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5.12.2018 A8-0392/1 

Tarkistus  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että globalisaatio 

on lisännyt keskinäistä riippuvuutta ja 

Pekingissä tai Washingtonissa tehdyillä 

päätöksillä on suora vaikutus 

elämäämme; toteaa, että 

keskinäisriippuvuudesta johtuen 

kansainvälisessä yleisessä keskustelussa 

ollaan yhä tietoisempia siitä, että valtioiden 

rajat ylittävät ongelmat edellyttävät 

ylikansallisia ratkaisuja ja globaalin 

hallinnan parantamiseksi tarvitaan 

monenvälisiä organisaatioita; 

G. ottaa huomioon, että globalisaatio 

on lisännyt keskinäistä riippuvuutta; toteaa, 

että keskinäisriippuvuudesta johtuen 

kansainvälisessä yleisessä keskustelussa 

ollaan yhä tietoisempia siitä, että valtioiden 

rajat ylittävät ongelmat edellyttävät 

ylikansallista yhteistyötä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Tarkistus  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. toteaa, että eräistä länsimaiden 

demokratioista on tullut aikaisempaa 

haavoittuvampia, protektionistisempia ja 

enemmän sisäänpäin kääntyneitä ja ne 

heilahtelevat ääripäästä toiseen, vaikka 

näinä aikoina monenvälinen yhteistyö on 

ainoa keino vastata tehokkaasti 

maailmanlaajuisiin haasteisiin; toteaa, 

että Kiinan ja Venäjän kaltaiset 

maailmanlaajuiset toimijat yrittävät 

täyttää tämän tyhjiön ja pyrkivät 

pikemminkin kyseenalaistamaan kuin 

omaksumaan nykyisen, kansainväliseen 

oikeuteen perustuvan globaalin 

hallinnon; toteaa, että viimeksi 

mainituilla valtioilla on erilainen 

lähestymistapa kehitysyhteistyöhön 

eivätkä ne kytke avun antamista 

parannuksiin oikeusvaltioperiaatteen 

noudattamisessa tai muihin 

demokraattisiin uudistuksiin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Tarkistus  3 

Harald Vilimsky 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. korostaa, että yhteinen kattava 

toimintasuunnitelma (JCPOA) Iranin 

kanssa on merkittävä Lähi-idän vakauteen 

ja rauhaan tähtäävä monenvälinen 

saavutus; katsoo, että presidentti Trumpin 

päätös vetäytyä yhteisestä kattavasta 

toimintasuunnitelmasta ja määrätä 

toissijaisia pakotteita eurooppalaisille 

yrityksille, jotka käyvät laillista kauppaa 

Iranin kanssa, on erittäin valitettava ja 

heikentää Euroopan taloudellista 

itsemääräämisoikeutta ja tuo näin esiin 

EU:n ongelmallisen riippuvuuden 

dollariin perustuvasta 

kauppajärjestelmästä; toteaa, että EU ja 

jäsenvaltiot ovat vahvistaneet 

sitoutumisensa yhteiseen kattavaan 

toimintasuunnitelmaan ja toteuttaneet 

toimenpiteitä Euroopan oikeutettujen 

taloudellisten etujen suojaamiseksi; 

K. korostaa, että yhteinen kattava 

toimintasuunnitelma (JCPOA) Iranin 

kanssa on merkittävä Lähi-idän vakauteen 

ja rauhaan tähtäävä monenvälinen 

saavutus; toteaa, että EU ja jäsenvaltiot 

ovat vahvistaneet sitoutumisensa yhteiseen 

kattavaan toimintasuunnitelmaan ja 

toteuttaneet toimenpiteitä Euroopan 

oikeutettujen taloudellisten etujen 

suojaamiseksi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Tarkistus  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. toteaa, että ISIS, al-Qaida ja muut 

kansainväliset terroristijärjestöt ovat 

edelleen merkittävä uhka Euroopalle ja 

maailman maille; 

