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5.12.2018 A8-0392/23 

Tarkistus  23 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa EUH:ta, komissiota, 

neuvostoa ja yksittäisiä jäsenvaltioita 

toimimaan strategisesti soveltamalla 

yhdennettyä lähestymistapaa ja käyttämällä 

kaikkia käytettävissään olevia keinoja, 

esimerkiksi kauppaa, kehitysyhteistyötä 

sekä diplomaattisia, siviili- ja sotilaallisia 

yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

(YTPP) välineitä sekä strategista viestintää 

ja julkista diplomatiaa, jotta voidaan 

vahvistaa unionin geopoliittista vaikutusta 

ja yleistä imagoa maailmalla ja suojella 

sen etuja, myös lisäämällä unionin 

taloudellista itsemääräämisoikeutta ja 

strategista riippumattomuutta; korostaa 

sitä täydentävää merkitystä, joka 

ympäristö-, kulttuuri- ja tiedediplomatialla 

sekä ns. vaihtoehtoisen diplomatian muilla 

muodoilla voi olla tässä prosessissa; 

8. kehottaa EUH:ta, komissiota, 

neuvostoa ja yksittäisiä jäsenvaltioita 

toimimaan strategisesti soveltamalla 

yhdennettyä lähestymistapaa ja käyttämällä 

kaikkia käytettävissään olevia keinoja, 

esimerkiksi kauppaa, kehitysyhteistyötä 

sekä diplomaattisia, siviili- ja sotilaallisia 

yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

(YTPP) välineitä sekä strategista viestintää 

ja julkista diplomatiaa, jotta voidaan 

vahvistaa unionin panosta kansainvälisen 

turvallisuuden, vakauden ja rauhan 

edistämiseen; korostaa sitä täydentävää 

merkitystä, joka ympäristö-, kulttuuri- ja 

tiedediplomatialla sekä ns. vaihtoehtoisen 

diplomatian muilla muodoilla voi olla tässä 

prosessissa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Tarkistus  24 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. katsoo, että vaikka pehmeä voima 

ja institutionaalisten rakenteiden 

kehittäminen ovatkin tärkeitä, ne eivät 

yksin riitä vaikuttamaan maailmassa, 

jossa valtapolitiikka ja kova voima ovat 

yhä merkittävämmässä asemassa; katsoo, 

että EU:n ulkopolitiikan tuloksellisuus 

riippuu viime kädessä suurelta osin 

kovien ja pehmeiden voimavälineiden 

tehokkaasta yhdistelmästä, avoin 

vuoropuhelu mukaan luettuna, ja sen 

kyvystä näyttää esimerkkiä sekä sitä 

tukevista resursseista ja valmiuksista, ja 

toteaa, että tähän kuuluvat myös riittävät 

taloudelliset resurssit, tehokas 

monenvälisyys, pehmeän voiman ja 

uskottavan kovan voiman yhdistelmä, 

sotilaallisten valmiuksien yhdistäminen ja 

jäsenvaltioiden halukkuus luopua 

päätöksenteosta tässä yhteydessä ja tehdä 

yhteistyötä Naton ja muiden 

samanmielisten maiden kanssa; 

24. katsoo, että YTPP:n avulla 

unionilla on myös mahdollisesti 

käytössään tehokas sotilaallinen väline ja 

mahdollisuus edistää merkittävällä tavalla 

kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta; 

korostaa, että on äärimmäisen tärkeää 

kehittää poliittisia ja kattavia strategioita 

meneillään oleville aseellisille 

konflikteille; katsoo, että perussopimusten 

ja asiaan liittyvien unionin käsitteiden ja 

strategioiden mukaisesti sotilaallista 

YTPP:tä voidaan käyttää vain osana 

konfliktia koskevaa laajempaa poliittista 

strategiaa; korostaa tarvetta vahvistaa 

huomattavasti sotilaallista YTPP:tä 

lakkauttamalla tilapäiset rakenteet ja 

tekemällä jäsenmaiden asevoimien 

yhteistyöstä pysyvää, jos se on tarpeen 

perussopimuksessa esitettyjen 

sotilaallisten tehtävien hoitamiseksi; 

katsoo myös, että yhdistämisen ja 

jakamisen olisi oltava pikemminkin 

sääntö kuin poikkeus, kun pyritään 

parantamaan sotilaallisia valmiuksia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Tarkistus  25 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. katsoo, että kehittymässä olevia 

riskejä, konflikteja ja uhkia koskevien 

unionin vastatoimien olisi 

vastaisuudessakin oltava siviilitoimia; 

pitää erittäin valitettavana, että siviilialan 

konfliktinehkäisyn ja 

rauhanrakentamisen määrärahoja on 

vähennetty 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; 

kehottaa myös vahvistamaan merkittävästi 

siviilialan YTPP-operaatioita; muistuttaa, 

että perussopimuksen mukaan siviilialan 

YTPP:n tarkoituksena on hallita kriisejä 

ja vakauttaa instituutioita epävakaissa 

konflikteista toipuvissa maissa eikä hallita 

muuttoliikettä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Tarkistus  26 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. suhtautuu myönteisesti EU:n 

