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5.12.2018 A8-0375/32 

Tarkistus  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. katsoo, että jäsenvaltioiden ja 

EU:n on lisättävä pikaisesti investointeja 

turvallisuuteen ja puolustukseen ja että 

puolustusalan solidaarisuudesta ja 

puolustusyhteistyöstä olisi tultava 

vakiokäytäntö EU:n globaalistrategiassa 

hahmotetulla tavalla; suhtautuu 

myönteisesti EU:n globaalistrategian 

turvallisuutta ja puolustusta koskevien 

säännösten täytäntöönpanossa tähän 

mennessä saavutettuun edistykseen; 

katsoo, että nämä saavutukset avaavat 

näkymiä tärkeille rakenteellisille 

muutoksille tulevaisuudessa; 

13. suhtautuu myönteisesti EU:n 

globaalistrategian turvallisuutta ja 

puolustusta koskevien säännösten 

täytäntöönpanossa tähän mennessä 

saavutettuun edistykseen; katsoo, että nämä 

saavutukset avaavat näkymiä tärkeille 

rakenteellisille muutoksille 

tulevaisuudessa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Tarkistus  33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-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 A8-0375/34 

Tarkistus  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-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. ei hyväksy sitä, että monivuotista 

rahoituskehystä koskevaan komission 

ehdotukseen on luotu oma puolustusta 

koskeva otsake, ja erityisesti sitä, että on 

perustettu budjettikohta, josta rahoitetaan 

Euroopan puolustusrahastoa ja sotilaallisen 

liikkuvuuden hankkeita; muistuttaa, että 

uuden otsakkeen V ”Turvallisuus ja 

puolustus”, EU:n puolustusalan 

tutkimusohjelman, Euroopan 

puolustusrahaston ja Sotilaallinen 

liikkuvuus -hankkeen perustaminen 

rikkoo selkeästi SEU:n 41 artiklan 

2 kohdassa vahvistettuja määräyksiä, 

joiden mukaan mitään sellaisista toimista 

johtuvia menoja, joilla on sotilaallista 

merkitystä tai merkitystä puolustuksen 

alalla, ei saa ottaa menoina unionin 

talousarvioon; tuomitsee unionin 

militarisoinnin ennennäkemättömän 

nopeuden ja pitää sitä hyvin valitettavana; 

muistuttaa, että paras keino ylläpitää ja 

edistä rauhaa ja vakautta on keskittyä 

köyhyyden poistamiseen, humanitaariseen 

apuun, kestävään ja oikeudenmukaiseen 

taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, 

rauhanomaiseen ja diplomaattiseen 

konfliktinratkaisuun, aseidenriisuntaan 

sekä joukkojen kotiutus- ja 

sopeuttamisohjelmaan; 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Tarkistus  35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa laatimaan tarkat 

suuntaviivat, jotka tarjoavat hyvin 

määritellyt puitteet SEU:n 42 artiklan 

7 kohdan tulevaa käyttöönottoa ja 

täytäntöönpanoa varten; kehottaa laatimaan 

ja hyväksymään EU:n turvallisuutta ja 

puolustusta koskevan valkoisen kirjan, 

jolla varmistetaan, että tulevat valmiuksien 

kehittämistä koskevat prosessit perustuvat 

EU:n strategisiin turvallisuusetuihin;  

18. kehottaa laatimaan tarkat 

suuntaviivat, jotka tarjoavat hyvin 

määritellyt puitteet SEU:n 42 artiklan 

7 kohdan tulevaa käyttöönottoa ja 

täytäntöönpanoa varten, jotta voidaan 

varmistaa, että sitä ei koskaan käytetä 

väärin; kehottaa laatimaan ja hyväksymään 

EU:n turvallisuutta ja puolustusta koskevan 

valkoisen kirjan, jolla varmistetaan, että 

tulevat valmiuksien kehittämistä koskevat 

prosessit perustuvat EU:n strategisiin 

turvallisuusetuihin; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Tarkistus  36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. suhtautuu myönteisesti myös 

komission varapuheenjohtajan / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan ehdotukseen Euroopan 

rauhanrahastosta, josta rahoitetaan osia 

EU:n puolustustoimintojen kustannuksista, 

kuten Afrikan unionin 

rauhanturvaoperaatiot, omien sotilaallisten 

YTPP:n operaatioiden yhteiset 

kustannukset ja kumppanien sotilaallisten 

valmiuksien kehittäminen, jotka jäävät 

SEU:n 41 artiklan 2 kohdan nojalla 

talousarviorahoituksen ulkopuolelle; 

toteaa, että on tarpeen estää 

päällekkäisyydet muihin olemassa oleviin 

välineisiin nähden; panee erityisesti 

merkille, että YTPP:n operaatioiden ja 

tehtävien yhteiseen rahoittamiseen 

tarkoitettu Athene-järjestelmä on otettu 

kunnianhimoisesti mukaan ja sitä on 

laajennettu, mitä parlamentti onkin 

vaatinut jo pitkään; kehottaa 

parantamaan kaikkien tulevien 

operaatioiden varainhoidon valvontaa ja 

laatimaan oikea-aikaisia 

vaikutustenarviointeja; 

