6.12.2017

A8-0351/12

Tarkistus 12
Bodil Valero
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Mietintö
A8-0351/2017
Michael Gahler
Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
2017/2123(INI)
Päätöslauselmaesitys
3 kohta
Päätöslauselmaesitys
3.
pitää valitettavana, että
kansainvälisten terroristi- ja
rikollisjärjestöjen voima ja lukumäärä
lisääntyvät, mitä Isisin/Da’eshin tappio ja
siihen kuuluvien taistelijoiden pako
saattavat lisätä, samalla kun epävakaus
leviää eteläisillä alueilla ja Lähi-idässä,
kun hauraat ja hajoavat valtiot, kuten
Libya, luopuvat laajoista
hallitsemattomista ja ulkoisten voimien
edessä haavoittuvista alueista; on edelleen
huolestunut Sahelin alueen terroristiuhan
kansainvälisestä ulottuvuudesta; pitää
erittäin valitettavana, että Korean
demokraattisen kansantasavallan
ydinohjuksiin ja ballistisiin ohjuksiin
liittyvä toiminta on lisännyt jännitettä
alueella ja sen ympäristössä, uhaten
selvästi kansainvälistä rauhaa ja
turvallisuutta;

Tarkistus
3.
pitää valitettavana, että
kansainvälisten terroristi- ja
rikollisjärjestöjen voima ja lukumäärä
lisääntyvät, mitä Isisin/Da’eshin tappio ja
siihen kuuluvien taistelijoiden pako
saattavat lisätä, samalla kun epävakaus
leviää eteläisillä alueilla ja Lähi-idässä,
kun hauraat ja hajoavat valtiot, kuten
Libya, luopuvat laajoista
hallitsemattomista ja ulkoisten voimien
edessä haavoittuvista alueista; on edelleen
huolestunut Sahelin alueen terroristiuhan
kansainvälisestä ulottuvuudesta; on yhtä
huolestunut alueellisesta ja
maailmanlaajuisesta kilpavarustelusta ja
sotilasteknologian viennistä muihin kuin
demokraattisiin maihin, joissa rikotaan
toistuvasti ihmisoikeuksia ja
humanitaarista oikeutta, harjoitetaan
aggressiivista ulkopolitiikkaa ja tuetaan
terroristijärjestöjä; pitää hyvin
valitettavana paikallisten ja alueellisten
aseellisten konfliktien jatkuvaa leviämistä
ja toteaa, että ne osuvat usein yhteen
etnisten puhdistusten ja sektaarisen
politiikan kanssa ja ovat usein sidoksissa
niihin; pitää erittäin valitettavana, että
Korean demokraattisen kansantasavallan
ydinohjuksiin ja ballistisiin ohjuksiin
liittyvä toiminta on lisännyt jännitettä
alueella ja sen ympäristössä, uhaten
selvästi kansainvälistä rauhaa ja
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Tarkistus 13
Bodil Valero
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Mietintö
A8-0351/2017
Michael Gahler
Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
2017/2123(INI)
Päätöslauselmaesitys
6 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

6.
katsoo, että terrorismi on nykyisin
yksi EU:n kansalaisten pääasiallinen
turvallisuushaaste ja edellyttää nopeaa,
päättäväistä ja koordinoitua toimintaa sekä
sisäisellä että ulkoisella tasolla, jotta
voidaan estää uudet terroriteot ja torjua
terrorismin perimmäisiä syitä; huomauttaa
erityisesti, että on tarpeen torjua
radikalisoitumista, estää
terroristijärjestöjen rahoituslähteet, torjua
terroristipropagandaa ja estää internetin ja
sosiaalisten verkostojen käyttö tässä
tarkoituksessa, myös automaattisten
poistopalvelujen välityksellä, sekä
parantaa tiedustelutiedon vaihtamista
jäsenvaltioiden välillä ja kolmansien
maiden, Naton ja muiden asianomaisten
kumppanijärjestöjen kanssa; katsoo, että
YTPP-operaatioiden valtuutuksien olisi
katettava terrorismin torjunta, jotta
edistetään johdonmukaisemmin
radikalisoitumisesta irtautumista koskevia
ohjelmia, erityisesti EULEX-operaatiota
Kosovossa ja EUFOR Althea -operaatiota
Bosnia ja Hertsegovinassa, maissa, joissa
oleskelee paljon ulkomailta palaavia
taistelijoita;

