste rikkumisi, millest ÜRO 
mitmemõõtmeline integreeritud 
stabiliseerimismissioon Malis on mitme 
aasta jooksul teada andnud; nõuab 
tungivalt, et EL, selle liikmesriigid ning 
komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja peataksid julgeolekuabi andmise 
osalistele, keda süüdistatakse sellistes 
rasketes kuritegudes, kuni on kehtestatud 
tõhusad ennetusmeetmed ja karistamatuse 
lõpetamiseks on ette nähtud 
usaldusväärsed meetmed, millega tuuakse 
süüdlased kohtu ette; rõhutab vajadust 
luua ja rakendada rangeid inimõiguste ja 
humanitaarõiguse norme, mis ennetavad 
sellist rasket ja süstemaatilist üleastumist;

Or. en



AM\1222166ET.docx PE662.815v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

13.1.2021 A9-0265/5

Muudatusettepanek 5
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2020. aasta aruanne
(2020/2207(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. on väga mures julgeoleku ja 
humanitaarolukorra halvenemise pärast 
Saheli piirkonnas, kus terrorismiga 
survestatakse veelgi G5 Saheli riike ja 
nende naabruskonda, suurendades 
kohalikke poliitilisi, etnilisi ja usulisi 
pingeid; rõhutab ELi Saheli missioonide 
ja operatsioonidega selles osas kaasneva 
toetuse olulisust; tuletab meelde, et oluline 
on säilitada pikaajalised rahvusvahelise 
kogukonna investeeringud, et töötada Mali 
ja Saheli piirkonna julgeoleku ja stabiilsuse 
saavutamise heaks; kutsub – pärast Lääne-
Aafrika riikide majandusühenduse 
(ECOWAS) otsust kaotada Mali-vastased 
sanktsioonid – komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles täitma kiiresti otsuse 
taasalustada ELi missioonide ja 
operatsioonide tegevust Malis;

28. on väga mures julgeoleku ja 
humanitaarolukorra halvenemise pärast 
Saheli piirkonnas, kus hea valitsemistava 
ja relvajõudude demokraatliku järelevalve 
puudumise ning karistamatuse, 
korruptsiooni ja terrorismiga survestatakse 
veelgi G5 Saheli riikide elanikke ja nende 
naabruskonda, suurendades kohalikke 
poliitilisi, etnilisi ja usulisi pingeid; tuletab 
meelde, et oluline on säilitada pikaajalised 
rahvusvahelise kogukonna investeeringud, 
et töötada demokraatliku Mali ja Saheli 
piirkonna julgeoleku ja stabiilsuse 
saavutamise heaks; kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
rakendama kiiresti uut julgeolekusektori 
käsitust, mille keskmes on kohaliku 
elanikkonna vajadused, ning peatama ELi 
missioonide ja operatsioonide tegevuse 
Malis kuni demokraatlikult valitud 
valitsuse ametisse nimetamiseni; märgib, 
et EUTM Mali on eksisteerinud peaaegu 
kaheksa aastat ning ei ole suutnud oma 
sõjalise partneri poolset sõjaväelist 
riigipööret vältida ega ära hoida; nõuab 
tungivalt, et komisjoni asepresident ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ja liikmesriigid hindaksid 
kriitiliselt operatsiooni aluseks olevat 
kontseptsiooni ning selle läbiviimist ja 
tulevikku;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. tunnustab operatsiooni 
EUNAVFOR MED IRINI käivitamist, 
mille eesmärk on aidata kaasa püsivale 
rahule, julgeolekule ja stabiilsusele, 
toetades Liibüale kehtestatud relvaembargo 
järgimist vastavalt ÜRO 
Julgeolekunõukogu 
resolutsioonile 2526 (2020), ning aidata 
kaasa Liibüa rannikuvalve koolitamisele ja 
inimkaubanduse takistamisele; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid määraksid 
konkreetselt ja viivitamata kindlaks 
operatsiooni EUNAVFOR MED IRINI 
siiani piiratud võimaluste toetamiseks 
vajalikud luure-, seire- ja eelluure 
politseijõudude ja mereväevahendid, ja 
kutsub üles tugevamale koostööle NATO 
käimasoleva mereoperatsiooniga Sea 
Guardian ning koostööle piirkondlike 
partneritega; tuletab meelde rahvusvahelisi 
kohustusi seoses otsingu- ja päästetöödega 
merel; kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles täielikult kasutama 
selles valdkonnas ELi vahendeid, eelkõige 
ELi satelliidikeskust ja ELi luurekeskust; 
väljendab rahulolu Liibüa olukorra 
stabiliseerimisel tehtud edusammude üle, 
kutsub ELi üles võtma aktiivset rolli 
vahendusprotsessis, et aidata kaasa 
rahumeelse, stabiilse ja demokraatliku 
Liibüa saavutamiseks vajalike aluste 

