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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab, et EL on võtnud kohustuse 
tugevdada ÜRO rolli rahvusvahelisel 
tasandil, ning toonitab sellega seoses 
vajadust reformida ÜRO süsteemi, 
tugevdamaks kõikide selle ametite, 
organisatsioonide ja programmide tegevuse 
koherentsust, et tagada kestliku arengu 
tegevuskava 2030 eesmärkide 
saavutamine; kutsub liikmesriike uuesti 
üles toetama ÜRO Julgeolekunõukogu 
ülesehitust ja toimimist puudutavaid 
reforme, et muuta seda maailmarahu 
tagamise eesmärgil tõhusamaks ning 
operatiivsemaks, pidades reformimisel 
silmas peale sõjalise julgeoleku ka 
pagulaste ja põgenike liikumist, toiduga 
varustatust, kliimamuutusi ning võitlust 
pandeemiate vastu;

17. rõhutab, et EL on võtnud kohustuse 
tugevdada ÜRO rolli rahvusvahelisel 
tasandil, ning toonitab sellega seoses 
vajadust reformida ÜRO süsteemi, 
tugevdamaks kõikide selle ametite, 
organisatsioonide ja programmide tegevuse 
koherentsust, et tagada kestliku arengu 
tegevuskava 2030 eesmärkide 
saavutamine; kutsub liikmesriike uuesti 
üles toetama ÜRO Julgeolekunõukogu 
ülesehitust ja toimimist puudutavaid 
reforme, et muuta seda maailmarahu 
tagamise eesmärgil tõhusamaks ning 
operatiivsemaks, pidades reformimisel 
silmas peale sõjalise julgeoleku ka 
pagulaste ja põgenike liikumist, toiduga 
kindlustatust, kliimamuutusi ning võitlust 
pandeemiate vastu; väljendab heameelt 
ÜRO tuumarelvade keelustamise leppe 
peatse jõustumise üle 22. jaanuaril 2021 
ning kutsub liikmesriike üles järgima 
Austria, Malta, Iirimaa ja veel 83 riigi 
eeskuju ning lepet allkirjastama;
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20. kinnitab veel kord oma 
pühendumust laienemisele, mis on 
jätkuvalt väga oluline ümberkujundav 
poliitikavaldkond, ning kiidab heaks 
komisjoni muudetud metoodika ja suurema 
rõhuasetuse laienemisprotsessi poliitilisele 
olemusele; toetab Lääne-Balkani riikide 
Euroopa-suunalisi tulevikuväljavaateid ja 
tunneb heameelt selle üle, et liikmesriigid 
kinnitasid sellele ühehäälselt toetust, nagu 
on sätestatud 6. mai 2020. aasta Zagrebi 
deklaratsioonis, samuti otsuse üle alustada 
ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-
Makedooniaga; kutsub nõukogu ja 
komisjoni üles käivitama nende kahe 
riigiga viivitamata valitsustevahelised 
ühinemiskonverentsid ja üldisemalt 
ühinemisprotsessi kiirendama, kuna Lääne-
Balkani riigid kuuluvad geograafiliselt, 
ajalooliselt ja kultuuriliselt Euroopasse; 
rõhutab, et nende riikide lõimumine 
Euroopa Liiduga on väga oluline kogu 
maailmajao stabiilsuse ja julgeoleku 
seisukohast, samuti selleks, et ELil oleks 
mõjujõud nii piirkonnas kui ka sellest 
kaugemal; rõhutab, et ühinemisprotsess 
peaks tooma kaasa kestlikud 
demokraatlikud, majanduslikud ja 
ökoloogilised muutused ning sotsiaalse 
lähenemise ning tagama heanaaberlikud 
suhted ja piirkondliku koostöö; tuletab 
meelde, et laienemisprotsess on 

