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13.1.2021 A9-0265/20

Tarkistus 20
Özlem Demirel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. huomauttaa, että epävakaus 
Euroopan eteläisissä naapurimaissa, 
erityisesti Sahelin, Länsi-Afrikan ja 
Afrikan sarven alueilla, heijastuu viime 
kädessä kielteisesti erityisesti EU:n 
eteläisiin naapurimaihin ja muodostaa 
siten suoran haasteen Euroopan 
ulkorajojen valvonnalle;

11. huomauttaa, että epävakaus 
Euroopan eteläisissä naapurimaissa, 
erityisesti Sahelin, Länsi-Afrikan ja 
Afrikan sarven alueilla, johtuu pääasiassa 
EU:n aiemmasta ulkopolitiikasta, joka 
perustui uuskolonialistiseen 
toimintatapaan ja jossa EU käytti Sahelin 
aluetta ja alueen maita hyväksi 
yksinomaan EU:n turvallisuusetuja 
ajavana ovenvartijanaan sekä raaka-
aineiden tuottajana; kehottaa 
muuttamaan EU:n naapuruuspolitiikkaa 
radikaalisti kohti tasa-arvoista 
kumppanuutta ja ei-interventionistista 
toimintatapaa;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/21

Tarkistus 21
Özlem Demirel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta, 
jonka tavoitteena on tehostaa EU:n 
operaatioita, tukea sen kumppaneita ja 
edistää rauhanoperaatioita, ja panemaan 
sen täytäntöön; korostaa, että tällä 
välineellä rahoitettaisiin osa EU:n 
puolustustoiminnan kustannuksista, 
mukaan lukien YTPP-sotilasoperaatioiden 
yhteiskustannukset ja kustannukset 
kumppaneiden sotilaallisten valmiuksien 
kehittämisestä maissa, joissa EU toteuttaa 
toimia, ja että sille olisi siksi myönnettävä 
riittävät määrärahat, jotta voidaan vastata 
tehokkaasti koulutukseen, operaatioihin, 
hankkeisiin ja sotilastarvikkeisiin, kuten 
aseisiin, ammuksiin ja kuljetuksiin, 
liittyviin nykyisiin haasteisiin, noudattaen 
kaikilta osin yhteisen kannan kahdeksaa 
kriteeriä, ihmisoikeuksia koskevaa 
kansainvälistä oikeutta ja humanitaarista 
oikeutta ja varmistaen tehokkaat 
avoimuutta koskevat säännökset 
parlamentin 28. maaliskuuta 2019 
antamassa suosituksessa Euroopan 
rauhanrahaston perustamisesta 
lueteltujen seikkojen mukaisesti; 
muistuttaa, että on tehtävä kattavia 
ennakkoarviointeja riskeistä ja seurattava 
tarkasti sitä, miten edunsaajamaat 
käyttävät varoja, erityisesti alueilla, joilla 
poliittinen ympäristö on erittäin epävakaa 

39. vastustaa Euroopan 
rauhanrahaston hyväksymistä ja sen 
täytäntöönpanoa; korostaa, että tällä 
välineellä rahoitettaisiin osa EU:n 
puolustustoiminnan kustannuksista, 
mukaan lukien kalusto ja aseet, YTPP-
sotilasoperaatioiden yhteiskustannukset ja 
kustannukset kumppaneiden sotilaallisten 
valmiuksien kehittämisestä maissa, joissa 
EU toteuttaa toimia; muistuttaa, että 
ehdotettu väline johtaa pikemminkin 
ihmisoikeusloukkausten, väkivallan ja 
aseiden leviämisen lisääntymiseen kuin 
rauhaan ja poliittisiin ratkaisuihin; 
korostaa, että tässä välineessä omaksuttu 
toimintamalli ei pureudu konfliktien 
perimmäisiin syihin vaan vahingoittaa 
siviilejä ja lietsoo kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden loukkauksia;
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ja joilla kansalliset rajat ovat erittäin 
läpäiseviä, ja otettava EU-tasolla käyttöön 
tarvittavat suojatoimet, joilla estetään 
terroristiryhmiä ja muita vihamielisiä 
toimijoita hankkimasta näitä aseita;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/22

Tarkistus 22
Özlem Demirel
GUE/NGL-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;

Poistetaan.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Tarkistus 23
Özlem Demirel
GUE/NGL-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 A9-0265/24

Tarkistus 24
Özlem Demirel
GUE/NGL-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. vastustaa Euroopan 
puolustusrahaston hyväksymistä ja 
perustamista; muistuttaa, että Euroopan 
puolustusrahasto sekä turvallisuutta ja 
puolustusta samoin kuin sotilaallista 
liikkuvuutta koskeva uusi budjettikohta 
rikkoo SEU:n 41 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettuja määräyksiä, joiden mukaan 
mitään sellaisista toimista johtuvia 
menoja, joilla on sotilaallista merkitystä 
tai merkitystä puolustuksen alalla, ei saa 
ottaa menoina unionin talousarvioon; 
paheksuu ja pitää erittäin valitettavana 
ennennäkemättömän nopeaa vauhtia, 
jolla EU:ta militarisoidaan jopa covid-19-
pandemian kaltaisen terveys- ja 
talouskriisin yhteydessä;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/25

