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18.11.2013 A7-0360/1 

Tarkistus  1 

Tarja Cronberg 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen 

2013/2105(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että EU:n tavoitteena on 

perussopimusten mukaan edistää rauhaa, 

omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia 

(SEU:n 3 artikla) ja että se pyrkii 

kansainvälisen tason toiminnassaan 

edistämään ja vahvistamaan demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia sekä 

estämään konfliktit ja lujittamaan 

kansainvälistä turvallisuutta noudattaen 

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 

päämääriä ja periaatteita sekä Helsingin 

päätösasiakirjan periaatteita ja Pariisin 

peruskirjan tavoitteita, ulkorajoja koskevat 

tavoitteet mukaan luettuina (SEU:n 

21 artikla); on vakuuttunut siitä, että YTPP 

palvelee näitä päämääriä, ja korostaa että 

sitä on vahvistettava; 

9. toteaa, että EU:n tavoitteena on 

perussopimusten mukaan edistää rauhaa, 

omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia 

(SEU:n 3 artikla) ja että se pyrkii 

kansainvälisen tason toiminnassaan 

edistämään ja vahvistamaan demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia sekä 

estämään konfliktit ja lujittamaan 

kansainvälistä turvallisuutta noudattaen 

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 

päämääriä ja periaatteita sekä Helsingin 

päätösasiakirjan periaatteita ja Pariisin 

peruskirjan tavoitteita; on vakuuttunut siitä, 

että YTPP palvelee näitä päämääriä, ja 

korostaa että sitä on vahvistettava; 

Or. en 
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18.11.2013 A7-0360/2 

Tarkistus  2 

Tarja Cronberg 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen 

2013/2105(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. panee merkille, ettei EU:n 

taistelujoukkoja ole vielä koskaan käytetty, 

ja katsoo, että niiden olemassaoloa on 

vaikea ajan kuluessa perustella; painottaa, 

että ne ovat tärkeä väline nopeiden 

lisäjoukkojen saamiseen, kouluttamiseen ja 

pikaiseen reagointiin; pitää myönteisenä 

päätöstä tämän kysymyksen 

käsittelemisestä joulukuun 

huippukokouksessa; on vakuuttunut, että 

EU:lla olisi oltava pysyvät nopean 

toiminnan taistelujoukot, joissa on maa-, 

ilma- ja merijoukkoja, 

verkkosodankäyntiin erikoistuneita 

joukkoja ja erityisjoukkoja ja joilla on 

kunnianhimoiset tavoitteet; korostaa, että 

EU:n taistelujoukkoja olisi voitava käyttää 

kaikenlaisissa kriiseissä, myös ilmaston 

aiheuttamissa humanitaarisissa kriiseissä; 

kannattaa joustavampaa ja 

kohdennetumpaa lähestymistapaa erilaisiin 

kriisitilanteisiin vastaamisen 

tehostamiseksi ja niihin sopeutumisen 

helpottamiseksi sekä moduulirakenteen 

parantamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi 

YTPP-operaatioiden käynnistämisen 

alkuvaiheessa, ilman että kuitenkaan 

vaarannetaan koko taistelujoukkojen 

toimintakapasiteettia; 

24. panee merkille, ettei EU:n 

taistelujoukkoja ole vielä koskaan käytetty, 

ja katsoo, että niiden olemassaoloa on 

vaikea ajan kuluessa perustella; painottaa, 

että ne ovat tärkeä väline nopeiden 

lisäjoukkojen saamiseen, kouluttamiseen ja 

pikaiseen reagointiin; pitää myönteisenä 

päätöstä tämän kysymyksen 

käsittelemisestä joulukuun 

huippukokouksessa; on vakuuttunut, että 

EU:lla olisi oltava pysyvät nopean 

toiminnan taistelujoukot, joissa on maa-, 

ilma- ja merijoukkoja ja erityisjoukkoja ja 

joilla on kunnianhimoiset tavoitteet; 

