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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab liidu ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika järkjärgulise kujundamise 
olulisust, austades seejuures mõnede 
liikmesriikide neutraalset staatust; 
rõhutab, et kaitseküsimustes tuleb 
Euroopa tasandi koostööd tihendada, sest 
selle tulemusel ei suurene mitte ainult 
Euroopa ja selle kodanike julgeolek, vaid 
vähenevad ka kulud; märgib, et Euroopa 
kaitsekoostöö eesmärk on luua sünergiat 
ja vältida topeltkulutusi liikmesriikides; 
nõuab Euroopa Kaitsefondi ja sõjaväelise 
liikuvuse suuremat rahastamist, et igati 
edendada innovaatilise ja 
konkurentsivõimelise kaitsesektori 
tööstuslikku baasi, mis aitab kaasa liidu 
hädavajalikule strateegilisele 
autonoomiale;

välja jäetud
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Punkt 46 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46a. nõuab, et kaotataks kõik otsesed ja 
kaudsed relvatööstuse toetused;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46b. nõuab, et ühisele julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikale ette nähtud 
eelarvevahendid eraldataks täies ulatuses 
hoopis tegevusele, millega toetatakse 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, väikeseid ja 
keskmise suurusega 
põllumajandustootjaid, väikesemahulist 
kalapüüki ja tööstusarengut, eelkõige 
väiksema tööstusliku suutlikkusega 
liikmesriike, avaliku sektori 
investeeringuid, keskkonna- ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset, 
kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuri 
nautimise edendamist, mitmekeelsust ning 
rändajate ja pagulaste vastuvõtmist ja 
integreerimist;
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Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. rõhutab vajadust suurendada 
UNRWA rahastamist, tunnustades tema 
äärmiselt tähtsat rolli piirkondlikule 
stabiilsusele kaasaaitajana ja miljonitele 
Palestiina pagulastele elutähtsate teenuste 
ainulaadse pakkujana; rõhutab, et 
kavandatava suurendamise eesmärk on 
tagada UNRWA prognoositav rahastamine; 
rõhutab, kui oluline on lastele hariduse 
andmine sallivuse, rahu ja vastastikuse 
austuse seisukohast; kutsub komisjoni üles 
jätkama koostööd Palestiina omavalitsuse 
ja UNRWAga, et edendada Palestiina laste 
kvaliteetset haridust ning tagada jätkuvalt 
UNESCO standardite täielik järgimine;

50. rõhutab vajadust suurendada 
UNRWA rahastamist, tunnustades tema 
äärmiselt tähtsat rolli piirkondlikule 
stabiilsusele kaasaaitajana ja miljonitele 
Palestiina pagulastele elutähtsate teenuste 
ainulaadse pakkujana; rõhutab, et 
kavandatava suurendamise eesmärk on 
tagada UNRWA prognoositav rahastamine; 
rõhutab, kui oluline on kõigile lastele 
tervikliku ja laiaulatusliku hariduse 
andmine; kutsub komisjoni üles jätkama 
koostööd Palestiina omavalitsuse ja 
UNRWAga, et edendada Palestiina laste 
kvaliteetset haridust ning tagada jätkuvalt 
UNESCO standardite täielik järgimine; 
nõuab tungivalt, et komisjon kohaldaks 
Palestiina kodanikuühiskonnaga tehtavas 
koostöös samu standardeid kui koostöös 
Iisraeli kodanikuühiskonnaga;
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Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. väljendab sügavat muret 
Afganistanis valitseva olukorra pärast; on 
veendunud, et Afganistanile ja selle 
naaberriikidele antava humanitaarabi 
eelarvet tuleks oluliselt suurendada, et 
toetada ja kaitsta haavatavaid afgaane ja 
nende perekondi; nõuab ka, et kogu 
rahasumma, mis on ette nähtud Afganistani 
sõltumatutele arengu- ja 
humanitaarabiorganisatsioonidele, 
eraldataks nendele organisatsioonidele 
otse, kasutamata vahendajana Talibani 
valitsust; otsustab suurendada 
humanitaarabi rahastamist 20 % võrra, 
võttes arvesse Afganistanis ja muudes 
maailma osades valitsevast olukorrast 
tulenevaid eeldatavaid vajadusi, mida tuleb 
rahastada solidaarsus- ja hädaabireservist, 
seda nii siseselt kui ka väliselt, ning mis 
võivad viia rahaliste puudujääkideni;

