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13.5.2015 A8-0054/2 

Tarkistus  2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2014/2220(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. korostaa, että unionin voima ja teho 

piilevät sen kyvyssä mobilisoida 

samanaikaisesti resursseja ja laaja joukko 

diplomaattisia ja turvallisuuteen, 

puolustukseen, talouteen, kauppaan, 

kehitystyöhön ja humanitaariseen työhön 

liittyviä välineitä noudattaen kuitenkin 

kaikin puolin YK:n peruskirjan 

määräyksiä; painottaa, että YTPP:n sotilas- 

ja siviilivälineet kuuluvat olennaisena 

osana tähän kattavaan lähestymistapaan; 

4. korostaa, että unionin voima ja teho 

piilevät sen kyvyssä mobilisoida 

samanaikaisesti resursseja ja apua sekä 

laaja joukko diplomaattisia ja talouteen, 

kauppaan, kehitystyöhön ja 

humanitaariseen työhön liittyviä välineitä 

noudattaen kuitenkin kaikin puolin YK:n 

peruskirjan määräyksiä; painottaa, että 

nämä siviilivälineet kuuluvat olennaisena 

osana tähän kattavaan lähestymistapaan; 

pitää hyvin valitettavana, että tämä 

kattava lähestymistapa, sellaisena kuin 

sitä tällä hetkellä toteutetaan, tarkoittaa 

käytännössä sitä, että kaikki asiaan 

liittyvät politiikanalat alistetaan 

YUTP/YTPP:lle ja siten puhtaasti 

geostrategisille ja taloudellisille EU:n 

eduille, eikä voi hyväksyä tätä tilannetta; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/3 

Tarkistus  3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2014/2220(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. katsoo, että YTPP:n alan tehtävien ja 

operaatioiden rahoitusta koskeva kysymys 

on ratkaisevan tärkeä haluttaessa 

varmistaa YTPP:n tulevaisuus; pahoittelee 

sitä, ettei joulukuussa 2013 pidetyssä 

neuvoston kokouksessa tästä asiasta 

käynnistetty keskustelu ole vielä poikinut 

konkreettisia ehdotuksia; katsoo, että 

Athene-järjestelmää olisi käytettävä 

järjestelmällisesti YTPP:n alan 

operaatioiden ja tehtävien 

käynnistämiseen liittyvien menojen 

rahoittamiseen varsinkin EU:n 

taisteluryhmien käytön, joukkojen 

majoittamiseen tarvittavien 

infrastruktuurien, joukkojen 

saapumispaikan perustamiseen 

operaatioalueella liittyvien kustannusten 

ja tarvittaessa elintarvikkeiden ja 

polttoaineiden varmuusvarastojen 

tapauksessa; katsoo, että samaa 

järjestelmää olisi käytettävä jäsenvaltioilta 

kahdenvälisten järjestelyjen puitteissa, 

kolmansilta valtioilta tai kansainvälisiltä 

järjestöiltä tulevien varojen 

hallinnointiin, mikä mahdollistaisi sen, 

että ne voivat osallistua operaatioiden 

rahoittamiseen ja erityisen perustelluissa 

tapauksissa tukea kolmansien valtioiden 

osallistumista EU:n 

11. torjuu YTPP:n alan, erityisesti 

luonteeltaan sotilaallisten tehtävien ja 

operaatioiden rahoittamisen etenkin EU:n 

talousarviosta; palauttaa mieleen, että 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

41 artiklan 2 kohdan mukaisesti unionin 

talousarviosta ei saa osoittaa 

määrärahoja menoihin, joilla on 

sotilaallista merkitystä tai merkitystä 

puolustuksen alalla; torjuu Athene-

järjestelmän ja sen piiriin kuuluvien 

menojen tukikelpoisuuden ehdotetun 

laajentamisen esimerkiksi EU:n 

taisteluryhmien käyttämiseksi, sillä se 

kasvattaisi kunkin jäsenvaltion 

automaattista maksuosuutta EU:n 

kaikkien sotilasoperaatioiden 

rahoituksessa; 
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kriisinhallintaoperaatioihin ja -tehtäviin; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/4 

Tarkistus  4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2014/2220(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kannustaa tehostamaan ponnisteluja 

siviilioperaatioiden rahoituksen 

nopeuttamiseksi sekä 

päätöksentekomenettelyjen ja 

täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi; on 

tähän liittyen sitä mieltä, että komission 

olisi annettava varainhoitoasetuksen 

210 artiklan mukaisesti delegoidut 

säädökset YTTP:n 

kriisinhallintatoimenpiteitä koskevista 

erityisistä hankintasäännöistä 

operaatioiden nopean ja joustavan 

järjestämisen helpottamiseksi; 

12. asettaa kyseenalaiseksi ehdotuksen 

lisätä ponnisteluja siviilioperaatioiden 

rahoituksen nopeuttamiseksi sekä 

päätöksentekomenettelyjen ja 

täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi, 

sillä useissa tapauksissa on syytä epäillä 

tällaisten operaatioiden puhdasta 

siviililuonnetta, koska todellisuudessa 

siviili- ja sotilaallisten näkökohtien 

välinen ero on yhä häilyvämpi ja joskus 

ne jopa ovat yhteneväiset, erityisesti 

turvallisuusalan uudistuksen ja 

koulutusoperaatioiden puitteissa, ja nämä 

operaatiot ovat siten ristiriidassa 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

41 artiklan 2 kohdan kanssa; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/5 

