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13.1.2021 A9-0266/16

Tarkistus 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
ECR-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista, covid-19-pandemia ja 
odotettavissa olevat tulevat haasteet 
mukaan lukien, ja arvioida uudelleen 
YUTP:n tavoitteita ja välineitä; korostaa, 
että kehittäessään edelleen yhteistyötään 
kansainvälisten kumppaneiden ja 
liittolaisten kanssa EU:n on nopeutettava 
ulkoasioita koskevaa päätöksentekoa ja 
kykyään työskennellä samanmielisten 
kumppaneiden kanssa monenvälisyyttä 
vahvistaen ja vahvistettava strategisia 
valmiuksiaan toimia, tarvittaessa myös 
itsenäisesti; korostaa, että EU:lla on 
velvollisuus muokata strategista 
riippumattomuuttaan yhteistä diplomatiaa, 
turvallisuutta ja puolustusta koskevissa 
kysymyksissä sekä taloutta, terveyttä ja 
kauppaa koskevissa asioissa, jotta voidaan 
vastata moniin yhteisiin haasteisiin, jotka 
liittyvät sen intressien, normien ja arvojen 
puolustamiseen pandemian jälkeisessä 
maailmassa; korostaa siksi, että Euroopan 
maiden on säilytettävä kykynsä tehdä 
päätöksiä ja toimia yksin; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan nopeasti 
täytäntöön uuden asetuksen ja soveltamaan 
sitä tehokkaasti, jotta voidaan perustaa 
mekanismeja ulkomaisten investointien 
seulomiseksi kriittisillä aloilla; kannustaa 

9. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista, covid-19-pandemia ja 
odotettavissa olevat tulevat haasteet 
mukaan lukien, ja arvioida uudelleen 
YUTP:n tavoitteita ja välineitä; korostaa, 
että kehittäessään edelleen yhteistyötään 
kansainvälisten kumppaneiden ja 
liittolaisten kanssa EU:n on nopeutettava 
ulkoasioita koskevaa päätöksentekoa ja 
kykyään työskennellä samanmielisten 
kumppaneiden kanssa monenvälisyyttä 
vahvistaen ja vahvistettava strategisia 
valmiuksiaan toimia, tarvittaessa myös 
itsenäisesti; korostaa, että EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden olisi keskityttävä yhteistä 
diplomatiaa, turvallisuutta ja puolustusta 
koskeviin kysymyksiin sekä taloutta, 
terveyttä ja kauppaa koskeviin asioihin, 
jotta voidaan vastata moniin yhteisiin 
haasteisiin, jotka liittyvät sen intressien, 
normien ja arvojen puolustamiseen 
pandemian jälkeisessä maailmassa; 
korostaa siksi, että Euroopan maiden on 
säilytettävä kykynsä tehdä päätöksiä ja 
toimia yksin; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan nopeasti täytäntöön uuden 
asetuksen ja soveltamaan sitä tehokkaasti, 
jotta voidaan perustaa mekanismeja 
ulkomaisten investointien seulomiseksi 
kriittisillä aloilla; kannustaa EU:n 
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EU:n jäsenvaltioita perustamaan uuden 
monenvälisen yhteistyön foorumin 
hyödyntämällä monenvälisen strategisen 
vientivalvonnan koordinointikomitean 
kokemusta, jotta voidaan seurata ja valvoa 
teknologian vientiä, kauppavirtoja ja 
arkaluonteisia investointeja huolta 
herättäviin maihin;

jäsenvaltioita perustamaan uuden 
monenvälisen yhteistyön foorumin 
hyödyntämällä monenvälisen strategisen 
vientivalvonnan koordinointikomitean 
kokemusta, jotta voidaan seurata ja valvoa 
teknologian vientiä, kauppavirtoja ja 
arkaluonteisia investointeja huolta 
herättäviin maihin;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/17

Tarkistus 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
ECR-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
käynnistämään pikaisesti keskustelut 
mahdollisuudesta siirtyä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin 
tietyillä YUTP:n aloilla, kuten 
ihmisoikeuskysymyksiä ja pakotteita 
koskevissa päätöksissä, konkreettisena 
keinona vahvistaa EU:n vaikutusvaltaa 
maailmassa;

13. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; korostaa, että yksimielisyys 
YUTP:tä koskevissa kysymyksissä 
vahvistaa yhteisvastuuta EU:ssa ja antaa 
EU:lle vahvemman valtuutuksen 
maailmanlaajuisia toimia varten;

