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Muudatusettepanek 1
Loránt Vincze

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. rõhutab, et alaline struktureeritud 
koostöö (PESCO) aitab märkimisväärselt 
kaasa liikmesriikide tegevuse 
lähendamisele ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika valdkonnas ning on 
oluline samm aluslepingus sätestatud 
ühiskaitse eesmärgi saavutamise suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab tervitatavaks liikmesriikide 
huvi alalise struktureeritud koostöö 
(PESCO) vastu alates selle loomisest 
nõukogu 11. detsembri 2017. aasta 
otsusega (ÜVJP) 2017/2315, mida näitab 
nõukogu poolt PESCO raames seni 
käivitatud projektide märkimisväärne arv; 
julgustab osalevaid liikmesriike seda tööd 
jätkama ning keskenduma nende 
projektide kiirele ja tõhusale 
rakendamisele;

1. 1. märgib liikmesriikide osalemist 
alalises struktureeritud koostöös (PESCO) 
alates selle loomisest nõukogu 11. 
detsembri 2017. aasta otsusega (ÜVJP) 
2017/2315, mida näitavad nõukogu poolt 
PESCO raames seni käivitatud projektid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab tervitatavaks liikmesriikide 
huvi alalise struktureeritud koostöö 
(PESCO) vastu alates selle loomisest 
nõukogu 11. detsembri 2017. aasta 
otsusega (ÜVJP) 2017/2315, mida näitab 
nõukogu poolt PESCO raames seni 
käivitatud projektide märkimisväärne arv; 
julgustab osalevaid liikmesriike seda tööd 
jätkama ning keskenduma nende projektide 
kiirele ja tõhusale rakendamisele;

1. peab tervitatavaks liikmesriikide 
huvi alalise struktureeritud koostöö 
(PESCO) vastu alates selle loomisest 
nõukogu 11. detsembri 2017. aasta 
otsusega (ÜVJP) 2017/2315, mida näitab 
nõukogu poolt PESCO raames seni 
käivitatud projektide märkimisväärne arv; 
julgustab osalevaid liikmesriike seda tööd 
jätkama ning keskenduma nende projektide 
kiirele ja tõhusale rakendamisele; tuletab 
siiski meelde, et PESCO hõlmab ka 20 
siduvat kohustust, millele on pööratud 
palju vähem tähelepanu;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Victor Negrescu

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab tervitatavaks liikmesriikide 
huvi alalise struktureeritud koostöö 
(PESCO) vastu alates selle loomisest 
nõukogu 11. detsembri 2017. aasta 
otsusega (ÜVJP) 2017/2315, mida näitab 
nõukogu poolt PESCO raames seni 
käivitatud projektide märkimisväärne arv; 
julgustab osalevaid liikmesriike seda tööd 
jätkama ning keskenduma nende projektide 
kiirele ja tõhusale rakendamisele;

1. peab tervitatavaks liikmesriikide 
huvi alalise struktureeritud koostöö 
(PESCO) vastu alates selle loomisest 
nõukogu 11. detsembri 2017. aasta 
otsusega (ÜVJP) 2017/2315, mida näitab 
nõukogu poolt PESCO raames seni 
käivitatud projektide märkimisväärne arv; 
julgustab osalevaid liikmesriike seda tööd 
jätkama ning keskenduma nende projektide 
kiirele ja tõhusale rakendamisele, tagades 
samas kõigi liikmesriikide osalemise;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Loránt Vincze

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. väljendab heameelt, et PESCO 
kaasab kõiki liikmesriike, mida kajastab 
projektides osalejate suur arv;  on 
arvamusel, et PESCO peaks soodustama 
madalaid sisenemiskriteeriume ning 
olema kättesaadav väiksematele 
liikmesriikidele ja/või liikmesriikidele, 
kellel on madal kaitse-eelarve;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Brando Benifei

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. on seisukohal, et PESCO juhtimise 
ja operatiivsuutlikkuse järkjärguliseks 
parandamiseks oleks vaja määrata kõik 
täitevvolitusteta ja muud PESCO 
täitevmissioonid ELi liikmesriikide 
otsesesse vastutusalasse;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Brando Benifei