korostaa, että EU:n taistelujoukkoja olisi 

voitava käyttää kaikenlaisissa kriiseissä, 

myös ilmaston aiheuttamissa 

humanitaarisissa kriiseissä; kannattaa 

joustavampaa ja kohdennetumpaa 

lähestymistapaa erilaisiin kriisitilanteisiin 

vastaamisen tehostamiseksi ja niihin 

sopeutumisen helpottamiseksi sekä 

moduulirakenteen parantamiseksi ja 

puutteiden korjaamiseksi YTPP-

operaatioiden käynnistämisen 

alkuvaiheessa, ilman että kuitenkaan 

vaarannetaan koko taistelujoukkojen 

toimintakapasiteettia; 

Or. en 
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18.11.2013 A7-0360/3 

Tarkistus  3 

Tarja Cronberg 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen 

2013/2105(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. pyytää Eurooppa-neuvostoa 

vahvistamaan Euroopan energiahuollon 

sekä energiaresurssien monipuolisen ja 

kestävän saannin tärkeyden; toteaa, että 

jotkut jäsenvaltiot eivät kykene 

monipuolistamaan energiahuoltoaan, joten 

niistä tulee entistä haavoittuvaisempia; 

kannattaa tässä yhteydessä painokkaasti, 

että jäsenvaltiot toteuttavat kriisitilanteissa 

yhteistyötoimia; toteaa, että Euroopassa 

sijaitsevan elintärkeän infrastruktuurin 

suojelun olisi aktivoitava keskinäistä 

puolustusta koskeva lauseke ja/tai 

yhteisvastuulauseke; toteaa myös, että 

Atalanta-operaatiolla pyritään jo 

turvaamaan energiahuolto taistelemalla 

merirosvoja vastaan, jotka ovat 

kaapanneet useita öljytankkereita vuoden 

2008 jälkeen; katsoo siksi, että nämä 

näkökohdat on sisällytettävä tarvittavaan 

strategiseen menettelyyn; korostaa tässä 

yhteydessä, että energiahuolto on 

ratkaisevan tärkeä tekijä YTPP-tehtävien ja 

-operaatioiden onnistumisen kannalta; 

33. pyytää Eurooppa-neuvostoa 

vahvistamaan Euroopan energiahuollon 

sekä energiaresurssien monipuolisen ja 

kestävän saannin tärkeyden; toteaa, että 

jotkut jäsenvaltiot eivät kykene 

monipuolistamaan energiahuoltoaan, joten 

niistä tulee entistä haavoittuvaisempia; 

kannattaa tässä yhteydessä painokkaasti, 

että jäsenvaltiot toteuttavat kriisitilanteissa 

yhteistyötoimia; toteaa, että Euroopassa 

sijaitsevan elintärkeän infrastruktuurin 

suojelun olisi aktivoitava keskinäistä 

puolustusta koskeva lauseke ja/tai 

yhteisvastuulauseke; katsoo siksi, että 

nämä näkökohdat on sisällytettävä 

tarvittavaan strategiseen menettelyyn; 

korostaa tässä yhteydessä, että 

energiahuolto on ratkaisevan tärkeä tekijä 

YTPP-tehtävien ja -operaatioiden 

onnistumisen kannalta; 

Or. en 
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18.11.2013 A7-0360/4 

Tarkistus  4 

Tarja Cronberg 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen 

2013/2105(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. ottaa huomioon ehdotukset, jotka 

annettiin lokakuussa 2013 julkaistussa, 

YTPP:tä käsittelevässä komission 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

raportissa, ja etenkin ehdotukset, joilla 

pyritään luomaan kannustimia, kuten 

verotuksellisia kannustimia, puolustusalan 

valmiuksia koskevaa yhteistyötä varten; 

korostaa, että jäsenvaltioilla on 

mahdollisuus saada täysi hyöty sotilasalan 

tehokkuuteen tähtäävästä tiiviimmästä 

keskinäisestä yhteistyöstä ja päättää 

niukkojen resurssien optimoinnista ja 

paremmasta ja järkevämmästä jakamisesta 

luomalla synergioita ja vähentämällä 

koordinoidusti valmiuksia, jotka ovat 

tarpeettomasti päällekkäisiä, liiallisia ja 

vanhentuneita; 