Or. en
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Tarkistus 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
ECR-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että EU:lle on tärkeää 
sitoutua tukemaan kumppaniensa 
itsemääräämisoikeutta, riippumattomuutta 
ja alueellista koskemattomuutta niiden 
kansainvälisesti tunnustettujen rajojen 
sisällä; on huolissaan uusien 
konfliktialueiden lisääntymisestä EU:n 
lähimmässä naapurustossa sekä jäätyneistä 
konflikteista ja Venäjän federaation 
jatkuvasta itsenäisille valtioille kuuluvien 
alueiden tosiasiallisesta miehittämisestä; 
tuomitsee jälleen Venäjän Ukrainaan 
kohdistaman aggressiivisen politiikan, sen 
kielteisen roolin useissa jäätyneissä 
konflikteissa ja sen painostuksen joitakin 
EU:n välittömässä naapurustossa sijaitsevia 
maita kohtaan sekä Krimin tataarien 
oikeuksien loukkaamisen, Asovanmeren 
saarron, Ukrainan kaasukenttien jatkuvan 
takavarikoinnin Mustallamerellä ja 
Georgian ja Moldovan alueellisen 
koskemattomuuden loukkaamisen; on 
edelleen täysin sitoutunut politiikkaansa, 
jonka mukaan Krimin laitonta liittämistä ei 
tunnusteta; kehottaa Venäjää kantamaan 
vastuunsa, käyttämään vaikutusvaltaansa 
Venäjän tukemiin separatisteihin ja 
panemaan Minskin sopimusten mukaiset 
sitoumuksensa täysimääräisesti täytäntöön; 
korostaa, että EU:n on tehostettava 
toimiaan jäätyneiden konfliktien 

23. korostaa, että EU:lle on tärkeää 
sitoutua tukemaan kumppaniensa 
itsemääräämisoikeutta, riippumattomuutta 
ja alueellista koskemattomuutta niiden 
kansainvälisesti tunnustettujen rajojen 
sisällä; on huolissaan uusien 
konfliktialueiden lisääntymisestä EU:n 
lähimmässä naapurustossa sekä jäätyneistä 
konflikteista ja Venäjän federaation 
jatkuvasta itsenäisille valtioille kuuluvien 
alueiden tosiasiallisesta miehittämisestä; 
tuomitsee jälleen Venäjän Ukrainaan 
kohdistaman aggressiivisen politiikan, sen 
kielteisen roolin useissa jäätyneissä 
konflikteissa ja sen painostuksen joitakin 
EU:n välittömässä naapurustossa sijaitsevia 
maita kohtaan sekä Krimin tataarien 
oikeuksien loukkaamisen, Asovanmeren 
saarron, Ukrainan kaasukenttien jatkuvan 
takavarikoinnin Mustallamerellä ja 
Georgian ja Moldovan alueellisen 
koskemattomuuden loukkaamisen; on 
edelleen täysin sitoutunut politiikkaansa, 
jonka mukaan Krimin laitonta liittämistä ei 
tunnusteta; kehottaa Venäjää kantamaan 
vastuunsa, käyttämään vaikutusvaltaansa 
Venäjän tukemiin separatisteihin ja 
panemaan Minskin sopimusten mukaiset 
sitoumuksensa täysimääräisesti täytäntöön; 
korostaa, että EU:n on tehostettava 
toimiaan jäätyneiden konfliktien 
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rauhanomaisessa ratkaisemisessa, myös 
vuoropuhelussa asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa, edistettävä aktiivisesti 
ratkaisuja, jotka perustuvat kansainvälisen 
oikeuden normeihin ja periaatteisiin, YK:n 
peruskirjaan ja Etyjin Helsingin 
päätösasiakirjaan vuodelta 1975, ja 
lisättävä tukea konfliktista kärsiville 
siviileille, maan sisäisesti siirtymään 
joutuneille henkilöille ja pakolaisille; 

rauhanomaisessa ratkaisemisessa, myös 
vuoropuhelussa asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa, edistettävä aktiivisesti 
ratkaisuja, jotka perustuvat kansainvälisen 
oikeuden normeihin ja periaatteisiin, YK:n 
peruskirjaan ja Etyjin Helsingin 
päätösasiakirjaan vuodelta 1975, ja 
lisättävä tukea konfliktista kärsiville 
siviileille, maan sisäisesti siirtymään 
joutuneille henkilöille ja pakolaisille; vaatii 
niin ikään, että Venäjän federaatio 
lakkauttaa Georgialle kuuluvien 
Abhasian sekä Tshinvalin alueen / Etelä-
Ossetian alueiden miehityksen ja että se 
lopettaa molempien alueiden tosiasiallisen 
liittämisen Venäjän hallintoon;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Tarkistus 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
ECR-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 25 a. korostaa, että EU:n on 
kiinnitettävä enemmän huomiota 
meneillään olevaan Syyrian konfliktiin ja 
pyrittävä saattamaan oikeuden eteen 
Syyrian hallinnon jäsenet ja sen 
liittolaiset, erityisesti Venäjältä ja Iranista 
tulevat liittolaiset, jotka ovat vastuussa 
lukuisista sotarikoksista vuodesta 2011 
lähtien; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Tarkistus 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
ECR-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä parempi geopoliittinen ja 
kokonaisstrategia lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon jatkuva 
demokraattinen taantuminen ja Turkin 
entistä määrätietoisempi ulkopolitiikka, 
joka lisää osaltaan jännitteitä ja aiheuttaa 
epävakautta, joka horjuttaa alueellista 
rauhaa ja vakautta itäisellä Välimerellä, 
Lähi-idässä ja Etelä-Kaukasiassa, sekä 
Turkin rooli Syyrian, Irakin, Libyan ja 
Vuoristo-Karabahin konflikteissa;

32. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä parempi geopoliittinen ja 
kokonaisstrategia lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon jatkuva 
demokraattinen taantuminen ja Turkin 
entistä määrätietoisempi ulkopolitiikka, 
joka toisinaan lisää osaltaan jännitteitä ja 
aiheuttaa epävakautta, joka horjuttaa 
alueellista rauhaa ja vakautta itäisellä 
Välimerellä, Lähi-idässä ja Etelä-
Kaukasiassa, sekä Turkin rooli Syyrian, 
Irakin, Libyan ja Vuoristo-Karabahin 
konflikteissa; katsoo, että on otettava 
huomioon Turkin rooli tärkeänä 
alueellisena kumppanina ja Nato-
liittolaisena sekä Turkin ja Venäjän 
kasvava kilpailu alueella;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Tarkistus 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
ECR-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa yhteisen kattavan 
toimintasuunnitelman allekirjoittaneita 
Ranskaa, Saksaa ja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa sekä EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita vahvistamaan 
yhtenäisyyttään, pelotevaikutustaan ja 
selviytymiskykyään kolmansien maiden 
toissijaisten pakotteiden varalta ja 
toteuttamaan toimenpiteitä EU:n 
oikeutettujen intressien turvaamiseksi 
muun muassa saattamalla täysin toimivaksi 
kauppavaihtoa tukeva INSTEX-väline 
(Instrument in Support of Trade 
Exchanges); suhtautuu torjuvasti siihen, 
että Yhdysvallat määrää uudelleen 
yksipuolisia ekstraterritoriaalisia pakotteita 
sen vetäydyttyä yhteisestä kattavasta 
toimintasuunnitelmasta, koska tämä 
heikentää EU:n oikeutettuja taloudellisia ja 
ulkopoliittisia intressejä erityisesti 
estämällä humanitaarista kauppaa Iranin 
kanssa covid-19-pandemian aikana; 
kehottaa Yhdysvaltoja liittymään ehdoitta 
uudelleen yhteiseen kattavaan 
toimintasuunnitelmaan ja samanaikaisesti 
Irania olisi kehotettava noudattamaan 
uudelleen täysimääräisesti sopimuksen 
mukaisia sitoumuksiaan;

30. kehottaa yhteisen kattavan 
toimintasuunnitelman allekirjoittaneita 
Ranskaa, Saksaa ja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa sekä EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita vahvistamaan 
yhtenäisyyttään, pelotevaikutustaan ja 
selviytymiskykyään kolmansien maiden 
toissijaisten pakotteiden varalta ja 
toteuttamaan toimenpiteitä EU:n 
oikeutettujen intressien turvaamiseksi 
muun muassa saattamalla täysin toimivaksi 
kauppavaihtoa tukeva INSTEX-väline 
(Instrument in Support of Trade 
Exchanges); suhtautuu torjuvasti siihen, 
että Yhdysvallat määrää uudelleen 
yksipuolisia ekstraterritoriaalisia pakotteita 
sen vetäydyttyä yhteisestä kattavasta 
toimintasuunnitelmasta, koska tämä 
heikentää EU:n oikeutettuja taloudellisia ja 
ulkopoliittisia intressejä erityisesti 
estämällä humanitaarista kauppaa Iranin 
kanssa covid-19-pandemian aikana; 
kehottaa Yhdysvaltoja liittymään ehdoitta 
uudelleen yhteiseen kattavaan 
toimintasuunnitelmaan ja samanaikaisesti 
Irania olisi kehotettava noudattamaan 
uudelleen täysimääräisesti sopimuksen 
mukaisia sitoumuksiaan; tuomitsee tässä 
yhteydessä Iranin päätöksen aloittaa 
uraanin rikastaminen 20 prosenttiin, 
mikä rikkoo suoraan ja vakavasti 
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ydinsopimusta;

Or. en


