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16.11.2016 A8-0317/11 

Tarkistus  11 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. panee huolestuneena merkille, että 

radikaalien islamistijärjestöjen ja 

yksittäisten ihmisten harjoittama 

terrorismi kohdistuu Eurooppaan 

ennennäkemättömän laajana ja uhkaa 

eurooppalaista elämäntapaa; korostaa, 

että yksilöiden turvallisuudesta on tullut 

ensisijainen asia ja että perinteinen ero 

turvallisuuden ulkoisen ja sisäisen 

ulottuvuuden välillä on hämärtynyt; 

4. panee huolestuneena merkille 

radikaalien islamistijärjestöjen ja 

yksittäisten ihmisten harjoittaman 

terrorismin; korostaa, että yksilöiden 

turvallisuudesta on tullut ensisijainen asia 

ja että perinteinen ero turvallisuuden 

ulkoisen ja sisäisen ulottuvuuden välillä on 

tietyssä määrin hämärtynyt; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/12 

Tarkistus  12 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. on vakuuttunut siitä, että edellä esitetyn 

johdosta YTPP:aa on tarkistettava 

perusteellisesti, jotta EU ja sen jäsenvaltiot 

voivat osaltaan edistää ratkaisevalla tavalla 

unionin turvallisuutta ja kansainvälisten 

kriisien hallintaa ja vahvistaa sen 

strategista riippumattomuutta; muistuttaa, 

että yksikään valtio ei kykene vastaamaan 

nykyisiin turvallisuushaasteisiin yksinään; 

10. on vakuuttunut siitä, että edellä esitetyn 

johdosta tarvitaan entistä tehokkaampaa 

YTPP:aa, jotta EU ja sen jäsenvaltiot 

voivat osaltaan edistää ratkaisevalla tavalla 

unionin turvallisuutta ja kansainvälisten 

kriisien hallintaa; muistuttaa, että yksikään 

valtio ei kykene vastaamaan nykyisiin 

turvallisuushaasteisiin yksinään; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Tarkistus  13 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 a. kehottaa varapuheenjohtajaa / 

korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita 

hyödyntämään Lissabonin sopimuksen 

potentiaalia yhteisessä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikassa (YTPP); pitää 

valitettavana, että jäsenvaltiot ovat useista 

turvallisuuteen, rauhaan ja vakauteen 

kohdistuvista haasteista huolimatta 

panneet toistaiseksi täytäntöön ainoastaan 

joitakin YTPP:aa koskevia määräyksiä; 

pitää valitettavana myös aikaisempien 

päätösten heikkoa täytäntöönpanoa ja 

hyvin vähäistä operatiivista vaikutusta 

toimintaan; kehottaa varapuheenjohtajaa 

/ korkeaa edustajaa tekemään YTPP:sta 

entistä tehokkaampaa, avoimempaa, 

operatiivisempaa ja 

ennaltaehkäisevämpää aloittamalla 

useiden tällä alalla vuodesta 2010 alkaen 

tehtyjen päätösten täytäntöönpanon; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Tarkistus  14 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 b. korostaa, että YTPP:n tavoitteena on 

panna täytäntöön SEU-sopimuksen 

21 artiklassa määrätyt Lissabonin 

sopimuksen tavoitteet; torjuu ajatuksen, 

että YUTP- ja YTTP-toimia käytetään 

EU:n alueella tai merirajoilla, ja 

palauttaa mieliin, että SEU-sopimuksen 

42 artiklan 1 kohdassa määrätään, että 

unioni voi käyttää YTPP-tehtäviä ja -

operaatioita rauhanturvaamiseen, 

konfliktien ehkäisyyn ja kansainvälisen 

turvallisuuden vahvistamiseen 

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 

periaatteiden mukaisesti; palauttaa myös 

mieliin, että SEU-sopimuksen 43 artiklan 

1 kohdassa esitetään kattava luettelo 

mahdollisista EU:n sotilasoperaatioista 

unionin ulkopuolella, ja kehottaa 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

ja jäsenvaltioita noudattamaan YTPP-

operaatioiden soveltamisalaa koskevia 

Lissabonin sopimuksen määräyksiä; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Tarkistus  15 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. korostaa, että pysyvän rakenteellisen 

yhteistyön aloittaminen (SEU:n 42 artiklan 

6 kohta) mahdollistaa sellaisen 

itsepuolustuksen tai itsepuolustuksen 

pysyvän rakenteen toteuttamisen, jonka 

avulla voidaan vahvistaa 

kriisinhallintaoperaatioita; 