Tarkistus  5 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2014/2220(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. pyytää perustamaan 

ennakkorahoitusjärjestelyn, joka auttaisi 

YTPP:n operaatioon osallistumiseen 

halukkaita jäsenvaltioita selviytymään 

operaatioiden kustannuksista ja 

helpottaisi täten päätöksentekoa 

operaation aloittamisesta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/6 

Tarkistus  6 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2014/2220(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. toteaa, että YTPP:n alan 

sotilasoperaatioissa on yhä useammin kyse 

asevoimien koulutukseen painottuvista 

tehtävistä (EUTM Mali ja EUTM 

Somalia); pitää erittäin tervetulleena 

päätöstä kyseisten operaatioiden 

suorittamisesta, mutta vaatii 

mukauttamaan kunkin tehtävän 

toimenkuvaa kunkin tilanteen mukaisesti; 

katsoo, että muodostettujen yksiköiden on 

oltava täysin toimintakykyisiä, mikä 

edellyttää hyökkäysvoimavaroja; 

pahoittelee sitä, että nykyisin 

suunnitellaan harvoin tehtäviä, joilla on 

toimeenpanovaltuudet; katsoo, että EU:n 

lähiympäristössä vallitsevien jatkuvien 

uhkien vuoksi unioni ei voi keskittyä 

ainoastaan kriisien jälkeisiin tilanteisiin 

kohdennettaviin välineisiin tai kriisien 

ratkaisemisessa avustamiseen, vaan sen on 

voitava osallistua koko kriisinhallinnan 

kirjoon Yhdistyneiden kansakuntien 

peruskirjan mukaisesti; 

23. panee huolestuneena merkille, että 

YTPP:n alan sotilasoperaatioissa on yhä 

useammin kyse asevoimien koulutukseen 

painottuvista tehtävistä (EUTM Mali ja 

EUTM Somalia); torjuu päätöksen 

kyseisten operaatioiden suorittamisesta ja 

pitää sitä valitettavana; katsoo, että EU:n 

ulkopolitiikan ensisijaiset tehtävät ovat  

– rauhan, vakauden ja perus- ja 

ihmisoikeuksien säilyttäminen 

noudattamalla rauhanomaista 

siviilialan ulkopolitiikkaa 

kansainvälisten sopimusten 

mukaisesti tavalla, joka ei syrji 

ketään, ja johtavan aseman 

omaksuminen konfliktien 

diplomaattisessa ja 

rauhanomaisessa ratkaisemisessa, 

välitysaloitteet ja aseistariisuntaa, 

demobilisaatiota ja yhteiskuntaan 

sopeuttamista koskevat ohjelmat 

mukaan luettuina, Yhdistyneiden 

kansakuntien peruskirjan 

mukaisesti; 

– kansainvälisten 

(asekauppasopimus) ja EU:n 

asevientikieltojärjestelmien 

parantaminen ja vahvistaminen 

sekä ydinsulkusopimuksen ja 
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ydinaseriisunnan tukeminen; 

−−−−    köyhyyden poistamisen, 

humanitaarisen avun, kestävän 

taloudellisen ja sosiaalisen 

kehityksen ja 

vuosituhattavoitteiden 

edistäminen, tasapuolisten 

taloussuhteiden suosiminen, 

reilun kaupan ja resurssien ja 

vaurauden oikeudenmukaisen 

jakamisen tukeminen EU:n 

naapurialueilla ja muualla 

maailmassa; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/7 

Tarkistus  7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2014/2220(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

41 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

41. panee merkille neuvoston tavoitteen 

kehittää EU:n voimavaroja esimerkiksi 

kauko-ohjattujen ilma-alusjärjestelmien ja 

valtiollisen satelliittiviestinnän alalla; 

panee merkille, että kauko-ohjattuja ilma-

alusjärjestelmiä varten on luotava 

sääntelypuitteet niiden sisällyttämiseksi 

aluksi Euroopan ilmajärjestelmään 

vuodesta 2016 alkaen ottaen huomioon 

siviili- ja sotilasosa-alueiden tarpeet sekä 

tarpeen noudattaa kansainvälistä lakia; 

kehottaa komissiota selvittämään, kuinka 

Horisontti 2020 -aloitteen sellaisia varoja, 

jotka on tarkoitettu siviili- ja sotilasalan 

tutkimukseen, voidaan käyttää kauko-

ohjattujen ilma-alusjärjestelmien 

sisällyttämiseksi EU:n ilmatilaan; 

41. panee huolestuneena merkille 

neuvoston tavoitteen kehittää EU:n 

voimavaroja esimerkiksi kauko-ohjattujen 

ilma-alusjärjestelmien ja valtiollisen 

satelliittiviestinnän alalla; korostaa, että on 

luotava yleiset sääntelypuitteet kauko-

ohjattuja ilma-alusjärjestelmiä varten 

ottaen huomioon siviili- ja sotilasosa-

alueiden tarpeet sekä tarpeen noudattaa 

kansainvälistä lakia; torjuu aseistettujen 

miehittämättömien ilma-alusten käytön ja 

kehittämisen sekä laittomia täsmäsurmia 

koskevan laittoman käytännön; torjuu 

voimakkaasti kaikenlaisen Horisontti 2020 

-puiteohjelman varojen käytön 

sotilasalan, siviili- ja sotilasalan ja 

turvallisuusalan tutkimukseen ylipäätään 

ja etenkään kauko-ohjattujen ilma-

alusjärjestelmien kehittämiseen ja 

sisällyttämiseen EU:n ilmatilaan; 

Or. en 

 

 


