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5.12.2018 A8-0375/1 

Tarkistus  1 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että jäsenvaltiot ovat 

päättäneet muotoilla vaiheittain yhteistä 

turvallisuuspolitiikka, joka saattaa johtaa 

yhteiseen puolustukseen Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 

42 artiklan säännösten mukaisesti, ja 

lujittaa näin Euroopan identiteettiä ja 

riippumattomuutta rauhan, 

turvallisuuden ja edistyksen edistämiseksi 

Euroopassa ja maailmassa;  

A. toteaa, että jäsenvaltiot eivät ole 

vielä päättäneet muotoilla vaiheittain 

yhteistä turvallisuuspolitiikka, joka saattaa 

johtaa yhteiseen puolustukseen Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 

42 artiklan säännösten mukaisesti, mikä 

edellyttää yksimielistä päätöstä 

Eurooppa-neuvostossa ja kyseisen 

päätöksen ratifiointia jäsenvaltioiden 

kansallisten perustuslaillisten 

vaatimusten mukaisesti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Tarkistus  2 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että nämä haasteet ovat 

liian suuria ja että yksittäinen maa ei pysty 

vastaamaan niihin menestyksekkäästi; 

korostaa, että on erittäin tärkeää, että EU 

vastaa näihin haasteisiin nopeasti, 

johdonmukaisesti, tehokkaasti ja yhdellä 

äänellä yhdessä liittolaistemme ja 

kumppaniemme sekä muiden 

kansainvälisten organisaatioiden kanssa; 

toteaa, että yhteinen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikka (YTPP) on yksi 

hyödyllisistä välineistä monien näiden 

haasteiden ratkaisemisessa mutta sitä olisi 

käytettävä tehokkaammin ja yhtenevästi 

muiden ulkoisten ja sisäisten välineiden 

kanssa, jotta EU voi vaikuttaa ratkaisevasti 

kansainvälisten kriisien hallintaan ja 

käyttää strategista 

itsemääräämisoikeuttaan; huomauttaa, että 

YTPP:n elimet ovat toiminnassa ja sen 

monet välineet käytössä, ja kehottaa 

painokkaasti jäsenvaltioita käyttämään 

niitä viipymättä; 

2. korostaa, että nämä haasteet ovat 

liian suuria ja että yksittäinen maa ei pysty 

vastaamaan niihin menestyksekkäästi; 

korostaa, että on erittäin tärkeää, että EU 

vastaa näihin haasteisiin nopeasti, 

johdonmukaisesti, tehokkaasti ja yhdellä 

äänellä yhdessä liittolaistemme ja 

kumppaniemme sekä muiden 

kansainvälisten organisaatioiden kanssa; 

toteaa, että yhteinen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikka (YTPP) on yksi 

hyödyllisistä välineistä monien näiden 

haasteiden ratkaisemisessa mutta sitä olisi 

käytettävä tehokkaammin ja yhtenevästi 

muiden ulkoisten ja sisäisten välineiden 

kanssa, jotta EU voi vaikuttaa ratkaisevasti 

kansainvälisten kriisien hallintaan; 

huomauttaa, että YTPP:n elimet ovat 

toiminnassa ja sen monet välineet käytössä, 

ja kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 

käyttämään niitä viipymättä; korostaa, että 

unionin olisi vastattava nykyisiin 

haasteisiin ensisijaisesti ennalta 

ehkäisevästi sekä siviilialan ja 

diplomatian keinoin ja että YTPP:n 

sotilaallista osaa olisi käytettävä 

ainoastaan viimeisenä keinona; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Tarkistus  3 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa jäsenvaltioita nostamaan 

puolustusmenojen osuuden 2 prosenttiin 

BKT:stä ja käyttämään 20 prosenttia 

puolustusmenoistaan Euroopan 

puolustusviraston (EDA) tarpeelliseksi 

määrittämään kalustoon, mukaan 

luettuna siihen liittyvä tutkimus ja 

kehitys;  

14. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 

20 prosenttia puolustusalan tutkimus- ja 

kehittämisbudjetistaan yhteistyössä, kuten 

jäsenvaltiot sopivat jo vuonna 2007; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Tarkistus  4 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

monivuotista rahoituskehystä koskevaan 

komission ehdotukseen on luotu oma 

puolustusta koskeva otsake, ja erityisesti 

siihen, että on perustettu budjettikohta, 

josta rahoitetaan Euroopan 

puolustusrahastoa ja sotilaallisen 

liikkuvuuden hankkeita; on sitä mieltä, 

että nämä päätökset edellyttävät 

todennäköisesti keskitettyä puolustusalan 

hallinnointia komission tasolla; korostaa, 

että rahoitusta kyseisestä budjettikohdasta 

olisi käytettävä yksinomaan 

puolustustarkoituksiin ilman politisointia, 

koska turvallisuus on jakamatonta ja sen 

olisi oltava johdonmukaista 

jäsenvaltioiden valmiuksien ja 

infrastruktuuritarpeiden kanssa sekä 

yhdenmukaista EU:n strategista 

riippumattomuutta koskevien pyrkimysten 

kanssa; 

