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8.3.2018 A8-0048/31 

Tarkistus  31 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

89 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

89. korostaa, että monitahoisten 

sosioekomisten haasteiden torjumiseksi 

koheesiopolitiikan olisi oltava vuoden 

2020 jälkeen edelleen unionin keskeinen 

investointipolitiikka, joka kattaa kaikki 

unionin alueet mutta jonka resursseista 

suurin osa keskitetään heikoimmassa 

asemassa oleville alueille; toteaa, että 

koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää 

kehityseroja ja lisätä lähentymistä 

perussopimuksen mukaisesti mutta lisäksi 

siinä olisi keskityttävä saavuttamaan 

unionin laajat poliittiset tavoitteet; ehdottaa 

sen vuoksi, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä kolmen 

koheesiopolitiikan rahaston – Euroopan 

aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston 

– olisi keskityttävä tukemaan pääasiassa 

kasvua ja kilpailukykyä, tutkimusta ja 

innovointia, digitalisaatiota, teollisuuden 

muutosta, pk-yrityksiä, liikennettä, 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 

sopeutumista, ympäristön kestävyyttä ja 

oikeudenmukaista energiakäännettä, 

työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta, 

sukupuolten tasa-arvoa, köyhyyden 

vähentämistä ja väestöhaasteeseen 

vastaamista; painottaa, että nämä kolme 

rahastoa ovat unionin koheesiopolitiikan 

olennaisia osatekijöitä ja että ne voivat 

89. korostaa, että monitahoisten 

sosioekonomisten haasteiden torjumiseksi 

koheesiopolitiikan olisi oltava vuoden 

2020 jälkeen edelleen unionin keskeinen 

investointipolitiikka, joka kattaa kaikki 

unionin alueet ja kaupunkialueet, joilla 

köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat 

tuntuvalla tasolla, mutta jonka resursseista 

suurin osa keskitetään heikoimmassa 

asemassa oleville alueille; toteaa, että 

koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää 

kehityseroja ja lisätä lähentymistä 

perussopimuksen mukaisesti mutta lisäksi 

siinä olisi keskityttävä saavuttamaan 

unionin laajat poliittiset tavoitteet; ehdottaa 

sen vuoksi, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä kolmen 

koheesiopolitiikan rahaston – Euroopan 

aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston 

– olisi keskityttävä tukemaan pääasiassa 

kasvua ja kilpailukykyä, tutkimusta ja 

innovointia, digitalisaatiota, teollisuuden 

muutosta, pk-yrityksiä, liikennettä, 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 

sopeutumista, ympäristön kestävyyttä ja 

oikeudenmukaista energiakäännettä, 

työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta, 

sukupuolten tasa-arvoa, köyhyyden 

vähentämistä ja väestöhaasteeseen 

vastaamista; painottaa, että nämä kolme 
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toimia yhdessä ainoastaan tätä politiikkaa 

koskevassa yhtenäisessä kehyksessä; 

kehottaa lisäksi lujittamaan alueellista 

yhteistyötä, myös sen rajat ylittävää ja 

kaupunkiulottuvuutta, sekä vahvistamaan 

maaseutu-, vuoristo-, saaristo- ja syrjäisiä 

alueita koskevia määräyksiä; 

rahastoa ovat unionin koheesiopolitiikan 

olennaisia osatekijöitä ja että ne voivat 

toimia yhdessä ainoastaan tätä politiikkaa 

koskevassa yhtenäisessä kehyksessä; 

kehottaa lisäksi lujittamaan alueellista 

yhteistyötä (myös sen rajat ylittävää ja 

ylikansallista osatekijää), johon  kaikki 

jäsenvaltiot velvoitetaan ja jolla pyritään 

edistämään vastavuoroista oppimista ja 

hyvien käytänteiden vaihtamista, ja 

näiden toimien kaupunkiulottuvuutta sekä 

vahvistamaan maaseutu-, vuoristo-, 

saaristo- ja syrjäisiä alueita koskevia 

määräyksiä; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Tarkistus  32 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