12. korostaa, että pysyvän rakenteellisen 

yhteistyön aloittaminen (SEU:n 42 artiklan 

6 kohta) mahdollistaa sellaisen pysyvän 

rakenteen toteuttamisen, jonka avulla 

voidaan vahvistaa 

kriisinhallintaoperaatioita; 

Or. en 



 

AM\1109907FI.docx  PE593.663v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.11.2016 A8-0317/16 

Tarkistus  16 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. toteaa, että Eurooppa ei enää täysin 

hallitse turvallisuusympäristöään eikä 

pysty valitsemaan aikaa ja paikkaa 

toimilleen, ja korostaa siksi, että EU:n olisi 

YTPP:n operaatioita ja muita 

asiaankuuluvia välineitä käyttäen voitava 

osallistua kaikentyyppiseen 

kriisinhallintaan, mukaan lukien kriisien 

ehkäiseminen ja ratkaiseminen, niin että 

katetaan konfliktien kaikki vaiheet, ja 

oltava kaikin puolin mukana Euroopan 

turvallisuuden ylläpitämisessä ja 

huolehtimassa koko vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen 

yhteisestä turvallisuudesta ja 

puolustuksesta; kannustaa Eurooppa-

neuvostoa käynnistämään yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

kehittämisen SEU:n 42 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetuksi yhteiseksi 

puolustukseksi; katsoo, että EU:n 

selviytymiskyvyn vahvistamisen olisi 

oltava YTPP:n tärkeimpien tavoitteiden 

joukossa; 

13. korostaa, että EU:n olisi YTPP:n 

operaatioita ja muita asiaankuuluvia 

välineitä käyttäen voitava osallistua 

kaikentyyppiseen kriisinhallintaan, mukaan 

lukien kriisien ehkäiseminen ja 

ratkaiseminen, niin että katetaan 

konfliktien kaikki vaiheet; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Tarkistus  17 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. on tyytyväinen YTPP:n tulevaan 

etenemissuunnitelmaan, joka 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan on 

määrä esittää konkreettisine aikatauluineen 

ja vaiheineen; katsoo, että 

etenemissuunnitelmalla olisi täydennettävä 

Euroopan puolustusalan 

toimintasuunnitelmaa; painottaa tarvetta 

vahvistaa YTPP:n sotilaallista 

komponenttia; kannattaa vahvasti sitä, että 

jäsenvaltiot koordinoisivat turvallisuus- ja 

puolustusinvestointejaan ja että 

puolustusalan tutkimuksen taloudellista 

tukea lisättäisiin EU:n tasolla; 

14. on tyytyväinen YTPP:n tulevaan 

etenemissuunnitelmaan, joka 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan on 

määrä esittää konkreettisine aikatauluineen 

ja vaiheineen; katsoo, että 

etenemissuunnitelmalla olisi täydennettävä 

Euroopan puolustusalan 

toimintasuunnitelmaa; painottaa tarvetta 

vahvistaa YTPP:n sotilaallista 

komponenttia; kannattaa vahvasti sitä, että 

jäsenvaltiot koordinoisivat turvallisuus- ja 

puolustusinvestointejaan; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Tarkistus  18 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa myös, että YTPP:n olisi 

perustuttava vahvan kollektiivisen 

puolustuksen periaatteeseen ja 

tehokkaaseen rahoitukseen ja sitä olisi 

toteutettava koordinoidusti kansainvälisten 

turvallisuus- ja puolustusalan järjestöjen 

kanssa ja Natoa täysimääräisesti 

täydentäen; katsoo, että EU:n olisi 

rohkaistava jäsenvaltioita täyttämään 

Naton valmiustavoitteet, jotka edellyttävät 

puolustusmenojen vähintään kahden 

prosentin osuutta BKT:sta, kuten Walesin 

ja Varsovan huippukokouksissa 

vahvistettiin; 

15. korostaa myös, että YTPP:n olisi 

perustuttava tehokkaaseen rahoitukseen ja 

sitä olisi toteutettava koordinoidusti 

kansainvälisten turvallisuus- ja 

puolustusalan järjestöjen kanssa ja Natoa 

täysimääräisesti täydentäen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Tarkistus  19 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. painottaa, että on tärkeää perustaa 

YTPP:n siviili- ja sotilasoperaatioiden 

pysyvä EU:n päätoimipaikka, jonka 

yhteinen operationaalinen henkilöstö 

tukee suunnittelun kaikkia vaiheitä 

alustavasta poliittisesta toiminta-

ajatuksesta yksityiskohtaisiin 

suunnitelmiin; painottaa, että tämä ei 

merkitsisi päällekkäisyyttä Naton 

rakenteiden kanssa vaan kyse olisi 

pikemminkin välttämättömistä 

institutionaalisista järjestelyistä, jotka 

vahvistaisivat YTPP:n operaatioiden 

suunnittelun ja toteuttamisen valmiuksia; 