15. pitää erittäin valitettavana, että 

siviilialan konfliktinehkäisyn ja 

rauhanrakentamisen määrärahoja on 

vähennetty noin kaksi kolmasosaa 

vuosien 2020–2027 monivuotisessa 

rahoituskehyksessä nykyisiin 

rahoitusnäkymiin verrattuna; kehottaa 

painokkaasti EUH:ta ja komissiota 

tarkistamaan tätä kantaa ja 

kaksinkertaistamaan investoinnit 

siviilialan konfliktinehkäisyyn tulevassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Tarkistus  5 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. panee merkille, että sotilaallinen 

liikkuvuus on entistä enemmän esillä 

EU:n puolustusohjelmassa; korostaa, että 

sotilaallinen liikkuvuus on keskeinen 

strateginen väline nykyisessä 

uhkaympäristössä ja erittäin tärkeä sekä 

YTPP:n että jäsenvaltioiden muiden 

monenvälisten velvoitteiden kannalta, Nato 

mukaan lukien; painottaa, että on tärkeää 

mukauttaa nykyisiä verkkoja sotilaallisen 

liikkuvuuden tarpeisiin; suhtautuu siksi 

myönteisesti siihen, että sotilaallinen 

liikkuvuus sisällytetään paitsi uutta 

Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevaan 

ehdotukseen myös pysyvään 

rakenteelliseen yhteistyöhön, ja 

sotilaallisen liikkuvuuden entistä 

näkyvämpään rooliin EU:n ja Naton 

yhteistyössä; korostaa, että näitä eri 

hankkeita on koordinoitava 

asianmukaisesti, myös liittolaisten kanssa, 

jotta varmistetaan, että ne tuottavat 

toivottuja tuloksia; suhtautuu myönteisesti 

komission ehdotukseen myöntää 

6,5 miljardia euroa sotilaallisen 

liikkuvuuden hankkeisiin Verkkojen 

Eurooppa -välineen kautta seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–

2027;  

16. panee merkille, että sotilaallinen 

liikkuvuus on aiheena EU:n 

puolustusohjelmassa; korostaa, että 

sotilaallinen liikkuvuus on keskeinen 

strateginen väline nykyisessä 

uhkaympäristössä ja erittäin tärkeä sekä 

YTPP:n että jäsenvaltioiden muiden 

monenvälisten velvoitteiden kannalta, Nato 

mukaan lukien; painottaa, että on tärkeää 

mukauttaa nykyisiä verkkoja sotilaallisen 

liikkuvuuden tarpeisiin; panee siksi 

merkille, että sotilaallinen liikkuvuus 

sisällytetään pysyvään rakenteelliseen 

yhteistyöhön ja että sotilaallisen 

liikkuvuuden rooli on entistä EU:n ja 

Naton yhteistyössä; korostaa, että näitä eri 

hankkeita on koordinoitava 

asianmukaisesti, myös liittolaisten kanssa, 

jotta varmistetaan, että ne tuottavat 

toivottuja tuloksia;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Tarkistus  6 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

perustetaan Euroopan puolustusteollinen 

kehittämisohjelma (EDIDP), jonka 

tarkoituksena on tukea EU:n 

puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 

innovointikapasiteettia 500 miljoonalla 

eurolla vuoteen 2020 saakka; kehottaa 

panemaan sen nopeasti täytäntöön;  

28. katsoo, että komission olisi 

säänneltävä puolustusaloja Euroopan 

unionissa ja tarjottava palvelujaan ja 

pitkää kokemustaan lisäten siten 

merkittävästi teollisten prosessien ja 

yhteistyöhankkeiden tehokkuutta ja 

avoimuutta; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Tarkistus  7 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. suhtautuu myönteisesti Euroopan 

puolustusrahastoa koskevaan asetukseen ja 

merkittävään rahoitukseen, jota komissio 

ehdottaa seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; kehottaa ottamaan 

huomioon EDIDP:n, pilottihankkeen ja 

puolustusalan tutkimukseen liittyvän 

valmistelutoimen täytäntöönpanosta jo 

saadun kokemuksen; korostaa, että 

EDIDP:tä koskevien keskustelujen tulokset 

olisi otettava asianmukaisesti huomioon, ja 

toivoo, että ehdotuksesta voidaan päästä 

sopimukseen mahdollisimman nopeasti, 

jotta parannetaan EU:n 

puolustusteollisuutta ja sen kykyä tehdä 

yhteistyötä kumppaniensa kanssa;  

