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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että unionin 
strateginen ympäristö on jo jonkin aikaa 
heikentynyt, minkä vuoksi nyt tarvitaan 
enemmän kuin koskaan vahvempaa 
Eurooppaa, joka toimii ulkosuhteissaan 
yhtenäisellä tavalla, jotta voidaan vastata 
niihin moninaisiin haasteisiin, jotka 
vaikuttavat suoraan tai välillisesti sen 
jäsenvaltioiden ja kansalaisten 
turvallisuuteen; toteaa, että EU:n 
kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavat 
muun muassa aseelliset konfliktit 
Euroopan mantereen itä- ja etelärajoilla 
sekä hauraat valtiot; terrorismi ja varsinkin 
jihadismi, kyberhyökkäykset ja 
disinformaatiokampanjat; ulkopuolinen 
sekaantuminen Euroopan poliittisiin 
prosesseihin ja vaaliprosesseihin; 
joukkotuhoaseiden leviäminen ja 
asesulkusopimusten kyseenalaistaminen; 
pakkosiirtoihin ja hallitsemattomiin 
muuttovirtoihin johtaneiden alueellisten 
konfliktien paheneminen; jäsenvaltioiden 
energiahuoltoon kohdistuvat jännitteet; 
kilpailu luonnonvaroista, energiariippuvuus 
ja energiaturvallisuus; järjestäytyneen 
rikollisuuden kasvu rajoilla ja Euroopassa; 
aseistariisuntaponnistelujen 
heikentyminen; ilmastonmuutos;
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aseistariisuntaponnistelujen 
heikentyminen; ilmastonmuutos;

Or. en



AM\1196034FI.docx PE643.453v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

8.1.2020 A9-0054/2

Tarkistus 2
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0054/2019
David McAllister
Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
(2019/2136(INI))

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. korostaa, että ulkopuolinen 
sekaantuminen EU:n asioihin on suuri riski 
EU:n turvallisuudelle ja vakaudelle; tukee 
voimakkaasti Euroopan unionin 
strategisten viestintävalmiuksien 
vahvistamista; kehottaa tukemaan 
edelleen kolmea strategisen viestinnän 
työryhmää (Itä-, Etelä- ja Länsi-Balkan); 
kehottaa antamaan EUH:n strategisen 
viestinnän osastolle sen keskeisen roolin 
vuoksi lisätukea muuttamalla se EUH:n 
täysivaltaiseksi yksiköksi, joka vastaa 
itäisestä ja eteläisestä naapurustosta ja 
jolla on asianmukainen henkilöstö ja 
riittävät budjettivarat, jotka mahdollisesti 
saadaan erillisestä uudesta 
budjettikohdasta;

64. korostaa, että ulkopuolinen 
sekaantuminen EU:n asioihin on suuri riski 
EU:n turvallisuudelle ja vakaudelle; panee 
merkille Euroopan unionin nykyiset 
strategiset viestintävalmiudet; odottaa, 
että lisäresurssien sitominen on 
riippuvaista EUH:n strategisen viestinnän 
osaston työn riippumattoman arvioinnin 
tuloksista;
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