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. rõhutab, et PESCO loodi 
Lissaboni lepingu raames selleks, et tuua 
kokku liikmesriigid, kes on valmis 
ühendama oma ressursid ja võimed ühiste 
ambitsioonikate eesmärkide 
saavutamiseks julgeoleku- ja 
kaitsevaldkonnas;  peab vajalikuks, et liit 
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töötaks liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresidendi vastutusel järk-
järgult välja ühise raamistiku, mille 
raames liikmesriigid koostavad oma 
riikliku kaitsepoliitika ülevaateid, jagavad 
tulemusi ja koondavad luureandmeid, et 
luua alus tõelisele Euroopa kaitsele;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike 
üles jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 
saavutada nõutav tõhususe tase 
strateegilise sõltumatuse tagamisel ning 
eesmärgid liidu ühise kaitsepoliitika 
järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas 
Euroopa Liidu lepinguga;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 9
Jorge Buxadé Villalba

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 
saavutada nõutav tõhususe tase 
strateegilise sõltumatuse tagamisel ning 
eesmärgid liidu ühise kaitsepoliitika 

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 
saavutada nõutav tõhususe tase liidu 
strateegilise sõltumatuse tagamisel, et 
paremini kaitsta liikmesriikide huve;
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järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas 
Euroopa Liidu lepinguga;

Or. es

Muudatusettepanek 10
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 
saavutada nõutav tõhususe tase 
strateegilise sõltumatuse tagamisel ning 
eesmärgid liidu ühise kaitsepoliitika 
järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas 
Euroopa Liidu lepinguga;

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 
saavutada nõutav tõhususe tase, et tagada 
suveräänsus otsuste langetamisel ja 
tegevuse autonoomsus; tuletab meelde, et 
liidu ühise kaitsepoliitika järkjärgulisel 
kujundamisel kooskõlas Euroopa Liidu 
lepinguga toob kaasa ühiskaitse, kui 
Euroopa Ülemkogu ühehäälselt nii 
otsustab; märgib, et nõukogu sõnul ei ole 
sellist otsust vastu võetud ning see ei ole 
ka ettevalmistamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 
saavutada nõutav tõhususe tase 
strateegilise sõltumatuse tagamisel ning 
eesmärgid liidu ühise kaitsepoliitika 

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 
saavutada nõutav tõhususe tase 
strateegilise sõltumatuse tagamisel ning 
eesmärgid liidu ühise kaitsepoliitika 
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järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas 
Euroopa Liidu lepinguga;

järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas 
Euroopa Liidu lepinguga; on seisukohal, et 
PESCO vajab praeguste ohtudega 
tegelemiseks ambitsioonikaid projekte, 
mis toimiksid koos kaitseküsimuste iga-
aastase kooskõlastatud läbivaatamise, 
riiklike rakenduskavade ja kaitsevõime 
programmiga;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Mairead McGuinness

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 
saavutada nõutav tõhususe tase 
strateegilise sõltumatuse tagamisel ning 
eesmärgid liidu ühise kaitsepoliitika 
järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas 
Euroopa Liidu lepinguga;

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 
saavutada nõutav tõhususe tase 
strateegilise sõltumatuse tagamisel ning 
eesmärgid liidu ühise kaitsepoliitika 
järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas 
Euroopa Liidu lepinguga; juhib 
tähelepanu tugevatele sõjalise 
neutraalsuse traditsioonidele mitmes 
liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 

2. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
jätkama kõigi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) vahendite ja 
algatuste vahelise sidususe tugevdamist, et 
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saavutada nõutav tõhususe tase 
strateegilise sõltumatuse tagamisel ning 
eesmärgid liidu ühise kaitsepoliitika 
järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas 
Euroopa Liidu lepinguga;

saavutada nõutav tõhususe tase 
strateegilise sõltumatuse tagamisel ning 
eesmärgid liidu ühise kaitsepoliitika 
järkjärgulisel kujundamisel kooskõlas 
Euroopa Liidu lepinguga; rõhutab sellega 
seoses, kui oluline on säilitada Euroopa 
Arengufondi ja sõjaväelise liikuvuse 
piisav rahastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Brando Benifei

