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Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus V

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

V. arvestades, et Kreml jätkab 
hübriidsekkumist ELi sisepoliitikasse ja 
demokraatlikesse protsessidesse, väärinfo 
levitamist ja propagandat, mis ohustavad 
ELi põhiväärtusi, st demokraatia, võrdsuse, 
õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste 
austamist, ning on võimelised õõnestama 
riikide valitsuste poliitikat, levitama laimu 
ja edastama lääne kui vaenlase kuvandit, 
propageerima viha, sallimatust ja 
nõukogude nostalgiat ning 
lõppkokkuvõttes süvendama Venemaa ja 
Euroopa vahelist lõhet, eelkõige nende 
riikidega, mis varem kuulusid 
sotsialismiblokki; arvestades, et Venemaa 
küberründed on pidevalt suunatud nii ELi 
kui ka selle liikmesriikide institutsioonide, 
samuti strateegilise tähtsusega objektide ja 
demokraatlike protsesside, näiteks 
valimiste pihta; arvestades, et Putini 
režiimi toetab Venemaa õigeusu kiriku 
kõrgeim hierarhia; arvestades, et Venemaa 
seadused võimaldavad represseerida 
äärmuslikuks peetavaid usurühmasid;

V. arvestades, et Kreml jätkab 
hübriidsekkumist ELi sisepoliitikasse ja 
demokraatlikesse protsessidesse, väärinfo 
levitamist ja propagandat, mis ohustavad 
ELi põhiväärtusi, st demokraatia, võrdsuse, 
õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste 
austamist, ning on võimelised õõnestama 
riikide valitsuste poliitikat, levitama laimu 
ja edastama lääne kui vaenlase kuvandit, 
propageerima viha, sallimatust ja 
nõukogude nostalgiat ning 
lõppkokkuvõttes süvendama Venemaa ja 
Euroopa vahelist lõhet, eelkõige nende 
riikidega, mis varem kuulusid 
sotsialismiblokki; arvestades, et Venemaa 
küberründed on pidevalt suunatud nii ELi 
kui ka selle liikmesriikide institutsioonide, 
samuti strateegilise tähtsusega objektide ja 
demokraatlike protsesside, näiteks 
valimiste pihta; arvestades, et Putini 
režiimi toetab Venemaa õigeusu kiriku 
kõrgeim hierarhia; arvestades, et Venemaa 
seadused võimaldavad represseerida 
äärmuslikuks peetavaid usurühmasid; 
arvestades, et hiljutised andmed Venemaa 
ametnike, sealhulgas julgeolekuteenistuse 
liikmete, ja Kataloonia separatistide 
rühma esindajate vaheliste tihedate ja 
korrapäraste kontaktide kohta Hispaanias 
nõuavad põhjalikku uurimist; arvestades, 
et see võib olla järjekordne näide 
Venemaa sekkumisest liikmesriikide 
asjadesse ja Venemaa pidevatest katsetest 



AM\1238530ET.docx PE696.013v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

kasutada ära kõiki asjaolusid, mis võivad 
edendada ELi sisemist destabiliseerimist;
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 a)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

a) EL peab oma välispoliitikat 
põhjalikult reformima, et tõestada 
usaldusväärselt, et ta suudab välispoliitika 
valdkonnas otsuseid teha ja tegutseda, 
sealhulgas laiendades ELi nimel 
tegutsevate Euroopa välisteenistuse ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 
pädevusi, et tagada, et see poliitika annab 
suurema autonoomia ja määrab selged 
kohustused, kaotab ühehäälsuse nõude 
välispoliitilistes küsimustes, kindlustab 
liikmesriikide poolt selgema suhtluse ja 
juhtimise ning kaitseb samas ühtsust ja 
Euroopa-sisest solidaarsust; lisaks peaks 
EL tugevdama oma rolli ülemaailmse 
osalejana, samuti ELi institutsioonide 
suutlikkust, mitte lubama Venemaal jätkata 
nn kahepoolsete suhete loomist ELiga, 
kuna Brüssel peaks olema ainus pealinn, 
kus peamised otsused ELi ja Venemaa 
kohta vastu võetakse;

a) EL peab oma välispoliitikat 
põhjalikult reformima, et näidata veenvalt 
oma ambitsioonikust mõjuka ülemaailmse 
osalejana ning suutlikkust teha 
õigeaegseid otsuseid ja võtta otsustavaid 
meetmeid välispoliitika valdkonnas, 
sealhulgas laiendades ELi nimel 
tegutsevate Euroopa välisteenistuse ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 
pädevusi, kaotades ühehäälsuse nõude 
välispoliitilistes küsimustes ning 
suurendades oma strateegilise analüüsi ja 
tegevuse suutlikkust; lisaks peaks EL 
tugevdama oma rolli ülemaailmse 
osalejana, samuti ELi institutsioonide 
suutlikkust, mitte lubama Venemaal jätkata 
nn kahepoolsete suhete loomist ELiga, 
kuna Brüssel peaks olema ainus pealinn, 
kus peamised otsused ELi ja Venemaa 
kohta vastu võetakse;