93 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

93. korostaa, että erityisesti ESR:n olisi 

laajennettava sen 

työmarkkinavuoropuhelun kehittämistä 

koskevaa tukea parantamalla 

työmarkkinaosapuolien valmiuksien 

kehittämistä unionissa, myös alakohtaisesti 

ja alojen välillä, ja että tämän sitoumuksen 

olisi oltava pakollinen jäsenvaltioille 

kaikilla unionin alueilla; 

93. korostaa, että erityisesti ESR:n olisi 

laajennettava sen 

työmarkkinavuoropuhelun kehittämistä 

koskevaa tukea parantamalla 

työmarkkinaosapuolien valmiuksien 

kehittämistä unionissa, myös alakohtaisesti 

ja alojen välillä, ja että tämän sitoumuksen 

olisi oltava pakollinen jäsenvaltioille 

kaikilla unionin alueilla; muistuttaa, että 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 

torjumista sekä osallistavan koulutuksen 

ja työllistämisen edistämistä koskevien 

ESR:n tavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää, että vahvistetaan 

hallintoviranomaisten institutionaalisia 

valmiuksia sekä opetusalan, elinikäisen 

oppimisen alan, koulutusalan ja 

työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alan 

sidosryhmien valmiuksien kehittämistä; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Tarkistus  33 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

94 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

94. korostaa erityisesti jatkuvaa tarvetta 

torjua nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä 

etenkin työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevien (NEET) nuorten 

kohdalla ja katsoo tämän olevan osa 

unionin tason nuorisopolitiikkojen 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; pyytää 

näin ollen kaksinkertaistamaan 

nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahat ja 

panemaan EU:n nuorisotakuun 

täysimääräisesti täytäntöön ja 

varmistamaan samalla, että varat saadaan 

käyttöön nopeasti ja helposti ja rahoitus 

säilyy pysyvänä ja vakaana seuraavalla 

ohjelmakaudella; tähdentää, että sääntelyä 

on parannettava, jotta varmistetaan 

sosioekonomiselta taustaltaan heikompien 

nuorten syrjimätön mahdollisuus osallistua 

ohjelmaan; katsoo, että investoinnit 

koulutuksen ja etenkin digitaalisten taitojen 

tehostamiseen pysyvät unionin 

ensisijaisina painopisteinä; korostaa, että 

tämä ohjelma ei saa korvata aiemmin 

kansallisista talousarvioista rahoitettuja 

menoja; 

94. korostaa erityisesti jatkuvaa tarvetta 

torjua nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä 

etenkin työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevien (NEET) nuorten 

kohdalla ja katsoo tämän olevan osa 

unionin tason nuorisopolitiikkojen 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; pyytää 

näin ollen kaksinkertaistamaan 

nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahat ja 

panemaan EU:n nuorisotakuun 

täysimääräisesti täytäntöön ja 

varmistamaan samalla, että varat saadaan 

käyttöön nopeasti ja helposti ja rahoitus 

säilyy pysyvänä ja vakaana seuraavalla 

ohjelmakaudella; tähdentää, että sääntelyä 

on parannettava, jotta varmistetaan 

sosioekonomiselta taustaltaan heikompien 

nuorten syrjimätön mahdollisuus osallistua 

ohjelmaan; katsoo, että unionin 

ensisijaisina painopisteinä pysyvät 

investoinnit koulutuksen ja etenkin 

digitaalisten taitojen tehostamiseen ja 

yrittäjyyden ja laadukkaan 

oppisopimuskoulutuksen edistämiseen 

nuorten parissa mekanismeina, joilla 

kannustetaan työpaikkojen luomiseen ja 

jotka ovat suoria väyliä työllisyyteen, 

samalla kun varmistetaan erityisesti 

kunnolliset työolot ja sosiaalinen suojelu; 

korostaa, että tämä ohjelma ei saa korvata 
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aiemmin kansallisista talousarvioista 

rahoitettuja menoja; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Tarkistus  34 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

