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5.12.2018 A8-0392/20 

Tarkistus  20 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. katsoo, että vaikka pehmeä voima 

ja institutionaalisten rakenteiden 

kehittäminen ovatkin tärkeitä, ne eivät 

yksin riitä vaikuttamaan maailmassa, jossa 

valtapolitiikka ja kova voima ovat yhä 

merkittävämmässä asemassa; katsoo, että 

EU:n ulkopolitiikan tuloksellisuus riippuu 

viime kädessä suurelta osin kovien ja 

pehmeiden voimavälineiden tehokkaasta 

yhdistelmästä, avoin vuoropuhelu mukaan 

luettuna, ja sen kyvystä näyttää esimerkkiä 

sekä sitä tukevista resursseista ja 

valmiuksista, ja toteaa, että tähän kuuluvat 

myös riittävät taloudelliset resurssit, 

tehokas monenvälisyys, pehmeän voiman 

ja uskottavan kovan voiman yhdistelmä, 

sotilaallisten valmiuksien yhdistäminen ja 

jäsenvaltioiden halukkuus luopua 

päätöksenteosta tässä yhteydessä ja tehdä 

yhteistyötä Naton ja muiden 

samanmielisten maiden kanssa; 

24. katsoo, että vaikka pehmeä voima 

ja institutionaalisten rakenteiden 

kehittäminen ovatkin tärkeitä, ne eivät 

yksin riitä vaikuttamaan maailmassa, jossa 

valtapolitiikka ja kova voima ovat yhä 

merkittävämmässä asemassa; katsoo, että 

EU:n ulkopolitiikan tuloksellisuus riippuu 

viime kädessä suurelta osin kovien ja 

pehmeiden voimavälineiden tehokkaasta 

yhdistelmästä, avoin vuoropuhelu mukaan 

luettuna, ja sen kyvystä näyttää esimerkkiä 

ilman EUH:n raskasta byrokratiaa, ja 

toteaa, että tähän kuuluvat myös tehokas 

monenvälisyys, pehmeän voiman ja 

uskottavan kovan voiman yhdistelmä ja 

jäsenvaltioiden halukkuus koordinoida 

päätöksentekoa tässä yhteydessä ja tehdä 

yhteistyötä Naton ja muiden 

samanmielisten maiden kanssa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Tarkistus  21 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että uusien formaattien 

kehittäminen, kuten kansleri Merkelin ja 

presidentti Macronin kannattaman 

Euroopan turvallisuusneuvoston 

kehittäminen, ja uusien välineiden 

kehittäminen koordinoinnin tiivistämiseksi 

EU:ssa ja kansainvälisissä toimielimissä 

voisi edistää tehokkaampaa päätöksentekoa 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

(YUTP) yhteydessä; katsoo, että 

samanaikaisesti näiden rakenteiden 

kehittämisen kanssa olisi kehitettävä 

mekanismeja niiden demokraattisen 

valvonnan varmistamiseksi; 

27. korostaa, että uusien formaattien, 

kuten Euroopan turvallisuusneuvoston, 

kehittäminen ja uusien välineiden 

kehittäminen koordinoinnin tiivistämiseksi 

EU:ssa ja kansainvälisissä toimielimissä 

voisi edistää tehokkaampaa päätöksentekoa 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

(YUTP) yhteydessä; katsoo, että 

samanaikaisesti näiden rakenteiden 

kehittämisen kanssa olisi kehitettävä 

mekanismeja niiden demokraattisen 

valvonnan varmistamiseksi ja päätökset 

olisi tehtävä jäsenvaltioiden 

yksimielisyyssääntöä soveltaen ja 

kansallisten parlamenttien 

suostumuksella; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Tarkistus  22 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. suhtautuu myönteisesti 

keskusteluun, jota EU:ssa käydään 

uusista formaateista, ja tukee myös 

komission puheenjohtajan Jean-Claude 

Junckerin unionin tilaa koskevassa 

puheessaan 12. syyskuuta 2018 esittämää 

ehdotusta, että tietyillä YUTP:n aloilla, 

erityisesti ihmisoikeuksia, pakotteita ja 

siviilioperaatioita koskevissa 

kysymyksissä, joilla perussopimukset 

nykyisin edellyttävät yksimielisyyttä, 

voitaisiin siirtyä 

määräenemmistöpäätöksiin; kannustaa 

jäsenvaltioita selvittämään, miten ne 

voisivat toimia tehokkaammin YUTP:n ja 

YTPP:n yhteydessä; on sitä mieltä, että 

määräenemmistöpäätöksen käyttö antaisi 

unionille mahdollisuuden toimia 

päättäväisemmin, nopeammin ja 

tehokkaammin; kehottaa Eurooppa-

neuvostoa hyväksymään tämän aloitteen 

hyödyntämällä siirtymälauseketta (SEU:n 

31 artiklan 3 kohta); kannustaa 

Eurooppa-neuvostoa tutkimaan 

mahdollisuuksia laajentaa 

määräenemmistöpäätöksen käyttö 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

muille aloille määräenemmistöpäätöksen 

käytöstä EU:n politiikoissa käytävän 

laajemman keskustelun yhteydessä; 

toteaa, että on etsittävä luovia ratkaisuja 

Poistetaan. 
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EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

väliselle yhteistyölle YUTP:n ja YTPP:n 

alalla, kun pidetään mielessä EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien 

suhteiden puitteista 14. maaliskuuta 2018 

annetussa päätöslauselmassa vahvistetut 

periaatteet; 

Or. en 

 

 


