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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. edendab ja kaitseb ELi rolli 
usaldusväärse partnerina kogu maailmas, 
kolmandate osapoolte eelistatud valitud 
partnerina, põhimõttelise, ent mitte 
dogmaatilise ausa vahendajana, 
konfliktide lahendamise ja 
vahendamisega tegeleva osalejana, 
edendades ennekõike diplomaatiat ning 
dialoogi, et läheneda üleilmsetele 
konfliktidele konstruktiivselt, kestliku 
arengu juhtiva elluviija ja mitmepoolse 
raamistiku peamise panustajana, ent ka 
üleilmse osalejana, kes on ELi enda 
väärtuste ja huvide kaitsmiseks valmis 
toimima autonoomselt ja otsustavalt ning 
kes tagab kohusetundlikult enda 
turvalisust ning edendab rahvusvahelist 
rahu ja stabiilsust, tuginedes ÜRO 
põhikirja ja liikmesriikide õigusaktide 
põhimõtetele ja väärtustele ning austades 
reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda; 
on seisukohal, et maailmas ELi mõju 
suurendamiseks ja liidu positiivse jõu 
mudeli üleilmseks edendamiseks ning 
vastutustundliku rolli edendamiseks 
üleilmses juhtimises, samuti strateegilise 
vastutuse võtmiseks oma vahetus 
naabruses on vajalik loomingulisus, 
ettenägelik hoiak ning suurem ühtsus ja 
solidaarsus liikmesriikide vahel, samuti 
liikmesriikide panus ja ressursid;

2. tuletab meelde, et rahvusvahelise 
rahu ja stabiilsuse tagamine ei kuulu ELi 
pädevusse, vaid et vastavalt ÜRO 
põhikirjale on riigid andnud selleks 
mandaadi ÜRO-le; on seisukohal, et 
maailmas ELi mõju suurendamiseks või 
liidu nn positiivse jõu mudeli 
edendamiseks ei ole õiguslikku alust; 
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3. rõhutab, et maailma kasvav 
ebastabiilsus, üha enam vastasseisu 
õhutav keskkond, mitmepoolsuse 
vähenemine ja autoritaarsuse kasv, 
samuti mitmetahulised üleilmsed 
probleemid, eriti üha pingelisem õhustik, 
mis toob kaasa relvastatud konfliktide 
(muu hulgas Euroopa ida- ja lõunapiiril) 
jätkumise ja mõnikord taasalustamise, 
terrorism, kliimamuutused ja 
loodusvarasid ähvardavad ohud, 
kontrollimatud rändevood, tervisega seotud 
riskid ning hübriidohud (sealhulgas 
desinformatsioonikampaaniad, aktiivsed 
meetmed ja küberründed) peaks viima ELi 
selleni, et arendada oma strateegilist 
autonoomiat ja tugevdada samal ajal 
koostööd oma liitlastega; rõhutab sellega 
seoses, kui oluline on liidu jaoks 
strateegilisema koostöö loomine 
kolmandate riikidega, mis põhineb 
usaldusel ja vastastikusel kasul, ning 
liitude loomine samu seisukohti jagavate 
demokraatlike riikidega, sealhulgas 
lõunapoolkeral, ning vajaduse korral 
ajutiste koalitsioonide rajamine teiste 
mõttekaaslastega; 

3. rõhutab, et maailma kasvav 
ebastabiilsus ja enneolematute 
ülemaailmsete katsumuste esilekerkimine, 
sh relvakonfliktid, mida õhutavad sellised 
riigid nagu Türgi, terrorism, 
kontrollimatud rändevood, tervisega seotud 
riskid, hübriidohud ja küberründed, ei 
peaks viima ELi mitte selleni, et arendada 
oma strateegilist autonoomiat, vaid peaks 
panema liikmesriigid looma rohkem 
strateegilisi liite samu seisukohti jagavate 
demokraatlike riikidega ja rajama 
vajaduse korral ajutisi koalitsioone muude 
partneritega; 
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5. väljendab muret valitsuste ja 
valitsusväliste osalejate toetatud 
desinformatsiooni- ja 
propagandakampaaniate enneolematu 
ulatuse suhtes, sealhulgas Euroopa 
naabruses ja eelkõige Lääne-Balkani 
riikides, kuna need avaldavad 
ühiskondadele laastavat mõju; mõistab 
hukka pahatahtlike kavatsustega teabe 
manipuleerimise ja relvana kasutamise, 
sealhulgas riiklike, piirkondlike ja 
valitsusväliste osalejate poolt, samuti 
platvormid ja organisatsioonid, mida 
autoritaarsed kolmandad riigid 
kasutavad, et Euroopa erakondi ja 
poliitilisi huvirühmi otseselt ning kaudselt 
rahastada ja mõjutada; kiidab heaks ELi 
institutsioonide ülivajaliku reageerimise 
mainitud uutele katsumustele, näiteks 
parlamendis uue erikomisjoni 
sisseseadmise, mis käsitleb välissekkumist 
ELi demokraatlikesse protsessidesse, 
sealhulgas desinformatsiooni, ning kiidab 
heaks, et nõukogu võttis vastu otsuse 
piiravate meetmete kohta, millega 
takistada liitu või selle liikmesriike 
ähvardavaid küberründeid5; rõhutab, et 
reageerida tuleb selliselt, et see ei piira 
põhiõigusi ja -vabadusi; juhib tähelepanu 
ELi tõhusa strateegilise teabevahetuse 
olulisusele ning kiidab Euroopa 