20. kinnitab veel kord oma 
pühendumust laienemisele, mis on 
jätkuvalt väga oluline ümberkujundav ELi 
poliitikavaldkond, ning kiidab heaks 
komisjoni muudetud metoodika ja suurema 
rõhuasetuse laienemisprotsessi poliitilisele 
olemusele; toetab Lääne-Balkani riikide 
Euroopa-suunalisi tulevikuväljavaateid ja 
tunneb heameelt selle üle, et liikmesriigid 
kinnitasid sellele ühehäälselt toetust, nagu 
on sätestatud 6. mai 2020. aasta Zagrebi 
deklaratsioonis, samuti otsuse üle alustada 
ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-
Makedooniaga; kutsub nõukogu ja 
komisjoni üles alustama nende kahe riigiga 
viivitamata valitsustevahelisi konverentse 
ja üldisemalt ühinemisprotsessi 
kiirendama, kuna Lääne-Balkani riigid 
kuuluvad geograafiliselt, ajalooliselt ja 
kultuuriliselt Euroopasse; nõuab tungivalt, 
et eelkõige Bulgaaria lõpetaks vastuseisu 
Põhja-Makedooniaga peetava 
valitsustevahelise konverentsi avamisele; 
rõhutab, et nende riikide lõimumine 
Euroopa Liiduga on väga oluline kogu 
maailmajao stabiilsuse ja julgeoleku 
seisukohast, samuti selleks, et ELil oleks 
mõjujõud nii piirkonnas kui ka sellest 
kaugemal; rõhutab, et ühinemisprotsess 
peaks tooma kaasa kestlikud 
demokraatlikud, majanduslikud ja 
ökoloogilised muutused ning sotsiaalse 
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tulemuspõhine ning tugineb rangetele ja 
ausatele tingimustele, mis on kooskõlas 
Kopenhaageni kriteeriumite 
rakendamisega; kordab, et reformide 
tegemine peab olema kohapeal selgelt 
tuntav ning rõhutab vajadust esitada 
selged, läbipaistvad ja ühtsed 
ühinemiskriteeriumid, pakkuda kogu 
protsessi vältel pidevalt poliitilist, rahalist 
(IPA III) ja tehnilist tuge ning muuta 
edusammude mõõtmist selgemaks; 
rõhutab, et kandidaatriigid ja potentsiaalsed 
kandidaatriigid peavad olema vastavuses 
kõrge esindaja / asepresidendi ELi nimel 
tehtud ÜVJP asjakohaste 
deklaratsioonidega ning nõukogu 
otsustega;

lähenemise ning tagama heanaaberlikud 
suhted ja piirkondliku koostöö; tuletab 
meelde, et laienemisprotsess on 
tulemuspõhine ning tugineb rangetele ja 
ausatele tingimustele, mis on kooskõlas 
Kopenhaageni kriteeriumite 
rakendamisega; kordab, et reformide 
tegemine peab olema kohapeal selgelt 
tuntav, ning rõhutab vajadust esitada 
selged, läbipaistvad ja ühtsed 
ühinemiskriteeriumid, pakkuda kogu 
protsessi vältel pidevalt poliitilist, rahalist 
(IPA III) ja tehnilist tuge ning muuta 
edusammude mõõtmist selgemaks; 
rõhutab, et kandidaatriigid ja potentsiaalsed 
kandidaatriigid peavad olema vastavuses 
kõrge esindaja / asepresidendi ELi nimel 
tehtud ÜVJP asjakohaste 
deklaratsioonidega ning nõukogu 
otsustega;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. nõuab sellega seoses piirkonnaga 
sihipärast ja mitmetahulist koostööd, 
toetudes ühisel ELi narratiivil, mis 
edendab ühiseid katsumusi (näiteks rahu, 
julgeoleku ja jõukuse edendamine) 
lahendada aitavaid strateegiaid, tagades 
samas kliimamuutustest tulenevate ohtude 
vastu võitlemiseks ühise rinde; rõhutab 
Ladina-Ameerika olulisust Euroopa Liidule 
ning kutsub üles jätkama selle piirkonna 
pidamist ÜVJP jaoks geostrateegiliselt 
ülioluliseks, osalema demokraatia ja 
inimõiguste edendamises selles piirkonnas 
ning panustama ka selle majanduslikku 
arengusse; rõhutab, et õigusriigi põhimõtte 
ning stabiilse poliitilise ja õigusliku 
raamistiku austamine, sealhulgas võitlus 
korruptsiooni ja karistamatuse vastu, 
samuti demokraatia suunas liikumine ning 
inimõiguste austamine ja põhivabaduste 
edendamine, on nurgakivid Ladina-
Ameerika ja Kariibi piirkonna riikidega 
sügavama lõimumise ja nendega koostöö 
jaoks; rõhutab Tšiili ja Mehhikoga 
sõlmitud üldlepingute ning ELi ja 
Mercosuri vahelise assotsiatsioonilepingu 
läbivaatamise jätkamise ja lõpuleviimise 
tähtsust, toonitades ka, et need riigid on 
ELi olulised liitlased ja partnerid; 
väljendab sügavat muret austuse 
puudumise üle demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtte suhtes ning demokraatlikult 

