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5.12.2018 A8-0392/33 

Tarkistus  33 

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

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-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 

25. suhtautuu erittäin kielteisesti 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) 

militarisoivat unionia edelleen ja 

merkitsevät tosiasiassa Euroopan 

puolustusunionin perustamista; varoittaa 

tässä yhteydessä, että PRY:n seurauksena 

nykyinen YUTP- ja YTPP-päätöksiä 

koskeva yksimielisyyssääntö neuvostossa 

mitätöityy; muistuttaa, että SEU-

sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti sellaisista operaatioista 

johtuvia menoja, joilla on sotilaallista 

merkitystä tai merkitystä puolustuksen 

alalla, ei saa ottaa menoina unionin 

talousarvioon; vastustaa 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

ehdotusta Euroopan rauhanrahastosta, joka 
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edistämällä kyberturvallisuuteen liittyvien 

tuotteiden sisämarkkinoita, joiden osalta 

EU:n valmiuksia on lisättävä; 

kattaa kaikki EU:n sotilasoperaatioiden 

kustannukset, mukaan lukien aseiden 

käyttöönotto, varustus ja siirto; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/34 

Tarkistus  34 

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

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että uusien formaattien 

kehittäminen, kuten kansleri Merkelin ja 

presidentti Macronin kannattaman 

Euroopan turvallisuusneuvoston 

kehittäminen, ja uusien välineiden 

kehittäminen koordinoinnin 

tiivistämiseksi EU:ssa ja kansainvälisissä 

toimielimissä voisi edistää tehokkaampaa 

päätöksentekoa yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan (YUTP) yhteydessä; 

katsoo, että samanaikaisesti näiden 

rakenteiden kehittämisen kanssa olisi 

kehitettävä mekanismeja niiden 

demokraattisen valvonnan 

varmistamiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/35 

Tarkistus  35 

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

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. suhtautuu myönteisesti 

keskusteluun, jota EU:ssa käydään 

uusista formaateista, ja tukee myös 
komission puheenjohtajan Jean-Claude 

Junckerin unionin tilaa koskevassa 

puheessaan 12. syyskuuta 2018 esittämää 

ehdotusta, että tietyillä YUTP:n aloilla, 

erityisesti ihmisoikeuksia, pakotteita ja 

siviilioperaatioita koskevissa 

kysymyksissä, joilla perussopimukset 

nykyisin edellyttävät yksimielisyyttä, 

voitaisiin siirtyä 

määräenemmistöpäätöksiin; kannustaa 

jäsenvaltioita selvittämään, miten ne 

voisivat toimia tehokkaammin YUTP:n ja 

YTPP:n yhteydessä; on sitä mieltä, että 

määräenemmistöpäätöksen käyttö antaisi 

unionille mahdollisuuden toimia 

päättäväisemmin, nopeammin ja 

tehokkaammin; kehottaa Eurooppa-

neuvostoa hyväksymään tämän aloitteen 

hyödyntämällä siirtymälauseketta (SEU:n 

31 artiklan 3 kohta); kannustaa 

Eurooppa-neuvostoa tutkimaan 

mahdollisuuksia laajentaa 

määräenemmistöpäätöksen käyttö 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

muille aloille määräenemmistöpäätöksen 

28. torjuu jyrkästi komission 

puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 

unionin tilaa koskevassa puheessaan 

12. syyskuuta 2018 esittämän ehdotuksen, 

että tietyillä YUTP:n aloilla, erityisesti 

ihmisoikeuksia, pakotteita ja 

siviilioperaatioita koskevissa 

kysymyksissä, joilla perussopimukset 

nykyisin edellyttävät yksimielisyyttä, 

voitaisiin siirtyä 

määräenemmistöpäätöksiin; korostaa, että 

määräenemmistöpäätöksen käyttö johtaisi 

poliittiseen, ja yhdessä PRY:n kanssa, 

sotilaalliseen ”ydin-Eurooppaan”; 

arvostelee lisäksi sitä, että samaan aikaan 

ei ole säädetty Euroopan parlamentin 

valvontavaltuuksien ja -oikeuksien 

lisäämisestä; 
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käytöstä EU:n politiikoissa käytävän 

laajemman keskustelun yhteydessä; 

toteaa, että on etsittävä luovia ratkaisuja 

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

väliselle yhteistyölle YUTP:n ja YTPP:n 

alalla, kun pidetään mielessä EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien 

suhteiden puitteista 14. maaliskuuta 2018 

annetussa päätöslauselmassa vahvistetut 

periaatteet; 

Or. en 

 

 