jäsenvaltioiden välisen puolustusyhteistyön 

lisäämiseen ja EU:n sotilaallisen 

autonomian lisäämiseksi toteutettuihin 

toimiin, eli Euroopan yhteisen 

johtokeskuksen perustamiseen Brysseliin 

EU:n sotilaskoulutusoperaatioita varten 

sekä EU:n taisteluosastojen käyttöönoton 

esteiden poistamiseen; katsoo, että 

puolustushankkeita koskevan pysyvän 

rakenteellisen yhteistyön (PRY) 

perustaminen ja puolustuksen koordinoitu 

vuosittainen tarkastelu (CARD) auttavat 

jäsenvaltioita syventämään 

puolustusyhteistyötään ja käyttämään 

puolustusbudjettejaan tehokkaammin; pitää 

myönteisenä varapuheenjohtajan / korkean 

edustajan ehdotusta Euroopan 

rauhanrahastosta ja YTPP:n 

siviilioperaatioiden uutta kehystä sekä 

sitoutumista sotilaallisen liikkuvuuden 

edistämiseen, jotta voidaan edistää 

Euroopan strategista riippumattomuutta 

muun muassa eurooppalaisen 

interventioaloitteen avulla; katsoo, että 

vahvan puolustusteollisuuden 

kehittäminen vahvistaa EU:n teknologista 

riippumattomuutta muun muassa 

edistämällä kyberturvallisuuteen liittyvien 

tuotteiden sisämarkkinoita, joiden osalta 

EU:n valmiuksia on lisättävä; 

25. suhtautuu myönteisesti EU:n 

jäsenvaltioiden välisen puolustusyhteistyön 

lisäämiseen ja YTPP:n vahvistamiseksi 

toteutettuihin toimiin, eli Euroopan 

yhteisen johtokeskuksen perustamiseen 

Brysseliin EU:n sotilaskoulutusoperaatioita 

varten sekä EU:n taisteluosastojen 

käyttöönoton esteiden poistamiseen; 

katsoo, että puolustushankkeita koskevan 

pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) 

perustaminen ja puolustuksen koordinoitu 

vuosittainen tarkastelu (CARD) auttavat 

jäsenvaltioita syventämään 

puolustusyhteistyötään ja käyttämään 

puolustusbudjettejaan tehokkaammin; pitää 

myönteisenä varapuheenjohtajan / korkean 

edustajan ehdotusta Euroopan 

rauhanrahastosta ja YTPP-siviilialan 

sopimuksen uutta kehystä; katsoo, että 

Euroopan puolustusteollisuuden 

tehokkaan yhteistyön kehittämisellä on 

mahdollista vahvistaa ja lisätä 

sotilaallisten YTPP-operaatioihin 

tarvittavia valmiuksia, myös 

kyberturvallisuuteen liittyviä tuotteita; 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Tarkistus  27 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että valmius lähettää 

siviiliasiantuntijoita ja sotilasjoukkoja 

konflikteihin eri puolilla maailmaa rauhan 

ja vakauden edistämiseksi on ehdoton 

edellytys kehittymiselle uskottavaksi 

poliittiseksi mahdiksi, joka kykenee 

järjestämään aseellisen konfliktin 

ehkäisemisen, rauhansopimusten 

täytäntöönpanon ja epävakaiden konfliktin 

jälkeisten tilanteiden vakauttamisen; 

kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita 

kehittämään riittävät siviili- ja sotilaalliset 

voimavarat niin maa-, ilma-, avaruus- ja 

merivoimien valmiuksien kuin 

kybervalmiuksienkin osalta ja edistämään 

oikeudellisesti sitovan sopimuksen 

tekemistä autonomisista asejärjestelmistä, 

jotta voidaan puolustaa perussopimuksen 

tavoitteita; pitää tärkeänä Euroopan 

unionin ja Naton välistä jatkuvaa 

yhteistyötä, jota korostetaan EU:n 

globaalistrategiassa ja EU:n ja Naton 

yhteisessä julkilausumassa; korostaa, että 

puolustusunionin kehittämisen jatkamisen 

olisi täydennettävä EU:n ulkosuhteiden 

tavoitteita; 

26. katsoo, että valmius lähettää 

siviiliasiantuntijoita ja sotilasjoukkoja 

konflikteihin eri puolilla maailmaa rauhan 

ja vakauden edistämiseksi on ehdoton 

edellytys kehittymiselle uskottavaksi 

poliittiseksi mahdiksi, joka kykenee 

järjestämään aseellisen konfliktin 

ehkäisemisen, rauhansopimusten 

täytäntöönpanon ja epävakaiden konfliktin 

jälkeisten tilanteiden vakauttamisen; 

kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita 

kehittämään riittävät siviili- ja sotilaalliset 

voimavarat niin maa-, ilma-, avaruus- ja 

merivoimien valmiuksien kuin 

kybervalmiuksienkin osalta ja edistämään 

sellaisen oikeudellisesti sitovan 

sopimuksen tekemistä, jolla kielletään 

autonomiset asejärjestelmät, jotta voidaan 

puolustaa perussopimuksen tavoitteita; 

pitää tärkeänä Euroopan unionin ja Naton 

välistä jatkuvaa yhteistyötä, jota 

korostetaan EU:n globaalistrategiassa ja 

EU:n ja Naton yhteisessä julkilausumassa; 

korostaa, että puolustusunionin 

kehittämisen jatkamisen olisi täydennettävä 

EU:n ulkosuhteiden tavoitteita; 

Or. en 

 

 