47. nõuab sellega seoses piirkonnaga 
sihipärast ja mitmetahulist koostööd, 
toetudes ühisele ELi narratiivile, mis 
edendab ühiseid probleeme (näiteks rahu, 
julgeoleku ja jõukuse edendamine) 
lahendada aitavaid strateegiaid, tagades 
samas kliimamuutustest tulenevate ohtude 
vastu võitlemiseks ühise rinde; rõhutab 
Ladina-Ameerika olulisust Euroopa Liidule 
ning nõuab, et seda piirkonda peetaks 
jätkuvalt ÜVJP jaoks geostrateegiliselt 
ülioluliseks, osaledes demokraatia ja 
inimõiguste edendamises selles piirkonnas 
ning panustades ka selle majanduslikku 
arengusse; rõhutab, et õigusriigi põhimõtte 
ning stabiilse poliitilise ja õigusliku 
raamistiku austamine, sealhulgas võitlus 
korruptsiooni ja karistamatuse vastu, 
samuti demokraatia suunas liikumine ning 
inimõiguste austamine ja põhivabaduste 
edendamine, on nurgakivid Ladina-
Ameerika ja Kariibi piirkonna riikidega 
sügavama lõimumise ja nendega koostöö 
jaoks; väljendab sügavat muret 
demokraatia ja õigusriigi põhimõtte vähese 
austamise pärast ning demokraatlikult 
valitud opositsiooniliidrite, ajakirjanike, 
üliõpilaste ja inimõiguste kaitsjate, eriti 
keskkonnateemadega tegelevate inimeste ja 
nende advokaatide vastu suunatud 
rünnakute pärast; 
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valitud opositsiooniliidrite, ajakirjanike, 
üliõpilaste ja inimõiguste kaitsjate, eriti 
keskkonnateemadega tegelevate inimeste ja 
nende advokaatide vastu suunatud 
rünnakute üle; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. rõhutab oma toetust ühtse 
kaitsepoliitika järkjärgulisele 
määratlemisele ja edendamisele, mille 
eesmärk on tugevdada ÜJKPd ning selle 
aluslepingutes sätestatud eesmärke ja 
ülesandeid, ning sellise kaitsekoostöö liidu 
kujundamisele, kus tunnustatakse 
neutraalsete riikide konkreetset 
põhiseaduslikku olukorda ning mis 
põhineb selgetel strateegilistel eesmärkidel 
ja on suunatud inimeste turvalisuse ja 
kestliku rahu saavutamisele; kiidab seoses 
sellega heaks algatuse võtta 2022. aastal 
vastu strateegilised suunised; rõhutab 
vajadust veelgi tugevdada ELi ja NATO 
vahelisi suhteid, rõhutades nende 
omavahelist sobivust ja strateegilist 
tähtsust; kutsub Euroopa riike üles 
investeerima rohkem oma kaitsevõimesse, 
tasakaalustama vastutust NATOs ja 
muutuma USA-le võrdsemaks partneriks; 
tunnustab ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika missioonide ja 
operatsioonide panust rahvusvahelise rahu, 
julgeoleku ja stabiilsuse tagamisse; kiidab 
heaks Euroopa rahutagamisrahastu loomise 
suunas tehtud edusammud; toonitab 
vajadust hakata deklaratsioonide 
koostamise asemel tegutsema, eelkõige 
ELile tõelise Euroopa kaitsesektori 
tööstusliku baasi loomise teel, kasutades 
selleks piisavalt suure eelarvega Euroopa 

57. rõhutab oma toetust ühtse 
kaitsepoliitika järkjärgulisele 
määratlemisele ja edendamisele, mille 
eesmärk on tugevdada ÜJKPd ning selle 
aluslepingutes sätestatud eesmärke ja 
ülesandeid, ning sellise usaldusväärse 
süvendatud kaitsekoostöö sisseseadmisele, 
kus tunnustatakse neutraalsete riikide 
konkreetset põhiseaduslikku olukorda ning 
mis põhineb selgetel strateegilistel 
eesmärkidel ja on suunatud inimeste 
turvalisuse ja kestliku rahu saavutamisele; 
kiidab seoses sellega heaks algatuse võtta 
2022. aastal vastu strateegilised suunised; 
rõhutab vajadust veelgi tugevdada ELi ja 
NATO vahelisi suhteid, rõhutades nende 
omavahelist sobivust ja strateegilist 
tähtsust; kutsub Euroopa riike üles 
investeerima rohkem oma kaitsevõimesse, 
tasakaalustama vastutust NATOs ja 
muutuma USA-le võrdsemaks partneriks; 
tunnustab ÜJKP missioonide ja 
operatsioonide panust rahvusvahelise rahu, 
julgeoleku ja stabiilsuse tagamisse; kiidab 
heaks Euroopa rahutagamisrahastu loomise 
suunas tehtud edusammud; toonitab 
vajadust hakata deklaratsioonide 
koostamisele lisaks tegutsema, eelkõige 
ELile tõelise Euroopa kaitsesektori 
tööstusliku baasi loomise teel, kasutades 
selleks mitmesuguseid Euroopa 
koostööprojekte kaitsevaldkonna 
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Kaitsefondi ning rakendades alalist 
kiiremini ja sidusamalt struktureeritud 
koostööd, millega püüeldakse ELi 
strateegilise autonoomia suunas, 
võimaldades ELil edendada integreeritumat 
kaitsevarustuse siseturgu; rõhutab, kui 
tähtis on korraldada kaasavaid 
konsultatsioone mitme sidusrühma 
osalusel, et edendada julgeoleku- ja 
kaitseküsimustes ühise strateegilise kaitse 
kultuuri;

