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6.12.2017 A8-0350/1 

Tarkistus  1 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0350/2017 

David McAllister 

Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2121(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. katsoo, että vahvan 

puolustusteollisuuden kehittäminen 

vahvistaa EU:n teknologista 

riippumattomuutta; pyytää kehittämään 

teollisia ja teknologisia resursseja, joita 

tarvitaan kyberturvallisuuden 

parantamiseksi, myös edistämällä 

kyberturvallisuuteen liittyvien tuotteiden 

sisämarkkinoita; kehottaa lisäämään 

huomattavasti EU:n toimielinten saatavilla 

olevia taloudellisia resursseja ja 

henkilöresursseja EU:n kyberturvallisuus- 

ja kyberpuolustusvalmiuksien 

lisäämiseksi; korostaa, että kyberpuolustus 

on sisällytettävä ulkoisiin toimiin ja 

yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, 

ja että on parannettava valmiuksia 

tunnistaa kyberrikollisuutta; 

42. katsoo, että tehokkaan 

puolustusteollisuuden kehittäminen 

vahvistaa EU:n teknologista 

riippumattomuutta; pyytää kehittämään 

teollisia ja teknologisia resursseja, joita 

tarvitaan kyberturvallisuuden 

parantamiseksi, myös edistämällä 

kyberturvallisuuteen liittyvien tuotteiden 

sisämarkkinoita ja niihin liittyviä tiukkoja 

vientivalvontaa koskevia sääntöjä; 

kehottaa lisäämään huomattavasti EU:n 

toimielinten saatavilla olevia taloudellisia 

resursseja ja henkilöresursseja EU:n 

kyberturvallisuuden ja kyvyn selviytyä 

kyberhyökkäyksistä parantamiseksi; 

korostaa, että kyberpuolustus on 

sisällytettävä ulkoisiin toimiin ja yhteiseen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ja että on 

parannettava valmiuksia tunnistaa 

kyberrikollisuutta; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Tarkistus  2 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0350/2017 

David McAllister 

Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2121(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. katsoo, että Euroopan olisi 

vahvistettava entisestään yhteistä 

puolustusta koskevaa yhteistyötään 

yhteisten arvojen ja periaatteiden sekä 

strategisen riippumattomuuden 

puolustamiseksi; korostaa ulkoisen ja 

sisäisen turvallisuuden välisen yhteyden, 

paremman resurssien käytön ja riskien 

hallinnan tärkeyttä Euroopan reuna-

alueilla; muistuttaa, että turvallisuuden ja 

kehityksen välinen yhteys on keskeinen 

periaate, joka tukee unionin 

lähestymistapaa ulkoisiin konflikteihin ja 

kriiseihin; kehottaa jäsenvaltioita 

hyödyntämään kaikkia Lissabonin 

sopimuksen yhteisen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan alalla tarjoamia 

mahdollisuuksia ja pitää turvallisuus- ja 

puolustusalan 

täytäntöönpanosuunnitelmaa tässä 

yhteydessä myönteisenä; kannustaa 

tarkastelemaan uudelleen yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

siviilioperaatioita koskevaa EU:n 

lähestymistapaa, jotta voidaan varmistaa, 

että operaatioiden suunnittelu, 

toteuttaminen ja tuki ovat asianmukaisia; 

katsoo, että Euroopan puolustusviraston 

(EDA) valmiuksien ja pysyvän 

rakenteellisen yhteistyön tarjoamia 

mahdollisuuksia sekä EU:n taisteluosastoja 

45. katsoo, että Euroopan olisi 

vahvistettava entisestään yhteistä 

puolustusta koskevaa yhteistyötään 

yhteisten arvojen ja periaatteiden 

puolustamiseksi; korostaa ulkoisen ja 

sisäisen turvallisuuden välisen yhteyden, 

paremman resurssien käytön ja riskien 

hallinnan tärkeyttä Euroopan reuna-

alueilla; muistuttaa, että turvallisuuden ja 

kehityksen välinen yhteys on keskeinen 

periaate, joka tukee unionin 

lähestymistapaa ulkoisiin konflikteihin ja 

kriiseihin; kehottaa jäsenvaltioita 

hyödyntämään kaikkia Lissabonin 

sopimuksen yhteisen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan alalla tarjoamia 

