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8.1.2020 A9-0054/4

Tarkistus 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0054/2019
David McAllister
Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
(2019/2136(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 J a. huomauttaa, että Yhdysvaltojen 
erityisesti Trumpin hallinnon aikana 
harjoittama ulkopolitiikka on murentanut 
monenvälisyyden ja oikeusvaltion 
perustaa ja kärjistänyt jännitteitä, jotka 
ovat suistamassa maailman ja Euroopan 
sodan partaalle;

Or. en
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Tarkistus 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0054/2019
David McAllister
Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
(2019/2136(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että mikään yksittäinen 
jäsenvaltio ei yksinään pysty ratkaisemaan 
Euroopan mantereen ja sen lähiympäristön 
nykyisiä haasteita; katsoo, että 
jäsenvaltioiden välisen tasa-arvon 
periaatetta on noudatettava ja se on taattava 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sen 
toimien suunnittelussa; katsoo, että 
kansallisten parlamenttien omaan 
kansalliseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaansa liittyviä 
oikeuksia on kunnioitettava; katsoo, että 
kunnianhimoinen, uskottava ja tehokas 
yhteinen ulkopolitiikka vaatii tuekseen 
riittävät rahoitusvarat ja se edellyttää 
EU:lta oikea-aikaisia ja päättäväisiä 
toimia; katsoo, että EU:n ulkopolitiikan 
välineitä pitää käyttää 
johdonmukaisemmin ja yhtenäisemmin;

G. katsoo, että mikään yksittäinen 
jäsenvaltio ei yksinään pysty ratkaisemaan 
Euroopan mantereen ja sen lähiympäristön 
nykyisiä haasteita; katsoo, että 
jäsenvaltioiden välisen tasa-arvon 
periaatetta on noudatettava ja se on taattava 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sen 
toimien suunnittelussa; katsoo, että 
kansallisten parlamenttien omaan 
kansalliseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaansa liittyviä 
oikeuksia on kunnioitettava; muistuttaa, 
että jäsenvaltioita ja ehdokas- ja 
kumppanimaita ei voi pakottaa 
ulkopoliittisiin kantoihin tai toimiin 
vastoin niiden tahtoa eikä vastoin kansan 
demokraattista yhteisymmärrystä tai 
parlamentin päätöksiä; pitää kiinni siitä, 
että jäsenvaltioiden välistä tasa-arvoa on 
noudatettava ja se on taattava EU:n ulko- 
ja turvallisuuspolitiikan ja sen toimien 
suunnittelussa; korostaa, että kansallisten 
parlamenttien oman maan ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyviä oikeuksia 
on kunnioitettava;
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Tarkistus 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0054/2019
David McAllister
Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
(2019/2136(INI))

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää valitettavana Yhdysvaltojen 
asteittaista vetäytymistä monenvälisestä 
maailmanjärjestyksestä eli sen 
vetäytymistä Pariisin sopimuksesta, 
yhteisestä kattavasta 
toimintasuunnitelmasta, YK:n 
ihmisoikeusneuvostosta ja Unescosta sekä 
sen päätöstä keskeyttää YK:n Lähi-idässä 
olevien palestiinalaispakolaisten avustus- 
ja työelimelle (UNRWA) antamansa 
rahoitus; tukee voimakkaasti yhteisen 
kattavan toimintasuunnitelman 
säilyttämistä ja sitä, että kaikki osapuolet 
panevat sen täysimääräisesti täytäntöön, 
sillä se on olennainen osa 
maailmanlaajuista monenvälistä järjestystä 
ja asesulkujärjestelmää ja edistää 
alueellista turvallisuutta Lähi-idässä; torjuu 
yksipuoliset ekstraterritoriaaliset pakotteet, 
jotka Yhdysvallat asetti uudelleen 
vetäydyttyään yhteisestä kattavasta 
toimintasuunnitelmasta, sillä niiden 
palauttaminen haittaa vakavasti EU:n 
oikeutettuja talous- ja ulkopoliittisia etuja; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
vahvistamaan yhtenäisyyttään sekä pelote- 
ja selviytymiskykyään kolmansien maiden 
asettamien toissijaisten pakotteiden suhteen 
sekä olemaan valmiita toteuttamaan 
vastatoimia kaikkia maita vastaan, jotka 

