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5.12.2018 A8-0375/16 

Tarkistus  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että Venäjä miehittää 

edelleen alueita Ukrainassa, Minskin 

sopimuksia, jotka ovat konfliktin 

ratkaisemisen edellytys, ei ole pantu 

täytäntöön ja Krimin laiton liittäminen ja 

militarisointi jatkuvat; on erittäin 

huolestunut siitä, että Venäjän 

ylimitoitetut sotaharjoitukset ja 

sotilastoimet sekä sen hybriditaktiikka, 

johon kuuluvat kyberterrorismi, 

valeuutiset ja disinformaatiokampanjat 

sekä talouden ja energian alalla toteutetut 

kiristystoimet, aiheuttavat epävakautta 

itäisissä kumppaneissa ja Länsi-

Balkanilla sekä kohdistuvat myös läntisiin 

demokratioihin ja lisäävät jännitteitä 

niiden sisällä; on huolissaan siitä, että 

EU:n turvallisuusympäristö pysyy tulevina 

vuosina hyvin epävakaana; toteaa, että on 

syytä ottaa huomioon Länsi-Balkanin 

strateginen merkitys EU:n turvallisuuden ja 

vakauden kannalta sekä tarve keskittää ja 

vahvistaa EU:n poliittista sitoutumista 

alueeseen, myös vahvistamalla EU:n 

YTPP-operaatioiden valtuutusta; on täysin 

vakuuttunut siitä, että yhdentymistä ja 

koordinointia on lisättävä, jotta voidaan 

poistaa EU:n haavoittuvuus; 

7. on huolissaan siitä, että EU:n 

turvallisuusympäristö pysyy epävakaana; 

toteaa, että on syytä ottaa huomioon Länsi-

Balkanin strateginen merkitys EU:n 

turvallisuuden ja vakauden kannalta sekä 

tarve keskittää ja vahvistaa EU:n poliittista 

sitoutumista alueeseen, myös 

vahvistamalla EU:n YTPP-operaatioiden 

valtuutusta; on täysin vakuuttunut siitä, että 

yhdentymistä ja koordinointia on lisättävä, 

jotta voidaan poistaa EU:n haavoittuvuus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Tarkistus  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

EFDD-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; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Tarkistus  18 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-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 entistä enemmän esillä EU:n 

puolustusohjelmassa; korostaa, että 

tasapainoinen 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 näiden eri 

hankkeiden on oltava maatieteellisesti 

tasapainossa ja niitä 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; 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Tarkistus  19 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. korostaa, että EU:n on sovellettava 

kaikkia käytettävissä olevia välineitä 

pehmeästä voimasta kovaan voimaan ja 

lyhyen aikavälin politiikoista pitkän 

aikavälin politiikkoihin; muistuttaa 

pitävänsä tärkeänä välttämättömien 

siviilialan ja sotilaallisten valmiuksien 

kehittämistä, myös voimavarojen 

yhdistämisen ja yhteiskäytön avulla, jotta 

voidaan vastata EU:n globaalistrategiassa 

kuvattuihin laajoihin turvallisuushaasteisiin 

Euroopassa, sen ympärillä ja sen reuna-

alueilla; muistuttaa, että EU:n 

globaalistrategiassa kannustetaan tekemään 

pitkälle menevää puolustusyhteistyötä 

unionissa;  

20. korostaa, että EU:n on sovellettava 

kaikkia käytettävissä olevia välineitä 

lyhyen aikavälin politiikoista pitkän 

aikavälin politiikkoihin; muistuttaa 

pitävänsä tärkeänä välttämättömien 

siviilialan ja sotilaallisten valmiuksien 

kehittämistä, myös voimavarojen 

yhdistämisen ja yhteiskäytön avulla, jotta 

voidaan vastata EU:n globaalistrategiassa 

kuvattuihin laajoihin turvallisuushaasteisiin 

Euroopassa, sen ympärillä ja sen reuna-

alueilla; muistuttaa, että EU:n 

globaalistrategiassa kannustetaan tekemään 

pitkälle menevää puolustusyhteistyötä 

unionissa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Tarkistus  20 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden on 

pyrittävä parantamaan sotilaallisia 

valmiuksia, jotta katetaan kaikki maa-, 

ilma-, avaruus- ja merivoimien valmiudet 

ja kybervalmiudet, mukaan lukien 

strategiset edellytykset, jotta niiden avulla 

EU:n YTPP:stä voidaan tehdä uskottava 

voima; korostaa, että on investoitava 

tiedusteluun, valvontaan ja tunnistukseen, 

satelliittiviestintään ja autonomiseen 

avaruuteen pääsyyn sekä jatkuvaan maan 

havainnointiin, jotta sisäisiä ja ulkoisia 

uhkia voidaan arvioida paremmin;  

21. katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden on 

pyrittävä parantamaan sotilaallisia 

valmiuksia, jotta niiden avulla EU:n 

YTPP:stä voidaan tehdä uskottava voima; 

korostaa, että on investoitava tiedusteluun, 

valvontaan ja tunnistukseen, 

satelliittiviestintään ja autonomiseen 

avaruuteen pääsyyn sekä jatkuvaan maan 

havainnointiin, jotta sisäisiä ja ulkoisia 

uhkia voidaan arvioida paremmin; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Tarkistus  21 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. korostaa, että sotilaallista 

liikkuvuutta koskevien toimien olisi oltava 

etusijalla ja niillä olisi edistettävä YTPP:n 

operaatioiden ja tehtävien toteuttamista 

sekä Naton puolustusasemaa; kehottaa sen 

vuoksi kumpaakin organisaatiota 

työskentelemään sotilaallisen liikkuvuuden 

parissa mahdollisimman tiiviisti, mukaan 

lukien sellaisten yhteisten vaatimusten 

kehittäminen, joilla helpotetaan joukkojen 

ja kaluston nopeaa liikkumista kaikkialla 

Euroopassa, ottaen huomioon pääasiassa 

etelästä ja idästä tulevat monitahoiset 

haasteet; kehottaa komissiota tukemaan 

näitä toimia tarpeellisilla investoinneilla ja 

tarvittaessa lainsäädännöllä; painottaa 

tarvetta helpottaa hallinnollisia 

menettelyjä, joita sovelletaan nopean 

valmiuden joukkojen rajat ylittävään 

liikkuvuuteen EU:n sisällä;  

53. korostaa, että maantieteellisesti 

tasapainoista sotilaallista liikkuvuutta 

koskevien toimien olisi oltava etusijalla ja 

niillä olisi edistettävä YTPP:n 

operaatioiden ja tehtävien toteuttamista 

sekä Naton puolustusasemaa; kehottaa sen 

vuoksi kumpaakin organisaatiota 

työskentelemään sotilaallisen liikkuvuuden 

parissa mahdollisimman tiiviisti, mukaan 

lukien sellaisten yhteisten vaatimusten 

kehittäminen, joilla helpotetaan joukkojen 

ja kaluston nopeaa liikkumista kaikkialla 

Euroopassa, ottaen huomioon pääasiassa 

etelästä ja idästä tulevat monitahoiset 

haasteet; kehottaa komissiota tukemaan 

näitä toimia tarpeellisilla investoinneilla ja 

tarvittaessa lainsäädännöllä; painottaa 

tarvetta helpottaa hallinnollisia 

menettelyjä, joita sovelletaan nopean 

valmiuden joukkojen rajat ylittävään 

liikkuvuuteen EU:n sisällä; 

Or. en 

 

 


