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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. juhib tähelepanu asjaolule, et 
Euroopa lõunapoolsete naaberriikide, eriti 
Saheli, Lääne-Aafrika ja Aafrika Sarve 
piirkonna riikide ebastabiilsusel on 
lõppkokkuvõttes negatiivne kõrvalmõju 
eelkõige ELi lõunapoolsetele 
naaberriikidele endale ja seega tekitab see 
otseseid probleeme Euroopa välispiiride 
haldamisel;

11. juhib tähelepanu asjaolule, et 
Euroopa lõunapoolsete naaberriikide, eriti 
Saheli, Lääne-Aafrika ja Aafrika Sarve 
piirkonna riikide ebastabiilsus tuleneb 
peamiselt ELi varasemast välispoliitikast, 
mis põhines neokolonialistlikul käsitusel 
ning milles EL kasutas Saheli piirkonda 
ja sealseid riike ära üksnes oma 
„uksehoidjana“ liidu julgeoleku huvides 
ja tooraine tarnijana; nõuab ELi 
naabruspoliitika põhjalikku muutmist 
võrdse partnerluse ja mittesekkuva 
lähenemisviisi suunas;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. nõuab Euroopa rahutagamisrahastu 
– mille eesmärk on oma partnereid 
toetades ja rahuoperatsioonidesse 
panustades parandada ELi missioonide 
tõhusust – kiiret vastuvõtmist ja 
rakendamist; rõhutab, et selle vahendiga 
rahastataks osa ELi kaitsetegevuse 
kuludest, sealhulgas ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika sõjaliste operatsioonide 
ühised kulud ja need kulud, mis on seotud 
partnerite sõjalise suutlikkuse 
suurendamisega riikides, mille tegevusse 
EL sekkub, ning seetõttu tuleks sellele 
eraldada piisavalt suur eelarve väljaõppe, 
operatsioonide, missioonide, projektide ja 
sõjaväelise varustuse, sealhulgas relvade, 
laskemoona ja transpordiga seotud 
praeguste probleemide tulemuslikuks 
lahendamiseks, täielikus kooskõlas ühise 
seisukoha kaheksa kriteeriumi, 
rahvusvahelise inimõiguse ja 
humanitaarõiguse ning tõhusate 
läbipaistvussätetega, nagu on loetletud 
selle 28. märtsi 2019. aasta soovituses 
Euroopa rahutagamisrahastu loomise 
kohta; tuletab meelde vajadust teha 
eelnevad põhjalikud riskihindamised ja 
jälgida hoolikalt vahendite kasutamist 
abisaavates riikides, eriti piirkondades, 
mida mõjutab poliitilise maastiku suur 
kõikuvus ja riigipiiride suur läbitavus, 
ning rakendada ELi tasandil vajalikke 

39. vastustab Euroopa 
rahutagamisrahastu vastuvõtmist ja 
rakendamist; rõhutab, et selle vahendiga 
rahastataks osa ELi kaitsetegevuse 
kuludest, sealhulgas varustus ja relvastus, 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika sõjaliste 
operatsioonide ühised kulud ja need kulud, 
mis on seotud partnerite sõjalise 
suutlikkuse suurendamisega riikides, mille 
tegevusse EL sekkub; tuletab meelde, et 
kavandatav rahastu toob pigem kaasa 
inimõiguste rikkumiste, vägivalla ja 
relvade leviku suurenemise kui rahu ja 
poliitilised lahendused; rõhutab, et 
rahastu puhul omaks võetud 
lähenemisviis ei tegele konfliktide 
algpõhjustega, vaid kahjustab 
tsiviilelanikke ja õhutab rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumisi;
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kaitsemeetmeid, et takistada 
terrorirühmituste ja muude pahatahtlike 
osalejate poolt nende relvade omastamist;
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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;

välja jäetud

Or. en
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Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. kutsub liikmesriike üles 
suurendama oma kaitsekulutusi ja 
püüdlema eesmärgi poole kulutada 
kaitsele 2 % oma SKPst;

välja jäetud
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Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. nõuab, et kiiresti võetaks vastu ja 
asutataks Euroopa Kaitsefond, mis 
korraldaks ja kiirendaks ühiseid 
kokkulepitud kaitsevõime arendamise 
prioriteete õhus, maal, meredel ja 
kübervaldkondades ning tugevdaks sel 
viisil ELi suutlikkust tegutseda üleilmse 
osaleja ja rahvusvahelise turvalisuse 
toetaja ja pakkujana; kutsub liikmesriike, 
nõukogu ja komisjoni üles eraldama 
Euroopa Kaitsefondile piisavad rahalised 
vahendid ja keskenduma kõrge 
lisaväärtusega struktuuriprojektidele, 
hõlbustades sel viisil liikmesriikide 
vahelist tööstuskoostööd ja jõulise 
Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja 
tööstusliku baasi (EDTIB) kõrgemale 
tasemele tõstmist, parandades tehnilist, 
tööstuslikku ja strateegilist suutlikkust, et 
tugevdada ELi võimet iseseisvalt luua ja 
käsutada sõjalisi võimeid ning säilitada 
Euroopa tehnoloogiline sõltumatus pikas 
perspektiivis; innustab 
kaitsevõimealgatusi, et hõlbustada väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
kaasamist;

45. vastustab Euroopa Kaitsefondi 
heakskiitmist ja asutamist; tuletab meelde, 
et Euroopa Kaitsefond ja uus julgeoleku 
ja kaitse eelarverubriik, mis hõlmab 
sõjaväelist liikuvust, rikub selgelt ELi 
lepingu artikli 41 lõike 2 sätteid, mille 
kohaselt ei tohi ELi eelarvest katta 
sõjalise ja kaitsepoliitilise tähendusega 
tegevuseks vajalikke kulusid; peab 
taunitavaks ja ülimalt kahetsusväärseks 
EL ennenägematult kiiret 
militariseerimist koguni tervishoiu- ja 
majanduskriisi ajal, nagu COVID-19 
pandeemia;

