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16.11.2016 A8-0317/1 

Tarkistus  1 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2013, 

18. marraskuuta 2014, 18. toukokuuta 2015 

ja 27. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston 

päätelmät yhteisestä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikasta, 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2013, 

18. marraskuuta 2014, 18. toukokuuta 

2015, 27. kesäkuuta 2016 ja 17. lokakuuta 

2016 annetut neuvoston päätelmät 

yhteisestä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikasta, 

 r. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Tarkistus  2 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 8 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon varapuheenjohtajan / 

korkean edustajan Federica Mogherinin 

14. marraskuuta 2016 esittelemän 

turvallisuuden ja puolustuksen alan 

täytäntöönpanosuunnitelman sekä 

14. marraskuuta 2016 annetut neuvoston 

päätelmät EU:n globaalistrategian 

täytäntöönpanosta turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan alalla;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Tarkistus  3 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. on tyytyväinen YTPP:n tulevaan 

etenemissuunnitelmaan, joka 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

on määrä esittää konkreettisine 

aikatauluineen ja vaiheineen; katsoo, että 

etenemissuunnitelmalla olisi 

täydennettävä Euroopan puolustusalan 

toimintasuunnitelmaa; painottaa tarvetta 

vahvistaa YTPP:n sotilaallista 

komponenttia; kannattaa vahvasti sitä, että 

jäsenvaltiot koordinoisivat turvallisuus- ja 

puolustusinvestointejaan ja että 

puolustusalan tutkimuksen taloudellista 

tukea lisättäisiin EU:n tasolla; 

14. on tyytyväinen YTPP:n 

etenemissuunnitelmaan, jonka 

varapuheenjohtaja / korkea edustaja esitti 

konkreettisine aikatauluineen ja 

vaiheineen; pitää myönteisenä, että 

etenemissuunnitelma täydentää tulevaa 
Euroopan puolustusalan 

toimintasuunnitelmaa; painottaa tarvetta 

vahvistaa YTPP:n sotilaallista 

komponenttia; kannattaa vahvasti sitä, että 

jäsenvaltiot koordinoisivat turvallisuus- ja 

puolustusinvestointejaan ja että 

puolustusalan tutkimuksen taloudellista 

tukea lisättäisiin EU:n tasolla; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Tarkistus  4 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. painottaa, että jäsenvaltioiden ja 

kansallisten parlamenttien on yhdessä 

kaikkien EU:n asiaankuuluvien 

toimielinten kanssa sitouduttava asiaan 

vahvasti, kannettava siitä vastuunsa ja 

annettava tukensa, jotta varmistetaan, että 

strategian poliittinen tavoitetaso, 

prioriteetit ja kokonaisvaltaisuus toteutuvat 

turvallisuutta ja puolustusta koskevan EU:n 

valkoisen kirjan muodossa; on tyytyväinen 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

parhaillaan tekemään työhön strategian 

täytäntöönpanossa; painottaa, että 

strategian täytäntöönpanolle sekä 

tehokkaalle ja vahvemmalle YTPP:lle on 

osoitettava asianmukaiset resurssit; 

18. painottaa, että jäsenvaltioiden ja 

kansallisten parlamenttien on yhdessä 

kaikkien EU:n asiaankuuluvien 

toimielinten kanssa sitouduttava asiaan 

vahvasti, kannettava siitä vastuunsa ja 

annettava tukensa, jotta varmistetaan, että 

strategian poliittinen tavoitetaso, 

prioriteetit ja kokonaisvaltaisuus toteutuvat 

turvallisuutta ja puolustusta koskevan EU:n 

valkoisen kirjan, jota edeltää 

turvallisuuden ja puolustuksen alan 

täytäntöönpanosuunnitelma, muodossa; 

korostaa, että täytäntöönpanosuunnitelma 

liittyy tiiviisti strategian laajempaan 

täytäntöönpanoon, komission tulevaan 

Euroopan puolustusalan 

toimintasuunnitelmaan sekä Varsovassa 

allekirjoitetun EU:n ja Naton yhteisen 

julkilausuman täytäntöönpanoon; on 

tyytyväinen varapuheenjohtajan / korkean 

edustajan ja jäsenvaltioiden parhaillaan 

tekemään työhön strategian 

täytäntöönpanossa; painottaa, että 

strategian täytäntöönpanolle sekä 

tehokkaalle ja vahvemmalle YTPP:lle on 

osoitettava asianmukaiset resurssit; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Tarkistus  5 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. katsoo, että alakohtaisen strategian 