100 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  100 a. katsoo, että olisi lisättävä 

rahoitusta ohjelmille, joilla edistetään 

sellaisen alueen edelleen kehittämistä, 

missä edistetään ja suojellaan 

perussopimuksissa, perusoikeuskirjassa ja 

kansainvälisissä 

ihmisoikeusyleissopimuksissa 

vahvistettuja tasa-arvoa ja yksilön 

oikeuksia, kuten erilaiset perusoikeus-, 

tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmat; 

katsoo, että viimeksi mainittujen rahoitus 

olisi viisinkertaistettava, ja Daphne-

ohjelmalle, jonka tavoitteena on edistää 

lasten, nuorten ja naisten suojelua 

väkivallan kaikilta muodoilta, olisi 

osoitettava erillinen budjettikohta ja 

itsenäinen ohjelma, jonka rahoitus olisi 

kymmenkertaistettava nykyisestä; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Tarkistus  35 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

100 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  100 b. kehottaa lisäksi komissiota 

perustamaan erillisen budjettikohdan, 

jonka nimikkeenä on ”Naisten ja miesten 

välisen tasa-arvon ja 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 

edistäminen”, sukupuolitietoisen 

budjetoinnin täytäntöön panemiseksi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Tarkistus  36 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

101 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

101. toteaa, että modernisoitu yhteinen 

maatalouspolitiikka on olennaisen tärkeä, 

jotta varmistetaan elintarviketurva ja -

omavaraisuus, maaseutuasutuksen ja 

työpaikkojen säilyttäminen, kestävä 

kehitys, ympäristön ja maa- ja 

metsätalouden kestävyys ja terveellisten, 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

ja terveyttä koskevat vaatimukset ovat 

lisääntyneet, kuten myös tarve tukea 

maanviljelijöiden siirtymistä kohti 

ympäristöystävällisempiä viljelykäytäntöjä 

ja torjua ilmastonmuutosta; korostaa 

tarvetta tukea viljelijöiden 

toimeentuloturvaa ja vahvistaa YMP:n ja 

julkisten hyödykkeiden tarjonnan yhteyttä; 

korostaa, että YMP on yhdennetyimpiä 

politiikanaloja ja sitä rahoitetaan 

pääasiassa unionin tasolla kansallisen 

rahoituksen sijasta; 

101. toteaa, että modernisoitu yhteinen 

maatalouspolitiikka on olennaisen tärkeä, 

jotta varmistetaan elintarviketurva ja -

omavaraisuus, maaseutuasutuksen ja 

työpaikkojen säilyttäminen, kestävä 

kehitys, ympäristön ja maa- ja 

metsätalouden kestävyys ja terveellisten, 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

ja terveyttä koskevat vaatimukset ovat 

lisääntyneet, kuten myös tarve tukea 

maanviljelijöiden siirtymistä kohti 

ympäristöystävällisempiä viljelykäytäntöjä 

ja torjua ilmastonmuutosta ja sopeutua 

siihen; korostaa tarvetta varmistaa 

oikeudenmukaiset ja kannattavat hinnat 

ja tukea viljelijöiden toimeentuloturvaa ja 

vahvistaa YMP:n ja julkisten 

hyödykkeiden tarjonnan yhteyttä; 

edellyttää siksi kattavaa ja tuntuvaa YMP-

uudistusta, jolla otetaan huomioon uudet 

haasteet ja unionin kansainväliset 

velvoitteet, myös ne, jotka liittyvät 

ilmastoon, ympäristöön ja kestävän 

kehityksen tavoitteisiin, ja 

mahdollistetaan siirtyminen kestävään 

elintarviketuotantoon ja -tarjontaan; 
korostaa, että YMP on yhdennetyimpiä 

politiikanaloja ja sitä rahoitetaan 
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pääasiassa unionin tasolla kansallisen 

rahoituksen sijasta; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Tarkistus  37 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