Or. en



AM\1238530ET.docx PE696.013v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

8.9.2021 A9-0259/33

Muudatusettepanek 33
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
fraktsiooni S&D nimel

Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
(2021/2042(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 af)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

af) EL peaks ELi tasandil võtma vastu 
välissekkumist käsitleva seaduse, et 
reguleerida muu hulgas poliitilise 
sekkumise ja desinformatsiooni 
valdkonnas tegutsevate registreeritud 
lobistide tööd;

af) EL peaks käsitlema Venemaa 
poolset teabega manipuleerimist ning 
püüdeid sekkuda demokraatlikesse 
protsessidesse ELi tasandil ja selle 
liikmesriikides, kaaludes ja kehtestades 
vajalikke vahendeid selle takistamiseks ja 
selle vastu võitlemiseks;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 r)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

r) märgib, et EL on üha enam 
kaasatud hübriidkonfliktidesse 
geopoliitiliste vastaste, sealhulgas 
Venemaaga; rõhutab, et need teod on eriti 
destabiliseeriva ja ohtliku iseloomuga, 
kuna need hägustavad sõja ja rahu vahelisi 
piire, destabiliseerivad demokraatlikke 
riike ja tekitavad sihtrühmaks olevas 
elanikkonnas kahtlusi; seetõttu peaksid EL 
ja selle liikmesriigid koostöös NATO ja 
tema partneritega, sealhulgas 
idapartnerlusriikidega, kellel on selles 
valdkonnas ainulaadsed kogemused ja 
teadmised, suurendama Venemaa 
hübriidsõjategevuse (sealhulgas 
manipuleerivate 
desinformatsioonikampaaniate, 
küberrünnete, spionaaži ja valimistesse 
sekkumise) jälgimist ja analüüsimist; 
eelkõige peaksid nad kiiresti tagama, et 
kasutusele võetakse piisavad ressursid, 
personal ja vahendid, mis võimaldavad 
Venemaa hübriidohtusid ja sekkumisi 
tuvastada, analüüsida, ära hoida, nende 
vastu võidelda ja neid kõrvaldada; eespool 
loetletu on eriti oluline seoses katsetega 
õõnestada Euroopa projekti, polariseerida 
ja lõhestada demokraatikke ühiskondi, 
kasutades selleks desinformatsiooni, ning 
toetada ja rahastada demokraatiavastaseid, 
populistlikke, äärmuslikke, peamiselt 
parempoolseid erakondi või poliitiliste 

r) märgib, et üha rohkem 
rahvusvahelisi osalejaid, nende hulgas 
Venemaa, rakendavad hübriidsõja 
strateegiaid, sealhulgas ELi ja selle 
liikmesriikide vastu; rõhutab, et need teod 
on eriti destabiliseeriva ja ohtliku 
iseloomuga, kuna need hägustavad sõja ja 
rahu vahelisi piire, destabiliseerivad 
demokraatlikke riike ja tekitavad 
sihtrühmaks olevas elanikkonnas kahtlusi; 
seetõttu peaksid EL ja selle liikmesriigid 
koostöös NATO ja tema partneritega, 
sealhulgas idapartnerlusriikidega, kellel on 
selles valdkonnas ainulaadsed kogemused 
ja teadmised, suurendama Venemaa 
hübriidsõjategevuse (sealhulgas 
manipuleerivate 
desinformatsioonikampaaniate, 
küberrünnete, spionaaži ja valimistesse 
sekkumise) jälgimist ja analüüsimist; 
eelkõige peaksid nad kiiresti tagama, et 
kasutusele võetakse piisavad ressursid, 
personal ja vahendid, mis võimaldavad 
Venemaa hübriidohtusid ja sekkumisi 
tuvastada, analüüsida, ära hoida, nende 
vastu võidelda ja neid kõrvaldada; eespool 
loetletu on eriti oluline seoses katsetega 
õõnestada Euroopa projekti, polariseerida 
ja lõhestada demokraatikke ühiskondi, 
kasutades selleks desinformatsiooni, ning 
toetada ja rahastada demokraatiavastaseid, 
populistlikke, äärmuslikke, peamiselt 
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separatistide jõudusid kogu Euroopas, 
sealhulgas küberruumis ning 
sotsiaalmeedia ja meediakanalite (nt Russia 
Today ja Sputnik) kaudu; ELis tegutsevad 
erakonnad, kes on hea meelega valmis 
saama kasu rahalistest vahenditest, mille 
Venemaa Föderatsioon teeb kättesaadavaks 
vastutasuks poliitilise või muud liiki 
toetuse eest, mida parlament või muud 
organisatsioonid pakuvad Venemaa 
poliitikameetmetele või eesmärkidele, 
kahjustades seega ELi huve ja väärtusi, 
kannavad moraalset ja poliitilist vastutust;

