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13.1.2021 A9-0265/11

Tarkistus 11
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
puolustusmenojaan ja tavoittelemaan 
2 prosentin tavoitetta suhteessa BKT:hen;

Poistetaan.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/12

Tarkistus 12
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jonka avulla 
käsitellään ja vauhditetaan yhteisesti 
sovittuja puolustusvoimavarojen 
kehittämisen painopisteitä ilma-, maa-, 
meri- ja verkkoturvallisuusaloilla ja 
edistetään siten EU:n kykyä olla 
maailmanlaajuinen toimija ja 
kansainvälisen turvallisuuden edistäjä ja 
tarjoaja; kehottaa jäsenvaltioita, 
neuvostoa ja komissiota myöntämään 
riittävästi rahoitusta Euroopan 
puolustusrahastolle ja keskittymään 
rakenteellisiin hankkeisiin, joilla on 
suurta lisäarvoa, ja siten helpottamaan 
jäsenvaltioiden välistä teollista yhteistyötä 
sekä vahvan Euroopan puolustuksen 
teollisen ja teknologisen perustan (EDTIB) 
lujittamista sekä vahvistamaan teknisiä, 
teollisia ja strategisia valmiuksia, jotta 
voidaan vahvistaa EU:n kykyä tuottaa ja 
järjestää sotilaalliset voimavarat 
itsenäisesti sekä säilyttää Euroopan 
teknologinen riippumattomuus pitkällä 
aikavälillä; kannustaa toteuttamaan 
puolustusvoimavaroja koskevia aloitteita, 
joilla helpotetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista;

45. kehottaa hyväksymään ja 
käynnistämään pikaisesti jäsenvaltioiden 
välisen teollisen yhteistyön sekä 
vakiinnuttamaan vahvan Euroopan 
puolustuksen teollisen ja teknologisen 
perustan (EDTIB) sekä vahvistamaan 
teknisiä, teollisia ja strategisia valmiuksia, 
jotta voidaan vahvistaa EU:n kykyä tuottaa 
ja järjestää sotilaalliset voimavarat 
itsenäisesti sekä säilyttää Euroopan 
teknologinen riippumattomuus pitkällä 
aikavälillä; kannustaa toteuttamaan 
puolustusvoimavaroja koskevia aloitteita, 
joilla helpotetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/13

Tarkistus 13
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. muistuttaa puolustusalan 
tutkimuksen erittäin arkaluonteisesta ja 
strategisesta luonteesta ja tarpeesta 
säännellä EU:n ulkopuolisten kolmansien 
osapuolten hallinnassa olevien yhteisöjen 
pääsyä rahastosta rahoitettaviin 
hankkeisiin niin, että se on täysin 
sopusoinnussa strategista 
riippumattomuutta koskevan EU:n 
tavoitteen kanssa; korostaa, että 
kolmansien maiden osallistuminen 
Euroopan puolustusrahastoon joissakin 
soveltuvissa erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
todistettua teknologista ja operatiivista 
lisäarvoa tietyille hankkeille, olisi 
toteutettava todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta eikä se saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita ja siinä on 
noudatettava tiukasti sääntöjä, jotka on 
asetettu ehdotuksessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Euroopan puolustusrahastosta 
(COM(2018)0476), kuten teollis- ja 
tekijänoikeuksien säilyttäminen EU:ssa;

46. muistuttaa puolustusalan 
tutkimuksen erittäin arkaluonteisesta ja 
strategisesta luonteesta ja tarpeesta 
säännellä EU:n ulkopuolisten kolmansien 
osapuolten hallinnassa olevien yhteisöjen 
pääsyä hankkeisiin; korostaa, että 
kolmansien maiden osallistuminen 
joissakin soveltuvissa erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
todistettua teknologista ja operatiivista 
lisäarvoa tietyille hankkeille, olisi 
toteutettava todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta eikä se saisi heikentää EU:n 
strategisia turvallisuusetuja tai vaarantaa 
tavoitteita ja sitä on seurattava tarkasti;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/14