40. ottaa huomioon ehdotukset, jotka 

annettiin lokakuussa 2013 julkaistussa, 

YTPP:tä käsittelevässä komission 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

raportissa, ja etenkin ehdotukset, joilla 

pyritään luomaan kannustimia, kuten 

verotuksellisia kannustimia, puolustusalan 

valmiuksia koskevaa yhteistyötä varten; 

korostaa, että jäsenvaltioilla on 

mahdollisuus saada täysi hyöty sotilasalan 

tehokkuuteen tähtäävästä tiiviimmästä 

keskinäisestä yhteistyöstä ja päättää 

niukkojen resurssien optimoinnista ja 

paremmasta ja järkevämmästä jakamisesta 

luomalla synergioita ja vähentämällä 

koordinoidusti valmiuksia, jotka ovat 

tarpeettomasti päällekkäisiä, liiallisia ja 

vanhentuneita, sekä hajanaisuutta, 

ylikapasiteettia ja korruptiota; 

Or. en 
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18.11.2013 A7-0360/5 

Tarkistus  5 

Tarja Cronberg 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen 

2013/2105(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 c kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

c) vauhditetaan nykyisten hankkeiden, 

erityisesti strategisiin avaintekijöihin 

liittyvien hankkeiden, toteutusta ja tuetaan 

poliittisesti EDA:n lippulaivahankkeita, 

joita ovat muun muassa ilmatankkaus, 

satelliittiviestintä, ilma-alusten kauko-

ohjausjärjestelmät, tietoverkkojen 

puolustus ja yhtenäinen eurooppalainen 

ilmatila;  

c) vauhditetaan nykyisten hankkeiden, 

erityisesti strategisiin avaintekijöihin 

liittyvien hankkeiden, toteutusta ja tuetaan 

poliittisesti EDA:n lippulaivahankkeita, 

joita ovat muun muassa ilmatankkaus, 

satelliittiviestintä ja yhtenäinen 

eurooppalainen ilmatila;  

Or. en 
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18.11.2013 A7-0360/6 

Tarkistus  6 

Tarja Cronberg 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen 

2013/2105(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 g kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

g) harkitaan sotilaallista yleistavoitetta 

2025 koskevan kehitystyön aloittamista ja 

sen mahdollista täydentämistä 

teollisuuden yleistavoitteella; 

Poistetaan. 

Or. en 
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18.11.2013 A7-0360/7 

Tarkistus  7 

Tarja Cronberg 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen 

2013/2105(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. kehottaa Eurooppa-neuvostoa 

toteuttamaan toimia tällä alalla 

rahoittamalla vakaasti tutkimusta ja 

kehittämistä, myös unionin tasolla; 

kannattaa siviilialan turvallisuustoimien ja 

puolustusta koskevan tutkimustoiminnan 

välisen toimivan ja kustannustehokkaan 

yhteistyön kehittämistä; korostaa 

kuitenkin, että kahteen eri 

käyttötarkoitukseen tarkoitettujen 

tuotteiden viennille tarvitaan edelleen 

toimivat säännöt; 

52. kehottaa Eurooppa-neuvostoa 

toteuttamaan toimia tällä alalla 

rahoittamalla vakaasti tutkimusta ja 

kehittämistä; kannattaa siviilialan 

turvallisuustoimien ja puolustusta 

koskevan tutkimustoiminnan välisen 

toimivan ja kustannustehokkaan yhteistyön 

kehittämistä; korostaa kuitenkin, että 

kahteen eri käyttötarkoitukseen 

tarkoitettujen tuotteiden viennille tarvitaan 

edelleen toimivat säännöt; 

Or. en 
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18.11.2013 A7-0360/8 

Tarkistus  8 

Tarja Cronberg 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen 

2013/2105(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. tähdentää, että puolustusalan 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

löydettävä uusia rahoituslähteitä 

esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelman 

avulla; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