23. suhtautuu myönteisesti ajatukseen, 

että nykyiset ad hoc -rakenteet muutetaan 

kooltaan vaatimattomaksi pysyväksi 

sotilasalan suunnittelu- ja 

toteutusvoimavaraksi, joka on 

samanlainen kuin EU:n tasolla jo 

olemassa oleva siviilikriisinhallinnan 

suunnittelu- ja toteutusvoimavara 

(CPCC); kehottaa varapuheenjohtajaa / 

korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita 

olemaan yhdistämättä sotilasalan ja 

siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja 

toteutusvoimavaran rakenteita, koska 

sotilas- ja siviilialan YTPP-tehtävät ja -

operaatiot ovat hyvin erilaisia 

rakenteeltaan, henkilöstöltään ja 

tavoitteiltaan; palauttaa mieliin, että 

valtaosa YTPP:n siviilioperaatioista on 

oikeusvaltioalan koulutusta, avustamista 

ja neuvonantotehtäviä, joita rahoitetaan 

EU:n talousarviosta ja joilla on hyvin 

vähän yhteistä merirosvouksen tai 

salakuljetuksen vastaisten tai kolmansien 

maiden sotilasvoimien koulutusta 

koskevien sotilaallisten YTPP-

operaatioiden hallitustenvälisen 

rakenteen kanssa; kehottaa 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

ja komissiota säilyttämään YTPP:n 

siviilioperaatioiden erityisluonteen sekä 

estämään siviili- ja sotilasrakenteiden 
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yhdistämisen strategisen tason 

yhtenäiseen siviili- ja 

sotilassuunnittelurakenteeseen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Tarkistus  20 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. panee merkille, että globaalistrategiassa 

on määritelty poliittinen tavoitetaso, joka 

edellyttää konfliktien ja kriisien 

kokonaisvaltaista tarkastelua siten, että 

unioni on mukana konfliktien kaikissa 

vaiheissa niiden ennaltaehkäisyn, 

ratkaisemisen ja vakauttamisen kautta ja 

sitoutuu siihen, että se ei irrottaudu 

konflikteista ennenaikaisesti; katsoo, että 

EU:n olisi tuettava johdonmukaisesti 

jäsenvaltioita, jotka kuuluvat Islamilaisen 

valtion vastaiseen liittoumaan, 

käynnistämällä koulutukseen painottuva 

YTPP:n operaatio Irakissa ja Syyriassa; 

26. panee merkille, että globaalistrategiassa 

on määritelty poliittinen tavoitetaso, joka 

edellyttää konfliktien ja kriisien 

kokonaisvaltaista tarkastelua siten, että 

unioni on mukana konfliktien kaikissa 

vaiheissa niiden ennaltaehkäisyn, 

ratkaisemisen ja vakauttamisen kautta ja 

sitoutuu siihen, että se ei irrottaudu 

konflikteista ennenaikaisesti;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Tarkistus  21 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  26 a. muistuttaa, että EU:n 

globaalistrategiassa edellytetään 

investointeja konfliktinehkäisyyn, mutta 

todellisuudessa sekä komissio että 

neuvosto ovat ehdottaneet vuoden 2017 

talousarviossa kauaskantoisia leikkauksia 

EU:n ainoaan 

konfliktinehkäisyvälineeseen (vakautta ja 

rauhaa edistävä väline); korostaa, että on 

lisättävä ponnisteluja konfliktinehkäisyn, 

välitystoiminnan ja sovittelun alalla, 

koska Euroopan naapurialueilla ja 

muualla on paljon turvallisuushaasteita; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Tarkistus  22 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. painottaa, että neuvoston kaikissa 

päätöksissä tulevista operaatioista olisi 

asetettava etusijalle toiminta konflikteissa, 

jotka vaikuttavat suoraan unionin 

turvallisuuteen tai niiden kumppanien ja 

alueiden turvallisuuteen, joissa EU toimii 

turvallisuuden tuottajana; katsoo, että 

päätöksen toimintaan ryhtymisestä olisi 

perustuttava strategista ympäristöä 

koskevaan yhteiseen arvioon ja käsitykseen 

sekä jäsenvaltioiden yhteisiin strategisiin 

etuihin ja että YK:n tai Naton kaltaisten 

muiden organisaatioiden ja liittolaisten 

toimet on otettava huomioon; katsoo, että 

YTPP:n alan valmiuksien kehittämistä 

koskevat operaatiot on koordinoitava 

turvallisuusalan uudistukseen ja 

oikeusvaltioon liittyvän komission työn 

kanssa; 