L. toteaa, että ISIS, al-Qaida ja muut 

kansainväliset terroristijärjestöt ovat 

edelleen merkittävä uhka Euroopalle ja 

maailman maille; toteaa, että poliittinen 

islam ja siihen liittyvät järjestöt ovat yksi 

suurimmista uhista Euroopalle ja sen 

demokraattisille arvoille; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Tarkistus  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. toteaa, että Euroopan turvallisuuden 

perustan muodostaa pyrkimys unionin 

globaalistrategiassa korostettuun yhteiseen 

strategiseen autonomiaan; katsoo, että 

kunnianhimoinen, uskottava ja tehokas 

yhteinen ulkopolitiikka vaatii tuekseen 

riittävät rahoitusvarat ja välineet ja sen 

on perustuttava jäsenvaltioiden 

yhtenäiseen, oikea-aikaiseen ja 

johdonmukaiseen lähestymistapaan; 

M. toteaa, että Euroopan turvallisuuden 

perustan muodostaa pyrkimys unionin 

globaalistrategiassa korostettuun yhteiseen 

strategiseen autonomiaan; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Tarkistus  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. korostaa, että Euroopan unionin 

on aika päättää itse omasta 

tulevaisuudestaan; katsoo, että unionin 

olisi omaksuttava kansainvälisissä 

suhteissa roolinsa täysivaltaisena 

poliittisena ja taloudellisena mahtina, joka 

auttaa ratkaisemaan konflikteja 

maailmanlaajuisesti ja muokkaa 

globaalihallintaa; korostaa siksi, että 

tarvitaan aidosti yhteistä EU:n ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa, joka perustuu 

strategiseen autonomiaan ja sen 

integrointiin teollisuuden ja toiminnan 

aloille, myös valmiuksien osalta, jotta 

voidaan edistää yhteisiä etuja sekä EU:n 

periaatteita ja arvoja;  

1. katsoo, että unionin olisi 

omaksuttava kansainvälisissä suhteissa 

roolinsa täysivaltaisena poliittisena ja 

taloudellisena mahtina; korostaa siksi, että 

tarvitaan aidosti yhteistä EU:n ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa, jotta voidaan 

edistää jäsenvaltioiden yhteisiä etuja; 

korostaa, että EU:n johtava asema 

maailmassa voidaan vakiinnuttaa 

ainoastaan määrittämällä jäsenvaltioiden 

yhteiset tavoitteet kunnioittaen kaikkia 

erilaisia sosiaalisia ja taloudellisia 

tarpeita; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Tarkistus  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

2. on vakuuttunut, että mikään 

yksittäinen unionin jäsenvaltio ei pysty 

vastaamaan nykypäivän maailmanlaajuisiin 

haasteisiin tehokkaasti yksin; katsoo, että 

yhdistämällä voimansa EU:ssa jäsenvaltiot 

voivat saavuttaa maailmannäyttämöllä 

painoarvon, jota niillä ei muuten olisi; on 

vakuuttunut, että 28 jäsenvaltiolla, jotka 

toimivat yhdessä kohti yhtenäistä ja 

yhteistä kantaa ja edustavat 500:aa 

miljoonaa kansalaista, on yhdessä toimien 

enemmän vaikutusvaltaa kansainvälisissä 

neuvotteluissa, ihmisoikeuksien ja 

vastuuvelvollisuuden edistämisessä sekä 

kansainvälisten sääntöjen ja poliittisten, 

demokraattisten, ympäristöön liittyvien, 

sosiaalisten ja taloudellisten normien 

vahvistamisessa; katsoo lisäksi, että 

unionin sosiaalisen mallin tarjoamassa 

suojassa globalisaatio voi tarjota unionin 

kansalaisille uhan sijasta mahdollisuuden 

ja että EU:n ja jäsenvaltioiden johtajien 

on tuotava tämä mahdollisuus julki 

selvästi ja myönteisesti; 

2. on vakuuttunut, että mikään 

yksittäinen unionin jäsenvaltio ei pysty 

vastaamaan nykypäivän maailmanlaajuisiin 

haasteisiin tehokkaasti yksin; katsoo, että 

yhdistämällä voimansa EU:ssa jäsenvaltiot 

voivat saavuttaa maailmannäyttämöllä 

painoarvon, jota niillä ei muuten olisi; on 

vakuuttunut, että 28 jäsenvaltiolla, jotka 

toimivat yhdessä kohti yhtenäistä ja 

yhteistä kantaa ja edustavat 500:aa 

miljoonaa kansalaista, on yhdessä toimien 

enemmän vaikutusvaltaa kansainvälisissä 

neuvotteluissa, ihmisoikeuksien ja 

vastuuvelvollisuuden edistämisessä sekä 

kansainvälisten sääntöjen ja poliittisten, 

demokraattisten, ympäristöön liittyvien, 

sosiaalisten ja taloudellisten normien 

vahvistamisessa; 

