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13.1.2021 A9-0266/1

Tarkistus 1
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0266/2020
David McAllister
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2206(INI))

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. painottaa, että EU on sitoutunut 
vahvistamaan YK:n roolia kansainvälisellä 
näyttämöllä, ja korostaa siksi tarvetta 
uudistaa YK-järjestelmää siten, että 
vahvistetaan sen kaikkien erityisjärjestöjen, 
elinten ja ohjelmien toiminnan 
johdonmukaisuutta, jotta varmistetaan 
Agenda 2030:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttaminen; pyytää jälleen 
kerran jäsenvaltioita tukemaan YK:n 
turvallisuusneuvoston kokoonpanoa ja 
toimintaa koskevia uudistuksia, joilla 
parannetaan sen tehokkuutta ja toimintaa, 
sillä turvallisuusneuvosto on välttämätön 
maailman rauhan turvaamisessa ja sen 
toiminta ulottuu sotilaallista turvallisuutta 
pidemmälle ja sisältää pakolaisten ja 
asuinseudultaan siirtymään joutuneiden 
ihmisten muuttovirrat, elintarviketurvan, 
ilmastonmuutoksen ja pandemioiden 
torjunnan;

17. painottaa, että EU on sitoutunut 
vahvistamaan YK:n roolia kansainvälisellä 
näyttämöllä, ja korostaa siksi tarvetta 
uudistaa YK-järjestelmää siten, että 
vahvistetaan sen kaikkien erityisjärjestöjen, 
elinten ja ohjelmien toiminnan 
johdonmukaisuutta, jotta varmistetaan 
Agenda 2030:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttaminen; pyytää jälleen 
kerran jäsenvaltioita tukemaan YK:n 
turvallisuusneuvoston kokoonpanoa ja 
toimintaa koskevia uudistuksia, joilla 
parannetaan sen tehokkuutta ja toimintaa, 
sillä turvallisuusneuvosto on välttämätön 
maailman rauhan turvaamisessa ja sen 
toiminta ulottuu sotilaallista turvallisuutta 
pidemmälle ja sisältää pakolaisten ja 
asuinseudultaan siirtymään joutuneiden 
ihmisten muuttovirrat, elintarviketurvan, 
ilmastonmuutoksen ja pandemioiden 
torjunnan; suhtautuu myönteisesti 
ydinaseet kieltävän YK:n sopimuksen 
tulevaan voimaantuloon 22. tammikuuta 
2021 ja kehottaa jäsenvaltioita 
seuraamaan Itävallan, Maltan ja Irlannin 
sekä 83 muun valtion esimerkkiä ja 
allekirjoittamaan sen;

Or. en



AM\1222137FI.docx PE662.814v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

13.1.2021 A9-0266/2

Tarkistus 2
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0266/2020
David McAllister
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2206(INI))

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. muistuttaa olevansa sitoutunut 
laajentumiseen EU:n politiikan keskeisenä 
muutosvoimana ja suhtautuu myönteisesti 
komission tarkistettuun menetelmään ja 
laajentumisprosessin poliittisen luonteen 
voimakkaampaan painottamiseen; tukee 
Länsi-Balkanin eurooppalaisia 
tulevaisuudennäkymiä ja suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n jäsenvaltiot 
vahvistavat varauksettoman tukensa näille 
tulevaisuudennäkymille, kuten Zagrebin 
julistuksessa 6. toukokuuta 2020 todettiin, 
sekä päätökseen aloittaa 
liittymisneuvottelut Albanian ja Pohjois-
Makedonian kanssa; pyytää neuvostoa ja 
komissiota käynnistämään viipymättä 
hallitustenväliset konferenssit näiden 
kahden maan kanssa ja yleisemmin 
nopeuttamaan liittymisprosessia, koska 
Länsi-Balkanin maat ovat 
maantieteellisesti, historiallisesti ja 
kulttuurisesti osa Eurooppaa; korostaa, että 
näiden maiden liittyminen EU:hun on 
ratkaisevan tärkeää koko mantereen 
vakaudelle ja turvallisuudelle sekä EU:n 
vaikutusvallalle alueella ja sen 
ulkopuolella; korostaa, että 
liittymisprosessilla olisi saatava aikaan 
kestävä demokraattinen, taloudellinen ja 
ekologinen muutos ja sosiaalinen 
lähentyminen sekä varmistettava hyvät 
naapuruussuhteet ja alueellinen yhteistyö; 