28. katsoo, että päätöksen toimintaan 

ryhtymisestä olisi perustuttava strategista 

ympäristöä koskevaan yhteiseen arvioon ja 

käsitykseen ja että YK:n tai Naton 

kaltaisten muiden organisaatioiden ja 

liittolaisten toimet on otettava huomioon; 

katsoo, että YTPP:n alan valmiuksien 

kehittämistä koskevat operaatiot on 

koordinoitava turvallisuusalan 

uudistukseen ja oikeusvaltioon liittyvän 

komission työn kanssa; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Tarkistus  23 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. pitää myönteisenä komission 

ehdotusta vakautta ja rauhaa edistävän 

välineen perustamisesta annetun 

asetuksen (EU) N:o 230/2014 

muuttamisesta niin, että unionin tuki 

voidaan ulottaa sotilaallisten toimijoiden 

varustamiseen kumppanimaissa, jos se on 

välttämätöntä niiden kestokyvyn kannalta, 

ja siten vähentää vaaraa, että niistä tulee 

jälleen konfliktialueita ja EU:lle 

vihamielisen toiminnan turvapaikkoja; 

korostaa, että näin olisi toimittava 

poikkeustapauksissa, kuten asetuksen 

(EU) N:o 230/2014 muuttamisesta 

annetun asetusehdotuksen 3 a artiklassa 

esitetään, kestävän kehityksen, hyvän 

hallinnon ja oikeusvaltion edistämiseksi; 

kannustaa tämän osalta Euroopan 

ulkosuhdehallintoa ja komissiota 

vauhdittamaan valmiuksien kehittämistä 

turvallisuuden ja kehityksen edistämiseksi 

koskevan aloitteensa täytäntöönpanoa 

parantaakseen YTPP-operaatioiden 

tehokkuutta ja kestävyyttä; 

29. hylkää 5. heinäkuuta 2016 annetun 

komission lainsäädäntöehdotuksen 
sotilaallisten toimijoiden valmiuksien 

kehittämisestä vakautta ja rauhaa 

edistävän välineen avulla; kannattaa 

komission, neuvoston ja parlamentin 

oikeudellisten yksiköiden tästä asiasta 

esittämiä näkemyksiä; suosittelee 

painokkaasti, että valitaan Athene-

mekanismin kaltainen väline, jolla ei 

heikennettäisi tai kyseenalaistettaisi 

unionin oikeusjärjestelmää, 

talousarviolainsäädäntöä ja asiaa 

koskevia unionin tuomioistuimen 

tuomioita; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Tarkistus  24 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. painottaa tarvetta löytää myös muita 

rahoitusvälineitä kumppanien turvallisuus- 

ja puolustusalan valmiuksien kehittämisen 

edistämiseksi; kehottaa ulkosuhdehallintoa 

ja komissiota varmistamaan 

johdonmukaisuuden ja koordinoinnin 

parhaiden mahdollisten tulosten 

aikaansaamiseksi ja päällekkäisyyksien 

välttämiseksi paikan päällä; 

30. painottaa tarvetta löytää myös muita 

välineitä kumppanien turvallisuus- ja 

puolustusalan valmiuksien kehittämisen 

edistämiseksi; kehottaa ulkosuhdehallintoa 

varmistamaan johdonmukaisuuden ja 

koordinoinnin parhaiden mahdollisten 

tulosten aikaansaamiseksi ja 

päällekkäisyyksien välttämiseksi paikan 

päällä; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Tarkistus  25 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. toteaa, että Petersbergin tehtäviä olisi 

tarkistettava ja että taisteluosastoista olisi 

mahdollisimman pian tehtävä 

käyttökelpoinen sotilaallisen toiminnan 

väline lisäämällä niiden modulaarisuutta ja 

toiminnallista rahoitusta; toteaa, että 

rakentavan asenteen puute jäsenvaltioissa 

on edelleen poliittinen ja toiminnallinen 

este unionin taisteluosastojen käytön tiellä; 

kehottaa neuvostoa panemaan alulle 

(SEU:n 31 artiklan 3 kohdassa) tarkoitetun 

käynnistysrahaston perustamisen 

sotilasoperaatioiden varhaisvaiheen 

pikaista rahoitusta silmällä pitäen; 

