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13.1.2021 A9-0265/1

Tarkistus 1
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0265/2020
Sven Mikser
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille unionin tavoitteen 
kehittää Euroopan strategista 
riippumattomuutta ja toteaa tavoitteen 
perustuvan siihen, että unioni kykenee 
arvioimaan kriisitilannetta 
riippumattomasti ja tekemään itsenäisiä 
päätöksiä sekä pystyy tilanteen niin 
vaatiessa toimimaan itsenäisesti 
puolustaakseen etujaan ja arvojaan 
liittoutumia ja strategisia kumppaneitaan 
täysimääräisesti kunnioittaen ja noudattaen 
samalla periaatetta täydentävyydestä Naton 
kanssa;

4. panee merkille unionin tavoitteen 
kehittyä tehokkaaksi ja luotettavaksi 
turvallisuuden takaajaksi ja toteaa 
tavoitteen perustuvan myös siihen, että 
unioni kykenee arvioimaan kriisitilannetta 
riippumattomasti ja tekemään itsenäisiä 
päätöksiä sekä pystyy tilanteen niin 
vaatiessa toimimaan itsenäisesti 
puolustaakseen yleismaailmallisia ja 
eurooppalaisia etuja, periaatteita ja arvoja 
liittoutumia ja strategisia kumppaneitaan 
täysimääräisesti kunnioittaen ja noudattaen 
samalla periaatetta täydentävyydestä Naton 
kanssa;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/2

Tarkistus 2
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0265/2020
Sven Mikser
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa ja neuvostoa esittämään 
yhteisen virallisen määritelmän 
strategiselle riippumattomuudelle ja 
määrittämään hyvin selkeästi sen 
täytäntöönpanon tavoitteet, keinot ja 
resurssit; katsoo, että kyky toimia 
itsenäisesti on EU:lle tärkeä keino 
vahvistaa monenvälistä toimintaansa, 
vähentää alttiuttaan ulkoisille uhkille ja 
olla luotettavampi kumppani 
monenvälisessä sääntöihin perustuvassa 
järjestyksessä;

5. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa ja neuvostoa lisäämään 
EU:n valmiuksia toimia turvallisuuden 
takaajana ja määrittämään hyvin selkeästi 
sen täytäntöönpanon tavoitteet, keinot ja 
resurssit erityisesti ”strategisen 
kompassin” yhteydessä; katsoo, että kyky 
toimia itsenäisesti on EU:lle tärkeä keino 
vahvistaa monenvälistä toimintaansa, 
vähentää alttiuttaan ulkoisille uhkille ja 
olla luotettavampi kumppani 
monenvälisessä sääntöihin perustuvassa 
järjestyksessä;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/3

Tarkistus 3
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0265/2020
Sven Mikser
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että covid-19-pandemia on 
osoittanut EU:n haavoittuvuuden ja sen 
riippuvuuden kolmansista maista; korostaa 
siksi, että on entistäkin tärkeämpää 
tehostaa EU:n toimia strategisen 
riippumattomuuden saavuttamiseksi tässä 
yhteydessä;

6. katsoo, että covid-19-pandemia on 
osoittanut EU:n haavoittuvuuden ja sen 
riippuvuuden kolmansista maista; korostaa 
siksi, että on entistäkin tärkeämpää 
tehostaa EU:n toimia tehokkaan ja 
luotettavan YUTP:n ja YTPP:n 
kehittämiseksi;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/4

Tarkistus 4
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0265/2020
Sven Mikser
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. suhtautuu kannustavasti toimiin, 
joilla on viety eteenpäin 
alueellistamisprosessia, jonka alueellinen 
neuvoa-antava koordinointiyksikkö 
(RACC) on käynnistänyt ja joka on 
saatettu neuvoston 12. helmikuuta 2019 
tekemällä päätöksellä toiseen vaiheeseen, 
ja toteaa sen siten vahvistavan EU:n 
alueellista toimintamallia Sahelissa, 
etenkin EUTM Mali -operaatiossa, jonka 
soveltamisala laajennettiin koskemaan 
G5 Sahel -maita; toteaa, että tämän 
tavoitteena on tehostaa EU:n toimintaa 
G5 Sahel -maiden rajojen yli ja tukea rajat 
ylittävää yhteistyötä ja siten tehostaa 
EUCAP Sahel Malin, EUCAP Sahel 
Nigerin ja EUTM Malin työtä; kehottaa 
nimeämään sen uudelleen EUTM Sahel -
operaatioksi; toteaa, että johdonmukaisuus 
ja turvallisuusyhteistyö Afrikan maiden 
kanssa on ratkaisevan tärkeää mantereen 
vakauttamisen ja pitkän aikavälin 
kehityksen kannalta; katsoo, että YTPP:n 
toimintamallin alueellistaminen Sahelissa 
on merkityksellistä mutta edellyttää 
selkeämpää organisointia jo olemassa 
olevien YTPP-siviili- ja 
sotilasoperaatioiden, paikallisten 
toimijoiden ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen (Yhdistyneiden Kansakuntien 
MINUSMA-rauhanturvaoperaatio ja 
Ranskan armeijan johtama operaatio 