102 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

102. katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi säilytettävä kiinteinä 

hintoina vähintään nykytasolla 

27 jäsenvaltion unionissa; korostaa, että 

seuraavan YMP:n uudet haasteet 

edellyttävät kestävää rahoitusta, joka 

perustuu nykyisten politiikkojen ja tulevien 

tarpeiden analyyseihin; korostaa, että 

suorat tuet luovat selvää eurooppalaista 

lisäarvoa ja lujittavat sisämarkkinoita 

auttamalla estämään kilpailun 

vääristymistä jäsenvaltioiden välillä; 

vastustaa tässä mielessä kaikkea suorien 

tukien uudelleenkansallistamista ja 

kansallista yhteisrahoitusta; korostaa 

tarvetta jatkaa toimia tuotannon 

ylläpitämiseksi herkkien alueiden kannalta 

elintärkeillä aloilla, uudistaa maatalouden 

kriisivaraus, lisätä rahoitusta vastauksena 

erilaisiin suhdannekriiseihin herkillä 

aloilla, luoda uusia välineitä, joilla voidaan 

lievittää hintojen epävakautta, sekä lisätä 

syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 

johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

kehottaa komissiota jatkamaan suorien 

maksujen lähentymisprosessia ja 

varmistamaan, että elintarvikeketjua varten 

on käytössä tarvittava rahoitus- ja 

102. katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi säilytettävä kiinteinä 

hintoina vähintään nykytasolla 

27 jäsenvaltion unionissa, jotta voidaan 

rahoittaa siirtyminen kestävään 

elintarviketuotantoon; korostaa, että 

seuraavan YMP:n uudet haasteet 

edellyttävät kestävää rahoitusta, joka 

perustuu nykyisten politiikkojen ja tulevien 

tarpeiden analyyseihin; korostaa, että 

tiukkoihin ehtoihin sidotut suorat tuet 

luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa ja 

lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa tässä 

mielessä kaikkea suorien tukien 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta; korostaa tarvetta jatkaa 

toimia tuotannon ylläpitämiseksi herkkien 

alueiden kannalta elintärkeillä aloilla, 

uudistaa maatalouden kriisivaraus, 

reagoida tehokkaasti erilaisiin 

suhdannekriiseihin herkillä aloilla, kehittää 

pitkän aikavälin ratkaisuja, mukaan 

lukien tarjonta-puolen toimenpiteet, luoda 

uusia välineitä, joilla tarjonta 

suhteutetaan kysyntään ja joilla voidaan 

lievittää hintojen epävakautta, sekä lisätä 

syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 
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oikeuskehys, jotta voidaan torjua hyvän 

kauppatavan vastaisia käytäntöjä; korostaa, 

että unionin maaseutualueilla on vakavia 

ongelmia ja ne tarvitsevat näin ollen 

erityistä tukea; 

johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

jatkamaan suorien maksujen 

lähentymisprosessia lisäämällä 

uudelleenjakoa oikeudenmukaiselle 

tasolle ja varmistamaan, että 

elintarvikeketjua varten on käytössä 

tarvittava rahoitus- ja oikeuskehys, jotta 

voidaan torjua hyvän kauppatavan vastaisia 

käytäntöjä; korostaa, että unionin 

maaseutualueilla on vakavia ongelmia ja ne 

tarvitsevat näin ollen erityistä tukea; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Tarkistus  38 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

109 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

109. on valmis harkitsemaan ulkoisen 

rahoituksen välineiden järjestelmän 

yksinkertaistamista ja virtaviivaistamista, 

kunhan sillä vain edistetään avoimuutta, 

vastuuvelvollisuutta, tehokkuutta, 

johdonmukaisuutta ja joustavuutta ja 

kunnioitetaan perustana olevien 

politiikkojen tavoitteita; kehottaa 

säilyttämään erilliset välineet liittymistä 

valmistelevaa tukea, naapuruustukea ja 

kehitys- ja humanitaarista apua varten 

niiden erityisten poliittisten ja 

rahoituksellisten ominaispiirteiden vuoksi; 

huomauttaa, että tällaisessa rakenteessa 

EKR olisi sisällytettävä talousarvioon 

laskematta sen menoja hyväksyttyihin 

enimmäismääriin ja ilman Afrikan 

rauhanrahastoa ja asiaankuuluvat 

erityisrahastot ja järjestelyt olisi otettava 

siihen avoimemmin mukaan; 