31. toteaa, että taisteluosastoista olisi 

mahdollisimman pian tehtävä 

käyttökelpoinen sotilaallisen toiminnan 

väline lisäämällä niiden modulaarisuutta ja 

toiminnallista rahoitusta; toteaa, että 

rakentavan asenteen puute jäsenvaltioissa 

on edelleen poliittinen ja toiminnallinen 

este unionin taisteluosastojen käytön tiellä; 

kehottaa neuvostoa panemaan alulle 

(SEU:n 31 artiklan 3 kohdassa) tarkoitetun 

käynnistysrahaston perustamisen 

sotilasoperaatioiden varhaisvaiheen 

pikaista rahoitusta silmällä pitäen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Tarkistus  26 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. muistuttaa, että Natolla ja EU:lla on 

samat strategiset intressit ja että niillä on 

samat haasteet idässä ja etelässä; 

muistuttaa yhteistä puolustusta koskevan 

lausekkeen (42 artiklan 7 kohta) 

merkityksestä EU:n jäsenvaltioille, 

olivatpa nämä Naton jäseniä tai eivät; 

toteaa, että EU:n olisi yhtälailla kyettävä 

omin keinoin suojaamaan myös niitä 

EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät ole Naton 

jäseniä; panee merkille globaalistrategian 

tavoitteen EU:n strategisen 

riippumattomuuden asianmukaisesta 

tasosta ja korostaa, että näiden kahden 

organisaation välineiden on täydennettävä 

toisiaan; katsoo, että EU:n ”strategisella 

riippumattomuudella” olisi vahvistettava 

Euroopan valmiuksia turvallisuuden 

edistämiseen rajojensa sisä- ja ulkopuolella 

ja lujitettava myös Nato-kumppanuutta ja 

transatlanttisia suhteita; 

33. muistuttaa, että Natolla ja EU:lla on 

haasteita idässä ja etelässä; korostaa, että 

näiden kahden organisaation välineiden on 

täydennettävä toisiaan; katsoo, että EU:n 

olisi vahvistettava valmiuksiaan 

turvallisuuden edistämiseen rajojensa sisä- 

ja ulkopuolella ja lujitettava myös Nato-

kumppanuutta ja transatlanttisia suhteita; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Tarkistus  27 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. katsoo, että EU:n ja Naton tiiviin ja 

tehokkaan yhteistyön peruspilarina on se, 

että niiden operaatiot ja siten myös niiden 

välineresurssit täydentävät toisiaan ja ovat 

yhteensopivia; tähdentää, että näiden 

kahden organisaation välisten suhteiden on 

jatkossakin oltava yhteistyöhön 

painottuneita eikä kilpailevia; katsoo, että 

EU:n olisi rohkaistava jäsenvaltioita 

täyttämään Naton valmiustavoitteet, mikä 

edellyttää, että puolustusmenot ovat 

vähintään kaksi prosenttia BKT:sta; 

34. katsoo, että EU:n ja Naton tiiviin ja 

tehokkaan yhteistyön peruspilarina on se, 

että niiden operaatiot ja siten myös niiden 

välineresurssit täydentävät toisiaan ja ovat 

yhteensopivia; tähdentää, että näiden 

kahden organisaation välisten suhteiden on 

jatkossakin oltava yhteistyöhön 

painottuneita eikä kilpailevia;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Tarkistus  28 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. korostaa, että Naton valmiudet ovat 

parhaat pelotteiden ja puolustuksen alalla 

ja että Nato kykenee kollektiiviseen 

puolustukseen (Washingtonin sopimuksen 

V artikla), mikäli jotakin sen 

jäsenvaltioista vastaan hyökätään, kun taas 

YTPP:ssa painotetaan nykyään 

rauhanturvaamista, konfliktien ehkäisyä ja 

kansainvälisen turvallisuuden 

vahvistamista (SEU-sopimuksen 42 artikla) 

ja EU:lla on lisäkeinoja vastata myös 

jäsenvaltioiden sisäistä turvallisuutta 

koskeviin haasteisiin, joita kyseinen V 

artikla ei kata, mukaan lukien 

kumouksellinen toiminta; muistuttaa tässä 

yhteydessä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 222 artiklan 

”yhteisvastuulausekkeen” tarkoituksesta, 

joka on demokraattisten instituutioiden ja 

siviiliväestön suojeleminen 

terroristihyökkäyksessä; 