26. panee merkille toimet, joilla on 
viety eteenpäin alueellistamisprosessia, 
jonka alueellinen neuvoa-antava 
koordinointiyksikkö (RACC) on 
käynnistänyt ja joka on saatettu neuvoston 
12. helmikuuta 2019 tekemällä päätöksellä 
toiseen vaiheeseen, ja toteaa sen siten 
vahvistavan EU:n alueellista 
toimintamallia Sahelissa, etenkin EUTM 
Mali -operaatiossa, jonka soveltamisala 
laajennettiin koskemaan G5 Sahel -maita; 
toteaa, että tämän tavoitteena on tehostaa 
EU:n toimintaa G5 Sahel -maiden rajojen 
yli ja tukea rajat ylittävää yhteistyötä ja 
siten tehostaa EUCAP Sahel Malin, 
EUCAP Sahel Nigerin ja EUTM Malin 
työtä; toteaa, että johdonmukaisuus, 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevat 
normit ja turvallisuusyhteistyö Afrikan 
maiden kanssa ovat ratkaisevan tärkeitä 
mantereen vakauttamisen ja pitkän 
aikavälin kehityksen kannalta; katsoo, että 
YTPP:n toimintamallin alueellistaminen 
Sahelissa on merkityksellistä mutta 
edellyttää selkeämpää organisointia jo 
olemassa olevien YTPP-siviili- ja 
sotilasoperaatioiden, paikallisten 
toimijoiden ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen (Yhdistyneiden Kansakuntien 
MINUSMA-rauhanturvaoperaatio ja 
Ranskan armeijan johtama operaatio 
Barkhane) välillä, jotta varmistetaan 
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Barkhane) välillä, jotta varmistetaan 
operatiivinen synergia ja koordinoidut 
toimet unionin tasolla;

operatiivinen synergia ja koordinoidut 
toimet unionin tasolla; pitää erittäin 
valitettavina lukuisia sotarikoksia ja 
erittäin vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
joihin G5 Sahel -maiden asevoimat, 
erityisesti Malin armeija, ovat 
syyllistyneet, kuten MINUSMA on 
raportoinut useiden vuosien ajan; 
kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
keskeyttämään turvallisuusalan 
avunannon toimijoille, joita syytetään 
tällaisista vakavista rikoksista, kunnes 
käytössä on tehokkaat ehkäisevät 
toimenpiteet ja käynnissä on uskottavia 
toimia rankaisemattomuuden 
lopettamiseksi saattamalla rikoksista 
vastuussa olevat oikeuden eteen; korostaa 
tarvetta suunnitella ja panna täytäntöön 
tiukat ihmisoikeusnormit ja 
humanitaarisen oikeuden normit, joilla 
estetään tällaiset vakavat ja 
järjestelmälliset väärinkäytökset;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/5

Tarkistus 5
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0265/2020
Sven Mikser
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on erittäin huolestunut turvallisuus- 
ja humanitaarisen tilanteen 
heikkenemisestä Sahelin alueella, jossa 
terrorismi lisää voimakkaasti G5 Sahel-
maihin ja niiden naapurimaihin 
kohdistuvaa painetta, mikä pahentaa 
paikallisia poliittisia, etnisiä ja 
uskonnollisia jännitteitä; korostaa, että 
EU:n operaatioiden tarjoama tuki 
Sahelissa on tärkeää tältä osin; 
muistuttaa, että on keskeisen tärkeää 
säilyttää kansainvälisen yhteisön pitkän 
aikavälin investoinnit Malin ja Sahelin 
turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa panemaan nopeasti täytäntöön 
päätöksen käynnistää uudelleen EU:n 
operaatioiden toiminta Malissa sen 
jälkeen, kun Länsi-Afrikan valtioiden 
talousyhteisö (ECOWAS) on päättänyt 
poistaa Maliin kohdistetut pakotteet;