Tarkistus 14
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. painottaa sotilaallisen liikkuvuuden 
merkitystä; pitää välttämättömänä edetä 
asiassa ja helpottaa täysimääräistä 
sotilaallista liikkuvuutta kaikkialla 
Euroopassa ja kehottaa siksi 
yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 
menettelyjä, jotta jäsenvaltiot voivat toimia 
nopeammin, sillä sotilaallisesta 
liikkuvuudesta on hyötyä 
siviilikriisinhallinnassa; korostaa, että 
sotilaallisen liikkuvuuden hankkeita 
varten on tärkeää olla käytettävissä 
asianmukaiset määrärahat; pitää 
myönteisenä, että sotilaallista liikkuvuutta 
koskeva hanke on osa pysyvää 
rakenteellista yhteistyötä; korostaa tarvetta 
perustaa eurooppalaisia mekanismeja, 
joiden tarkoituksena on helpottaa 
sotilaallisten logististen valmiuksien rajat 
ylittävää käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; katsoo ehdottomasti, 
että samanlainen apu ja solidaarisuus 
pandemioiden ja vastaavien kriisien aikana 
voitaisiin ulottaa koskemaan muun muassa 
kumppanimaita EU:n välittömässä 
naapurustossa; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia ja tarvittavia voimavaroja 
kemiallisia, biologisia, säteily- ja 
ydinaseita (CBRN) vastaan; korostaa 
tarvetta tehostaa elintärkeiden ja kriittisten 
infrastruktuurien, erityisesti 

62. painottaa sotilaallisen liikkuvuuden 
merkitystä; pitää välttämättömänä edetä 
asiassa ja helpottaa täysimääräistä 
sotilaallista liikkuvuutta kaikkialla 
Euroopassa ja kehottaa siksi 
yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 
menettelyjä, jotta jäsenvaltiot voivat toimia 
nopeammin, sillä sotilaallisesta 
liikkuvuudesta on hyötyä 
siviilikriisinhallinnassa; pitää myönteisenä, 
että sotilaallista liikkuvuutta koskeva 
hanke on osa pysyvää rakenteellista 
yhteistyötä; korostaa tarvetta perustaa 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; katsoo ehdottomasti, 
että samanlainen apu ja solidaarisuus 
pandemioiden ja vastaavien kriisien aikana 
voitaisiin ulottaa koskemaan muun muassa 
kumppanimaita EU:n välittömässä 
naapurustossa; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia ja tarvittavia voimavaroja 
kemiallisia, biologisia, säteily- ja 
ydinaseita (CBRN) vastaan; korostaa 
tarvetta tehostaa elintärkeiden ja kriittisten 
infrastruktuurien, erityisesti 
merenalaisisten valokuitukaapeleiden, 
seurantaa ja suojelua;
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merenalaisisten valokuitukaapeleiden, 
seurantaa ja suojelua;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/15

Tarkistus 15
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
suojella kaikkia Euroopan unionin 
heikkoja kohtia, jotta voidaan varmistaa 
EU:n kansalaisten yhteinen tehokas 
suojelu; panee huolestuneena merkille 
Krimin niemimaan lisääntyvän 
militarisoinnin ja Venäjän federaation 
yritykset horjuttaa Mustanmeren alueen 
vakautta ja toteaa tilanteen johtaneen 
Walesissa vuonna 2014 pidetyssä Naton 
huippukokouksessa esitettyyn 
toteamukseen Pohjois-Atlantin 
puolustusliiton itäosan 
haavoittuvuudesta; kehottaa EU:ta 
tunnustamaan Itä-Euroopassa sijaitsevien 
jäsenvaltioiden haavoittuvuuden, jotta 
Euroopan puolustusta voitaisiin 
vahvistaa, ja kehittämään yhdessä Naton 
kanssa kattavan strategian itäosan 
turvaamiseksi ja puolustamiseksi;

Poistetaan.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/16

Tarkistus 16
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
72 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