20. muistuttaa olevansa sitoutunut 
laajentumiseen EU:n politiikan keskeisenä 
muutosvoimana ja suhtautuu myönteisesti 
komission tarkistettuun menetelmään ja 
laajentumisprosessin poliittisen luonteen 
voimakkaampaan painottamiseen; tukee 
Länsi-Balkanin eurooppalaisia 
tulevaisuudennäkymiä ja suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n jäsenvaltiot 
vahvistavat varauksettoman tukensa näille 
tulevaisuudennäkymille, kuten Zagrebin 
julistuksessa 6. toukokuuta 2020 todettiin, 
sekä päätökseen aloittaa 
liittymisneuvottelut Albanian ja Pohjois-
Makedonian kanssa; pyytää neuvostoa ja 
komissiota käynnistämään viipymättä 
hallitustenväliset konferenssit näiden 
kahden maan kanssa ja yleisemmin 
nopeuttamaan liittymisprosessia, koska 
Länsi-Balkanin maat ovat 
maantieteellisesti, historiallisesti ja 
kulttuurisesti osa Eurooppaa; kehottaa 
erityisesti Bulgariaa lopettamaan Pohjois-
Makedonian kanssa järjestettävän 
hallitustenvälisen konferenssin 
käynnistämisen vastustamisen; korostaa, 
että näiden maiden liittyminen EU:hun on 
ratkaisevan tärkeää koko mantereen 
vakaudelle ja turvallisuudelle sekä EU:n 
vaikutusvallalle alueella ja sen 
ulkopuolella; korostaa, että 
liittymisprosessilla olisi saatava aikaan 
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palauttaa mieliin, että laajentumisprosessi 
perustuu ansioihin ja tiukkaan ja 
oikeudenmukaiseen ehdollisuuteen 
Kööpenhaminan kriteerien mukaisesti; 
muistuttaa, että uudistusten hyväksymisen 
on oltava konkreettista paikan päällä, ja 
korostaa, että on asetettava selkeät, 
avoimet ja johdonmukaiset 
liittymiskriteerit sekä tarjottava jatkuvaa 
poliittista, taloudellista (IPA III) ja teknistä 
tukea koko prosessin ajan ja että 
edistymistä on mitattava selkeästi; 
korostaa, että ehdokasvaltioiden ja 
mahdollisten ehdokasvaltioiden olisi 
mukauduttava varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan EU:n puolesta antamiin 
asiaankuuluviin YUTP-julkilausumiin ja 
neuvoston päätöksiin;

kestävä demokraattinen, taloudellinen ja 
ekologinen muutos ja sosiaalinen 
lähentyminen sekä varmistettava hyvät 
naapuruussuhteet ja alueellinen yhteistyö; 
palauttaa mieliin, että laajentumisprosessi 
perustuu ansioihin ja tiukkaan ja 
oikeudenmukaiseen ehdollisuuteen 
Kööpenhaminan kriteerien mukaisesti; 
muistuttaa, että uudistusten hyväksymisen 
on oltava konkreettista paikan päällä, ja 
korostaa, että on asetettava selkeät, 
avoimet ja johdonmukaiset 
liittymiskriteerit sekä tarjottava jatkuvaa 
poliittista, taloudellista (IPA III) ja teknistä 
tukea koko prosessin ajan ja että 
edistymistä on mitattava selkeästi; 
korostaa, että ehdokasvaltioiden ja 
mahdollisten ehdokasvaltioiden olisi 
mukauduttava varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan EU:n puolesta antamiin 
asiaankuuluviin YUTP-julkilausumiin ja 
neuvoston päätöksiin;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/3