mahdollisuuksia ja panee tässä yhteydessä 

merkille turvallisuus- ja puolustusalan 

täytäntöönpanosuunnitelman; kannustaa 

tarkastelemaan uudelleen yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

siviilioperaatioita koskevaa EU:n 

lähestymistapaa, jotta voidaan varmistaa, 

että operaatioiden suunnittelu, 

toteuttaminen ja tuki ovat asianmukaisia; 

katsoo, että pysyvän rakenteellisen 

yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia sekä 

EU:n taisteluosastoja olisi hyödynnettävä 

täysipainoisesti; vaatii jäsenvaltioita 

lisäämään tätä varten rahoitusta 

kansallisista puolustusbudjeteistaan; 
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olisi hyödynnettävä täysipainoisesti; vaatii 

jäsenvaltioita antamaan tätä varten 

lisärahoitusta; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Tarkistus  3 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0350/2017 

David McAllister 

Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2121(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. katsoo, että Euroopan unionin ja 

sen jäsenvaltioiden on kehitettävä 

vaikuttavaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 

ja tehtävä yhteistyötä Naton ja muiden 

kansainvälisten kumppanien, YK:n, 

kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksien 

puolustajien ja muiden kanssa yhteisten 

huolenaiheiden osalta ja rauhan, 

hyvinvoinnin ja vakauden edistämiseksi 

koko maailmassa; korostaa, että on 

lisättävä tietoisuutta ja poliittista 

sitoutumista kunnianhimoisen, vaikuttavan 

ja jäsennellyn YTPP:n kiireelliseen 

täytäntöönpanoon; kehottaa neuvostoa, 

komissiota ja jäsenvaltioita ratkaisemaan 

EU:n viestintäongelmat tekemällä EU:n 

ulkoisesta toiminnasta entistä 

vastuuvelvollisempaa ja näkyvämpää; 

kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä 

vastaamaan puolustuksen haasteisiin EU:n 

globaalistrategian ja EU:n puolustusta 

koskevan tutkimuksen ja valmiuksien 

kehittämiseen tähtäävien komission 

suunnitelmien mukaisesti; 

46. katsoo, että Euroopan unionin ja 

sen jäsenvaltioiden on kehitettävä 

vaikuttavaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 

ja tehtävä yhteistyötä Naton ja muiden 

kansainvälisten kumppanien, YK:n, 

kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksien 

puolustajien ja muiden kanssa yhteisten 

huolenaiheiden osalta ja rauhan, 

hyvinvoinnin ja vakauden edistämiseksi 

koko maailmassa; korostaa, että on 

lisättävä tietoisuutta ja poliittista 

sitoutumista kunnianhimoisen, vaikuttavan 

ja jäsennellyn YTPP:n kiireelliseen 

täytäntöönpanoon; kehottaa neuvostoa, 

komissiota ja jäsenvaltioita ratkaisemaan 

EU:n viestintäongelmat tekemällä EU:n 

ulkoisesta toiminnasta entistä 

vastuuvelvollisempaa ja näkyvämpää; 

kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä 

vastaamaan puolustuksen haasteisiin EU:n 

globaalistrategian ja EU:n puolustusta 

koskevan tutkimuksen ja valmiuksien 

kehittämiseen tähtäävien komission 

suunnitelmien mukaisesti yhdistämällä 

tähän tarkoitettuja kansallisia 

määrärahoja yhteistyötä korostavalla ja 

tehokkaalla tavalla; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Tarkistus  4 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0350/2017 