6.
katsoo, että terrorismi on nykyisin
yksi EU:n kansalaisten pääasiallinen
turvallisuushaaste ja edellyttää nopeaa,
päättäväistä ja koordinoitua toimintaa sekä
sisäisellä että ulkoisella tasolla, jotta
voidaan estää uudet terroriteot ja torjua
terrorismin perimmäisiä syitä; huomauttaa
erityisesti, että on tarpeen torjua
radikalisoitumista, estää
terroristijärjestöjen rahoituslähteet, torjua
terroristipropagandaa ja estää internetin ja
sosiaalisten verkostojen käyttö tässä
tarkoituksessa sekä parantaa
tiedustelutiedon vaihtamista
jäsenvaltioiden välillä ja kolmansien
maiden, Naton ja muiden asianomaisten
kumppanijärjestöjen kanssa; katsoo, että
eräiden YUTP/YTPP-toimien
valtuutuksien olisi katettava terrorismin
torjunta, jotta edistetään
johdonmukaisemmin radikalisoitumisesta
irtautumista koskevia ohjelmia;
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Tarkistus 14
Bodil Valero
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Mietintö
A8-0351/2017
Michael Gahler
Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
2017/2123(INI)
Päätöslauselmaesitys
11 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

11.
katsoo, että Euroopan unionin olisi
aina tarvittaessa toteutettava päättäväisiä
toimia tulevaisuutensa määrittämiseksi,
koska sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat
entistä enemmän sidoksissa toisiinsa, mikä
vaikuttaa välittömästi kaikkiin EU:n
kansalaisiin; varoittaa, että yhteisen
lähestymistavan puuttuminen voi johtaa
koordinoimattomaan ja sirpaloituneeseen
toimintaan, mahdollistaa moninkertaiset
päällekkäisyydet ja tehottomuuden ja
saattaa näin unionin ja sen jäsenvaltiot
haavoittuvaan asemaan; katsoo siksi, että
EU:n olisi kyettävä hyödyntämään
vaikuttavasti koko sisäisen ja ulkoisen
turvallisuuden välineiden kirjoa myös
SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan
tasolla; korostaa, että SEU-sopimuksen
42 artiklassa tarkoitetun unionin yhteisen
puolustuspolitiikan määrittelemisen
tavoitteena on yhteinen puolustus ja se, että
unioni saa strategisen riippumattomuuden,
joka antaa sille mahdollisuuden edistää
rauhaa ja turvallisuutta Euroopassa ja
maailmassa; korostaa, että Euroopan
puolustusvoimavarojen pidemmälle
menevä integrointi on hyödyksi sekä
käytännölliseltä että taloudelliselta
kannalta;

11.
katsoo, että Euroopan unionin olisi
aina tarvittaessa toteutettava päättäväisiä
toimia tulevaisuutensa määrittämiseksi,
koska sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat
entistä enemmän sidoksissa toisiinsa, mikä
vaikuttaa välittömästi kaikkiin EU:n
kansalaisiin; varoittaa, että yhteisen
lähestymistavan puuttuminen voi johtaa
koordinoimattomaan ja sirpaloituneeseen
toimintaan, mahdollistaa moninkertaiset
päällekkäisyydet ja tehottomuuden ja
saattaa näin unionin ja sen jäsenvaltiot
haavoittuvaan asemaan; katsoo siksi, että
EU:n olisi kyettävä hyödyntämään
vaikuttavasti SEU-sopimuksen 43 artiklan
1 kohdassa tarkoitettujen Petersbergin
tehtävien koko ulkoisen turvallisuuden
välineiden kirjoa; korostaa, että toimivan
YTPP:n tavoitteena on yhteinen puolustus
ja se, että unioni saa toiminnallisen
riippumattomuuden, joka antaa sille
mahdollisuuden edistää rauhaa ja
turvallisuutta Euroopassa ja maailmassa;
korostaa, että Euroopan
puolustusvoimavarojen pidemmälle
menevä integrointi on hyödyksi sekä
käytännölliseltä että taloudelliselta
kannalta;
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Tarkistus 15
Bodil Valero
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Mietintö
A8-0351/2017
Michael Gahler
Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
2017/2123(INI)
Päätöslauselmaesitys
13 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