uuringute, arengu, soetamise ja 
hooldamise alal, mis hõlmavad 
tarnekindluse korraldusi, ning tagada 
alalise struktureeritud koostöö kiirem ja 
sidusam rakendamine, millega püüeldakse 
täielikult toimiva ja väga usaldusväärse 
ÜJKP suunas, võimaldades ELil edendada 
integreeritumat kaitsevarustuse siseturgu; 
rõhutab, kui tähtis on korraldada kaasavaid 
konsultatsioone mitme sidusrühma 
osalusel, et edendada julgeoleku- ja 
kaitseküsimustes ühise strateegilise kaitse 
kultuuri;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

63. juhib tähelepanu keskmises ja 
pikemas perspektiivis ohtudele, millega 
tuleb ÜVJP raames tulevikus tegelema 
hakata, sealhulgas julgeolekuohud, mille 
on põhjustanud autoritaarsed režiimid, 
valitsusvälised osalejad, kliimamuutused, 
küberohud, keemilised, bioloogilised, 
radioloogilised ja tuumarünnakud, 
hübriidohud, sealhulgas tehisintellekti 
laialdasem kasutamine, 
desinformatsioonikampaaniad, 
kosmosevõidujooks, selle militariseerimine 
ja kujunemisjärgus tehnoloogiad, terrorism 
ja kontrollimatud rändevood ning juba 
olemasolevad geopoliitilised katsumused; 
rõhutab, et EL peab tegema hübriidohtude 
määratlemisel ja tuvastamisel edusamme; 
palub ELil suurendada nende ohtudega 
seotud teadlikkust ning luua ühine 
kaitsevõime; rõhutab, et selliste ohtudega 
saab võidelda vaid kooskõlastatud tegevuse 
kaudu ning õigeaegse ja piisava 
investeerimise kaudu Euroopa 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni; 
tervitab Euroopa Parlamendi tehisintellekti 
digiajastul käsitleva erikomisjoni loomise 
foorumina, kus on võimalik lahendada 
tehisintellektiga seotud strateegilisi 
probleeme; peab oluliseks ELi poliitika 
sise- ja välisaspektide vahelise parema 
seose loomist tagamaks, et ELi poliitika 
järgiks ÜVJP eesmärke, sealhulgas ELi 

63. juhib tähelepanu keskmises ja 
pikemas perspektiivis ohtudele, millega 
tuleb ÜVJP raames tulevikus tegelema 
hakata, sealhulgas julgeolekuohud, mille 
on põhjustanud autoritaarsed režiimid, 
valitsusvälised osalejad, kliimamuutused, 
küberohud, keemilised, bioloogilised, 
radioloogilised ja tuumarünnakud, 
hübriidohud, sealhulgas tehisintellekti 
laialdasem kasutamine, 
desinformatsioonikampaaniad, 
kosmosevõidujooks, selle militariseerimine 
ja kujunemisjärgus tehnoloogiad, populism 
ja terrorism ning juba olemasolevad 
geopoliitilised katsumused; rõhutab, et EL 
peab tegema hübriidohtude määratlemisel 
ja tuvastamisel edusamme; nõuab, et EL 
suurendaks nende ohtudega seotud 
teadlikkust ning looks ühise kaitsevõime; 
rõhutab, et selliste ohtudega saab võidelda 
vaid kooskõlastatud tegevuse kaudu ning 
õigeaegse ja piisava investeerimise kaudu 
Euroopa teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni; tervitab Euroopa Parlamendi 
tehisintellekti digiajastul käsitleva 
erikomisjoni loomist foorumina, kus on 
võimalik lahendada tehisintellektiga seotud 
strateegilisi probleeme; peab oluliseks ELi 
poliitika sise- ja välisaspektide vahelise 
parema seose loomist tagamaks, et ELi 
poliitika järgiks ÜVJP eesmärke, 
sealhulgas ELi energiapoliitika 
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energiapoliitika valdkonnas; valdkonnas;
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