31. märgib operatsiooni EUNAVFOR 
MED IRINI käivitamist, mille eesmärk on 
aidata kaasa püsivale rahule, julgeolekule 
ja stabiilsusele, toetades Liibüale 
kehtestatud relvaembargo järgimist 
vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonile 2526 (2020), ning aidata 
kaasa Liibüa rannikuvalve koolitamisele ja 
inimkaubanduse takistamisele; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid määraksid 
konkreetselt ja viivitamata kindlaks 
operatsiooni EUNAVFOR MED IRINI 
siiani piiratud võimaluste toetamiseks 
vajalikud luure-, seire- ja eelluure 
politseijõudude ja mereväevahendid, ja 
kutsub üles tugevamale koostööle NATO 
käimasoleva mereoperatsiooniga Sea 
Guardian ning koostööle piirkondlike 
partneritega; tuletab meelde rahvusvahelisi 
kohustusi seoses otsingu- ja päästetöödega 
merel; kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles täielikult kasutama 
selles valdkonnas ELi vahendeid, eelkõige 
ELi satelliidikeskust ja ELi luurekeskust; 
väljendab rahulolu Liibüa olukorra 
stabiliseerimisel tehtud edusammude üle, 
kutsub ELi üles võtma aktiivset rolli 
vahendusprotsessis, et aidata kaasa 
rahumeelse, stabiilse ja demokraatliku 
Liibüa saavutamiseks vajalike aluste 
loomisele; on vastu kõikidele plaanidele, 
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loomisele; mille eesmärk on viia operatsiooni 
mereala tasakaalust välja, sealhulgas 
piirduda operatsioonide puhul Liibüa 
idaosaga ja/või 100 kilomeetriga Liibüa 
rannikust, püüdes jääda rändeteedest 
eemale; tuletab meelde, et ÜRO Liibüa 
ekspertide rühma lõpparuande kohaselt ei 
toimu ebaseaduslik relvavedu ainult ühes 
kindlas riigi osas või ainult 
meretranspordiga; märgib, et paljud 
ebaseaduslikud naftaekspordi teed saavad 
alguse Liibüa läänerannikult; nõuab 
embargo tõhusaks rakendamiseks 
operatsiooni mereala laiendamist kogu 
Liibüa rannikule ja õhutegevuse 
jätkamist;

Or. en
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Punkt 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 31a. usub, et uus ELi lähenemisviis 
julgeolekusektori reformidele, 
julgeolekuabile ja sõjalise võime 
suurendamisele peaks seadma peamiseks 
eesmärgiks inimeste julgeolekule 
keskenduva käsituse rakendamise ja 
vahetu reageerimise murele, mida kogu 
kohalik elanikkond julgeoleku pärast 
õigustatult tunneb; peab kahetsusväärseks 
juhtumeid, kus ELi ÜJKP missioonid, 
mille ülesandeks on julgeolekusektori 
koolitamine ja/või reformimine, ei ole 
suutnud piisaval moel vastata tohututele 
inimõiguste rikkumistele, mida panevad 
toime nende riikide julgeolekujõud, kus 
missioonid tegutsevad, ning mis toimusid 
muu hulgas hiljuti Iraagis, kus 
julgeolekuväed ja relvastatud rühmitused 
korraldasid vastuseks 2019. aasta 
oktoobris alanud massilistele 
protestiavaldustele brutaalse haarangu, 
põhjustades sadade tsiviilisikute surma;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. tunnustab nõukogu 20. juuni 
2020. aasta otsust pikendada oma kolme 
järgmise ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika tsiviilmissiooni volitusi: 
Euroopa piirihalduse abimissioon Liibüas 
(EUBAM Libya), Euroopa piirihaldamise 
abimissioon Rafahi piiriületuspunktis 
(EUBAM Rafah) ja Euroopa 
politseimissioon Palestiina aladel (EUPOL 
COPPS);

32. võtab teadmiseks nõukogu 
20. juuni 2020. aasta otsuse pikendada oma 
kolme järgmise ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika tsiviilmissiooni volitusi: 
Euroopa piirihalduse abimissioon Liibüas 
(EUBAM Libya), Euroopa piirihaldamise 
abimissioon Rafahi piiriületuspunktis 
(EUBAM Rafah) ja Euroopa 
politseimissioon Palestiina aladel (EUPOL 
COPPS);

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. nõuab ELi tsiviil-sõjaliste otsuste 
tegemise ning juhtimis- ja 
kontrollistruktuuride edasist arendamist ja 
tugevdamist;

33. nõuab ELi tsiviil-sõjaliste otsuste 
tegemise ning juhtimis- ja 
kontrollistruktuuride edasist arendamist ja 
tugevdamist ning samal ajal eraldi 
sõjaliste ja tsiviilkäsuliinide tagamist;

Or. en
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Raport A9-0265/2020
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(2020/2207(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab rahulolu selliste ELi 
võimekuse arendamise algatuste üle nagu 
kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud 
läbivaatamine, alaline struktureeritud 
koostöö (PESCO) ja tulevane Euroopa 
Kaitsefond ning selle eelkäijaprogrammid 
– liidu kaitsealaste teadusuuringute 
ettevalmistav meede ja Euroopa 
kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 
programm –, kuna need võivad aidata 
suurendada ühtsust, koordineeritust ja 
koostalitlusvõimet ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika rakendamisel ning luua 
võimalusi Petersbergis määratletud 
ülesannete täitmiseks ning tugevdada liidu 
solidaarsust, ühtekuuluvust ja 
vastupanuvõimet ning strateegilist 
sõltumatust;

41. väljendab rahulolu selliste ELi 
võimekuse arendamise algatuste üle nagu 
kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud 
läbivaatamine ja alaline struktureeritud 
koostöö (PESCO), kuna need võivad aidata 
suurendada ühtsust, koordineeritust ja 
koostalitlusvõimet ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika rakendamisel ning luua 
võimalusi Petersbergis määratletud 
ülesannete täitmiseks ning tugevdada liidu 
solidaarsust, ühtekuuluvust ja 
vastupanuvõimet ning toetada tema 
eesmärki suurendada oma suutlikkust 
julgeoleku tagaja rollis;

Or. en