13.
pitää myönteisenä, että vahvemman
eurooppalaisen puolustuksen
määrittelemisessä on edistytty
huomattavasti sen jälkeen, kun
kesäkuussa 2016 hyväksyttiin EU:n ulkoja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia;
panee tyytyväisenä merkille erityisesti
Euroopan puolustusrahaston (EPR)
käynnistämisen, ehdotuksen puolustusalan
tutkimusta koskevan valmistelutoimen
laajentamisesta ja Euroopan puolustusalan
teollisen kehittämisen ohjelmaa (EDIDP)
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään tulevaa
rahoitusosuuttaan EU:n talousarviosta,
jotta katetaan kaikki lisäkustannukset, joita
EU:lle aiheutuu EPR:n yhteydessä;

13.
pitää myönteisenä, että vahvemman
eurooppalaisen puolustuksen
määrittelemisessä on edistytty
huomattavasti sen jälkeen, kun
kesäkuussa 2016 hyväksyttiin EU:n ulkoja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia;
panee merkille erityisesti Euroopan
puolustusrahaston (EPR) käynnistämisen,
ehdotuksen puolustusalan tutkimusta
koskevan valmistelutoimen laajentamisesta
ja Euroopan puolustusalan teollisen
kehittämisen ohjelmaa (EDIDP) koskevan
lainsäädäntöehdotuksen; kehottaa
jäsenvaltioita yhdistämään tulevat
rahoitusosuutensa EU:n tason
hallitustenvälisiksi varoiksi, jotta katetaan
kaikki lisäkustannukset, joita aiheutuu
YTPP:n vahvistamistavoitteesta;
Or. en
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Tarkistus 16
Bodil Valero
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Mietintö
A8-0351/2017
Michael Gahler
Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
2017/2123(INI)
Päätöslauselmaesitys
16 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

16.
korostaa, että komissio ja yhä
useammat jäsenvaltiot ovat sitoutuneet
käynnistämään Euroopan
puolustusunionin ja että unionin
kansalaisten keskuudessa tällä on vahva
tuki; korostaa, että tämä vastaa unionin
kansalaisten ja parlamentin esittämään
pyyntöön ja varsinkin parlamentin
aiemmissa päätöslauselmissa esitettyihin
moniin vetoomuksiin; korostaa EU:n
puolustusalan laajemman integroinnin
vaikutuksia eli toiminnan tehostamista,
päällekkäisyyksien poistamista ja
kustannuksien vähenemistä; painottaa
kuitenkin, että todellisen Euroopan
puolustusunionin käynnistäminen
edellyttää jatkuvaa poliittista tahtoa ja
päättäväisyyttä; kehottaa jäsenvaltioita
sitoutumaan yhteiseen ja
riippumattomaan puolustukseen ja
pyrkimään siihen, että kymmenen vuoden
kuluessa kansalliset puolustusmäärärahat
ovat vähintään kaksi prosenttia kunkin
jäsenvaltion BKT:sta;