4. pitää valitettavana Yhdysvaltojen 
asteittaista vetäytymistä monenvälisestä 
maailmanjärjestyksestä eli sen 
vetäytymistä Pariisin sopimuksesta, 
yhteisestä kattavasta 
toimintasuunnitelmasta, YK:n 
ihmisoikeusneuvostosta ja Unescosta sekä 
sen päätöstä keskeyttää YK:n Lähi-idässä 
olevien palestiinalaispakolaisten avustus- 
ja työelimelle (UNRWA) antamansa 
rahoitus; tukee voimakkaasti yhteisen 
kattavan toimintasuunnitelman 
säilyttämistä ja sitä, että kaikki osapuolet 
panevat sen täysimääräisesti täytäntöön, 
sillä se on olennainen osa 
maailmanlaajuista monenvälistä järjestystä 
ja asesulkujärjestelmää ja edistää 
alueellista turvallisuutta Lähi-idässä; torjuu 
yksipuoliset ekstraterritoriaaliset pakotteet, 
jotka Yhdysvallat asetti uudelleen 
vetäydyttyään yhteisestä kattavasta 
toimintasuunnitelmasta, sillä niiden 
palauttaminen haittaa vakavasti EU:n 
oikeutettuja talous- ja ulkopoliittisia etuja; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
vahvistamaan yhtenäisyyttään sekä pelote- 
ja selviytymiskykyään kolmansien maiden 
asettamien toissijaisten pakotteiden suhteen 
sekä olemaan valmiita toteuttamaan 
vastatoimia kaikkia maita vastaan, jotka 
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vahingoittavat EU:n oikeutettuja etuja 
toissijaisilla pakotteilla;

vahingoittavat EU:n oikeutettuja etuja 
toissijaisilla pakotteilla; tuomitsee jyrkästi 
Yhdysvaltojen armeijan presidentti 
Donald Trumpin käskystä Irakissa 
tammikuussa 2020 tekemän laittoman 
hyökkäyksen, jossa surmattiin 
iranilaiskenraali Qassem Suleimani ja 
joka johti Washingtonin ja Teheranin 
välisten jännitteiden merkittävään 
kärjistymiseen; ilmaisee syvän huolensa 
siitä, että tämä tilanteen kärjistyminen 
saattaa entisestään vaarantaa 
monenvälisyyden, kansainvälisen 
oikeuden, oikeusvaltioperiaatteen, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen, 
perusvapaudet, vapaan ja 
oikeudenmukaisen kaupan sekä 
väkivallattoman konfliktinratkaisun ja 
ajaa ne sekasortoon; korostaa, että EU:lla 
on oltava itsenäinen Iranin-politiikka, 
joka perustuu vuoropuheluun, kauppaan, 
aseistariisuntaan ja yhteistyöhön;
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Tarkistus 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0054/2019
David McAllister
Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
(2019/2136(INI))

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 4 a. korostaa, että EU ja sen 
jäsenvaltiot tarvitsevat uuden strategian, 
jossa on päästy eroon yhteiseen etuun ja 
perinteisiin liittolaisiin perustuvista 
atlanttisista visioista, ja niiden täytyy 
turvata EU:n strateginen 
riippumattomuus; korostaa myös, että 
strategisesta riippumattomuudesta 
käytävässä keskustelussa ei pitäisi 
keskittyä sotilaallisiin näkökohtiin vaan 
sen pitäisi herättää kysymyksiä siitä, 
miten EU ja sen jäsenvaltiot voivat 
parantaa kykyään olla täysivaltainen 
kansainvälinen toimija, torjua 
kolmansien maiden taloudellista ja 
poliittista painostusta ja toimia 
yhteistyössä valitsemiensa kumppanien 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0054/2019
David McAllister
Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
(2019/2136(INI))