28. on erittäin huolestunut turvallisuus- 
ja humanitaarisen tilanteen 
heikkenemisestä Sahelin alueella, jossa 
hyvän hallinnon ja asevoimien 
demokraattisen valvonnan puute sekä 
rankaisemattomuus, korruptio ja 
terrorismi lisäävät voimakkaasti 
G5 Sahel -maiden ja niiden 
naapurimaiden väestöön kohdistuvaa 
painetta, mikä pahentaa paikallisia 
poliittisia, etnisiä ja uskonnollisia 
jännitteitä; muistuttaa, että on keskeisen 
tärkeää säilyttää kansainvälisen yhteisön 
pitkän aikavälin investoinnit 
demokraattisen Malin ja Sahelin 
turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa panemaan nopeasti täytäntöön 
uuden turvallisuusalaa koskevan 
lähestymistavan, jossa asetetaan 
paikallisen väestön tarpeet keskiöön, ja 
keskeyttämään EU:n operaatioiden 
toiminta Malissa, kunnes maahan on 
saatu demokraattisesti valittu hallitus; 
toteaa, että EUTM Mali -operaatio on 
toiminut jo lähes kahdeksan vuotta eikä 
se kyennyt ehkäisemään tai estämään 
sotilaskumppaninsa tekemää 
sotilasvallankaappausta; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ja jäsenvaltioita arvioimaan kriittisesti 
operaation taustalla olevaa konseptia sekä 
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operaation toteutusta ja tulevaisuutta;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/6

Tarkistus 6
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0265/2020
Sven Mikser
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa, 
turvallisuutta ja vakautta tukemalla Libyaa 
koskevan asevientikiellon täytäntöönpanoa 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 2526 (2020) mukaisesti ja 
kouluttamaan Libyan rannikkovartiostoa 
sekä häiritsemään ihmissalakuljettajien 
toimintaa; kehottaa jäsenvaltioita erityisesti 
osoittamaan kiireellisesti IRINI-operaation 
tähän saakka vähäisten valmiuksien 
vahvistamiseksi tarvittavat tiedustelu-, 
valvonta-, tunnistus- ja poliisiresurssit sekä 
laivastokalusto, ja kannustaa vahvistamaan 
yhteistyötä Naton käynnissä olevan Sea 
Guardian -merioperaation kanssa sekä 
yhteistyötä alueellisten kumppaneiden 
kanssa; palauttaa mieliin etsintä- ja 
pelastustoimintaa merellä koskevat 
kansainväliset velvoitteet; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliittikeskusta ja EU:n 
tiedustelukeskusta; panee tyytyväisenä 
merkille, että Libyan tilanteen 
vakauttamisessa edistytään edelleen ja 
kehottaa EU:ta omaksumaan aktiivisen 
roolin sovitteluprosessissa, jotta voidaan 
auttaa luomaan tarvittava perusta 
rauhanomaiselle, vakaalle ja 

31. panee merkille EUNAVFOR MED 
IRINI -operaation käynnistämisen, jolla 
pyritään edistämään kestävää rauhaa, 
turvallisuutta ja vakautta tukemalla Libyaa 
koskevan asevientikiellon täytäntöönpanoa 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 2526 (2020) mukaisesti ja 
kouluttamaan Libyan rannikkovartiostoa 
sekä häiritsemään ihmissalakuljettajien 
toimintaa; kehottaa jäsenvaltioita erityisesti 
osoittamaan kiireellisesti IRINI-operaation 
tähän saakka vähäisten valmiuksien 
vahvistamiseksi tarvittavat tiedustelu-, 
valvonta-, tunnistus- ja poliisiresurssit sekä 
laivastokalusto, ja kannustaa vahvistamaan 
yhteistyötä Naton käynnissä olevan Sea 
Guardian -merioperaation kanssa sekä 
yhteistyötä alueellisten kumppaneiden 
kanssa; palauttaa mieliin etsintä- ja 
pelastustoimintaa merellä koskevat 
kansainväliset velvoitteet; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliittikeskusta ja EU:n 
tiedustelukeskusta; panee tyytyväisenä 
merkille, että Libyan tilanteen 
vakauttamisessa edistytään edelleen ja 
kehottaa EU:ta omaksumaan aktiivisen 
roolin sovitteluprosessissa, jotta voidaan 
auttaa luomaan tarvittava perusta 
rauhanomaiselle, vakaalle ja 
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demokraattiselle Libyalle; demokraattiselle Libyalle; vastustaa 
kaikkia suunnitelmia luoda 
epätasapainoa operaation merialueelle, 
mukaan lukien toiminnan rajoittaminen 
Libyan itäosaan ja/tai 100 kilometrin 
päähän Libyan rannikosta keinona yrittää 
pysytellä kaukana muuttoreiteistä; 
muistuttaa, että YK:n Libya-
asiantuntijapaneelin loppuraportin 
mukaan laittomat aseiden siirrot eivät 
rajoitu tiettyyn osaan maata tai 
meriliikenteeseen; toteaa, että monet 
laittoman öljyn vientireitit lähtevät Libyan 
länsirannikolta; kehottaa laajentamaan 
operaation merialueen koskemaan koko 
Libyan rannikkoa ja jatkamaan lento-
operaatiota, jotta kauppasaarto voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/7

