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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 Euroopa 
lõunapoolsete naaberriikide, eriti Saheli, 
Lääne-Aafrika ja Aafrika Sarve piirkonna 
riikide ebastabiilsusele, mis võib avaldada 
mõju ELile;
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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 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; väljendab rahulolu 
ELi missioonide ja operatsioonide tegevuse 
taasalustamise üle Malis;
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Punkt 31

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. tunnustab operatsiooni 
EUNAVFOR MED IRINI käivitamist, 
mille põhiülesanne on aidata kaasa 
püsivale rahule ja stabiilsusele, rakendades 
Liibüale kehtestatud relvaembargot 
vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonile 2526 (2020); nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid määraksid 
konkreetselt ja viivitamata kindlaks 
operatsiooni EUNAVFR 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;
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Punkt 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. on seisukohal, et liit peaks 
koondama oma pingutused suurimat 
lisaväärtust andvatele missioonidele ja 
operatsioonidele; peab küsitavaks teatavate 
missioonide jätkamise asjakohasust;

38. on seisukohal, et liit peaks 
koondama oma pingutused suurimat 
lisaväärtust andvatele missioonidele ja 
operatsioonidele; peaks seetõttu 
tervitatavaks arutelu teatavate missioonide 
asjakohasuse ja tõhususe üle;
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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. tunnustab Euroopa Kaitsefondi 
määruse kohta saavutatud kokkulepet ja 
nõuab, et kiiresti kiidetaks heaks 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;
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Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. tunnustab sellega seoses 
operatsiooni Atlantic Resolve ja NATO 
tõhustatud kohalolekut Euroopas ning 
tunnistab NATO vägede tähtsust püüetes 
hoida ära Venemaa edasist agressiooni ja 
pakkuda konflikti korral olulist toetust;

50. tunnustab sellega seoses 
operatsiooni Atlantic Resolve ja NATO 
tõhustatud kohalolekut Euroopas ning 
tunnistab selle heidutusrolli;
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Punkt 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. kinnitab veel kord, et vaatamata 
Brexitile on Ühendkuningriik endiselt ELi 
ja selle liikmesriikide lähedane 
strateegiline partner ning oluline on 
säilitada tugev ja tihe kaitse- ja 
julgeolekukoostöö ELi ning 
Ühendkuningriigi vahel, kuna nii ELil kui 
ka Ühendkuningriigil on sama strateegiline 
keskkond ja nende rahu ning julgeolekut 
ähvardavad samad ohud; julgustab 
Ühendkuningriiki osalema ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidel 
ja operatsioonidel, 
kriisiohjeoperatsioonidel, kaitsevõime 
arendamisel, asjaomastes liidu ametites ja 
PESCO raames elluviidavates projektides, 
austades samal ajal ELi otsustusprotsessi 
sõltumatust, Ühendkuningriigi 
suveräänsust, tasakaalustatud õiguste ja 
kohustuste põhimõtet, põhinedes tõhusa 
vastastikkuse põhimõttel ning hõlmates 
õiglast ja asjakohast rahalist toetust; võtab 
teadmiseks, et Ühendkuningriik lahkub 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
missioonidest ja operatsioonidest 
üleminekuperioodi lõpuks 31. detsembril 
2020; nõuab kiirete asendusmenetluste 
kehtestamist, et tagada ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika missioonide ja 
operatsioonide jätkumine kohtades, kus 
Ühendkuningriigi lähetatud isikkoosseisul 
on oluline roll;

54. kinnitab veel kord, et vaatamata 
Brexitile on Ühendkuningriik endiselt ELi 
ja selle liikmesriikide lähedane 
strateegiline partner ning oluline on 
säilitada tugev ja tihe kaitse- ja 
julgeolekukoostöö ELi ning 
Ühendkuningriigi vahel, kuna nii ELil kui 
ka Ühendkuningriigil on sama strateegiline 
keskkond ja nende rahu ning julgeolekut 
ähvardavad samad ohud; julgustab 
Ühendkuningriiki osalema ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidel 
ja operatsioonidel, 
kriisiohjeoperatsioonidel, kaitsevõime 
arendamisel, asjaomastes liidu ametites ja 
PESCO raames elluviidavates projektides, 
austades samal ajal ELi otsustusprotsessi 
sõltumatust, Ühendkuningriigi 
suveräänsust, tasakaalustatud õiguste ja 
kohustuste põhimõtet, põhinedes tõhusa 
vastastikkuse põhimõttel ning hõlmates 
õiglast ja asjakohast rahalist toetust; võtab 
teadmiseks Ühendkuningriigi lahkumise 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
missioonidest ja operatsioonidest 31. 
detsembril 2020; nõuab kiirete 
asendusmenetluste kehtestamist, et tagada 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
missioonide ja operatsioonide jätkumine 
kohtades, kus Ühendkuningriigi lähetatud 
isikkoosseisul oli oluline roll;
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Punkt 59

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

59. kutsub ELi üles tegelema püsivate 
ja kasvavate ohtudega kultuuripärandi 
kaitsele ja säilitamisele ning tõkestama 
kultuuriväärtuste salakaubavedu eelkõige 
konfliktipiirkondades; märgib, et 
ühiskondade ilmajätmine nende 
kultuuripärandist ja ajaloolistest juurtest 
muudab need radikaliseerumise suhtes 
haavatavamaks ja ülemaailmsete džihaadi 
ideoloogiate suhtes vastuvõtlikumaks; 
kutsub ELi üles töötama välja ulatusliku 
strateegia selliste ohtudega võitlemiseks;