16.
korostaa, että komissio ja yhä
useammat jäsenvaltiot ovat sitoutuneet
vahvistamaan YTPP:tä ja että unionin
kansalaisten keskuudessa tällä on vahva
tuki; korostaa, että tämä vastaa unionin
kansalaisten ja parlamentin esittämään
pyyntöön ja varsinkin parlamentin
aiemmissa päätöslauselmissa esitettyihin
moniin vetoomuksiin; korostaa EU:n
puolustusalan laajemman integroinnin
vaikutuksia eli toiminnan tehostamista,
päällekkäisyyksien poistamista ja
kustannuksien vähenemistä; painottaa
kuitenkin, että YTPP:n vahvistaminen
edellyttää jatkuvaa poliittista tahtoa ja
päättäväisyyttä; uskoo vahvasti, että
200 miljardin euron yhteiset vuosittaiset
puolustusmenot, jotka tekevät EU28:sta
maailman toiseksi suurimman
puolustusalan toimijan, osoittavat, että
puolustusalalle on osoitettu riittävästi
varoja; painottaa, että kun otetaan
huomioon 25-100 miljardin euron
suuruinen vuotuinen tehokkuushyöty, on
täysin tarpeetonta militarisoida EU:n
nykyistä talousarviota tai valmistella sitä
koskevia suunnitelmia seuraavaa
monivuotista rahoituskehystä varten;
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Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
2017/2123(INI)
Päätöslauselmaesitys
18 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

18.
kehottaa komission
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja
komissiota toteuttamaan toimia, joilla
vastataan parlamentin pyyntöihin laatia
EU:n turvallisuutta ja puolustusta koskeva
valkoinen kirja seuraavan monivuotisen
rahoituskehyksen valmistelun yhteydessä,
kuten parlamentti pyysi
22. marraskuuta 2016,
23. marraskuuta 2016 ja
16. maaliskuuta 2017 antamissaan
päätöslauselmissa; katsoo, että
puolustusunionin rakentaminen, sen
strategisen suuntautumisen yhdistäminen
rahoitukseen, jolla kehitetään unioniin
valmiuksia, ja puolustusta koskevan
unionin institutionaalisen kehyksen
muokkaaminen ovat osatekijöitä, joiden
tueksi tarvitaan toimielinten sopimus;
painottaa, että kaikkien sidosryhmien
kattavalla ja luotettavalla toiminnalla
voidaan laajentaa puolustusmenojen
soveltamisalaa ja vaikuttavuutta; vaatii
myös määrittämään tässä prosessissa
vahvan roolin puolueettomille valtioille,
kuten Itävallalle ja Ruotsille,
kyseenalaistamatta silti yksittäisten
jäsenvaltioiden puolueettomuutta;

18.
kehottaa komission
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja
komissiota toteuttamaan toimia, joilla
vastataan parlamentin pyyntöihin laatia
EU:n turvallisuutta ja puolustusta koskeva
valkoinen kirja, kuten parlamentti pyysi
22. marraskuuta 2016,
23. marraskuuta 2016 ja
16. maaliskuuta 2017 antamissaan
päätöslauselmissa; katsoo, että tehokkaan
YTPP:n rakentaminen, sen strategisen
suuntautumisen yhdistäminen EU:n
tukeen, jolla kehitetään unioniin
valmiuksia, ja puolustusta koskevan
unionin institutionaalisen kehyksen
muokkaaminen ovat osatekijöitä, joiden
tueksi tarvitaan toimielinten sopimus;
painottaa, että kaikkien sidosryhmien
kattavalla ja luotettavalla toiminnalla
voidaan laajentaa puolustusmenojen
soveltamisalaa ja vaikuttavuutta; vaatii
myös määrittämään tässä prosessissa
vahvan roolin puolueettomille valtioille,
kuten Itävallalle ja Ruotsille,
kyseenalaistamatta silti yksittäisten
jäsenvaltioiden puolueettomuutta;
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Tarkistus 18
Bodil Valero
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Mietintö
A8-0351/2017
Michael Gahler
Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
2017/2123(INI)
Päätöslauselmaesitys
19 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

19.
korostaa, että strategisen
ympäristön ja strategisten tavoitteiden
kuvailun lisäksi EU:n turvallisuutta ja
puolustusta koskevassa valkoisessa kirjassa
olisi määritettävä seuraavaa monivuotista
rahoituskehystä varten tarvittavat ja
käytettävissä olevat voimavarat sekä niihin
mahdollisesti liittyvät puutteet EU:n
voimavarojen kehittämissuunnitelman
muodossa, ja valkoista kirjaa olisi
täydennettävä luomalla laaja yleiskatsaus
jäsenvaltioiden ja unionin toimiin, joita on
tarkoitus toteuttaa monivuotisen
rahoituskehyksen yhteydessä ja
pidemmällä aikavälillä;