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. kutsub komisjoni üles töötama ELi 
kaitse- ja julgeolekupoliitika valge 
raamatu kallal, et viia PESCO projektide 
konkreetsed eesmärgid paremini 
kooskõlla ajakohastatud, sidusa ja 
tervikliku ELi julgeoleku- ja 
kaitsestrateegiaga;  rõhutab sellega seoses 
PESCO 2020. aasta strateegilise 
läbivaatamise tähtsust ja toetab samuti 
Euroopa strateegiliste suuniste 
koostamist, et parandada suutlikkust 
õigeaegsemalt ja tõhusamalt 
koordineerida liikmesriikide 
kaitsealgatusi liidu ühiste eesmärkide 
saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. märgib, et COVID-19 pandeemia 
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on näidanud, et ELil ei ole tervishoiu 
valdkonnas piisavat pädevust; on 
veendunud, et samal ajal tuleb kaitse 
valdkonnas luua ELi ühine 
kaitsestrateegia, et reageerida 
rünnakutele ELi piiridel ja 
territooriumidel, ning peab alalist 
struktureeritud koostööd positiivseks 
sammuks selle eesmärgi suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jorge Buxadé Villalba

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis 
käsitlevad kaitsepoliitikat ja eelkõige 
vajadust astuda julgeid samme tõelise 
Euroopa kaitsekoostöö liidu suunas ning 
võtta kasutusele ELi julgeolekut käsitlev 
integreeritud ja terviklik lähenemisviis; 
loodab, et komisjoni uue kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraadi loomine aitab 
saavutada suuremat sidusust kaitsevõime 
loomisel;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 17
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis 
käsitlevad kaitsepoliitikat ja eelkõige 
vajadust astuda julgeid samme tõelise 

3. mõistab sellega seoses hukka 
komisjoni poliitilised suunised, mis 
käsitlevad kaitsepoliitikat, ja eelkõige 
utoopilist ideed tõelisest Euroopa 
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Euroopa kaitsekoostöö liidu suunas ning 
võtta kasutusele ELi julgeolekut käsitlev 
integreeritud ja terviklik lähenemisviis; 
loodab, et komisjoni uue kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraadi loomine aitab 
saavutada suuremat sidusust kaitsevõime 
loomisel;

kaitsekoostöö liidust ning ELi julgeolekut 
käsitleva integreeritud ja tervikliku 
lähenemisviisi kasutuselevõtmisest; 
mõistab samuti hukka komisjoni uue 
kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraadi 
loomise, mis nõuab vahendeid, mida 
läheb hädasti vaja liikmesriikidele, et tulla 
toime COVID-19 kriisi majandusliku ja 
sotsiaalse mõjuga;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis 
käsitlevad kaitsepoliitikat ja eelkõige 
vajadust astuda julgeid samme tõelise 
Euroopa kaitsekoostöö liidu suunas ning 
võtta kasutusele ELi julgeolekut käsitlev 
integreeritud ja terviklik lähenemisviis; 
loodab, et komisjoni uue kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraadi loomine aitab 
saavutada suuremat sidusust kaitsevõime 
loomisel;

3. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis 
käsitlevad kaitsepoliitikat ja eelkõige 
vajadust astuda julgeid samme tõhusama 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika suunas 
ning võtta kasutusele ELi julgeolekut 
käsitlev integreeritud ja terviklik 
lähenemisviis; märgib, et komisjoni uue 
kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraadi 
loomine võib aidata saavutada suuremat 
sidusust kaitsevõime loomisel;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis 
käsitlevad kaitsepoliitikat ja eelkõige 

3. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis 
käsitlevad kaitsepoliitikat ja eelkõige 
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vajadust astuda julgeid samme tõelise 
Euroopa kaitsekoostöö liidu suunas ning 
võtta kasutusele ELi julgeolekut käsitlev 
integreeritud ja terviklik lähenemisviis; 
loodab, et komisjoni uue kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraadi loomine aitab 
saavutada suuremat sidusust kaitsevõime 
loomisel;

vajadust astuda julgeid samme tõelise 
Euroopa kaitsekoostöö liidu suunas ning 
võtta kasutusele ELi julgeolekut käsitlev 
integreeritud ja terviklik lähenemisviis; 
loodab, et komisjoni uue kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraadi loomine aitab 
saavutada suuremat sidusust kaitsevõime 
loomisel; tunnistab, et sõjalise 
infrastruktuuri arendamine on oluline 
ELi tööstusliku autonoomia jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Victor Negrescu

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis 
käsitlevad kaitsepoliitikat ja eelkõige 
vajadust astuda julgeid samme tõelise 
Euroopa kaitsekoostöö liidu suunas ning 
võtta kasutusele ELi julgeolekut käsitlev 
integreeritud ja terviklik lähenemisviis; 
loodab, et komisjoni uue kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraadi loomine aitab 
saavutada suuremat sidusust kaitsevõime 
loomisel;

3. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis 
käsitlevad kaitsepoliitikat ja eelkõige 
vajadust astuda julgeid samme tõelise 
Euroopa kaitsekoostöö liidu suunas ning 
võtta kasutusele ELi julgeolekut käsitlev 
integreeritud ja terviklik lähenemisviis; 
loodab, et komisjoni uue kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraadi loomine aitab 
saavutada suuremat sidusust, õiglast ja 
integreeritud koostööd kaitsevõime 
loomisel kõigis liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis 

3. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni poliitiliste suuniste üle, mis 
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käsitlevad kaitsepoliitikat ja eelkõige 
vajadust astuda julgeid samme tõelise 
Euroopa kaitsekoostöö liidu suunas ning 
võtta kasutusele ELi julgeolekut käsitlev 
integreeritud ja terviklik lähenemisviis; 
loodab, et komisjoni uue kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraadi loomine aitab 
saavutada suuremat sidusust kaitsevõime 
loomisel;

käsitlevad kaitsepoliitikat ja eelkõige 
vajadust astuda julgeid samme tõelise 
Euroopa kaitsekoostöö liidu suunas ning 
võtta kasutusele ELi julgeolekut käsitlev 
integreeritud ja terviklik lähenemisviis; 
loodab, et komisjoni uue kaitsetööstuse ja 
kosmose peadirektoraadi loomine aitab 
saavutada suuremat sidusust kaitsevõime 
loomisel ning tugevdada meie tööstust ja 
siseturgu selles valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Brando Benifei

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. tuletab meelde oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsioonis väljendatud 
seisukohta Euroopa tulevikku käsitleva 
konverentsi kohta, mille kohaselt peaks 
ELi julgeolek ja roll maailmas kuuluma 
kindlaksmääratud poliitiliste prioriteetide 
hulka, kuid et nende prioriteetide loend ei 
ole lõplik;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks suurendada 
PESCO projektide tegelikku panust ELi 
julgeoleku- ja kaitsevaldkonna 
eesmärkide saavutamisse, tagades 
tõhusalt, et osalevad liikmesriigid 
tugevdavad oma koostööd võimete 

4. peab vajalikuks rakendada PESCO 
projekte vastavalt liikmesriikide huvidele, 
pidades silmas nende suveräänsust ning 
seda, et Euroopa Liidu julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika kuulub liikmesriikide 
pädevusse;
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märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel ning et ELi ja NATO 
prioriteetide vahel on sidusus;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks suurendada 
PESCO projektide tegelikku panust ELi 
julgeoleku- ja kaitsevaldkonna eesmärkide 
saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad 
liikmesriigid tugevdavad oma koostööd 
võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel ning et ELi ja NATO 
prioriteetide vahel on sidusus;

4. palub suurendada PESCO 
projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- 
ja kaitsevaldkonna eesmärkide 
saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad 
liikmesriigid tugevdavad oma koostööd 
võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel, ühitamisel ja jagamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks suurendada PESCO 
projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- 
ja kaitsevaldkonna eesmärkide 
saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad 
liikmesriigid tugevdavad oma koostööd 
võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel ning et ELi ja NATO 
prioriteetide vahel on sidusus;

4. peab vajalikuks suurendada PESCO 
projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- 
ja kaitsevaldkonna eesmärkide 
saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad 
liikmesriigid tugevdavad oma koostööd 
võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel ning et ELi ja NATO vahel on 
sidusus;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks suurendada PESCO 
projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- 
ja kaitsevaldkonna eesmärkide 
saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad 
liikmesriigid tugevdavad oma koostööd 
võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel ning et ELi ja NATO 
prioriteetide vahel on sidusus;

4. peab vajalikuks suurendada PESCO 
projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- 
ja kaitsevaldkonna eesmärkide 
saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad 
liikmesriigid tugevdavad oma koostööd 
võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel ning et ELi ja NATO 
prioriteetide vahel on sidusus ning samuti 
suurem koostalitlusvõime;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks suurendada PESCO 
projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- 
ja kaitsevaldkonna eesmärkide 
saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad 
liikmesriigid tugevdavad oma koostööd 
võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel ning et ELi ja NATO 
prioriteetide vahel on sidusus;

4. peab vajalikuks suurendada PESCO 
projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- 
ja kaitsevaldkonna eesmärkide 
saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad 
liikmesriigid tugevdavad oma koostööd ja 
kooskõlastamist võimete märkimisväärsel 
ja ambitsioonikal arendamisel ning et ELi 
ja NATO prioriteetide vahel on sidusus;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Victor Negrescu