Tarkistus 3
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0266/2020
David McAllister
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2206(INI))

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vaatii tässä yhteydessä tekemään 
kyseisen alueen kanssa kohdennettua 
monitahoista yhteistyötä, jota tuetaan EU:n 
yhteisellä narratiivilla, jolla edistetään 
strategioita, jotka auttavat vastaamaan 
yhdessä yhteisiin haasteisiin, kuten rauhan, 
turvallisuuden ja vaurauden edistämiseen, 
samalla kun varmistetaan yhteinen rintama 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien 
edessä; korostaa Latinalaisen Amerikan 
merkitystä EU:lle ja kehottaa pitämään tätä 
aluetta jatkossakin YUTP:n kannalta 
geostrategisesti erittäin merkittävänä 
osallistumalla demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämiseen alueella ja 
avustamalla sen taloudellisessa 
kehityksessä; korostaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ja 
vakaa poliittinen ja oikeudellinen kehys, 
mukaan lukien korruption ja 
rankaisemattomuuden torjunta, sekä 
edistyminen demokratian toteuttamisessa ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisessa sekä 
perusvapauksien edistämisessä ovat 
kulmakiviä yhdentymisen ja yhteistyön 
syventämisessä Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian alueen maiden kanssa; korostaa, 
että on tärkeää edetä Chilen ja Meksikon 
kanssa tehtyjen kattavien sopimusten sekä 
EU:n ja Mercosurin 
assosiaatiosopimuksen tarkistamisessa ja 
saattaa ne päätökseen, ja korostaa, että 

47. vaatii tässä yhteydessä tekemään 
kyseisen alueen kanssa kohdennettua 
monitahoista yhteistyötä, jota tuetaan EU:n 
yhteisellä narratiivilla, jolla edistetään 
strategioita, jotka auttavat vastaamaan 
yhdessä yhteisiin haasteisiin, kuten rauhan, 
turvallisuuden ja vaurauden edistämiseen, 
samalla kun varmistetaan yhteinen rintama 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien 
edessä; korostaa Latinalaisen Amerikan 
merkitystä EU:lle ja kehottaa pitämään tätä 
aluetta jatkossakin YUTP:n kannalta 
geostrategisesti erittäin merkittävänä 
osallistumalla demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämiseen alueella ja 
avustamalla sen taloudellisessa 
kehityksessä; korostaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ja 
vakaa poliittinen ja oikeudellinen kehys, 
mukaan lukien korruption ja 
rankaisemattomuuden torjunta, sekä 
edistyminen demokratian toteuttamisessa ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisessa sekä 
perusvapauksien edistämisessä ovat 
kulmakiviä yhdentymisen ja yhteistyön 
syventämisessä Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian alueen maiden kanssa; ilmaisee 
vakavan huolensa demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen puutteellisesta 
kunnioittamisesta ja hyökkäyksistä 
demokraattisesti valittuja oppositiojohtajia, 
toimittajia, opiskelijoita ja ihmisoikeuksien 
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nämä maat ovat EU:n keskeisiä liittolaisia 
ja kumppaneita; ilmaisee vakavan 
huolensa demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen puutteellisesta 
kunnioittamisesta ja hyökkäyksistä 
demokraattisesti valittuja oppositiojohtajia, 
toimittajia, opiskelijoita ja ihmisoikeuksien 
puolustajia vastaan, erityisesti 
ympäristökysymysten parissa 
työskenteleviä henkilöitä ja heidän 
asianajajiaan vastaan; 

puolustajia vastaan, erityisesti 
ympäristökysymysten parissa 
työskenteleviä henkilöitä ja heidän 
asianajajiaan vastaan; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/4

Tarkistus 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0266/2020
David McAllister
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2206(INI))