19.
korostaa, että strategisen
ympäristön ja strategisten tavoitteiden
kuvailun lisäksi EU:n turvallisuutta ja
puolustusta koskevassa valkoisessa kirjassa
olisi määritettävä tarvittavat ja
käytettävissä olevat voimavarat sekä niihin
mahdollisesti liittyvät puutteet EU:n
voimavarojen kehittämissuunnitelman
muodossa, ja valkoista kirjaa olisi
täydennettävä luomalla laaja yleiskatsaus
jäsenvaltioiden ja unionin toimiin, joita on
tarkoitus toteuttaa pidemmällä aikavälillä;
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Mietintö
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Michael Gahler
Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
2017/2123(INI)
Päätöslauselmaesitys
21 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

21.
pitää myönteisenä komission
aikomusta esittää seuraavan monivuotisen
rahoituskehyksen yhteydessä erityinen
puolustusalan tutkimusohjelma, jolla on
oma budjettinsa ja omat sääntönsä;
tähdentää, että jäsenvaltioiden olisi
annettava tälle ohjelmalle
lisämäärärahoja puuttumatta nykyisiin
puiteohjelmiin, joilla rahoitetaan
tutkimusta, teknologian kehittämistä ja
innovointia, kuten 5. heinäkuuta 2017
annetussa parlamentin päätöslauselmassa
pyydetään; toistaa aikaisemmat
kehotuksensa komissiolle, jotta se
määräisi unionin osallistumisesta
jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimus- ja
kehittämisohjelmiin, tarvittaessa myös
yhdessä teollisuuden kanssa, kuten
SEUT-sopimuksen 185 ja 187 artiklassa
määrätään;

21.
panee merkille komission
aikomuksen esittää seuraavan
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä
erityinen puolustusalan tutkimusohjelma,
jolla on oma budjettinsa ja omat sääntönsä;
tähdentää, että vain jäsenvaltioiden olisi
annettava määrärahoja yhteiseen
puolustusrahastoon; kehottaa komissiota
rajoittamaan unionin osuuden
hallinnolliseen tukeen jäsenvaltioiden
käynnistämille ja rahoittamille
puolustusalan tutkimus- ja
kehittämisohjelmille;
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Tarkistus 20
Bodil Valero
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Mietintö
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Michael Gahler
Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
2017/2123(INI)
Päätöslauselmaesitys
22 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

22.
suhtautuu myönteisesti komission
ehdotukseen EDIDP-ohjelmasta; painottaa,
että unionin kaikkien toimien, joilla
tuetaan, koordinoidaan tai täydennetään
jäsenvaltioiden toimia puolustuksen alalla,
tavoitteena olisi oltava yhteisen
puolustuspolitiikan asteittaisen
määrittelyn edistäminen, johon viitataan
muun muassa SEUT-sopimuksen
2 artiklan 4 kohdassa, ja siten yhteisen
kehityksen, standardoinnin, sertifioinnin ja
ylläpidon kattaminen yhteistyöohjelmien
kehittämiseksi ja yhteentoimivuuden
edistämiseksi; kehottaa komissiota
edistämään mahdollisimman laajasti uutta
EDIDP-ohjelmaa ja erityisesti
kannustamaan pieniä ja keskisuuria
yrityksiä osallistumaan yhteisiin, rajat
ylittäviin hankkeisiin;

22.
panee merkille komission
ehdotuksen EDIDP-ohjelmasta; painottaa,
että komission kaikkien toimien, joilla
tuetaan, koordinoidaan tai avustetaan
jäsenvaltioiden toimia puolustuksen alalla,
tavoitteena olisi oltava sellaisten toimivien
eurooppalaisten puolustusmarkkinoiden
luomisen edistäminen, jotka tuottavat
sotilasteknologiaa yksinomaan
jäsenvaltioille ilman vientitarkoitusta, ja
siten yhteisen kehityksen, standardoinnin,
sertifioinnin ja ylläpidon kattaminen
yhteistyöohjelmien kehittämiseksi ja
yhteentoimivuuden edistämiseksi; kehottaa
komissiota edistämään mahdollisimman
laajasti ajatusta uudesta
yhteistyömekanismista, jolla pyritään
tehokkaaseen yhteistyöhön
puolustusteollisuuden alalla, ja erityisesti
kannustamaan pieniä ja keskisuuria
yrityksiä osallistumaan yhteisiin, rajat
ylittäviin hankkeisiin;
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Tarkistus 21
Bodil Valero
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Mietintö
A8-0351/2017
Michael Gahler
Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
2017/2123(INI)
Päätöslauselmaesitys
27 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