35. korostaa, että Naton valmiudet ovat 

parhaat pelotteiden ja puolustuksen alalla 

ja että Nato kykenee kollektiiviseen 

puolustukseen (Washingtonin sopimuksen 

V artikla), mikäli jotakin sen 

jäsenvaltioista vastaan hyökätään, kun taas 

YTPP:ssa painotetaan rauhanturvaamista, 

konfliktien ehkäisyä ja kansainvälisen 

turvallisuuden vahvistamista (SEU-

sopimuksen 42 artikla); muistuttaa tässä 

yhteydessä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 222 artiklan 

”yhteisvastuulausekkeen” tarkoituksesta, 

joka on demokraattisten instituutioiden ja 

siviiliväestön suojeleminen 

terroristihyökkäyksessä; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Tarkistus  29 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. katsoo, että vahvemman 

puolustusteollisuuden kehittäminen 

vahvistaisi EU:n strategista ja teknologista 

riippumattomuutta; katsoo, että EU:n 

aseman vahvistaminen Euroopan 

naapurialueiden turvallisuuden 

tuottajana edellyttää asianmukaisia ja 

riittäviä voimavaroja ja kilpailukykyistä, 

tehokasta ja avoimesti toimivaa 

puolustusteollisuutta, joka takaa kestävän 

toimitusketjun; panee merkille, että 

Euroopan puolustusalalle on ominaista 

pirstoutuneisuus ja päällekkäisyys, joista 

on asteittain päästävä eroon prosessissa, 

joka tarjoaa kannustimia ja etuja kaikille 

kansallisille tekijöille ja jossa otetaan 

huomioon yhdentyneiden puolustusalan 

markkinoiden pitkän aikavälin kehitys; 

38. katsoo, että puolustusteollisuuden 

kehittäminen vahvistaisi EU:n teknologista 

riippumattomuutta; katsoo, että EU 

tarvitsee asianmukaisia ja riittäviä 

voimavaroja ja tehokasta ja avoimesti 

toimivaa puolustusteollisuutta, joka takaa 

kestävän toimitusketjun; panee merkille, 

että Euroopan puolustusalalle on ominaista 

pirstoutuneisuus ja päällekkäisyys, joista 

on asteittain päästävä eroon siten, että 

otetaan huomioon yhdentyneiden 

puolustusalan markkinoiden pitkän 

aikavälin kehitys; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Tarkistus  30 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

41 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

41. toteaa, että kaikilla jäsenvaltioilla on 

vaikeuksia pitää yllä monia erilaisia täysin 

käyttövalmiita puolustusvoimavaroja 

pääasiassa rahoituksen niukkuuden 

vuoksi; kehottaa tämän vuoksi tehostamaan 

koordinointia ja valitsemaan selkeämmin, 

mitä voimavaroja ylläpidetään, jotta 

jäsenvaltiot voivat erikoistua tiettyihin 

voimavaroihin; 

41. toteaa, että kaikilla jäsenvaltioilla on 

vaikeuksia pitää yllä monia erilaisia täysin 

käyttövalmiita voimavaroja; kehottaa 

tämän vuoksi tehostamaan koordinointia ja 

valitsemaan selkeämmin, mitä voimavaroja 

ylläpidetään, jotta jäsenvaltiot voivat 

erikoistua tiettyihin voimavaroihin; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Tarkistus  31 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 41 a. muistuttaa, että 28 jäsenvaltion 

EU:ssa käytetään edelleen maailman 

toiseksi eniten varoja puolustusmenoihin 

ja unioni on maailman toiseksi suurin 

aseiden viejä; katsoo, että yhteensä noin 

200 miljardin euron vuotuiset 

puolustusmenot ovat valtava määrä 

veronmaksajien rahaa; palauttaa myös 

mieliin, että useat viimeaikaiset 

tutkimukset ovat osoittaneet, että aitojen 

Euroopan puolustusmarkkinoiden ja 

korkealaatuisten voimavarojen 

kehittämisen suurimpana esteenä on itse 

asiassa se, että 28 jäsenvaltiosta monet 

käyttävät puolustusbudjetteja hyvin 

tehottomasti; korostaa, että kansallisten 

puolustushallintojen ja 

puolustusteollisuuden välisiä suhteita on 

muokattava perusteellisesti uudelleen ja 

on otettava käyttöön hankintahankkeiden 

tuloksia koskevat tiukat laatukriteerit sekä 

avoimuutta, tehokkuutta, korruption 

torjuntaa ja sisämarkkinasääntöjen 

noudattamista koskevat vahvat ja tiukat 

kriteerit; korostaa, että EU:n 

puolustusmarkkinoiden 

perustamisprosessin yhteydessä olisi 

vahvistettava huomattavasti entistä 

tiukempaa asevientijärjestelmää EU:n 

tasolla; on vakuuttunut, että suurempaa 

puolustusbudjettia koskeva nykyinen 
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painopiste johtaa ainoastaan 

veronmaksajien rahojen tuhlaamiseen 

ilman, että asevoimia vahvistetaan 

merkittävästi; 

Or. en 



 

AM\1109907FI.docx  PE593.663v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.11.2016 A8-0317/32 