Or. en
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Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
sõjaväe tuge tsiviilasutustele, eelkõige 
välihaiglate paigutamisel, patsientide 
transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud vajadust teha kokkuvõte saadud 
õppetundidest, et tugevdada liikmesriikide 
sõjalisi vahendeid ja võimeid liidu 
elanikkonnakaitse mehhanismi 
toetamisel, mis on peamine 
hädaolukordade lahendamise vahend, 
ning ka humanitaarabi eesmärkide 
täitmisel; on lisaks seisukohal, et 
tervisekriiside tõhusaks lahendamiseks on 
oluline ette valmistada liikmesriikide 
sõjaväe meditsiinitöötajad, et nad saaksid 
kiiresti oma abi pakkuda; kordab 
vastastikuse abi ja solidaarsuse tähtsust 
kooskõlas ELi lepingu artikli 42 lõikega 7 
ja ELi toimimise lepingu artikliga 222;

61. on kindlalt vastu COVID-19 
pandeemia kasutamisele tsiviilsektorite 
jätkuva militariseerimise ning ELi 
kapitali geostrateegiliste ja majanduslike 
huvide agressiivsema toetamise 
ettekäändena; on seisukohal, et 
pandeemia kujunes tervishoiusüsteeme 
ülekoormavaks kriisiks üksnes 
meditsiinitöötajate, hooldajate ja 
meditsiiniseadmete tohutu nappuse tõttu, 
mis on otseselt tingitud ELi 
institutsioonide kehtestatud 
kokkuhoiupoliitikast; nõuab sellega 
seoses ulatuslikke investeeringuid 
liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja 
elanikkonnakaitse struktuuridesse; 
rõhutab, et avalikud teenused ja 
tervishoiusüsteemid ei tohi kunagi olla 
allutatud kasumi teenimise huvidele;
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Punkt 79

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79. märgib murega, et ohtlik retoorika 
tuumarelvade kasutamise teemal on 
muutumas tavapäraseks; kinnitab veel 
kord, et tuumarelvadest ja nende levikust 
vabas maailmas tugevneb rahvusvaheline 
rahu ja julgeolek ning et desarmeerimine ei 
tähenda mitte ainult aktiivsete lõhkepeade 
arvu vähendamist, vaid ka seda liiki 
relvadele omistatud sõjalise ja poliitilise 
rolli vähendamist;

79. märgib murega, et ohtlik retoorika 
tuumarelvade kasutamise teemal on 
muutumas tavapäraseks; kinnitab veel 
kord, et tuumarelvadest ja nende levikust 
vabas maailmas tugevneb rahvusvaheline 
rahu ja julgeolek ning et desarmeerimine ei 
tähenda mitte ainult aktiivsete lõhkepeade 
arvu vähendamist, vaid ka seda liiki 
relvadele omistatud sõjalise ja poliitilise 
rolli vähendamist; tuletab sellega seoses 
meelde, et NATO lepingu alusel 
ladustatakse praegu ligikaudu 150 B61 
tuumarelva viies USA sõjaväebaasis ELi 
liikmesriikides (Kleine Brogel Belgias, 
Bächel Saksamaal, Aviano ja Ghedi-
Torre Itaalias ja Volkel Madalmaades), 
ning kutsub neid liikmesriike üles 
nõudma relvade viivitamatut kõrvaldamist 
oma territooriumilt;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 92

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

92. märgib, et tehnoloogilise arenguga 
tehisintellekti valdkonnas kaasnevad uued 
eetilised probleemid; nõuab, et EL võtaks 
juhtpositsiooni ülemaailmsetes pingutustes 
luua kõikehõlmav õigusraamistik, et tagada 
tegelik inimkontroll sihtmärkide valimise 
ja ründamise otsustava tähtsusega 
funktsioonide üle tehisintellektiga 
varustatud relvade arendamisel ja 
kasutamisel; kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat, 
liikmesriike ja Euroopa Ülemkogu võtma 
vastu ühise seisukoha autonoomsete 
relvasüsteemide kohta, millega tagataks 
tegelik inimkontroll relvasüsteemide 
otsustava tähtsusega funktsioonide üle; 
nõuab rahvusvaheliste läbirääkimiste 
alustamist teatava autonoomiaga relvade 
kasutamise ühise määratluse ja 
raamistiku kohta ning nõuab õiguslikult 
siduva dokumendi vastuvõtmist, millega 
keelataks surmavad autonoomsed relvad 
ilma tegeliku inimkontrollita;

92. märgib, et tehnoloogilise arenguga 
tehisintellekti valdkonnas kaasnevad uued 
eetilised probleemid; nõuab, et EL võtaks 
juhtpositsiooni ülemaailmsetes pingutustes 
luua kõikehõlmav õigusraamistik, et tagada 
autonoomsete relvasüsteemide täielik 
keelustamine sõltumata nende süsteemide 
automatiseerituse tasemest; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat, liikmesriike ja Euroopa 
Ülemkogu võtma vastu ühise seisukoha 
autonoomsete relvasüsteemide kohta, 
millega tagataks kõikide autonoomsete 
relvasüsteemide täielik keelustamine 
sõltumata nende süsteemide 
automatiseerituse tasemest, ning nõuab 
õiguslikult siduva dokumendi 
vastuvõtmist, millega keelataks surmavad 
autonoomsed relvad; nõuab lisaks 
relvasüsteemide järkjärgulise 
automatiseerimise alase uurimistegevuse 
täielikku lõpetamist;

Or. en