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks suurendada PESCO 
projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- 
ja kaitsevaldkonna eesmärkide 
saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad 
liikmesriigid tugevdavad oma koostööd 
võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel ning et ELi ja NATO 
prioriteetide vahel on sidusus;

4. peab vajalikuks suurendada PESCO 
projektide tegelikku panust ELi julgeoleku- 
ja kaitsevaldkonna eesmärkide 
saavutamisse, tagades tõhusalt, et osalevad 
liikmesriigid tugevdavad oma koostööd 
võimete märkimisväärsel ja ambitsioonikal 
arendamisel ning et ELi ja NATO 
prioriteetide ja koostoime vahel on sidusus;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Brando Benifei

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. tunnustab Euroopa relvajõudude 
olulist rolli COVID-19 pandeemiaga 
seotud probleemidele reageerimisel nii 
tervishoiualase hädaolukorra 
lahendamise kui ka tsiviilmissioonide ja -
operatsioonide toetamise kaudu, millel on 
ka piiriülene mõõde ja 
solidaarsusfunktsioon;  rõhutab asjaolu, 
et uued PESCO projektid võivad aidata 
kaasa Euroopa ühiste võimete 
arendamisele selles valdkonnas, 
laiendades varasemate projektide tööd, 
eriti katastroofiabi siirmist võimaldava 
sõjaliste võimete paketi ja Euroopa 
meditsiinistaabi osas;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. väljendab heameelt ELi erinevate 
kaitsevahendite koostoime üle ja rõhutab 
vajadust tagada sidusus; rõhutab 
Euroopa Arengufondi positiivset mõju, 
mis näeb PESCO projektidele ette 
spetsiaalse lisatoetuse, edendades sellega 
koostööd võimete arendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama PESCO projektide jaoks 
vahendite kättesaadavaks tegemist, 
tagades samal ajal reaalse vastutuse ja 
pühendumise PESCO koordineerimis- ja 
ühendamisprotsessidele;

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama osalemist PESCO projektides 
niikaua, kuni see edendab nende riiklikke 
huve, ilma ELi institutsioonide või teiste 
liikmesriikide surveta;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama PESCO projektide jaoks 
vahendite kättesaadavaks tegemist, tagades 
samal ajal reaalse vastutuse ja 
pühendumise PESCO koordineerimis- ja 
ühendamisprotsessidele;

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
tegema PESCO projektide jaoks 
kättesaadavaks asjakohase hulga 
vahendeid, tagades samal ajal reaalse 
vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja ühendamisprotsessidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Brando Benifei

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama PESCO projektide jaoks vahendite 
kättesaadavaks tegemist, tagades samal ajal 
reaalse vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja ühendamisprotsessidele;

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama PESCO projektide jaoks vahendite 
kättesaadavaks tegemist, tagades samal ajal 
reaalse vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja ühendamisprotsessidele; 
rõhutab mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetavate läbirääkimiste kontekstis 
vajadust tagada piisavad vahendid 
sellistele olulistele programmidele nagu 
Euroopa Kaitsefond ja sõjaväelise 
liikuvuse programm, mida tuleks 
rahastada vähemalt komisjoni 2018. aasta 
ettepanekus kavandatud tasemel;  juhib 
tähelepanu vajadusele töötada välja 
tõeline liidu omavahendite süsteem, mis 
võimaldaks viia liidu kaitsevaldkonna 
strateegilised eesmärgid, eelkõige liidu 
enda strateegilise autonoomia, kooskõlla 
kohapealsete programmide ja 
operatsioonide, eelkõige PESCO projekti 
rahastamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama PESCO projektide jaoks vahendite 
kättesaadavaks tegemist, tagades samal ajal 
reaalse vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja ühendamisprotsessidele;

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama PESCO projektide jaoks vahendite 
kättesaadavaks tegemist, tagades samal ajal 
reaalse vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja ühendamisprotsessidele; 
rõhutab, et PESCO peaks looma 
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raamistiku, mis ulatub kahepoolsest 
koostööst kaugemale ja toetab mitme 
liikmesriigi sisulise osalemise kaudu 
ühisprojektides tõeliselt üleeuroopalisi 
jõupingutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama PESCO projektide jaoks vahendite 
kättesaadavaks tegemist, tagades samal ajal 
reaalse vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja ühendamisprotsessidele;