19. torjuu komission 

varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden 

ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 

ehdotuksen Euroopan rauhanrahastosta, 

josta rahoitetaan osia EU:n 

puolustustoimintojen kustannuksista, kuten 

Afrikan unionin rauhanturvaoperaatiot, 

omien sotilaallisten YTPP:n operaatioiden 

yhteiset kustannukset ja kumppanien 

sotilaallisten valmiuksien, kalusto ja aseet 

mukaan lukien, kehittäminen, joka jää 

SEU:n 41 artiklan 2 kohdan nojalla 

talousarviorahoituksen ulkopuolelle; 

muistuttaa, että tällä uudella unionin 

välineellä helpotetaan YTPP:n 

operaatioiden yhteiseen rahoittamiseen 

tarkoitetun Athene-järjestelmän mukaan 

ottamista ja laajentamista, millä lisätään 

jokaisen jäsenvaltion automaattista 

taloudellista osallistumista EU:n 

jokaiseen sotilasoperaatioon, 

jäsenvaltioiden tosiasiallisesta 

osallistumisesta riippumatta; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Tarkistus  37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. suhtautuu myönteisesti myös 

komission varapuheenjohtajan / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan ehdotukseen Euroopan 

rauhanrahastosta, josta rahoitetaan osia 

EU:n puolustustoimintojen kustannuksista, 

kuten Afrikan unionin 

rauhanturvaoperaatiot, omien sotilaallisten 

YTPP:n operaatioiden yhteiset 

kustannukset ja kumppanien sotilaallisten 

valmiuksien kehittäminen, jotka jäävät 

SEU:n 41 artiklan 2 kohdan nojalla 

talousarviorahoituksen ulkopuolelle; 

toteaa, että on tarpeen estää 

päällekkäisyydet muihin olemassa oleviin 

välineisiin nähden; panee erityisesti 

merkille, että YTPP:n operaatioiden ja 

tehtävien yhteiseen rahoittamiseen 

tarkoitettu Athene-järjestelmä on otettu 

kunnianhimoisesti mukaan ja sitä on 

laajennettu, mitä parlamentti onkin 

vaatinut jo pitkään; kehottaa parantamaan 

kaikkien tulevien operaatioiden 

varainhoidon valvontaa ja laatimaan oikea-

aikaisia vaikutustenarviointeja; 

19. torjuu komission 

varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden 

ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 

ehdotuksen Euroopan rauhanrahastosta, 

josta rahoitetaan osia EU:n 

puolustustoimintojen kustannuksista, kuten 

Afrikan unionin rauhanturvaoperaatiot, 

omien sotilaallisten YTPP:n operaatioiden 

yhteiset kustannukset ja kumppanien 

sotilaallisten valmiuksien, kalusto ja aseet 

mukaan lukien, kehittäminen, joka jää 

SEU:n 41 artiklan 2 kohdan nojalla 

talousarviorahoituksen ulkopuolelle; 

toteaa, että on tarpeen estää 

päällekkäisyydet muihin olemassa oleviin 

välineisiin nähden; muistuttaa, että tällä 

uudella välineellä helpotetaan YTPP:n 

operaatioiden yhteiseen rahoittamiseen 

tarkoitetun Athene-järjestelmän mukaan 

ottamista ja laajentamista, millä lisätään 

jokaisen jäsenvaltion automaattista 

taloudellista osallistumista EU:n 

jokaiseen sotilasoperaatioon, 

jäsenvaltioiden tosiasiallisen 

osallistumisen laajuudesta riippumatta, 

mitä parlamentti onkin vaatinut jo pitkään; 

kehottaa parantamaan kaikkien tulevien 

operaatioiden varainhoidon valvontaa ja 

laatimaan oikea-aikaisia 

vaikutustenarviointeja; 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Tarkistus  38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. katsoo, että unionin turvallisuus- ja 

puolustusvalmiutta voitaisiin parantaa 

hyödyntämällä entistä paremmin olemassa 

olevia puolustus- ja sotilasyhteistyön 

puitteita, kuten unionin monikansallisten 

nopean valmiuden joukkojen esikuntia ja 

EU:n taisteluosastoja, vahvistaen vastaavia 

Naton aloitteita niiden toisintamisen 

sijaan; katsoo, että tämä edistää 

kansallisten asevoimien jatkuvaa muutosta 

kohti tavoitetta, jonka mukaan niistä tulee 

paremmin yhteentoimivia, kestävämpiä ja 

joustavampia ja niiden käyttöönotto 

helpottuu; 

27. katsoo, että unionin turvallisuus- ja 

puolustusvalmiutta voitaisiin parantaa 

hyödyntämällä entistä paremmin olemassa 

olevia puolustus- ja sotilasyhteistyön 

puitteita, kuten unionin monikansallisten 

nopean valmiuden joukkojen esikuntia ja 

EU:n taisteluosastoja; katsoo, että tämä 

edistää kansallisten asevoimien jatkuvaa 

muutosta kohti tavoitetta, jonka mukaan 

niistä tulee paremmin yhteentoimivia, 

kestävämpiä ja joustavampia ja niiden 

käyttöönotto helpottuu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Tarkistus  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-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; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Tarkistus  40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

GUE/NGL-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. torjuu Euroopan puolustusrahastoa 

koskevan asetuksen ja merkittävän 

rahoituksen, jota komissio ehdottaa 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Tarkistus  41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. korostaa, että EU:n strategista 

turvallisuutta ja puolustusta koskevat 

tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan 

koordinoimalla mahdollisimman tiiviisti 

sekä jäsenvaltioiden asevoimien että 

puolustusteollisuuden tarpeita ja pitkän 

aikavälin valmiuksien kehittämistä 

koskevia vaatimuksia; toteaa, että sekä 

voimavarojen kehittämissuunnitelmalla 

(CDP) että puolustuksen koordinoidulla 

vuosittaisella tarkastelulla (CARD) 

voidaan edistää merkittävästi tämän 

tavoitteen saavuttamista; 

31. korostaa, että EU:n strategista 

turvallisuutta ja puolustusta koskevat 

tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan 

koordinoimalla mahdollisimman tiiviisti 

sekä jäsenvaltioiden asevoimien että 

puolustusteollisuuden tarpeita ja pitkän 

aikavälin valmiuksien kehittämistä 

koskevia vaatimuksia; 

Or. en 

 

 