27.
kehottaa komissiota, neuvostoa ja
komission varapuheenjohtajaa / korkeaa
edustajaa käynnistämään yhdessä
parlamentin kanssa toimielinten välisen
vuoropuhelun yhteisen puolustuspolitiikan
asteittaisesta määrittelystä; painottaa, että
seuraavassa monivuotisessa
rahoituskehyksessä olisi vahvistettava
EU:n puolustuspolitiikalle kaikkien
YTPP:n sisäisten näkökulmien osalta
täysimääräinen talousarvio, jonka
täytäntöönpanoa varten olisi laadittava
säännöt Lissabonin sopimuksen
määräysten mukaisesti; korostaa tarvetta
tarkistaa Athene-järjestelmää, jotta
laajennetaan yhteisinä kustannuksina
pidettyjen operaatioiden kirjoa, ja
kannustaa osallistumista YTPP:n tehtäviin
ja operaatioihin;

27.
kehottaa Eurooppa-neuvostoa
käymään julkisen keskustelun ja
päättämään SEU-sopimuksen 42 artiklan
2 kohdan, jossa edellytetään
yksimielisyyttä, mukaisesti siitä,
käynnistetäänkö yhteisen
puolustuspolitiikan asteittainen määrittely;
korostaa tarvetta tarkistaa Athenejärjestelmää, jotta laajennetaan yhteisinä
kustannuksina pidettyjen operaatioiden
kirjoa, ja kannustaa osallistumista YTPP:n
tehtäviin ja operaatioihin;
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Päätöslauselmaesitys
32 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

32.
painottaa, että PESCOa olisi
kehitettävä EU:n kehyksessä ja että sen
olisi saatava unionin tosiasiallinen tuki
samalla kun kunnioitetaan täysin
jäsenvaltioiden toimivaltaa puolustusalalla;
toistaa kehotuksensa PESCOn
asianmukaisesta rahoittamisesta unionin
talousarviosta; katsoo, että osallistuminen
kaikkiin YTPP:n piiriin kuuluviin unionin
virastoihin ja elimiin, mukaan luettuna
Euroopan turvallisuus- ja
puolustusakatemia (ETPA), olisi oltava
PESCOssa vaatimuksena; toistaa
kehotuksensa EU:n
taisteluosastojärjestelmän tarkastelemisesta
yhteisenä kustannuksena uudistetun
Athene-järjestelmän kehyksessä;

32.
painottaa, että PESCOa olisi
kehitettävä EU:n kehyksessä ja että sen
olisi saatava unionin tosiasiallinen tuki
samalla kun kunnioitetaan täysin
jäsenvaltioiden toimivaltaa puolustusalalla;
pitää valitettavana, että 13. marraskuuta
2017 allekirjoitetussa PESCOa
koskevassa yhteisessä ilmoituksessa
jäsenvaltiot sitoutuivat lisäämään
puolustusmenoja ja käyttämään EU:n
talousarviomäärärahoja
puolustustarkoituksiin; katsoo, että
osallistuminen kaikkiin YTPP:n piiriin
kuuluviin unionin virastoihin ja elimiin,
mukaan luettuna Euroopan turvallisuus- ja
puolustusakatemia (ETPA), olisi oltava
PESCOssa vaatimuksena; toistaa
kehotuksensa EU:n
taisteluosastojärjestelmän tarkastelemisesta
yhteisenä kustannuksena uudistetun
Athene-järjestelmän kehyksessä;
Or. en