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Tarkistus  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. pitää valitettavana, että aivan liian 

usein jäsenvaltiot asettavat etusijalle 

kansalliset etunsa riippumatta niiden 

mahdollisista seurauksista Euroopan 

tasolla ja näin heikentävät unionin 

yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja 

tehokkuutta ja sen seurauksena unionin 

uskottavuutta globaalina toimijana; vaatii 

jakamaan vastuualueet paremmin, 

lisäämään solidaarisuutta ja tehostamaan 

koordinointia unionin ja jäsenvaltioiden 

välillä; muistuttaa, että unionin 

ulkopoliittisten toimien on oltava 

johdonmukaisia keskenään sekä muiden 

ulkoista ulottuvuutta koskevien toimien 

kanssa ja että toimet on koordinoitava 

kansainvälisten kumppaneiden kanssa; on 

sitä mieltä, että jäsenvaltioiden välinen 

hyvä yhteistyö on olennaisen tärkeää 

demokratian, yhteisten arvojen, vapauden 

ja sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien 

normien suojaamiseksi; painottaa, että 

jäsenvaltioiden, kumppanimaiden ja 

kansainvälisten järjestöjen välistä 

yhteistyötä on laajennettava; 

3. korostaa, että jäsenvaltiot pystyvät 

määrittämään oman ulkopolitiikkansa ja 

että tätä ei pitäisi nähdä uhkana vaan 

mahdollisuutena ratkaista diplomaattisia 

kriisejä ja parantaa EU:n ja kolmansien 

maiden välisiä diplomaattisia ja 

taloudellisia suhteita; vaatii jakamaan 

vastuualueet paremmin, lisäämään 

solidaarisuutta ja tehostamaan 

koordinointia unionin ja jäsenvaltioiden 

välillä; muistuttaa, että unionin 

ulkopoliittisten toimien on oltava 

johdonmukaisia keskenään sekä muiden 

ulkoista ulottuvuutta koskevien toimien 

kanssa ja että toimet on koordinoitava 

kansainvälisten kumppaneiden kanssa; on 

sitä mieltä, että jäsenvaltioiden välinen 

hyvä yhteistyö on olennaisen tärkeää 

demokratian, vapauden ja sosiaalisten ja 

ympäristöön liittyvien normien 

suojaamiseksi; painottaa, että 

jäsenvaltioiden, kumppanimaiden ja 

kansainvälisten järjestöjen välistä 

yhteistyötä on laajennettava; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Tarkistus  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – sitoutuminen monenvälisyyteen ja 

sääntöihin perustuvaan kansainväliseen 

järjestykseen YK-järjestelmän ja Etyjin 

kaltaisten alueellisten järjestöjen tuella 

– hyvä yhteistyö YK-järjestelmän ja 

Etyjin kaltaisten alueellisten järjestöjen 

kanssa; 

Or. en 



 

AM\1171280FI.docx  PE631.559v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

5.12.2018 A8-0392/10 

Tarkistus  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. vaatii, että unionin ulkoisiin 

toimiin on asetettava saataville riittävästi 

rahoitusvaroja seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

(2021–2027) ja että unionin on 

keskitettävä voimavaransa strategisiin 

painopisteisiin; muistuttaa, että unionin 

ulkoisilla rahoitusvälineillä on tärkeä osa 

unionin ulkopoliittisten etujen 

edistämisessä; painottaa, että on tärkeää 

lisätä ulkoisten rahoitusvälineiden 

johdonmukaisuutta, vaikuttavuutta, 

reagointikykyä ja joustavuutta; korostaa, 

että parlamentin on oltava riittävästi 

mukana näiden välineiden valvonnassa ja 

strategisessa ohjauksessa; katsoo, että 

kasvavat haasteet unionin naapurialueilla 

ja muualla edellyttävät, että ulkoisten 

toimien määrärahoja lisätään tuntuvasti 

ja YTPP:n siviilioperaatioita lujitetaan 

merkittävästi; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