Tarkistus 25
Özlem Demirel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun 
siviiliviranomaisille, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut tarpeen 
tarkastella saatuja kokemuksia ja ottaa 
niistä opiksi, jotta voidaan vahvistaa 
jäsenvaltioiden sotilaallisten 
voimavarojen osuutta hätätilanteissa 
ensisijaisena välineenä käytettävän 
unionin pelastuspalvelumekanismin 
tukemisessa sekä humanitaariseen apuun 
liittyvissä toimissa; katsoo lisäksi, että 
jotta terveyskriiseihin voidaan vastata 
tehokkaasti, on välttämätöntä valmistella 
jäsenvaltioiden asevoimien 
lääkintähenkilöstöä osallistumaan 
nopeasti; muistuttaa keskinäisen 
avunannon ja yhteisvastuun 
merkityksestä SEU-sopimuksen 
42 artiklan 7 kohdan ja SEUT-
sopimuksen 222 artiklan mukaisesti;

61. torjuu jyrkästi covid-19-
pandemian käytön tekosyynä 
siviilisektorin militarisoinnin jatkamiselle 
ja EU:n geostrategisten ja taloudellisten 
etujen ajamiselle entistä 
aggressiivisemmin; katsoo, että 
pandemiasta kehittyi tällainen 
terveysjärjestelmiä ylikuormittava kriisi 
vain siksi, että lääkintähenkilöstöstä, 
hoitajista ja lääkinnällisistä laitteista on 
pulaa, mikä on suoraa seurausta EU:n 
toimielinten määräämästä talouden 
kiristämispolitiikasta; vaatii tässä 
yhteydessä tekemään mittavia 
investointeja jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja 
pelastuspalvelurakenteisiin; korostaa, että 
julkisia palveluja ja 
terveydenhuoltojärjestelmiä ei saa 
koskaan alistaa palvelemaan voiton 
tavoittelua;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/26

Tarkistus 26
Marc Botenga
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
79 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79. panee huolestuneena merkille 
ydinaseiden hyödyllisyyttä koskevan 
vaarallisen retoriikan normaalistumisen; 
toteaa jälleen, että kansainvälinen rauha ja 
turvallisuus ovat vahvempia maailmassa, 
jossa ei ole ydinaseita ja jossa ne eivät 
leviä, ja että aseistariisunta merkitsee 
aktiivisten ydinkärkien vähentämisen 
lisäksi tällaisten aseiden sotilaallisen ja 
poliittisen roolin supistamista;

79. panee huolestuneena merkille 
ydinaseiden hyödyllisyyttä koskevan 
vaarallisen retoriikan normaalistumisen; 
toteaa jälleen, että kansainvälinen rauha ja 
turvallisuus ovat vahvempia maailmassa, 
jossa ei ole ydinaseita ja jossa ne eivät 
leviä, ja että aseistariisunta merkitsee 
aktiivisten ydinkärkien vähentämisen 
lisäksi tällaisten aseiden sotilaallisen ja 
poliittisen roolin supistamista; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että noin 150 B61-
ydinasetta on Nato-sopimuksen nojalla 
tällä hetkellä sijoitettuina viiteen EU:n 
jäsenvaltioissa sijaitsevaan Yhdysvaltojen 
sotilastukikohtaan (Kleine Brogel 
Belgiassa, Büchel Saksassa, Aviano ja 
Ghedi-Torre Italiassa ja Volkel 
Alankomaissa), ja kehottaa näitä 
jäsenvaltioita pyytämään näiden aseiden 
välitöntä poistamista alueeltaan;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/27

Tarkistus 27
Özlem Demirel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
92 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92. panee merkille, että tekoälyalan 
tekninen kehitys tuo mukanaan uusia 
eettisiä haasteita; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtoaseman maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä luoda kattava 
sääntelykehys, jolla varmistetaan, että 
kohteiden valintaa ja kohteisiin 
hyökkäämistä, jotka ovat kriittisiä 
toimintoja, valvotaan merkityksellisesti 
ihmisvoimin tekoälypohjaisten aseiden 
kehittämisessä ja käytössä; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa 
hyväksymään autonomisia asejärjestelmiä 
koskevan yhteisen kannan, jolla 
varmistetaan, että asejärjestelmien 
kriittisiä toimintoja valvotaan 
merkityksellisesti ihmisvoimin; vaatii 
kansainvälisten neuvottelujen aloittamista 
tietyssä määrin autonomisten aseiden 
yhteisestä määritelmästä ja niiden käyttöä 
koskevasta viitekehyksestä ja kehottaa 
ottamaan käyttöön oikeudellisesti sitovan 
välineen, jolla kielletään tappavat 
autonomiset aseet, joita ei valvota 
merkityksellisesti ihmisvoimin;

92. panee merkille, että tekoälyalan 
tekninen kehitys tuo mukanaan uusia 
eettisiä haasteita; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtoaseman maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä luoda kattava 
kansainvälinen sääntelykehys, jolla 
varmistetaan, että kaikki autonomiset 
asejärjestelmät niiden automaatioasteesta 
riippumatta kielletään kokonaan; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa 
hyväksymään autonomisia asejärjestelmiä 
koskevan yhteisen kannan, jolla 
varmistetaan, että kaikki autonomiset 
asejärjestelmät niiden automaatioasteesta 
riippumatta kielletään kokonaan, ja 
kehottaa ottamaan käyttöön oikeudellisesti 
sitovan välineen, jolla kielletään tappavat 
autonomiset aseet; kehottaa lisäksi 
lopettamaan kaiken asejärjestelmien 
asteittaista automatisointia koskevan 
tutkimuksen;

Or. en