59. kutsub ELi üles tegelema püsivate 
ja kasvavate ohtudega kultuuripärandi 
kaitsele ja säilitamisele ning tõkestama 
kultuuriväärtuste salakaubavedu eelkõige 
konfliktipiirkondades; rõhutab ajaloo- ja 
kultuuripärandi propageerimise, 
austamise ja kaitsmise tähtsust konfliktide 
ennetamisel ja lepitamisel; kutsub ELi üles 
töötama välja ulatusliku strateegia selliste 
ohtudega võitlemiseks ning soodustama 
kultuurilise mitmekesisuse austamist;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 64

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

64. on seisukohal, et Euroopa 
kodanike tõhusa ühise kaitse tagamiseks 
on oluline kaitsta kõiki Euroopa Liidu 
nõrku kohti; võtab murelikult teadmiseks 
Krimmi poolsaare suureneva 
militariseerimise ja Venemaa Föderatsiooni 
katsed destabiliseerida Musta mere 
piirkonda, kusjuures selle olukorra tõttu 
on 2014. aastal Walesis toimunud NATO 
tippkohtumisel tunnistatud alliansi 
idakülje haavatavust; nõuab, et EL 
tunnistaks liidu idapoolsete liikmesriikide 
haavatavust Euroopa kaitse tugevdamise 
vajadust tõendava asjaoluna ning töötaks 
koos NATOga välja tervikliku strateegia 
idapiiride kindlustamiseks ja kaitsmiseks;

64. on seisukohal, et igasuguse 
haavatavuse vältimiseks on oluline kaitsta 
kõiki Euroopa Liidu ja Euroopa 
kodanikke; võtab murelikult teadmiseks 
Krimmi poolsaare suureneva 
militariseerimise ja Venemaa Föderatsiooni 
katsed destabiliseerida Musta mere 
piirkonda;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 67

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

67. tunnustab nõukogu otsust, mis 
lubab ELil esimest korda kehtestada 
sihipäraseid piiravaid meetmeid, et hoida 
ära ja vastustada küberründeid, mis 
kujutavad endast välist ohtu ELile või selle 
liikmesriikidele, sealhulgas küberründed 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnete eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab, et 
ELi sanktsioonimehhanismi osana on 
vaja täiendada viisapiirangute süsteemi, 
kasutades biomeetrilisi viisamenetlusi, et 
piirata hübriidsõjas osalevate üksuste 
reisimist ELi valeandmetega; rõhutab 
tungivat vajadust integreerida 
küberaspektid paremini ELi 
kriisiohjesüsteemidesse; rõhutab, et 
tihedam koostöö küberrünnakute tõrjumise 
ja vältimise eesmärgil on praegusel eriti 
haavataval ajal äärmiselt oluline, et 
edendada rahvusvahelist julgeolekut ja 
stabiilsust küberruumis; tunnustab PESCO 
küberturbe kiirreageerimisrühma projekti 
sellealaseid edusamme; nõuab sellega 
seoses Euroopa Liidu Küberturvalisuse 
Ameti (ENISA) toetuse suurendamist ja 
tihedat koordineerimist NATO 
Küberkaitsekoostöö Keskusega; nõuab ELi 
suuremat kooskõlastamist, saavutamaks 
pahatahtlike küberintsidentide suhtes 
ühismeetmete rakendamine, samuti 

67. tunnustab nõukogu otsust, mis 
lubab ELil esimest korda kehtestada 
sihipäraseid piiravaid meetmeid, et hoida 
ära ja vastustada küberründeid, mis 
kujutavad endast välist ohtu ELile või selle 
liikmesriikidele, sealhulgas küberründed 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnete eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
tungivat vajadust integreerida 
küberaspektid paremini ELi 
kriisiohjesüsteemidesse; rõhutab, et 
tihedam koostöö küberrünnakute tõrjumise 
ja vältimise eesmärgil on praegusel eriti 
haavataval ajal äärmiselt oluline, et 
edendada rahvusvahelist julgeolekut ja 
stabiilsust küberruumis; tunnustab PESCO 
küberturbe kiirreageerimisrühma projekti 
sellealaseid edusamme; nõuab sellega 
seoses Euroopa Liidu Küberturvalisuse 
Ameti (ENISA) toetuse suurendamist ja 
tihedat koordineerimist NATO 
Küberkaitsekoostöö Keskusega; nõuab ELi 
suuremat kooskõlastamist, saavutamaks 
pahatahtlike küberintsidentide suhtes 
ühismeetmete rakendamine, samuti 
tihedam koostöö sarnaste vaadetega 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
riikidega; on eriti mures selle pärast, et 
pidevalt avastatakse väikesemahulisi 
küberründeid või sissetunge elutähtsatesse 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

tihedam koostöö sarnaste vaadetega 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
riikidega; on eriti mures selle pärast, et 
pidevalt avastatakse väikesemahulisi 
küberründeid või sissetunge elutähtsatesse 
taristusüsteemidesse, mis edasi ei levi, kuid 
millel võib olla suur mõju; nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid rakendaksid liiasusi oma 
elutähtsate taristusüsteemide kõigil 
tasanditel, nagu elektritootmine ja 
strateegiline kommunikatsioon;
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millel võib olla suur mõju; nõuab tungivalt, 
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elutähtsate taristusüsteemide kõigil 
tasanditel, nagu elektritootmine ja 
strateegiline kommunikatsioon;

Or. en