5. väljendab muret selle pärast, millist 
meetodit kasutatakse väidetava 
välissekkumise ja desinformatsiooni vastu 
võitlemiseks; on seisukohal, et 
väljendusvabadust tuleks austada, ning 
hoiatab, et EL peaks olema valvel, et mitte 
muutuda väidetava desinformatsiooni 
vastu võitlemisel vastupropaganda 
masinaks või isehakanud 
tõeministeeriumiks;
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välisteenistuse strateegilise 
kommunikatsiooni töörühma tugevdamist 
ja selle jõupingutusi 
desinformatsioonikampaaniate 
tuvastamisel ja mahasurumisel; rõhutab, 
et EL peaks veelgi tugevdama oma 
suutlikkust ennetavalt võidelda 
demokraatiat ohustavate valeuudiste ja 
desinformatsiooniga, ning parandama 
oma julgeolekukultuuri, et oma teabe- ja 
sidevõrke paremini kaitsta; kutsub ELi 
üles hakkama hübriidohtude ning 
autoritaarsete režiimide kahjuliku mõju 
(mis puudutab eelkõige maailma 
demokraatlikke valitsemistavasid ja 
eraettevõtjaid) vastu suunatud kollektiivse 
enesekaitse ja koostöö raamistiku 
eestvedajaks; rõhutab seetõttu, et EL 
peaks tugevdama oma liite teiste 
üleilmsete demokraatlike osalejatega, et 
selliste ohtudega globaalselt toime tulla, 
sealhulgas reformitud ja vastupidavamate 
mitmepoolsete institutsioonide kaudu;
___________________
5 Nõukogu 17. mai 2019. aasta 
otsus (ÜVJP) 2019/797 piiravate 
meetmete kohta, millega takistada liitu või 
selle liikmesriike ähvardavaid 
küberründeid, ELT L 129I, 17.5.2019, 
lk 13.
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13. kahetseb edusammude puudumist, 
et parandada otsustamisprotsessi ÜVJP 
teemadel, mis mõjutab ELi tegevuse ja 
otsustusprotsessi tõhusust, kiirust ja 
usutavust rahvusvahelisel areenil; kutsub 
liikmesriike üles alustama kiiresti arutelu 
võimaluse üle liikuda ühehäälsust 
nõudvalt hääletuselt kvalifitseeritud 
häälteenamust nõudvale hääletusele 
vähemalt ÜVJP valitud valdkondades (nt 
inimõiguste ja sanktsioonide otsused), 
kuna see on konkreetne vahend ELi mõju 
tugevdamiseks rahvusvahelisel tasandil;

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
seisaksid vastu mis tahes üleminekule 
ühehäälsust nõudvalt hääletuselt 
kvalifitseeritud häälteenamust nõudvale 
hääletusele mis tahes ÜVJP valdkonnas, 
kuna see kahjustaks korvamatult ja 
pöördumatult liikmesriikide suveräänsust;
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16. toetab ELi-ülest arutelu uute 
koostöövormide üle (sealhulgas Euroopa 
julgeolekunõukogu), sest on viimane aeg 
ametlikult luua tõhusad korraldused ja 
institutsioonid ELi välis- ja 
julgeolekupoliitika sidususe ja mõju 
suurendamiseks; usub, et seda ideed 
tuleks arutada Euroopa tuleviku teemalise 
konverentsi raames, ning kordab oma 
üleskutset luua kaitseministrite nõukogu; 

välja jäetud
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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 ÜRO 
Julgeolekunõukogu praegune ülesehitus ja 
toimimine, eelkõige selle alalised liikmed, 
on selles rahvusvahelises organisatsioonis 
parim stabiilsuse ja tasakaalu tagatis; on 
vastu Julgeolekunõukogus Euroopa 
Liidule eraldi koha määramisele;
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32. on seisukohal, et EL vajab kiiresti 
parema geopoliitilise ja üldise strateegia 
määratlemist oma lühi-, keskpika- ja 
pikaajalisteks suheteks Türgiga, seda 
eelkõige jätkuvate tagasilöökide tõttu 
demokraatia vallas ja Türgi üha jõulisema 
välispoliitilise enesekehtestamise valguses, 
mis on eskaleerinud pingeid Vahemere 
idaosa piirkonnas ja mõjunud 
destabiliseerivalt, ohustades piirkondade 
rahu ja stabiilsust Vahemere idaosas, 
Lähis-Idas ja Lõuna-Kaukaasias, samuti 
selle rolli tõttu Süürias, Iraagis, Liibüas ja 
Mägi-Karabahhis toimuvates konfliktides;

32. on seisukohal, et EL peab kiiresti ja 
jäädavalt lõpetama Türgiga igasugused 
ühinemisläbirääkimised ning peatama 
viivitamatult igasuguse rahastamise, kuna 
Türgi ei ole Euroopa riik ja on korduvalt 
õõnestanud Euroopa põhimõtteid ja 
väärtusi, seda eelkõige jätkuvate 
tagasilöökide tõttu demokraatia vallas ja 
Türgi üha jõulisema välispoliitilise 
enesekehtestamise valguses, mis on 
eskaleerinud pingeid Vahemere idaosa 
piirkonnas ja mõjunud destabiliseerivalt, 
ohustades piirkondade rahu ja stabiilsust 
Vahemere idaosas, Lähis-Idas ja Lõuna-
Kaukaasias, samuti selle rolli tõttu Süürias, 
Iraagis, Liibüas ja Mägi-Karabahhis 
toimuvates konfliktides;
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64. rõhutab vajadust arendada välja 
ühtne kliimapoliitikaga seotud ÜVJP 
mõõde, kuna kliimamuutused mängivad 
üha enam majanduslikult, sotsiaalselt ja 
poliitiliselt destabiliseerivat rolli ning 
mitmekordistavad riske;

välja jäetud
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