AM\1141468FI.docx

FI

PE614.283v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI

6.12.2017

A8-0351/23

Tarkistus 23
Bodil Valero
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Mietintö
A8-0351/2017
Michael Gahler
Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
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Päätöslauselmaesitys
34 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

34.
pyytää perustamaan PESCOn
kehyksessä täysivaltaisen EU:n siviili- ja
sotilasalan strategisen esikunnan, johon
kuuluvat nykyiset sotilaskriisinhallinnan
suunnittelu- ja toteutusvoimavara (MPCC),
siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja
toteutusvoimavara (CPCC) ja
kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto, sekä
luomaan integroidun operationaalisen tuen
foorumin, jota voidaan hyödyntää koko
suunnittelukierron ajan alkuperäisestä
poliittisesta toiminta-ajatuksesta
yksityiskohtaisiin suunnitelmiin asti;

34.
pyytää perustamaan täysivaltaisen
EU:n sotilasalan strategisen esikunnan,
johon kuuluvat nykyiset
sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja
toteutusvoimavara (MPCC) ja
kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto, sekä
luomaan integroidun operationaalisen tuen
foorumin, jota voidaan hyödyntää koko
suunnittelukierron ajan alkuperäisestä
poliittisesta toiminta-ajatuksesta
yksityiskohtaisiin suunnitelmiin asti;
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43 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

43.
korostaa, että CARDin olisi
perustuttava EU:n turvallisuutta ja
puolustusta koskevaan valkoiseen kirjaan
ja EDAn olisi käsiteltävä kaikkia
YTPP:hen liittyviä valmiuksia ja erityisesti
PESCOon osallistuvien jäsenvaltioiden
valmiuksia; katsoo, että CARDin olisi
esitettävä konkreettisia ehdotuksia
puutteiden korjaamiseksi ja määriteltävä
alueet, joille unionin toimet soveltuisivat,
ja otettava nämä huomioon EU:n
talousarviosuunnittelussa seuraavaa
vuotta varten; painottaa, että komission ja
EDAn olisi toimittava yhteistyössä
vuotuisten yhteistyöohjelmien
suunnittelemiseksi ehdotetun EU:n
puolustusrahaston valmius- ja
tutkimustoimintojen puitteissa;
huomauttaa, että EDAlla olisi oltava
erillinen rooli, joka liittyy ohjelman
suunnittelun lisäksi myös
valmiustoiminnoista rahoitettujen
hankkeiden hallinnointiin;

43.
korostaa, että CARDin olisi
perustuttava EU:n turvallisuutta ja
puolustusta koskevaan valkoiseen kirjaan
ja EDAn olisi käsiteltävä kaikkia
YTPP:hen liittyviä valmiuksia ja erityisesti
PESCOon osallistuvien jäsenvaltioiden
valmiuksia; katsoo, että CARDin olisi
esitettävä konkreettisia ehdotuksia
puutteiden korjaamiseksi ja määriteltävä
alueet, joille unionin toimet soveltuisivat;
painottaa, että komission ja EDAn olisi
toimittava yhteistyössä vuotuisten
yhteistyöohjelmien suunnittelemiseksi;
huomauttaa, että EDAlla olisi oltava
erillinen rooli, joka liittyy ohjelman
suunnittelun lisäksi myös hankkeiden
hallinnointiin;
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Päätöslauselmaesitys
50 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

50.
suhtautuu myönteisesti EU
NAVFOR MED -operaation toimintaan ja
pyytää komission varapuheenjohtajaa /
korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita
lisäämään tukea Välimeren etelärannan
paikallisille turvallisuusalan toimijoille;

50.
panee merkille EU NAVFOR
MED -operaation toiminnan, pyytää
komission varapuheenjohtajaa / korkeaa
edustajaa ja jäsenvaltioita lisäämään tukea
Välimeren etelärannan paikallisille
turvallisuusalan toimijoille ja pyytää
noudattamaan tinkimättä kansainvälistä
humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä
ihmisoikeuslainsäädäntöä erityisesti
silloin, kun toimitaan yhteistyössä Libyan
rannikkovartioston ja Libyan muiden
toimijoiden kanssa;
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