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa jälleen, että on kiireellisesti 
vahvistettava EU:n selviytymiskykyä ja 
riippumattomuutta vahvistamalla sellaista 
yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, 
jossa sitoudutaan rauhaan, alueelliseen ja 
kansainväliseen turvallisuuteen, 
ihmisoikeuksiin, sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, perusvapauksiin ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen EU:ssa, sen 
lähialueilla ja kaikkialla maailmassa; 
korostaa, että EU:n maailmanlaajuinen 
uskottavuus on kiinni siitä, että näitä 
periaatteita suojellaan ja noudatetaan; 
katsoo, että tämän vahvistetun YUTP:n on 
oltava johdonmukaisempaa ja siihen on 
perinteisen pehmeän vallan lisäksi 
sisällyttävä myös vahva YTPP, tehokas 
pakotepolitiikka ja rajatylittävä 
terrorismin vastainen yhteistyö; kehottaa 
jälleen hyväksymään pikaisesti 
ihmisoikeuksiin liittyvän EU:n 
pakotejärjestelmän (eli EU:n version 
Magnitski-laista), joka mahdollistaa 
kohdennetut pakotteet henkilöille, jotka 
ovat osallisina vakavissa 
ihmisoikeusloukkauksissa;

8. toteaa jälleen, että on kiireellisesti 
vahvistettava EU:n selviytymiskykyä ja 
riippumattomuutta ottamalla käyttöön uusi 
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, 
jossa sitoudutaan rauhaan, alueelliseen ja 
kansainväliseen turvallisuuteen, 
ihmisoikeuksiin, sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, perusvapauksiin ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen EU:ssa, sen 
lähialueilla ja kaikkialla maailmassa; 
korostaa, että EU:n maailmanlaajuinen 
uskottavuus on kiinni siitä, että näitä 
periaatteita suojellaan ja noudatetaan; 
katsoo, että pakotepolitiikka on 
osoittautunut tehottomaksi ja haitalliseksi 
ja että se vaikuttaa suoraan tai välillisesti 
siviileihin ja koko väestöön;

Or. en
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Tarkistus 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0054/2019
David McAllister
Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
(2019/2136(INI))

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 28 a. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 
41 artiklan 2 kohdan mukaan mitään 
sellaisista toimista johtuvia menoja, joilla 
on sotilaallista merkitystä tai merkitystä 
puolustuksen alalla, ei saa ottaa menoina 
EU:n talousarvioon;

Or. en
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Tarkistus 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0054/2019
David McAllister
Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
(2019/2136(INI))

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 30 a. on erittäin huolissaan siitä, että 
vuosille 2021–2027 ehdotetut 
rahoitusvälineet eivät täytä vaatimuksia, 
jotka Euroopan parlamentti esitti 
Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien suorittamasta tarkasta, 
demokraattisesta ja avoimesta 
valvonnasta 18. huhtikuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa EU:n 
ulkoisen rahoituksen välineiden 
täytäntöönpanosta: vuoden 2017 
väliarviointi ja tuleva rakenne 
vuoden 2020 jälkeen1; vaatii tehostamaan 
kaikkien ulkoisten rahoitusvälineiden 
parlamentaarisia valvontamenettelyjä; 
kehottaa parantamaan rahoitusvälineiden 
täytäntöönpanon avoimuutta 
perustamalla hankkeita ja toimia varten 
keskitetyn ja avoimen julkisen 
tietokannan;
______________________________
1 EUVL C 390, 18.11.2019, s. 76.

Or. en
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Tarkistus 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0054/2019
David McAllister
Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
(2019/2136(INI))

Päätöslauselmaesitys
57 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 57 a. korostaa, että EU:n yhteisessä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on 
keskityttävä siihen, että puututaan 
kansainvälisen epävakauden ja 
epävakautta aiheuttavien konfliktien 
perimmäisiin syihin, kuten köyhyyteen, 
eriarvoisuuteen, taloudellisten 
mahdollisuuksien ja 
koulutusmahdollisuuksien puutteeseen, 
sosiaaliseen syrjäytymiseen, aseellisiin 
konflikteihin, epädemokraattiseen ja 
tehottomaan hallintoon, korruptioon ja 
ilmastonmuutokseen;

Or. en
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Tarkistus 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0054/2019
David McAllister
Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
(2019/2136(INI))

Päätöslauselmaesitys
57 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 57 b. kehottaa EU:ta ja kaikkia sen 
jäsenvaltioita allekirjoittamaan ydinaseet 
kieltävän sopimuksen sekä ottamaan 
poliittisen johtoaseman monenvälisessä 
ydinaseriisunnassa; korostaa, että 
sotilaallisten jännitteiden lieventäminen 
ja aseistariisunta ovat Euroopan ja koko 
maailman turvallisuuden kulmakiviä;

Or. en


