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13.1.2021 A9-0265/33

Tarkistus 33
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D-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 epävakaudesta 
Euroopan eteläisissä naapurimaissa, 
erityisesti Sahelin, Länsi-Afrikan ja 
Afrikan sarven alueilla, ja katsoo, että se 
saattaa vaikuttaa EU:hun;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/34

Tarkistus 34
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D-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 
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; on tyytyväinen, 
että EU:n operaatioiden toiminta Malissa 
on käynnistetty uudelleen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/35

Tarkistus 35
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D-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 

31. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä ja 
toteaa, että sen keskeinen tehtävä on 
edistää kestävää rauhaa, turvallisuutta ja 
vakautta panemalla täytäntöön Libyaa 
koskeva asevientikielto YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; 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 
demokraattiselle Libyalle;
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auttaa luomaan tarvittava perusta 
rauhanomaiselle, vakaalle ja 
demokraattiselle Libyalle;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/36

Tarkistus 36
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. katsoo, että unionin olisi 
keskitettävä ponnistelunsa sellaisiin 
operaatioihin, joiden yhteydessä se saa 
tuotettua eniten lisäarvoa; ei ole 
vakuuttunut joidenkin operaatioiden 
jatkamisen tarkoituksenmukaisuudesta;

38. katsoo, että unionin olisi 
keskitettävä ponnistelunsa sellaisiin 
operaatioihin, joiden yhteydessä se saa 
tuotettua eniten lisäarvoa; pitäisi näin 
ollen tervetulleena joidenkin operaatioiden 
tärkeyden ja tehokkuuden tarkastelua;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/37

Tarkistus 37
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D-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. panee tyytyväisenä merkille 
sopimuksen Euroopan puolustusrahastoa 
koskevasta asetuksesta ja 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;
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13.1.2021 A9-0265/38

Tarkistus 38
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
Atlantic Resolve -operaatiota ja Naton 
tehostettua läsnäoloa Euroopan mantereella 
ja tunnustaa Naton joukkojen merkityksen 
pyrittäessä estämään Venäjän uusia 
hyökkäyksiä ja antamaan ratkaisevaa 
tukea konfliktin sattuessa;

50. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
Atlantic Resolve -operaatiota ja Naton 
tehostettua läsnäoloa Euroopan mantereella 
ja tunnustaa sen pelotevaikutuksen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/39

Tarkistus 39
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. vahvistaa, että brexitistä huolimatta 
Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden läheinen 
strateginen kumppani ja että on olennaisen 
tärkeää säilyttää vahva ja tiivis puolustus- 
ja turvallisuusyhteistyö EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, koska 
sekä EU:lla että Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla on sama strateginen 
ympäristö ja samat uhat niiden rauhalle ja 
turvallisuudelle; kannustaa Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa osallistumaan 
YTTP-operaatioihin, 
kriisinhallintaoperaatioihin, 
puolustusvoimavarojen kehittämiseen, 
asianomaisten unionin virastojen 
toimintaan sekä pysyvään rakenteelliseen 
yhteistyöhön liittyviin hankkeisiin 
kunnioittaen samalla EU:n päätöksenteon 
riippumattomuutta, Yhdistyneen 
kuningaskunnan itsemääräämisoikeutta 
sekä oikeuksien ja velvollisuuksien 
tasapainon periaatetta todellisen 
vastavuoroisuuden pohjalta, mihin kuuluu 
oikeudenmukainen ja asianmukainen 
rahoitusosuus; ottaa huomioon, että 
Yhdistynyt kuningaskunta vetäytyy 
YTPP-operaatioista siirtymäkauden 
loppuun eli 31. joulukuuta 2020 
mennessä; kehottaa ottamaan käyttöön 
nopeita korvaamismenettelyjä sellaisten 
YTPP-operaatioiden jatkuvuuden 

54. vahvistaa, että brexitistä huolimatta 
Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden läheinen 
strateginen kumppani ja että on olennaisen 
tärkeää säilyttää vahva ja tiivis puolustus- 
ja turvallisuusyhteistyö EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, koska 
sekä EU:lla että Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla on sama strateginen 
ympäristö ja samat uhat niiden rauhalle ja 
turvallisuudelle; kannustaa Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa osallistumaan 
YTTP-operaatioihin, 
kriisinhallintaoperaatioihin, 
puolustusvoimavarojen kehittämiseen, 
asianomaisten unionin virastojen 
toimintaan sekä pysyvään rakenteelliseen 
yhteistyöhön liittyviin hankkeisiin 
kunnioittaen samalla EU:n päätöksenteon 
riippumattomuutta, Yhdistyneen 
kuningaskunnan itsemääräämisoikeutta 
sekä oikeuksien ja velvollisuuksien 
tasapainon periaatetta todellisen 
vastavuoroisuuden pohjalta, mihin kuuluu 
oikeudenmukainen ja asianmukainen 
rahoitusosuus; ottaa huomioon, että 
Yhdistynyt kuningaskunta vetäytyi 
YTPP-operaatioista 31. joulukuuta 2020; 
kehottaa ottamaan käyttöön nopeita 
korvaamismenettelyjä sellaisten 
YTPP-operaatioiden jatkuvuuden 
varmistamiseksi, joissa oli käytössä 
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varmistamiseksi, joissa on käytössä 
merkittävä määrä Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta lähetettyä henkilöstöä;