Tarkistus  32 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. muistuttaa, että Euroopan puolustuksen 

vankka teollinen ja teknologinen perusta, 

johon sisältyy toimintamahdollisuuksia pk-

yrityksille, on YTPP:n perustekijä ja 

edellytys yhteismarkkinoille, mikä antaisi 

EU:lle mahdollisuuden kehittää 

strategista riippumattomuuttaan; 

43. muistuttaa, että Euroopan puolustuksen 

vankka teollinen ja teknologinen perusta, 

johon sisältyy toimintamahdollisuuksia pk-

yrityksille, on YTPP:n perustekijä ja 

edellytys yhteismarkkinoille; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Tarkistus  33 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

44 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  44 a. pitää valitettavana 

turvallisuusympäristön heikkenemistä, 

aseellisten konfliktien laajenemista, 

alueellista epävakautta, kansallisia 

tukahduttamistoimia sekä humanitaarisen 

oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksia; 

kehottaa jäsenvaltioita muuttamaan 

perusteellisesti asevientipolitiikkaansa ja 

noudattamaan tiukasti asevientiä 

koskevan yhteisen kannan 

2008/944/YUTP kaikkia kahdeksaa 

perustetta ja asekauppaa koskevaa 

maailmanlaajuista sopimusta (ATT); 

katsoo, että jäsenvaltioilla on 

lainmukainen velvollisuus keskeyttää 

välittömästi vientitoimet kohteisiin, joissa 

on olemassa vakava riski, että vientiä 

voidaan hyödyntää vakavissa 

ihmisoikeuksien ja humanitaarisen 

oikeuden loukkauksissa tai sillä voidaan 

edistää kansallisia tukahduttamistoimia 

tai alueellista epävakautta tai uhata 

jäsenvaltioiden turvallisuutta tai 

maailmanlaajuista rauhaa ja vakautta; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Tarkistus  34 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. on huolissaan puolustustutkimukseen 

osoitettujen määrärahojen jatkuvasta 

supistumisesta jäsenvaltioissa, mikä 

vaarantaa teollisen ja teknologisen perustan 

ja siten myös Euroopan strategisen 

riippumattomuuden; kehottaa 

jäsenvaltioita varustamaan asevoimansa 

kalustolla, joka on peräisin Euroopan 

puolustusteollisuudesta eikä sen teollisilta 

kilpailijoilta; 

45. on huolissaan puolustustutkimukseen 

osoitettujen määrärahojen jatkuvasta 

supistumisesta jäsenvaltioissa, mikä 

vaarantaa teollisen ja teknologisen 

perustan; kehottaa jäsenvaltioita 

ensisijaisesti varustamaan asevoimansa 

kalustolla, joka on peräisin Euroopan 

puolustusteollisuudesta; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Tarkistus  35 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. on vakuuttunut siitä, että Euroopan 

puolustusviraston roolin vahvistaminen 

voimavaralähtöisten ohjelmien, hankkeiden 

ja toimien koordinoinnissa on hyödyllistä 

tehokkaan YTPP:n kannalta; katsoo, että 

Euroopan puolustusvirastoa olisi tuettava, 

jotta se pystyy saavuttamaan kaikki 

tavoitteensa ja erityisesti toimimaan tulevia 

prioriteettejaan ja roolejaan vastaavasti 

Euroopan puolustusalan 

toimintasuunnitelman ja Euroopan 

puolustusalan tutkimusohjelman 

yhteydessä; kehottaa tämän vuoksi 

jäsenvaltioita tarkistamaan viraston 

organisaatiota, menettelyjä ja toimintaa 

siten, että avataan uusia yhteistyön ja 

yhdentymisen mahdollisuuksia; kehottaa 

jäsenvaltioita antamaan Euroopan 

puolustusvirastolle ohjeita voimavarojen 

kehittämissuunnitelman tarkistuksen 

koordinoimiseksi globaalistrategian ja 

alakohtaisen strategian mukaisesti; 

46. on vakuuttunut siitä, että Euroopan 

puolustusviraston roolin vahvistaminen 

voimavaralähtöisten ohjelmien, hankkeiden 

ja toimien koordinoinnissa on hyödyllistä 

tehokkaan YTPP:n kannalta; katsoo, että 

Euroopan puolustusvirastoa olisi tuettava, 

jotta se pystyy saavuttamaan kaikki 

tavoitteensa ja erityisesti toimimaan tulevia 

prioriteettejaan ja roolejaan vastaavasti 

Euroopan puolustusalan 

toimintasuunnitelman yhteydessä; kehottaa 

tämän vuoksi jäsenvaltioita tarkistamaan 

viraston organisaatiota, menettelyjä ja 

toimintaa siten, että avataan uusia 

yhteistyön ja yhdentymisen 

mahdollisuuksia; kehottaa jäsenvaltioita 

antamaan Euroopan puolustusvirastolle 

ohjeita voimavarojen 

kehittämissuunnitelman tarkistuksen 

koordinoimiseksi globaalistrategian ja 

alakohtaisen strategian mukaisesti; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Tarkistus  36 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. painottaa, että kyberturvallisuus on 