52. väljendab sügavat muret 
Afganistanis valitseva olukorra pärast; on 
veendunud, et Afganistanile ja selle 
naaberriikidele antava humanitaarabi 
eelarvet tuleks oluliselt suurendada, et 
toetada ja kaitsta haavatavaid afgaane, eriti 
naisi, lapsi ja tõsiselt sihikule võetud 
riskirühmi, ja nende perekondi; nõuab ka, 
et kogu rahasumma, mis on ette nähtud 
Afganistani sõltumatutele arengu- ja 
humanitaarabiorganisatsioonidele, 
eraldataks nendele organisatsioonidele 
otse, kasutamata vahendajana Talibani 
valitsust; otsustab suurendada 
humanitaarabi rahastamist 20 % võrra, 
võttes arvesse Afganistanis ja muudes 
maailma osades valitsevast olukorrast 
tulenevaid eeldatavaid vajadusi, mida tuleb 
rahastada solidaarsus- ja hädaabireservist, 
seda nii siseselt kui ka väliselt, ning mis 
võivad viia rahaliste puudujääkideni;
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Punkt 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. toonitab liidu üleilmseid pingutusi 
pagulaste toetamisel ja tuletab meelde 
Türgi ja teiste vastuvõtvate riikide, 
sealhulgas Vahemere lõunapiirkonna 
riikide tähtsat rolli pagulaste, eelkõige 
Süüria pagulaste vastuvõtmisel; kinnitab 
veel kord, et liit ja selle liikmesriigid 
peavad vastuvõtvates riikides asuvaid 
Süüria pagulasi ka edaspidi tulemuslikult ja 
kontrollitult aitama; rõhutab, et Süüria 
pagulaste vajaduste tulevast rahastamist ei 
võetud mitmeaastase finantsraamistiku ega 
naabruspiirkonna, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö instrumendi 
„Globaalne Euroopa“ läbirääkimistel 
arvesse ning seetõttu ei tohiks seda katta 
kavandatud vahenditest, sealhulgas 
naabruspiirkonna, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö instrumendi 
„Globaalne Euroopa“ reservist, kuna 
Süüria, Iraagi ja muude riikide pagulastele 
mõeldud pakett ei ole ette nähtud uue kriisi 
või ettenägematutele vajaduste katmiseks; 
nõuab, et ELi Türgi pagulasrahastu mis 
tahes järglast rahastataks uutest 
assigneeringutest ja liikmesriikide 
täiendavatest osamaksetest ning et sellega 
peaks kaasnema mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse vastav 
muutmine, et suurendada rubriigi 6 
ülemmäära, et võtta arvesse ELi 
välistegevuse tegelikke rahalisi vajadusi;

54. toonitab liidu üleilmseid pingutusi 
pagulaste toetamisel ja tuletab meelde 
vastuvõtvate riikide, sealhulgas Vahemere 
lõunapiirkonna riikide tähtsat rolli 
pagulaste, eelkõige Süüria pagulaste 
vastuvõtmisel; mõistab hukka Türgi 
tungimise Süüria kirdeossa ning tuletab 
meelde, et selle tagajärjel on hukkunud 
arvukalt tsiviilisikuid ning on suurenenud 
ka pagulaste arv; nõuab seetõttu Türgile 
pühendatud eelarveridade kohandamist, 
säilitades samas kodanikuühiskonna 
osalejate rahalise toetamise; kinnitab veel 
kord, et liit ja selle liikmesriigid peavad 
vastuvõtvates riikides asuvaid Süüria 
pagulasi ka edaspidi tulemuslikult ja 
kontrollitult aitama; rõhutab, et Süüria 
pagulaste vajaduste tulevast rahastamist ei 
võetud mitmeaastase finantsraamistiku ega 
naabruspiirkonna, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö instrumendi 
„Globaalne Euroopa“ läbirääkimistel 
arvesse ning seetõttu ei tohiks seda katta 
kavandatud vahenditest, sealhulgas 
naabruspiirkonna, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö instrumendi 
„Globaalne Euroopa“ reservist, kuna 
Süüria, Iraagi ja muude riikide pagulastele 
mõeldud pakett ei ole ette nähtud uue kriisi 
või ettenägematutele vajaduste katmiseks; 
nõuab, et ELi Türgi pagulasrahastu mis 
tahes järglast rahastataks uutest 
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assigneeringutest ja liikmesriikide 
täiendavatest osamaksetest ning et sellega 
peaks kaasnema mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse asjakohane 
muutmine, et suurendada rubriigi 6 
ülemmäära, et võtta arvesse ELi 
välistegevuse tegelikke rahalisi vajadusi; 
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Punkt 59 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

59a. teeb ettepaneku kärpida kõigi 
komisjoni liikmete igakuist põhipalka 
50 %;
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