Tarkistus 7
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0265/2020
Sven Mikser
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 31 a. katsoo, että turvallisuusalan 
uudistusta, turvallisuusalan avunantoa ja 
sotilaallisten valmiuksien kehittämistä 
koskevan EU:n uuden lähestymistavan 
päätavoitteena olisi oltava ihmisten 
turvallisuutta korostavan lähestymistavan 
täytäntöönpano ja vastaaminen 
välittömästi koko paikallisen väestön 
oikeutettuihin turvallisuushuoliin; pitää 
valitettavina tapauksia, joissa EU:n 
YTPP-operaatiot, joiden tehtävänä on 
koulutus ja/tai turvallisuusalan 
uudistaminen, eivät ole riittävällä tavalla 
reagoineet turvallisuusjoukkojen niissä 
maissa tekemiin laajamittaisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin, joissa 
operaatiot toimivat, kuten äskettäin 
Irakissa, missä turvallisuusjoukkojen ja 
puolisotilaallisten joukkojen raa’at 
tehoiskut johtivat satojen siviilien 
kuolemaan lokakuussa 2019 alkaneiden 
joukkomielenosoitusten jälkeen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/8

Tarkistus 8
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0265/2020
Sven Mikser
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
20. kesäkuuta 2020 tekemään päätökseen 
jatkaa seuraavien kolmen YTPP-
siviilioperaationsa toimeksiantoja: 
Euroopan unionin yhdennetyn 
rajavalvonnan avustusoperaatio Libyassa 
(EUBAM Libya), Euroopan unionin 
rajavalvonnan avustusoperaatio Rafahin 
rajanylityspaikkaa varten (EUBAM Rafah) 
ja palestiinalaisalueilla toteutettava 
Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPOL 
COPPS);

32. panee merkille neuvoston 
20. kesäkuuta 2020 tekemän päätöksen 
jatkaa seuraavien kolmen YTPP-
siviilioperaationsa toimeksiantoja: 
Euroopan unionin yhdennetyn 
rajavalvonnan avustusoperaatio Libyassa 
(EUBAM Libya), Euroopan unionin 
rajavalvonnan avustusoperaatio Rafahin 
rajanylityspaikkaa varten (EUBAM Rafah) 
ja palestiinalaisalueilla toteutettava 
Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPOL 
COPPS);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/9

Tarkistus 9
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0265/2020
Sven Mikser
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa kehittämään ja 
vahvistamaan edelleen EU:n siviili- ja 
sotilasalan päätöksentekoa sekä komento- 
ja valvontarakenteita;

33. kehottaa kehittämään ja 
vahvistamaan edelleen EU:n siviili- ja 
sotilasalan päätöksentekoa sekä komento- 
ja valvontarakenteita ja takaamaan 
samalla toisistaan erilliset sotilaalliset ja 
siviilipuolen komentoketjut;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/10

Tarkistus 10
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0265/2020
Sven Mikser
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
puolustuksen koordinoituun vuosittaiseen 
tarkasteluun (CARD), pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon 
sekä puolustusalan tutkimusta koskevaan 
unionin valmistelutoimeen (PADR) ja 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan (EDIDP) 
puolustusrahastoa edeltävinä ohjelmina, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta YTPP:n 
täytäntöönpanossa ja tasoittaa tietää 
Petersbergin tehtävien toteuttamista varten 
sekä vahvistaa unionin solidaarisuutta, 
yhteenkuuluvuutta ja selviytymiskykyä 
sekä strategista riippumattomuutta;

41. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
puolustuksen koordinoituun vuosittaiseen 
tarkasteluun (CARD) ja pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY), koska 
ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta YTPP:n 
täytäntöönpanossa ja tasoittaa tietää 
Petersbergin tehtävien toteuttamista varten 
sekä vahvistaa unionin solidaarisuutta, 
yhteenkuuluvuutta ja selviytymiskykyä 
sekä sen tavoitetta lisätä valmiuksiaan 
toimia turvallisuuden takaajana;

Or. en