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. korostaa tukevansa sellaisen 
yhteisen puolustuspolitiikan vaiheittaista 
määrittelemistä ja edistämistä, jolla 
pyritään lujittamaan YTPP:tä ja sen 
perussopimuksissa vahvistettuja tavoitteita 
ja tehtäviä kohti täysimittaista 
puolustusunionia, jossa tunnustetaan 
puolueettomien maiden erityinen 
perussopimuksiin perustuva asema ja joka 
perustuu selkeisiin strategisiin tavoitteisiin 
ja suuntautuu kohti ihmisten turvallisuutta 
ja kestävää rauhaa; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä aloitetta strategisen 
kompassin hyväksymisestä vuonna 2022; 
korostaa tarvetta vahvistaa edelleen EU:n 
ja Naton välisiä suhteita korostaen niiden 
yhteensopivuutta ja strategista merkitystä 
toisilleen; kehottaa Euroopan maita 
investoimaan enemmän 
puolustusvalmiuksiinsa, tasapainottamaan 
vastuita Naton sisällä ja olemaan 
tasavertaisempi kumppani Yhdysvalloille; 
toteaa, että YTPP:n operaatiot edistävät 
kansainvälistä rauhaa, turvallisuutta ja 
vakautta; kiittää edistymisestä Euroopan 
rauhanrahaston perustamisessa; korostaa 
tarvetta mennä julistuksia pidemmälle ja 
toteuttaa toimia, erityisesti tarjoamalla 
EU:lle aidosti eurooppalainen 
puolustusteollinen perusta Euroopan 
puolustusrahastolla, jolla on tarvittavat 
määrärahat, ja varmistamalla, että pysyvä 

57. korostaa tukevansa sellaisen 
yhteisen puolustuspolitiikan vaiheittaista 
määrittelemistä ja edistämistä, jolla 
pyritään lujittamaan YTPP:tä ja sen 
perussopimuksissa vahvistettuja tavoitteita 
ja tehtäviä, jotta voidaan vakiinnuttaa 
puolustusta koskeva luotettava ja tiivis 
yhteistyö, jossa tunnustetaan 
puolueettomien maiden erityinen 
perussopimuksiin perustuva asema ja joka 
perustuu selkeisiin strategisiin tavoitteisiin 
ja suuntautuu kohti ihmisten turvallisuutta 
ja kestävää rauhaa; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä aloitetta strategisen 
kompassin hyväksymisestä vuonna 2022; 
korostaa tarvetta vahvistaa edelleen EU:n 
ja Naton välisiä suhteita korostaen niiden 
yhteensopivuutta ja strategista merkitystä 
toisilleen; kehottaa Euroopan maita 
investoimaan enemmän 
puolustusvalmiuksiinsa, tasapainottamaan 
vastuita Naton sisällä ja olemaan 
tasavertaisempi kumppani Yhdysvalloille; 
toteaa, että YTPP:n operaatiot edistävät 
kansainvälistä rauhaa, turvallisuutta ja 
vakautta; kiittää edistymisestä Euroopan 
rauhanrahaston perustamisessa; korostaa 
tarvetta mennä julistuksia pidemmälle ja 
toteuttaa toimia, erityisesti tarjoamalla 
EU:lle aidosti eurooppalainen 
puolustusteollinen perusta moninaisilla 
eurooppalaisilla yhteistyöhankkeilla, jotka 
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rakenteellinen yhteistyö, jolla pyritään 
EU:n strategiseen riippumattomuuteen, 
pannaan nopeammin ja 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta EU 
voi edistää yhdennetympiä 
puolustustarvikkeiden sisämarkkinoita; 
korostaa, että on tärkeää järjestää 
osallistavia monen sidosryhmän kuulemisia 
yhteisen strategisen turvallisuus- ja 
puolustuskulttuurin edistämiseksi;