merkittävä määrä Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta lähetettyä henkilöstöä;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/40

Tarkistus 40
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. kehottaa EU:ta puuttumaan 
kulttuuriperinnön suojeluun ja 
säilyttämiseen kohdistuviin jatkuviin ja 
kasvaviin uhkiin ja torjumaan 
kulttuuriesineiden salakuljetusta erityisesti 
konfliktialueilla; toteaa, että jos 
yhteiskunnilta viedään niiden 
kulttuuriperintö ja historialliset juuret, 
niistä tulee alttiimpia radikalisoitumiselle 
ja maailmanlaajuisille jihadistisille 
ideologioille; kehottaa EU:ta laatimaan 
kattavan strategian tällaisten uhkien 
torjumiseksi;

59. kehottaa EU:ta puuttumaan 
kulttuuriperinnön suojeluun ja 
säilyttämiseen kohdistuviin jatkuviin ja 
kasvaviin uhkiin ja torjumaan 
kulttuuriesineiden salakuljetusta erityisesti 
konfliktialueilla; panee merkille 
historiallisen ja kulttuuriperinnön 
edistämisen, kunnioittamisen ja suojelun 
merkityksen konfliktien ehkäisemisessä ja 
sovinnonteossa; kehottaa EU:ta laatimaan 
kattavan strategian tällaisten uhkien 
torjumiseksi ja edistämään kulttuurisen 
monimuotoisuuden kunnioittamista;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/41

Tarkistus 41
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D-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;

64. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
suojella koko Euroopan unionia ja kaikkia 
Euroopan kansalaisia mahdollisten 
haavoittuvuuksien ehkäisemiseksi; panee 
huolestuneena merkille Krimin niemimaan 
lisääntyvän militarisoinnin ja Venäjän 
federaation yritykset horjuttaa 
Mustanmeren aluetta;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/42

Tarkistus 42
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin maihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa tarvetta parantaa 
viisumirajoitusjärjestelmää osana EU:n 
seuraamusmekanismia hyödyntämällä 
biometrisiä viisumimenettelyjä, jotta 
voidaan rajoittaa hybridisodankäyntiin 
osallistuvien tahojen matkustamista 
EU:hun väärällä henkilöllisyydellä; 
korostaa, että kybernäkökohdat on kiireesti 
sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; pitää 
myönteisenä kyberalan nopean toiminnan 
ryhmiä koskevan PRY-hankkeen hyvää 
edistystä tältä osin; vaatii vahvempaa tukea 
Euroopan unionin 

67. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin maihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on kiireesti sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; pitää 
myönteisenä kyberalan nopean toiminnan 
ryhmiä koskevan PRY-hankkeen hyvää 
edistystä tältä osin; vaatii vahvempaa tukea 
Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolle (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa sekä 
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kyberturvallisuusvirastolle (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa sekä 
tiivistämään yhteistyötä samanmielisten 
kansainvälisten järjestöjen ja maiden 
kanssa; on erityisen huolestunut jatkuvasti 
havaituista pienimuotoisista 
kyberhyökkäyksistä tai kriittisen 
infrastruktuurin järjestelmiin 
tunkeutumisista, jotka ovat uinuvassa 
tilassa mutta joilla voi olla suuri vaikutus; 
kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
redundanssia kriittisen infrastruktuurin 
järjestelmissään, kuten sähköntuotannossa 
ja strategisessa viestinnässä, kaikilla 
tasoilla;

tiivistämään yhteistyötä samanmielisten 
kansainvälisten järjestöjen ja maiden 
kanssa; on erityisen huolestunut jatkuvasti 
havaituista pienimuotoisista 
kyberhyökkäyksistä tai kriittisen 
infrastruktuurin järjestelmiin 
tunkeutumisista, jotka ovat uinuvassa 
tilassa mutta joilla voi olla suuri vaikutus; 
kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
redundanssia kriittisen infrastruktuurin 
järjestelmissään, kuten sähköntuotannossa 
ja strategisessa viestinnässä, kaikilla 
tasoilla;
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