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama PESCO projektide jaoks vahendite 
kättesaadavaks tegemist, tagades samal ajal 
reaalse vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja ühendamisprotsessidele, 
eelkõige seetõttu, et PESCO jaoks ei ole 
kehtestatud tõhusat vastavusmehhanismi;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Jorge Buxadé Villalba

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama PESCO projektide jaoks vahendite 
kättesaadavaks tegemist, tagades samal ajal 
reaalse vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja ühendamisprotsessidele;

5. kutsub osalevaid liikmesriike üles 
jätkama lisaväärtust tootvate PESCO 
projektide jaoks vahendite kättesaadavaks 
tegemist, tagades samal ajal reaalse 
vastutuse ja pühendumise PESCO 
koordineerimis- ja ühendamisprotsessidele;

Or. es

Muudatusettepanek 37
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Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. rõhutab mõne strateegilise 
projekti, eelkõige strateegiliste 
põhitegurite (juhtimine ja kontroll, 
transport, luure) tähtsust;  kutsub 
nõukogu ja PESCO sekretariaati üles 
kaaluma alalise struktureeritud koostöö 
projektide jaoks klastristruktuuri, et 
tagada eri projektide maksimaalne 
koostoime;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub nõukogu üles määrama 
kindlaks ranged tingimused kolmandate 
riikide osalemiseks PESCO projektides 
vastavalt nõukogu otsuse (ÜVJP) 
2017/2315 artiklile 9; on seisukohal, et 
selline osalemine ei tohiks takistada 
PESCO põhieesmärke ELi ÜJKP 
vahendina ning peaks järgima Põhja-
Atlandi lepingust tulenevaid kohustusi;

6. kutsub nõukogu üles määrama 
kindlaks ranged tingimused kolmandate 
riikide osalemiseks PESCO projektides 
vastavalt nõukogu otsuse (ÜVJP) 
2017/2315 artiklile 9; on seisukohal, et 
selline osalemine ei tohiks takistada 
PESCO põhieesmärke ELi ÜJKP 
vahendina;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub nõukogu üles määrama 
kindlaks ranged tingimused kolmandate 
riikide osalemiseks PESCO projektides 
vastavalt nõukogu otsuse (ÜVJP) 
2017/2315 artiklile 9; on seisukohal, et 
selline osalemine ei tohiks takistada 
PESCO põhieesmärke ELi ÜJKP 
vahendina ning peaks järgima Põhja-
Atlandi lepingust tulenevaid kohustusi;

6. kutsub nõukogu üles võimalikult 
kiiresti määrama kindlaks tingimused 
kolmandate riikide osalemiseks PESCO 
projektides vastavalt nõukogu otsuse 
(ÜVJP) 2017/2315 artiklile 9 ning 
kaasama arutelusse ka parlamendi; on 
seisukohal, et selline osalemine ei tohiks 
takistada PESCO põhieesmärke ELi ÜJKP 
vahendina ning peaks järgima Põhja-
Atlandi lepingust tulenevaid kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Brando Benifei

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. hoiatab siiski välissekkumise ohu 
eest liidu julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas, 
mis esineb sageli küberohtude ja muude 
hübriidsõja vormide kujul;  soovitab, et 
hiljuti loodud Euroopa Parlamendi 
erikomisjon, mis käsitleb välissekkumist 
kõikidesse demokraatlikesse 
protsessidesse Euroopa Liidus, teeks 
koostööd komisjoni ja nõukoguga, et 
analüüsida, kuidas alalise PESCO 
projektid võiksid tugevdada liidu 
vastupanuvõimet selliste ohtude suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Loránt Vincze

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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6a. on veendunud, et 
Ühendkuningriigi osalemine PESCO 
projektides oleks liidu strateegilistes 
huvides, tingimusel et teda kutsutakse 
osalema ja on tagatud tegelik 
vastastikkus;  väljendab lootust, et 
kaitsevaldkonda käsitletakse ELi ja 
Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle 
peetavatel läbirääkimistel kooskõlas 
poliitilise deklaratsiooniga.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Jorge Buxadé Villalba

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. rõhutab, kui oluline on, et kõik 
otsused, mis ei ole seotud liikmesriikide 
osalemisega PESCOs võetakse kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artikliga 46 
nõukogus vastu osalevate liikmesriikide 
esindajate ühehäälse otsusega;