30. suhtautuu myönteisesti Euroopan 

puolustusrahastoa koskevaan asetukseen ja 

merkittävään rahoitukseen, jota komissio 

ehdottaa seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; kehottaa ottamaan 

huomioon EDIDP:n, pilottihankkeen ja 

puolustusalan tutkimukseen liittyvän 

valmistelutoimen täytäntöönpanosta jo 

saadun kokemuksen; korostaa, että 

EDIDP:tä koskevien keskustelujen tulokset 

olisi otettava asianmukaisesti huomioon, ja 

toivoo, että Euroopan parlamentin kantaa 

epäinhimillisten aseiden, kuten tappavien 

autonomisten asejärjestelmien, 

vaatimustenvastaisuuteen tuetaan; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Tarkistus  8 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. korostaa jälleen kerran, että EDA:n 

olisi oltava voimavaroja ja 

puolustusmateriaalia koskevan 

eurooppalaisen politiikan piiriin kuuluvia 

unionin toimia täytäntöönpaneva virasto, 

silloin kun tästä määrätään Lissabonin 

sopimuksessa; korostaa, että EDA:n 

hallinto- ja toimintamenot olisi 

rahoitettava unionin talousarviosta; 
suhtautuu myönteisesti EDA:n 

talousarvioon tehtyihin pieniin 

mukautuksiin, mutta korostaa, että EDA:n 

velvollisuuksien lisääntyminen muun 

muassa PRY:n, CARD:n ja Euroopan 

puolustusrahaston yhteydessä edellyttää 

asianmukaista rahoitusta;  

32. korostaa jälleen kerran, että EDA:n 

olisi oltava voimavaroja ja 

puolustusmateriaalia koskevan 

eurooppalaisen politiikan piiriin kuuluvia 

unionin toimia täytäntöönpaneva virasto, 

silloin kun tästä määrätään Lissabonin 

sopimuksessa; suhtautuu myönteisesti 

EDA:n talousarvioon tehtyihin pieniin 

mukautuksiin; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Tarkistus  9 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. suhtautuu myönteisesti 

viimeaikaisiin toimiin siviilialan 

YTPP-toimien vahvistamiseksi olennaisena 

osana EU:n yhteistä lähestymistapaa, 

erityisesti valmiuksien ja siviilialan 

YTPP-toimien reagointikyvyn 

kehittämiseen sekä tehostamisen 

painottamiseen torjuttaessa haasteita 

sisäisellä ja ulkoisella akselilla; korostaa, 

että neuvoston ja komission olisi lisättävä 

tulevassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä investointeja 

siviilikonfliktinehkäisyyn, joka edistää 

EU:n roolia kansainvälisenä toimijana; 

kehottaa mukauttamaan YTPP:n rakenteita 

ja menettelyjä, jotta siviili- ja 

sotilastehtäviä ja -operaatioita 

organisoidaan ja kohdistetaan nopeammin, 

vaikuttavammin ja integroidummin; 

34. suhtautuu myönteisesti 

viimeaikaisiin toimiin siviilialan 

YTPP-toimien vahvistamiseksi olennaisena 

osana EU:n yhteistä lähestymistapaa, 

erityisesti valmiuksien ja siviilialan 

YTPP-toimien reagointikyvyn 

kehittämiseen sekä tehostamisen 

painottamiseen torjuttaessa haasteita; 

korostaa, että neuvoston ja komission olisi 

lisättävä tulevassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä investointeja 

siviilikonfliktinehkäisyyn, joka edistää 

EU:n roolia kansainvälisenä toimijana; 

kehottaa mukauttamaan YTPP:n rakenteita 

ja menettelyjä, jotta siviili- ja 

sotilastehtäviä ja -operaatioita 

organisoidaan ja kohdistetaan nopeammin, 

vaikuttavammin ja integroidummin;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Tarkistus  10 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

34 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  34 a. kehottaa laatimaan aloitteen, jolla 

vahvistetaan merkittävästi siviilialan 

YTPP-toimia, joko siviilialan 

YTPP-sopimuksen tai muiden keinojen 

välityksellä; muistuttaa, että 

perussopimuksen mukaan siviilialan 

YTPP:n tarkoituksena on hallita kriisejä 

ja vakauttaa instituutioita epävakaissa 

konflikteista toipuvissa maissa eikä hallita 

muuttoliikettä;  

Or. en 

 

 


