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5.12.2018 A8-0375/42 

Tarkistus  42 

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 

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; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Tarkistus  43 

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

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Lynn Boylan  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. suhtautuu myönteisesti 

osallistavan pysyvän rakenteellisen 

yhteistyön täytäntöönpanoon 

perustavanlaatuisena askeleena kohti 

jäsenvaltioiden keskuudessa tehtävää 

tiiviimpää turvallisuus- ja puolustusalan 

yhteistyötä; ottaa huomioon PRY:n 

luonteen oikeudellisesti sitovana pitkän 

aikavälin hankkeena, mukaan lukien 

useat erittäin kunnianhimoiset 

sitoumukset sekä lukuisat 

yhteistyöhankkeet; korostaa, että PRY:n 

toimet ja erityisesti SEU:ssa 

määriteltyihin YTPP:n tavoitteisiin ja 

Naton toimiin liittyvät YTPP:n muut 

toimet on sovitettava täysimääräisesti 

yhteen; katsoo, että PRY:n olisi oltava 

kummankin organisaation valmiuksien 

kehittämisen liikkeelle paneva voima; 

36. torjuu pysyvän rakenteellisen 

yhteistyön täytäntöönpanon askeleena 

kohti Euroopan unionin militarisointia ja 

Euroopan puolustusunionin tosiasiallista 

perustamista; varoittaa tässä yhteydessä, 

että PRY:n myötä YUTP- ja YTPP-

päätösten nykyinen yksimielisyyttä 

koskeva sääntö neuvostossa mitätöityy; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Tarkistus  44 

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 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 

esittämään hankkeita, joilla on strateginen 

ulottuvuus Euroopassa, puuttumaan EU:n 

valmiuksissa havaittuihin puutteisiin ja 

vahvistamaan EDTIB:tä; kehottaa 

PRY:hyn osallistuvia jäsenvaltioita 

olemaan kunnianhimoisempia ja 

ottamaan täysimääräisesti huomioon 

eurooppalaisen lisäarvon laajuuden, kun 

ne tekevät ehdotuksia uusista PRY-

hankkeista; 

37. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 

esittämään hankkeita, joilla on strateginen 

ulottuvuus Euroopassa, puuttumaan EU:n 

valmiuksissa havaittuihin puutteisiin ja 

vahvistamaan EDTIB:tä;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Tarkistus  45 

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 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. korostaa PRY:n, CARD:n ja 

Euroopan puolustusrahaston tiivistä 

yhteyttä jäsenvaltioiden 

puolustusvalmiuksien tehostamisessa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Tarkistus  46 

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 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. suhtautuu myönteisesti neuvoston 

päätökseen, jossa vahvistetaan PRY-

hankkeille hallinnointia koskevat yhteiset 

säännöt ja selkeytetään useita pitkään 

avoimina olleita kysymyksiä PRY:n 

täytäntöönpanon yksityiskohdista; toteaa 

kuitenkin, että talousarviosta on 

mahdollisesti myönnettävä lisävaroja 

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja 

EDA:n hallinnollisten menojen 

kattamiseksi, jotta ne voivat hoitaa 

tehtävänsä PRY:n sihteeristönä; 

39. torjuu neuvoston päätöksen, jossa 

vahvistetaan PRY-hankkeille hallinnointia 

koskevat yhteiset säännöt; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Tarkistus  47 

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 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot 

joutuvat torjumaan ennennäkemätöntä 

uhkaa eli valtioiden sponsoroimia 

hyökkäyksiä ja kyberhyökkäyksiä sekä 

kyberrikollisuutta ja -terrorismia; katsoo, 

että kyberhyökkäykset ovat luonteensa 

vuoksi uhka, johon on reagoitava unionin 

tasolla; kannustaa jäsenvaltioita 

antamaan vastavuoroista apua, jos jotakin 

jäsenvaltiota vastaan tehdään 

kyberhyökkäys; 

50. katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot 

joutuvat torjumaan ennennäkemätöntä 

uhkaa eli valtioiden sponsoroimia 

hyökkäyksiä ja kyberhyökkäyksiä sekä 

kyberrikollisuutta ja -terrorismia; katsoo, 

että kyberhyökkäykset ovat luonteensa 

vuoksi uhka, johon on reagoitava unionin 

tasolla; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Tarkistus  48 

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 

51 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

51. painottaa, että EU:n ja Naton 

välinen strateginen kumppanuus on EU:n 

ja sen naapurialueiden 

turvallisuushaasteiden torjumisen kannalta 

keskeisessä asemassa; painottaa, ottaen 

huomioon, että EU:n 28 jäsenvaltiosta 

22 on myös Naton jäseniä, että EU:n ja 

Naton yhteistyön olisi oltava täydentävää 

ja siinä olisi otettava huomioon 

kummankin erityispiirteet ja tehtävät; 

korostaa, että näiden kahden organisaation 

ominaisuudet poikkeavat toisistaan ja että 

niiden olisi tehtävä yhteistyötä 

kunnioittaen täysimääräisesti toistensa 

riippumattomuutta ja 

päätöksentekomenettelyjä 

vastavuoroisuuden periaatteiden pohjalta 

vaikuttamatta yhdenkään jäsenvaltion 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

erityisluonteeseen; on vakuuttunut siitä, 

että entistä vahvempi EU ja Nato 

vahvistaisivat toisiaan ja loisivat lisää 

synergioita ja tehokkuutta kaikkien 

kumppanien turvallisuutta ja puolustusta 

varten; painottaa, että EU:n ja Naton 

strateginen kumppanuus on yhtä tärkeää 

sekä EU:n kehittyvälle yhteiselle 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle että 

Naton tulevaisuudelle samoin kuin EU:n 

ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisille 

suhteille brexitin jälkeen; 

51. painottaa, että EU:n ja Naton 

välinen strateginen kumppanuus ei ole 

EU:n ja sen naapurialueiden 

turvallisuushaasteiden torjumisen kannalta 

keskeisessä asemassa; toteaa, että EU:n 

28 jäsenvaltiosta 22 on myös Naton 

jäseniä, mutta kuusi ei ole; korostaa, että 

näiden kahden organisaation ominaisuudet 

poikkeavat toisistaan ja että niiden olisi 

tehtävä yhteistyötä kunnioittaen 

täysimääräisesti toistensa 

riippumattomuutta ja 

päätöksentekomenettelyjä 

vastavuoroisuuden periaatteiden pohjalta 

vaikuttamatta yhdenkään jäsenvaltion 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

erityisluonteeseen; on vakuuttunut siitä, 

että entistä vahvempi EU ja Nato 

vahvistaisivat toisiaan; 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Tarkistus  49 

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 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. suhtautuu myönteisesti Brysselissä 

12. heinäkuuta 2018 pidetyssä Naton 

huippukokouksessa hyväksytyn EU:n ja 

Naton uuden julkilausuman keskeisiin 

pilareihin ja painottaa, että yhteisen 

julkilausuman menestyksekäs 

täytäntöönpano riippuu kaikkien 

jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta koko 

prosessissa; ottaa huomioon 74 yhteisen 

toimen täytäntöönpanon konkreettiset 

tulokset, mutta katsoo, että useiden jo 

annettujen sitoumusten käytännön 

täytäntöönpanoa koskevat lisätoimet ovat 

tarpeen, erityisesti hybridiuhkien 

torjunnassa, kyberturvallisuudessa ja 

yhteisissä harjoituksissa; panee erityisesti 

merkille EDA:n osallistumisen 30 toimen 

täytäntöönpanoon; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Tarkistus  50 

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 

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 sotilaallista 

liikkuvuutta koskevien toimien ei olisi 

oltava etusijalla ja niillä olisi edistettävä 

YTPP:n operaatioiden ja tehtävien 

toteuttamista sekä Naton puolustusasemaa; 

korostaa lisäksi, että rauhanturvaaminen 

olisi asetettava etusijalle; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Tarkistus  51 

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 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. korostaa tässä yhteydessä, että EU 

ja Nato täydentävät toisiaan ja että on 

varmistettava, että monikansalliset 

aloitteet EU:n ja Naton valmiuksien 

kehittämiseksi ovat toisiaan täydentäviä ja 

vahvistavia; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