109. on valmis harkitsemaan ulkoisen 

rahoituksen välineiden järjestelmän 

yksinkertaistamista ja virtaviivaistamista, 

kunhan sillä vain edistetään avoimuutta, 

vastuuvelvollisuutta, parlamentaarista 

valvontaa, tehokkuutta, johdonmukaisuutta 

ja joustavuutta ja kunnioitetaan perustana 

olevien politiikkojen tavoitteita; kehottaa 

säilyttämään erilliset välineet liittymistä 

valmistelevaa tukea, naapuruustukea ja 

kehitysapua, ihmisoikeuksia, 

demokratiaa, vakautta ja rauhaa ja 

humanitaarista apua varten niiden 

erityisten poliittisten ja rahoituksellisten 

ominaispiirteiden vuoksi; huomauttaa, että 

tällaisessa rakenteessa EKR olisi 

sisällytettävä talousarvioon laskematta sen 

menoja hyväksyttyihin enimmäismääriin ja 

ilman Afrikan rauhanrahastoa ja 

asiaankuuluvat erityisrahastot ja järjestelyt 

olisi otettava siihen avoimemmin mukaan; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Tarkistus  39 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

113 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

113. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä on 

tuettava Euroopan puolustusunionin 

perustamista; ottaa huomioon komission 

tätä asiaa koskevat ilmoitukset ja odottaa 

niiden jälkeen asiaa koskevia 

lainsäädäntöehdotuksia, mukaan lukien 
unionin erityinen puolustusalan 

tutkimusohjelma sekä teollisen 

kehittämisen ohjelma, jota 

täydennettäisiin jäsenvaltioiden 

investoinneilla yhteisiin 

kalustohankintoihin; ilmaisee tässä 

yhteydessä olevansa vakaasti sitä mieltä, 

että uudet poliittiset painopisteet olisi 

rahoitettava lisärahoituksen turvin; 
palauttaa mieliin, että puolustusyhteistyön 

lisääminen, tutkimuksen ja välineistön 

kokoaminen yhteen ja päällekkäisyyksien 

poistaminen edistävät Euroopan 

puolustusteollisuuden strategista 

riippumattomuutta ja kilpailukykyä ja 

johtavat huomattaviin tehokkuushyötyihin, 

joiden määräksi on usein arvioitu noin 

26 miljardia euroa vuodessa; 

113. kehottaa komission 

varapuheenjohtajaa / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita 

hyödyntämään kaikin keinoin Lissabonin 

sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia 

yhteisen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan (YTPP) alalla; torjuu 

suunnitelmat Euroopan 

puolustusmenojen lisäämisestä unionin 

talousarvion avulla ja kehottaa 

jäsenvaltioita kokoamaan laajasti yhteen 

kansallisia resursseja ja tekemään 

yhteistyötä puolustustutkimuksen, 

kehittämisen, hankintojen, 

toimitusvarmuuden, huollon ja 

koulutuksen saralla hyödyntämällä 

erilaisia välineitä, kuten laajennettua 

Athene-järjestelmää; palauttaa mieliin, 

että puolustusyhteistyön lisääminen, 

tutkimuksen ja välineistön kokoaminen 

yhteen ja päällekkäisyyksien poistaminen 

auttavat luomaan tehokkaat 

eurooppalaiset puolustusmarkkinat ja 

takaavat luotettavien ja laadukkaiden 

tarvikkeiden saatavuuden eurooppalaisille 

asevoimille ja johtavat huomattaviin 

tehokkuushyötyihin, joiden määräksi on 

usein arvioitu noin 26 miljardia euroa 

vuodessa; 
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