kehittäminen on välttämätön 

globaalistrategian jatkotoimi, josta olisi 

sovittava Eurooppa-neuvostossa, jonka 

olisi se myös esitettävä, ja toteaa, että 

siinä olisi esitettävä tarkemmin siviili- ja 

sotilastoimien tavoitetasot, tehtävät, 

vaatimukset ja voimavaraprioriteetit; 

toistaa aiemmat kehotuksensa Euroopan 

puolustusta koskevan valkoisen kirjan 

laatimisesta ja kehottaa neuvostoa 

valmistelemaan asiakirjaa viipymättä; on 

huolissaan siitä, että esitetty 

turvallisuuden ja puolustuksen alan 

täytäntöönpanosuunnitelma ei läheskään 

täytä parlamentin ja suuren yleisön 

odotuksia; muistuttaa kaikkien Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden turvallisuuden 

olevan jakamaton; 

19. pitää olennaisen tärkeänä kaikkien 

täytäntöönpanosuunnitelmassa 

ehdotettujen konkreettisten toimien 

tehokasta ja nopeaa täytäntöönpanoa 

EU:ssa ja jäsenvaltioissa; panee merkille 

neuvoston suuren kunnianhimon sen 

pyrkimyksissä tukea strategiassa 

määriteltyjä kolmea strategista 

painopistettä, jotka ovat ulkoisiin 

konflikteihin ja kriiseihin vastaaminen, 

kumppanien valmiuksien kehittäminen ja 

unionin ja sen kansalaisten suojelu; 

kehottaa 15.–16. joulukuuta 2016 

kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa 

vahvistamaan kunnianhimoiset strategiset 

suuntaviivat turvallisuus- ja 

puolustusalan työn kehittämiseksi 

pidemmälle; muistuttaa kaikkien Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden turvallisuuden 

olevan jakamaton; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Tarkistus  6 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. painottaa, että on tärkeää perustaa 

YTPP:n siviili- ja sotilasoperaatioiden 
pysyvä EU:n päätoimipaikka, jonka 

yhteinen operationaalinen henkilöstö 

tukee suunnittelun kaikkia vaiheitä 

alustavasta poliittisesta toiminta-

ajatuksesta yksityiskohtaisiin 

suunnitelmiin; painottaa, että tämä ei 

merkitsisi päällekkäisyyttä Naton 

rakenteiden kanssa vaan kyse olisi 

pikemminkin välttämättömistä 

institutionaalisista järjestelyistä, jotka 

vahvistaisivat YTPP:n operaatioiden 

suunnittelun ja toteuttamisen valmiuksia; 

23. painottaa, että on tärkeää perustaa 

strategisella tasolla sotilasoperaatioiden, 

joihin ei sisälly suoraa täytäntöönpanoa, 
pysyvä operatiivinen suunnittelu- ja 

toteutusvoimavara, joka tekee yhteistyötä 

ja varmistaa yhdennetyn siviili- ja 

sotilasalan toiminnan siviilioperaatioiden 

suunnittelu- ja toteutusvoimavarojen 

kanssa; painottaa, että tämä ei merkitsisi 

päällekkäisyyttä Naton rakenteiden kanssa 

vaan kyse olisi pikemminkin 

välttämättömistä institutionaalisista 

järjestelyistä, jotka vahvistaisivat YTPP:n 

operaatioiden suunnittelun ja toteuttamisen 

valmiuksia; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Tarkistus  7 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. pitää myönteisenä komission 

ehdotusta vakautta ja rauhaa edistävän 

välineen perustamisesta annetun asetuksen 

(EU) N:o 230/2014 muuttamisesta niin, 

että unionin tuki voidaan ulottaa 

sotilaallisten toimijoiden varustamiseen 

kumppanimaissa, jos se on välttämätöntä 

niiden kestokyvyn kannalta, ja siten 

vähentää vaaraa, että niistä tulee jälleen 

konfliktialueita ja EU:lle vihamielisen 

toiminnan turvapaikkoja; korostaa, että 

näin olisi toimittava poikkeustapauksissa, 

kuten asetuksen (EU) N:o 230/2014 

muuttamisesta annetun asetusehdotuksen 3 

a artiklassa esitetään, kestävän kehityksen, 

hyvän hallinnon ja oikeusvaltion 

edistämiseksi; kannustaa tämän osalta 

Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota 

vauhdittamaan valmiuksien kehittämistä 

turvallisuuden ja kehityksen edistämiseksi 

koskevan aloitteensa täytäntöönpanoa 

parantaakseen YTPP-operaatioiden 

tehokkuutta ja kestävyyttä; 