koskevat puolustusalan tutkimusta, 
kehittämistä, hankintoja ja huoltotoimia, 
jotka kattavat toimitusvarmuutta koskevat 
järjestelyt, ja varmistamalla, että pysyvä 
rakenteellinen yhteistyö, jolla pyritään 
täysin toimivaan ja erittäin luotettavaan 
YTPP:hen, pannaan nopeammin ja 
johdonmukaisemmin täytäntöön siten, että 
EU voi edistää yhdennetympiä 
puolustustarvikkeiden sisämarkkinoita; 
korostaa, että on tärkeää järjestää 
osallistavia monen sidosryhmän kuulemisia 
yhteisen strategisen turvallisuus- ja 
puolustuskulttuurin edistämiseksi;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/5

Tarkistus 5
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0266/2020
David McAllister
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2206(INI))

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:llä on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
turvallisuusriskit, joita aiheuttavat 
autoritaariset hallinnot, muut kuin 
valtiolliset toimijat, ilmastonmuutos, 
kyberuhkat, CBRN-iskut, hybridiuhkat, 
mukaan lukien tekoälyn laajempi käyttö, 
disinformaatiokampanjat, avaruuskilpailu 
ja avaruuden militarisointi, uudet 
teknologiat, terrorismi ja hallitsemattomat 
muuttovirrat sekä jo vakiintuneet 
geopoliittiset haasteet; korostaa, että EU:n 
on edistyttävä hybridiuhkien määrittelyssä 
ja tunnustamisessa; kehottaa EU:ta 
lisäämään tietoisuutta näistä uhkista ja 
kehittämään yhteistä selviytymiskykyä; 
korostaa, että tällaisia uhkia voidaan torjua 
ainoastaan koordinoidulla toiminnalla ja 
oikea-aikaisilla ja riittävillä investoinneilla 
eurooppalaiseen tutkimukseen ja 
innovointiin; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että parlamentti on perustanut 
tekoälyä digitaalisella aikakaudella 
käsittelevän erityisvaliokunnan foorumiksi, 
jolla käsitellään tekoälyyn liittyviä 
strategisia kysymyksiä; pitää tärkeänä 
varmistaa parempi yhteys EU:n 
politiikkojen sisäisten ja ulkoisten osa-
alueiden välillä, jotta EU:n politiikat 
palvelevat YUTP:n tavoitteiden, EU:n 

63. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:llä on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
turvallisuusriskit, joita aiheuttavat 
autoritaariset hallinnot, muut kuin 
valtiolliset toimijat, ilmastonmuutos, 
kyberuhkat, CBRN-iskut, hybridiuhkat, 
mukaan lukien tekoälyn laajempi käyttö, 
disinformaatiokampanjat, avaruuskilpailu 
ja avaruuden militarisointi, uudet 
teknologiat, populismi ja terrorismi sekä jo 
vakiintuneet geopoliittiset haasteet; 
korostaa, että EU:n on edistyttävä 
hybridiuhkien määrittelyssä ja 
tunnustamisessa; kehottaa EU:ta lisäämään 
tietoisuutta näistä uhkista ja kehittämään 
yhteistä selviytymiskykyä; korostaa, että 
tällaisia uhkia voidaan torjua ainoastaan 
koordinoidulla toiminnalla ja oikea-
aikaisilla ja riittävillä investoinneilla 
eurooppalaiseen tutkimukseen ja 
innovointiin; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että parlamentti on perustanut 
tekoälyä digitaalisella aikakaudella 
käsittelevän erityisvaliokunnan foorumiksi, 
jolla käsitellään tekoälyyn liittyviä 
strategisia kysymyksiä; pitää tärkeänä 
varmistaa parempi yhteys EU:n 
politiikkojen sisäisten ja ulkoisten osa-
alueiden välillä, jotta EU:n politiikat 
palvelevat YUTP:n tavoitteiden, EU:n 
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energiapolitiikka mukaan lukien, 
saavuttamista;

energiapolitiikka mukaan lukien, 
saavuttamista;

Or. en