72. pitää valitettavana Eurooppa-
neuvoston monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä osoittamaa 
turvallisuus- ja puolustusaloitteita 
koskevan kunnianhimon puutetta; 
kehottaa neuvostoa palauttamaan 
kunnianhimoisen talousarvion Euroopan 
puolustusrahastolle (sekä tutkimukselle 
että muulle), millä pyritään vahvistamaan 
yhteistyötoimia ja rajat ylittävää 
yhteistyötä koko unionissa, ja 
sotilaalliselle liikkuvuudelle, jotta 
autetaan jäsenvaltioita toimimaan 
nopeammin ja tehokkaammin 
mahdollisen tulevan konfliktin 
yhteydessä, myös rahoittamalla 
kaksikäyttöistä liikenneinfrastruktuuria ja 
yksinkertaistamalla diplomaattisia 
selvityksiä ja tullisääntöjä, eli 
palauttamaan määrärahat komission alun 
perin ehdottamalle tasolle, jonka 
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä; kehottaa EU:ta rakentamaan 
oman ballististen ohjusten vastaisen 
puolustusjärjestelmänsä sekä yhdennetyn 
ja kerrostetun strategisen 
ilmapuolustusjärjestelmän, joka olisi 
suunniteltu torjumaan myös 
hyperääniohjuksia; muistuttaa, että 
unionin kansalaiset ovat selkeästi ja 
johdonmukaisesti kehottaneet EU:ta 
vahvistamaan rooliaan kestävän 

Poistetaan.
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vakauden ja turvallisuuden tuottamisessa 
ja että tämä voidaan saavuttaa vain 
riittävillä rahoitusvaroilla ja 
kunnianhimoisella monivuotisella 
rahoituskehyksellä ulkoisten toimien ja 
puolustuksen alalla; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään parlamentin kannan 
Euroopan puolustusrahastoa koskevan 
tulevan asetuksen 5 artiklaan; korostaa, 
että Euroopan puolustusrahaston 
perustaminen on saatava päätökseen 
viipymättä; korostaa, että on tärkeää 
säilyttää parlamentin kanta Euroopan 
puolustusrahaston määrärahaan;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/17

Tarkistus 17
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. varoittaa, että vaarana on se, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ei 
pyritä kunnianhimoisesti rahoittamaan 
Euroopan puolustusta koskevia aloitteita 
ja että covid-19-kriisin seurauksena 
kansallisiin puolustusbudjetteihin 
tehdään merkittäviä ja koordinoimattomia 
leikkauksia; korostaa, että jäsenvaltioiden 
on osoitettava tarvittavat taloudelliset 
resurssit kansallisella tasolla, jotta unionille 
voidaan antaa kyky toimia 
maailmanlaajuisena rauhan edistäjänä; 
yhtyy tältä osin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen arvioon, jonka 
mukaan ”EU:n jäsenvaltioilla ei tällä 
hetkellä ole läheskään niitä sotilaallisia 
voimavaroja, joita tarvittaisiin EU:n 
sotilaallisen tavoitetason saavuttamiseksi”;

73. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
osoitettava tarvittavat taloudelliset resurssit 
kansallisella tasolla, jotta unionille voidaan 
antaa kyky toimia maailmanlaajuisena 
rauhan edistäjänä; yhtyy tältä osin 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
arvioon, jonka mukaan ”EU:n 
jäsenvaltioilla ei tällä hetkellä ole 
läheskään niitä sotilaallisia voimavaroja, 
joita tarvittaisiin EU:n sotilaallisen 
tavoitetason saavuttamiseksi”;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/18

Tarkistus 18
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
87 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

87. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa antamaan ehdotuksia 
unionissa käytettävissä olevan aseiden 
leviämisen estämisen ja asevalvonnan alan 
asiantuntemuksen lujittamiseksi ja 
varmistamaan, että unioni ottaa vahvan ja 
rakentavan roolin pyrittäessä kehittämään 
ja lujittamaan maailmanlaajuisia sääntöihin 
perustuvia aseiden leviämisen 
estämistoimia sekä asevalvonnan ja 
aseriisunnan rakenteita; pitää tässä 
mielessä myönteisenä aseriisuntaa ja 
asesulkua käsittelevän uuden 
erityislähettilään nimittämistä; toteaa, että 
asevalvonnan alalla tarvitaan pikaisesti 
uusia kansainvälisiä sopimuksia; toteaa, 
että ydinpelotteen yhteydessä 
hyperääniohjusten kehittäminen voi 
heikentää molemminpuolisen tuhon 
periaatteita, ja kehottaa siksi laatimaan 
EU:n aloitteesta maailmanlaajuisen 
asevalvontasopimuksen, joka koskee 
hyperääniasejärjestelmien käyttöä, 
kantomatkaa, nopeutta, sotilasoppia, 
ydinräjähdetarkastusta ja sijoittamista 
rannikoiden läheisyyteen;

87. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa antamaan ehdotuksia 
unionissa käytettävissä olevan aseiden 
leviämisen estämisen ja asevalvonnan alan 
asiantuntemuksen lujittamiseksi ja 
varmistamaan, että unioni ottaa vahvan ja 
rakentavan roolin pyrittäessä kehittämään 
ja lujittamaan maailmanlaajuisia sääntöihin 
perustuvia aseiden leviämisen 
estämistoimia sekä asevalvonnan ja 
aseriisunnan rakenteita; pitää tässä 
mielessä myönteisenä aseriisuntaa ja 
asesulkua käsittelevän uuden 
erityislähettilään nimittämistä; toteaa, että 
asevalvonnan alalla tarvitaan pikaisesti 
uusia kansainvälisiä sopimuksia; kehottaa 
kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan 
Itävallan, Maltan ja Irlannin sekä 83 
muun valtion esimerkkiä ja 
allekirjoittamaan YK:n 
ydinasekieltosopimuksen (TPNW);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/19

Tarkistus 19
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
89 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89. ottaa huomioon neuvoston 
päätelmät sen 8. joulukuuta 2008 
sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden 
viennin valvontaa koskevien yhteisten 
sääntöjen määrittämisestä antaman 
yhteisen kannan 2008/944/YUTP12 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää, avoimempaa ja 
johdonmukaisempaa ja julkista valvontaa 
on vahvistettava; kehottaa jäsenvaltioita 
tasoittamaan erilaiset tulkintansa yhteisestä 
kannasta ja noudattamaan täysimääräisesti 
sen kahdeksaa kriteeriä ja etenkin 
panemaan tiukasti täytäntöön alueellista 
vakautta koskevan kriteerin 4 ja 
lakkaamaan viemästä ulkomaille 
sotilastarvikkeita, joita voitaisiin käyttää 
muita jäsenvaltioita vastaan; pitää 
myönteisinä pyrkimyksiä lisätä aseviennin 
avoimuutta sekä julkista ja 
parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

__________

89. ottaa huomioon neuvoston 
päätelmät sen 8. joulukuuta 2008 
sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden 
viennin valvontaa koskevien yhteisten 
sääntöjen määrittämisestä antaman 
yhteisen kannan 2008/944/YUTP12 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää, avoimempaa ja 
johdonmukaisempaa ja julkista valvontaa 
on vahvistettava ja että on perustettava 
täytäntöönpanokelpoinen EU-tason 
mekanismi; kehottaa jäsenvaltioita 
tasoittamaan erilaiset tulkintansa yhteisestä 
kannasta ja noudattamaan täysimääräisesti 
sen kahdeksaa kriteeriä ja etenkin 
panemaan tiukasti täytäntöön alueellista 
vakautta koskevan kriteerin 4 ja 
lakkaamaan viemästä ulkomaille 
sotilastarvikkeita, joita voitaisiin käyttää 
muita jäsenvaltioita vastaan; pitää 
myönteisinä pyrkimyksiä lisätä aseviennin 
avoimuutta sekä julkista ja 
parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

___________
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