29. panee merkille komission ehdotuksen 

vakautta ja rauhaa edistävän välineen 

perustamisesta annetun asetuksen (EU) 

N:o 230/2014 muuttamisesta niin, että 

unionin tuki voidaan ulottaa sotilaallisten 

toimijoiden varustamiseen 

kumppanimaissa, jos se on välttämätöntä 

niiden kestokyvyn kannalta, ja siten 

vähentää vaaraa, että niistä tulee jälleen 

konfliktialueita ja EU:lle vihamielisen 

toiminnan turvapaikkoja; korostaa, että 

näin olisi toimittava poikkeustapauksissa, 

kuten asetuksen (EU) N:o 230/2014 

muuttamisesta annetun asetusehdotuksen 

3 a artiklassa esitetään, kestävän 

kehityksen, hyvän hallinnon ja 

oikeusvaltion edistämiseksi; kannustaa 

tämän osalta Euroopan ulkosuhdehallintoa 

ja komissiota vauhdittamaan valmiuksien 

kehittämistä turvallisuuden ja kehityksen 

edistämiseksi koskevan aloitteensa 

täytäntöönpanoa parantaakseen 

YTPP-operaatioiden tehokkuutta ja 

kestävyyttä; 

Or. en 



 

AM\1109900FI.docx  PE593.663v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.11.2016 A8-0317/8 

Tarkistus  8 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

48 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. tukee puolustukseen liittyviä komission 

aloitteita, kuten puolustusalan 

toimintasuunnitelmaa ja puolustusalan 

teollisuuspolitiikkaa, joiden toteuttamisen 

on määrä alkaa turvallisuutta ja 

puolustusta koskevan EU:n valkoisen 

kirjan esittämisen jälkeen; tukee 

komission laajempaa osallistumista 

puolustusalalla kattavan ja hyvin 

kohdennetun tutkimuksen, suunnittelun ja 

täytäntöönpanon avulla; pitää myönteisenä 

valmistelutoimea, joka koskee YTPP:aan 

liittyvää tutkimusta, ja kehottaa antamaan 

sille riittävästi rahoitusta nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä 

olevalle kaudelle; tukee EU:n 

puolustusalan tutkimusohjelman 

kehittämistä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä (2021–2027); 

48. tukee puolustukseen liittyviä komission 

aloitteita, kuten puolustusalan 

toimintasuunnitelmaa ja 

puolustusteollisuuspolitiikkaa; tukee 

komission laajempaa osallistumista 

puolustusalalla kattavan ja hyvin 

kohdennetun tutkimuksen, suunnittelun ja 

täytäntöönpanon avulla; panee merkille 

valmistelutoimen, joka koskee YTPP:aan 

liittyvää tutkimusta, ja kehottaa antamaan 

sille riittävästi rahoitusta nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä 

olevalle kaudelle; tukee mahdollisen 

tulevan EU:n rahoittaman puolustusalan 

tutkimusohjelman kehittämistä, jota on 

tarkasteltava seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen (2021–2027) 

yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 

tarjoamaan tarvittavat lisärahoitusvarat; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Tarkistus  9 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

2016/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

48 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  48 a. katsoo, että tulevasta EU:n 

rahoittamasta puolustusalan 

tutkimusohjelmasta olisi rahoitettava 

tutkimushankkeita jäsenvaltioiden 

sopimilta ensisijaisilta aloilta ja että 

mahdollisesti perustettavasta Euroopan 

puolustusrahastosta voitaisiin tukea 

sellaisten, jäsenvaltioiden yhteisesti 

sopimien valmiuksien rahoittamista, jotka 

tunnustetusti tuovat EU:n lisäarvoa; 

Or. en 

 

 