luonteeltaan politiikanala, jolla yhteistyö ja 

yhdentyminen ovat ratkaisevassa asemassa 

sekä EU:n jäsenvaltioiden, keskeisten 

kumppanien ja Naton välillä että 

yhteiskunnan eri toimijoiden välillä, sillä 

siinä ei ole kyse yksinomaan sotilaallisesta 

vastuusta; vaatii selkeämpiä suuntaviivoja 

siitä, miten EU:n puolustusvoimavaroja ja 

offensiivisia voimavaroja aiotaan käyttää 

ja missä yhteydessä; muistuttaa 

vaatineensa toistuvasti EU:n 

kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan 

asetuksen perusteellista tarkistamista, jotta 

voidaan estää sellaisten ohjelmistojen ja 

muiden järjestelmien vääriin käsiin 

joutuminen, joita voidaan käyttää EU:n 

digitaalista infrastruktuuria vastaan ja 

ihmisoikeuksien rikkomiseen; kehottaa 

EU:ta puolustamaan internetin hallintoa 

käsittelevillä foorumeilla ja muilla 

kansainvälisillä foorumeilla periaatetta, 

että internetin keskeisen infrastruktuurin 

olisi oltava puolueeton alue, jolla ei sallita 

omia kansallisia etujaan ajavien hallitusten 

asioihin sekaantumista; 

47. painottaa, että kyberturvallisuus on 

luonteeltaan politiikanala, jolla yhteistyö ja 

yhdentyminen ovat ratkaisevassa asemassa 

sekä EU:n jäsenvaltioiden, keskeisten 

kumppanien ja Naton välillä että 

yhteiskunnan eri toimijoiden välillä, sillä 

siinä ei ole kyse yksinomaan sotilaallisesta 

vastuusta; vaatii selkeämpiä suuntaviivoja 

siitä, miten EU:n voimavaroja aiotaan 

käyttää ja missä yhteydessä; muistuttaa 

vaatineensa toistuvasti EU:n 

kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan 

asetuksen perusteellista tarkistamista, jotta 

voidaan estää sellaisten ohjelmistojen ja 

muiden järjestelmien vääriin käsiin 

joutuminen, joita voidaan käyttää EU:n 

digitaalista infrastruktuuria vastaan ja 

ihmisoikeuksien rikkomiseen; kehottaa 

EU:ta puolustamaan internetin hallintoa 

käsittelevillä foorumeilla ja muilla 

kansainvälisillä foorumeilla periaatetta, 

että internetin keskeisen infrastruktuurin 

olisi oltava puolueeton alue, jolla ei sallita 

omia kansallisia etujaan ajavien hallitusten 

asioihin sekaantumista; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/37 

Tarkistus  37 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

48 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. tukee puolustukseen liittyviä komission 

aloitteita, kuten puolustusalan 

toimintasuunnitelmaa ja puolustusalan 

teollisuuspolitiikkaa, joiden toteuttamisen 

on määrä alkaa turvallisuutta ja puolustusta 

koskevan EU:n valkoisen kirjan 

esittämisen jälkeen; tukee komission 

laajempaa osallistumista puolustusalalla 

kattavan ja hyvin kohdennetun 

tutkimuksen, suunnittelun ja 

täytäntöönpanon avulla; pitää myönteisenä 

valmistelutoimea, joka koskee YTPP:aan 

liittyvää tutkimusta, ja kehottaa antamaan 

sille riittävästi rahoitusta nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä 

olevalle kaudelle; tukee EU:n 

puolustusalan tutkimusohjelman 

kehittämistä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä (2021–2027); 

48. tukee puolustukseen liittyviä komission 

aloitteita, kuten puolustusalan 

toimintasuunnitelmaa ja puolustusalan 

teollisuuspolitiikkaa, joiden toteuttamisen 

on määrä alkaa turvallisuutta ja puolustusta 

koskevan EU:n valkoisen kirjan 

esittämisen jälkeen; tukee komission 

laajempaa osallistumista puolustusalalla 

suunnittelun ja täytäntöönpanon avulla; 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

49. kehottaa uudistamaan EU:n 

lainsäädäntöä, jotta puolustusteollisuus 

voi hyötyä vastaavasta valtiontuesta kuin 

Yhdysvaltojen teollisuudenalat; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