Or. es

Muudatusettepanek 43
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kordab, et parlament peaks täitma 
olulist osa ÜJKP elluviimise ja hindamise 
kontrollimisel ja järelevalves; ootab 
sellega seoses, et komisjoni asepresident 
ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
teavitaks parlamenti täielikult ja 
konsulteeriks parlamendiga 2020. aastal 

välja jäetud
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lõppeva PESCO esimese etapi praeguse 
strateegilise läbivaatamise raames.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Loránt Vincze

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kordab, et parlament peaks täitma 
olulist osa ÜJKP elluviimise ja hindamise 
kontrollimisel ja järelevalves; ootab sellega 
seoses, et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja teavitaks parlamenti täielikult ja 
konsulteeriks parlamendiga 2020. aastal 
lõppeva PESCO esimese etapi praeguse 
strateegilise läbivaatamise raames.

7. kordab, et parlament peaks täitma 
olulist osa ÜJKP elluviimise ja hindamise 
kontrollimisel ja järelevalves; ootab sellega 
seoses, et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja teavitaks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 26 
parlamenti täielikult ja konsulteeriks 
parlamendiga 2020. aastal lõppeva PESCO 
esimese etapi praeguse strateegilise 
läbivaatamise raames.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kordab, et parlament peaks täitma 
olulist osa ÜJKP elluviimise ja hindamise 
kontrollimisel ja järelevalves; ootab sellega 
seoses, et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja teavitaks parlamenti täielikult ja 
konsulteeriks parlamendiga 2020. aastal 
lõppeva PESCO esimese etapi praeguse 
strateegilise läbivaatamise raames.

7. kordab, et parlament peaks täitma 
olulist osa ÜJKP elluviimise ja hindamise 
kontrollimisel ja järelevalves; ootab sellega 
seoses, et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja teavitaks parlamenti täielikult ja 
konsulteeriks parlamendiga 2020. aastal 
lõppeva PESCO esimese etapi praeguse 
strateegilise läbivaatamise raames; 
rõhutab, et koos liikmesriikide vahelise 
ELi tasandi kaitsekoostöö süvendamisega 
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tuleks tugevdada ka parlamendi 
kontrollivolitusi;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Jorge Buxadé Villalba

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kordab, et parlament peaks täitma 
olulist osa ÜJKP elluviimise ja hindamise 
kontrollimisel ja järelevalves; ootab 
sellega seoses, et komisjoni asepresident 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja teavitaks parlamenti 
täielikult ja konsulteeriks parlamendiga 
2020. aastal lõppeva PESCO esimese etapi 
praeguse strateegilise läbivaatamise 
raames.

7. palub sellega seoses, et komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja teavitaks 
parlamenti täielikult ja konsulteeriks 
parlamendiga 2020. aastal lõppeva PESCO 
esimese etapi praeguse strateegilise 
läbivaatamise raames; rõhutab sellega 
seoses, et kaitse on liikmesriikide 
ainupädevuses ning Euroopa 
institutsioonid peaksid võtma meetmeid 
ainult nende vabale koostööle kaasa 
aitamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 47
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. rõhutab, et julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika jääb endiselt liikmesriikide 
suveräänsuse keskseks küsimuseks; 
tuletab meelde, et kuna liikmesriikidel on 
erinev ajalooline taust, geograafiline 
asend ja geostrateegilised huvid, ei ole 
ELi julgeoleku- ja kaitsevaldkonna jaoks 
võimalik määratleda ühist poliitilist joont;  
nõuab tungivalt, et Euroopa Parlament 
võtaks arvesse ajaloolisi õppetunde seoses 
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Euroopa integratsiooniprotsessi 
piiridega, pidades silmas projektide 
ebaõnnestumisest isegi Euroopa 
integratsiooni projekti kuue asutajaliikme 
vahel, nt Foucheti plaani 
kokkuvarisemisest 1960. aastatel;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. kutsub nõukogu ja osalevaid 
liikmesriike üles keskenduma 
kübervastupidavusvõimele ning koostama 
ühist strateegiat ja menetlusi, et 
reageerida küberintsidentidele PESCO 
projektide kaudu ja luua liikmesriikides 
vastupidavam keskkond;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. kordab, et Euroopa tuleviku 
teemaline konverents annab võimaluse 
kaasata kodanikke arutelusse alalise 
struktureeritud koostöö (PESCO) üle, mis 
on liidu sõltumatu ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika edendamise vahend.

Or. en


