
AM\1240022ET.docx PE697.938v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

29.9.2021 A9-0250/9

Muudatusettepanek 9
Francisco José Millán Mon, Željana Zovko, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel 
Mato, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Miriam Lexmann, Pilar del Castillo Vera, Emil 
Radev, Isabel Wiseler-Lima, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Antonio López-Istúriz White, György Hölvényi, Franc Bogovič, Tomislav 
Sokol, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Arias 
Echeverría, Siegfried Mureşan, Pernille Weiss, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov 
Yordanov, Petri Sarvamaa, Paulo Rangel, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban 
González Pons, Loránt Vincze, Andrzej Halicki, Sunčana Glavak, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Andrey Kovatchev, Benoît Lutgen, Tomas Tobé, Tom 
Vandenkendelaere, David Lega, Rosa Estaràs Ferragut, Maria da Graça Carvalho, 
Javier Zarzalejos, Milan Zver, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Rasa Juknevičienė, 
Theodoros Zagorakis, Andreas Schwab, Seán Kelly, Hildegard Bentele, Eugen Tomac, 
Daniel Caspary, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ralf Seekatz, Tomáš Zdechovský, Karlo 
Ressler, Michaela Šojdrová, Lídia Pereira, Esther de Lange, Gheorghe Falcă, 
Marian-Jean Marinescu, Dan-Ştefan Motreanu, Marion Walsmann, Sven Simon, Sabine 
Verheyen, Markus Pieper, Radosław Sikorski, Annie Schreijer-Pierik, Salvatore 
De Meo, Niclas Herbst, Sandra Kalniete, Dolors Montserrat, Sara Skyttedal, Rainer 
Wieland, Andrey Novakov, Gheorghe-Vlad Nistor, Jörgen Warborn, Nuno Melo, 
Danuta Maria Hübner, José Manuel Fernandes, Marlene Mortler, Angelika Winzig, 
Leopoldo López Gil, Christophe Hansen

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
ELi ja USA suhete tulevik
(2021/2038(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 90

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

90. on veendunud, et EL peaks tegema 
USAga rohkem koostööd ja uuendama 
strateegilist partnerlust idapartnerluse 
riikide ja Lääne-Balkani riikidega, et luua 
seal vastupanuvõimelised, jõukad ja 
demokraatlikud paljurahvuselised 
ühiskonnad, mis suudavad vastu seista nii 
kohalike kui ka väliste autoritaarsete 
jõudude kahjulikule mõjule; tuletab 
meelde, et Lääne-Balkani riikide ja 
idapartnerluse riikide stabiilsus on tähtis nii 
selle piirkonna kui ka ELi rahu ja 
julgeoleku tagamiseks; väljendab heameelt 
selle üle, et USA kooskõlastab oma 
tegevust ELiga oluliselt rohkem, et toetada 

90. on veendunud, et EL peaks tegema 
USAga rohkem koostööd ja uuendama 
strateegilist partnerlust idapartnerluse 
riikide ja Lääne-Balkani riikidega, et luua 
seal vastupanuvõimelised, jõukad ja 
demokraatlikud paljurahvuselised 
ühiskonnad, mis suudavad vastu seista nii 
kohalike kui ka väliste autoritaarsete 
jõudude kahjulikule mõjule; tuletab 
meelde, et Lääne-Balkani riikide ja 
idapartnerluse riikide stabiilsus on tähtis nii 
selle piirkonna kui ka ELi rahu ja 
julgeoleku tagamiseks; väljendab heameelt 
selle üle, et USA kooskõlastab oma 
tegevust ELiga oluliselt rohkem, et toetada 



AM\1240022ET.docx PE697.938v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Lääne-Balkani riike teel Euroopa 
integratsiooni ja ELi liikmesuse suunas; on 
seisukohal, et korrapärane ja 
institutsionaliseeritud koordineerimine 
välisasjade nõukogu ja USA riigisekretäri 
vahel selles ja muudes välispoliitika 
küsimustes edendaks Atlandi-ülest dialoogi 
ja koostööd ühist huvi pakkuvates 
välispoliitika küsimustes ning edendaks 
Atlandi-ülesel tasandil poliitiliste 
seisukohtade edasist lähenemist; nõuab ELi 
kindlakäelist juhtimist ja tõhusat 
kooskõlastamist USAga, et suruda maha 
algatused, mille eesmärk on riigipiiride 
nihutamine, ning sarnased piirkondlikud 
algatused, mille eesmärk on süvendada 
etnilist lõhet ja segregatsiooni, ning 
võidelda Hiina investeeringute ja 
rahastamise probleemiga kogu piirkonnas 
ning selle mõjuga demokraatlikule 
valitsemistavale ja keskkonnale; rõhutab 
ELi ja USA tiheda koostöö ja 
koordineerimise olulisust riigi 
kaaperdamise, korruptsiooni, 
organiseeritud kuritegevuse, 
välissekkumise ja meediavabaduse vastaste 
rünnakute vastu võitlemisel ning õigusriigi 
põhimõtte, süvareformide, heanaaberlike 
suhete ja leppimise ning Euro-Atlandi 
integratsiooni eesmärgi edendamisel; 
rõhutab ELi juhtivat rolli Serbia ja Kosovo 
vaheliste suhete normaliseerimise 
protsessis;
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