parempoolseid erakondi või poliitiliste 
separatistide jõudusid kogu Euroopas, 
sealhulgas küberruumis ning 
sotsiaalmeedia ja meediakanalite (nt Russia 
Today ja Sputnik) kaudu; ELis tegutsevad 
erakonnad, kes on hea meelega valmis 
saama kasu rahalistest vahenditest, mille 
Venemaa Föderatsioon teeb kättesaadavaks 
vastutasuks poliitilise või muud liiki 
toetuse eest, mida parlament või muud 
organisatsioonid pakuvad Venemaa 
poliitikameetmetele või eesmärkidele, 
kahjustades seega ELi huve ja väärtusi, 
kannavad moraalset ja poliitilist vastutust;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 v)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

v) eelkõige peaks EL jätkama 
institutsioonilise koostöö tegemist 
Venemaaga rahvusvahelistes 
organisatsioonides ja mitmepoolsete 
lepingute kaudu, näiteks Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon 
(OSCE), Arktika Nõukogu ja Euroopa 
Nõukogu, et edendada üksteist täiendavaid 
või võrdseid huve, näiteks 
keskkonnaküsimuste, nii Venemaa kui ka 
ELi rohepöörde, avatud taeva lepingu, 
tuumadesarmeerimise, relvastuse 
vähendamise ja relvastuskontrolli, Arktika-
küsimuste ja ühise laiaulatusliku 
tegevuskava (Iraani tuumalepe) 
valdkonnas; konkreetsemalt peaks EL 
kasutama ka Euroopa rohelist kokkulepet 
ja selle kliimaeesmärke, et teha koos 
Venemaaga tööd rohelise ülemineku nimel, 
eelkõige selleks, et kiirendada 
dekarboniseerimist, vähendada Venemaa 
CO2 heidet, mis vaatamata Venemaa poolt 
Pariisi kokkuleppe ratifitseerimisele ikka 
kasvab, suurendada energiatõhusust ja 
laiendada taastuvate energiaallikate 
kasutamist, milleks on Venemaal tohutult 
suur potentsiaal; EL saab aidata 
suurendada ka teadlikkust 
kliimamuutustest, mis levib Venemaal 
väga aeglaselt;

v) eelkõige peaks EL jätkama 
institutsioonilise koostöö tegemist 
Venemaaga rahvusvahelistes 
organisatsioonides ja mitmepoolsete 
lepingute kaudu, näiteks ÜROs, Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis 
(OSCE), Arktika Nõukogus ja Euroopa 
Nõukogus, et käsitleda kiireloomulisi 
piirkondlikke ja ülemaailmseid küsimusi, 
tegeleda konfliktide ennetamise ja 
lahendamisega ning edendada üksteist 
täiendavaid või ühiseid huve, näiteks 
keskkonnaküsimuste, nii Venemaa kui ka 
ELi rohepöörde, avatud taeva lepingu, 
tuumadesarmeerimise, relvastuse 
vähendamise ja relvastuskontrolli, Arktika-
küsimuste ja ühise laiaulatusliku 
tegevuskava (Iraani tuumalepe) valdkonnas 
ning seoses olukorraga Lähis-Idas, 
Liibüas ja Afganistanis; EL peaks tegema 
Venemaaga valikuliselt koostööd 
piirkondlikes ja ülemaailmsetes 
küsimustes, et kinnistada Venemaa 
kindlalt mitmepoolsesse koostöösse ja 
reeglitel põhinevasse rahvusvahelisse 
korda, takistades teda nii ohustamast 
julgeolekut ja heaolu, sealhulgas ELis ja 
Euroopa naabruses; konkreetsemalt peaks 
EL kasutama ka Euroopa rohelist 
kokkulepet ja selle kliimaeesmärke, et teha 
koos Venemaaga tööd rohelise ülemineku 
nimel, eelkõige selleks, et kiirendada 
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dekarboniseerimist, vähendada Venemaa 
CO2 heidet, mis vaatamata Venemaa poolt 
Pariisi kokkuleppe ratifitseerimisele ikka 
kasvab, suurendada energiatõhusust ja 
laiendada taastuvate energiaallikate 
kasutamist, milleks on Venemaal tohutult 
suur potentsiaal; EL saab aidata 
suurendada ka teadlikkust 
kliimamuutustest, mis levib Venemaal 
väga aeglaselt;

Or. en