David McAllister 

Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2121(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. kehottaa komissiota ottamaan 

kasvavat turvallisuushaasteet 

täysipainoisesti huomioon seuraavaa 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

ehdotuksessaan; katsoo, että YUTP:n 

talousarvion on oltava kooltaan ja 

joustavuudeltaan sellainen, että se vastaa 

EU:n kansalaisten odotuksia EU:n roolista 

turvallisuuden takaajana; toteaa, että 

unionin politiikassa tarvitaan 

turvallisuuden alalla maailmanlaajuinen 

toimintaperiaate, johon sisältyy 

hedelmällinen yhteistyö ehdotetun EU:n 

puolustusrahaston kanssa; pyytää, että 

jäsenvaltiot pyrkisivät saavuttamaan 

menotavoitteen, jonka mukaan 

puolustusmenojen osuuden olisi oltava 

2 prosenttia BKT:stä, ja että ne 

käyttäisivät 20 prosenttia 

puolustusmenoistaan Euroopan 

puolustusviraston välttämättömiksi 

katsomiin varusteisiin; muistuttaa lisäksi, 

että kaikkea uutta politiikkaa on tuettava 

uusien rahoituslähteiden avulla; toteaa, 

että eri jäsenvaltioilla on vaikeuksia pitää 

yllä hyvin laajaa täysin operatiivisten 

puolustusvalmiuksien valikoimaa 

pääasiassa rahoitusta koskevien rajoitusten 

vuoksi; kehottaa siksi lisäämään 

yhteistyötä ja koordinointia siitä, mitä 

valmiuksia on pidettävä yllä, jotta 

47. katsoo, että YUTP:n talousarvion 

on oltava kooltaan ja joustavuudeltaan 

sellainen, että se vastaa EU:n kansalaisten 

odotuksia EU:n roolista turvallisuuden 

takaajana; toteaa, että unionin politiikassa 

tarvitaan turvallisuuden alalla 

maailmanlaajuinen toimintaperiaate, johon 

sisältyy hedelmällinen yhteistyö ehdotetun 

EU:n puolustusrahaston kanssa 

yhdistämällä tähän tarkoitettuja 

kansallisia määrärahoja; pyytää, että 

jäsenvaltiot pyrkisivät saavuttamaan 

menotavoitteen, jonka mukaan ne 

käyttäisivät 20 prosenttia 

puolustusmenoistaan Euroopan 

puolustusviraston välttämättömiksi 

katsomiin varusteisiin; muistuttaa lisäksi, 

että kaikkea uutta politiikkaa on tuettava 

rahoituksella kansallisista 

puolustusbudjeteista; toteaa, että eri 

jäsenvaltioilla on vaikeuksia pitää yllä 

hyvin laajaa täysin operatiivisten 

puolustusvalmiuksien valikoimaa 

pääasiassa rahoitusta koskevien rajoitusten 

vuoksi; vaatii siksi paljon tehokkaampaa 

yhteistyötä ja koordinointia siitä, mitä 

valmiuksia on pidettävä yllä, jotta 

jäsenvaltiot voivat erikoistua tiettyihin 

valmiuksiin ja käyttää resurssejaan entistä 

tehokkaammin; katsoo, että 

yhteentoimivuus on ratkaisevassa 
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jäsenvaltiot voivat erikoistua tiettyihin 

valmiuksiin ja käyttää resurssejaan entistä 

tehokkaammin; katsoo, että 

yhteentoimivuus on ratkaisevassa 

asemassa, jos jäsenvaltioiden joukoista 

halutaan yhteensopivia ja yhdennettyjä; 

muistuttaa, että YUTP:n määrärahat 

muodostivat vuonna 2016 3,6 prosenttia 

otsakkeen 4 maksusitoumusmäärärahoista 

ja 0,2 prosenttia koko EU:n talousarviosta; 

pitää valitettavana, että YUTP:tä koskevan 

luvun koko, alikäyttö ja järjestelmälliset 

siirrot osoittavat, että EU:lla ei ole 

edelleenkään pyrkimyksiä 

maailmanlaajuisen toimijan rooliin; 

asemassa, jos jäsenvaltioiden joukoista 

halutaan yhteensopivia ja yhdennettyjä; 

muistuttaa, että YUTP:n määrärahat 

muodostivat vuonna 2016 3,6 prosenttia 

otsakkeen 4 maksusitoumusmäärärahoista 

ja 0,2 prosenttia koko EU:n talousarviosta; 

pitää valitettavana, että YUTP:tä koskevan 

luvun koko, alikäyttö ja järjestelmälliset 

siirrot osoittavat, että EU:lla ei ole 

edelleenkään pyrkimyksiä 

maailmanlaajuisen toimijan rooliin; 

Or. en 

 

 


