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Tarkistus 1
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan 2 artiklan 
4 momentin,

Or. en

Tarkistus 2
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselman 2131 
(XX) valtioiden sisäisiin asioihin 
puuttumisen kieltoa ja niiden 
itsenäisyyden ja suvereniteetin 
suojaamista koskevasta julistuksesta,

Or. en

Tarkistus 3
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselman 1514 
(xv) ”Itsenäisyyden myöntämistä 
siirtomaille ja siirtomaakansoille koskeva 
julistus”,
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Or. en

Tarkistus 4
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2018 
annetut neuvoston päätelmät nuorisosta, 
rauhasta ja turvallisuudesta sekä 
5. kesäkuuta 2020 annetut neuvoston 
päätelmät nuorten roolista ulkoisessa 
toiminnassa;

Or. en

Tarkistus 5
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston 
17. toukokuuta 2019 tekemän päätöksen 
(YUTP) 2019/797 unionia tai sen 
jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten 
vastaisista rajoittavista toimenpiteistä1,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2017 
hyväksytyt neuvoston päätelmät yhteistä 
diplomaattista vastausta haitallisiin 
kybertoimiin koskevista puitteista ja 
neuvoston 17. toukokuuta 2019 tekemän 
päätöksen (YUTP) 2019/797 unionia tai 
sen jäsenvaltioita uhkaavien 
kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista 
toimenpiteistä1,

_________________ _________________
1 EUVL L 129I, 17.5.2019, s. 13. 1 EUVL L 129I, 17.5.2019, s. 13.

Or. en
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Tarkistus 6
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan sekä Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön 
Helsingin päätösasiakirjan vuodelta 1975,

Or. en

Tarkistus 7
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneen 
kuningaskunnan Euroopan unionista 
eroamisen merkittävän vaikutuksen EU:n 
puolustusvoimavaroihin yhtenä EU:n 
tehokkaimmista sotilasmahdeista,

Or. en

Tarkistus 8
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Venäjän 
toteuttaman Krimin laittoman 
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miehityksen ja liittämisen Venäjään,

Or. en

Tarkistus 9
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Venäjän 
toteuttamat jäsenvaltioiden ilmatilan ja 
merirajojen loukkaukset,

Or. en

Tarkistus 10
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon keskipitkän 
kantaman ydinaseita koskevan INF-
sopimuksen, Venäjän jatkuvat 
sopimusrikkomukset, maasta laukaistavia 
risteilyohjuksia koskevan 9M729-
järjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto 
mukaan lukien, sekä sitä seuranneen 
Yhdysvaltojen vetäytymisen sopimuksesta,

Or. en

Tarkistus 11
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Kiinan kasvavan 
taloudellisen ja sotilaallisen läsnäolon 
Välimeren maissa ja Afrikan maissa,

Or. en

Tarkistus 12
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 f viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kotimaisen ja 
ulkomaisen terrorismin uhan pääasiassa 
Isisin kaltaisten ryhmien taholta,

Or. en

Tarkistus 13
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 g viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tekoälyn, 
avaruusvoimavarojen ja kvanttilaskennan 
kaltaiset uudet teknologiat, jotka tarjoavat 
uusia mahdollisuuksia ihmiskunnalle 
mutta joihin liittyy myös uusia puolustus- 
ja ulkopoliittisia haasteita, jotka 
edellyttävät selkeää strategiaa ja 
liittolaisten välistä yhteisymmärrystä,

Or. en
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Tarkistus 14
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
päätöslauselmat 3212 (1974), 32/15 
(1977), 33/15 (1978), 34/30 (1979), 37/253 
(1983), 353 (1974), 361 (1975), 367 
(1975), 458 (1979), 541 (1983), 550 
(1984), 649 (1990), 716 (1991), 750 
(1992), 774 (1992), 789 (1992), 889 
(1993), 939 (1994), 1032 (1995), 1062 
(1996), 1996 (1999), 1250 (1999),

Or. en

Tarkistus 15
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmat 2009(2011), 2095(2013) 
ja 2174(2014),

Or. en

Tarkistus 16
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
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olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen tukemiseen;

olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan, yhteistyön ja turvallisuuden 
ylläpitämiseen YK:n peruskirjan 
periaatteiden ja arvojen pohjalta ja 
kansainvälistä sääntöihin perustuvaa 
järjestystä noudattaen;

Or. en

Tarkistus 17
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen tukemiseen;

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen tukemiseen YK:n peruskirjan 
ja SEU-sopimuksen 21 artiklan 
tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 18
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen vaikuttaja rauhan 
puolesta, kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
oikeuden ja turvallisuuden ylläpitämiseen, 
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sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen tukemiseen;

ja toistaa kantansa, jonka mukaan se 
tukee aktiivisesti monenvälisyyttä ja 
sääntöihin perustuvaa kansainvälistä 
järjestystä;

Or. en

Tarkistus 19
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen tukemiseen;

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä toimissaan ja 
politiikoissaan ottamaan huomioon 
jäsenvaltioiden kannan, jolla pyritään 
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden 
ylläpitämiseen ja sääntöihin perustuvan 
kansainvälisen järjestyksen tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 20
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen tukemiseen;

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan ja 
todellisen monenvälisyyden puolesta, ja 
kehottaa sitä pyrkimään toimissaan ja 
politiikoissaan kansainvälisen rauhan, 
turvallisuuden, maailmanlaajuisen 
vakauden ylläpitämiseen ja sääntöihin 
perustuvan kansainvälisen järjestyksen 
tukemiseen;

Or. en
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Tarkistus 21
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen tukemiseen;

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen, 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen tukemiseen ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen;

Or. en

Tarkistus 22
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen tukemiseen;

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen ja demokratian tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 23
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen tukemiseen;

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan ja 
turvallisuuden puolesta, ja kehottaa sitä 
pyrkimään toimissaan ja politiikoissaan 
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden 
ylläpitämiseen ja sääntöihin perustuvan 
kansainvälisen järjestyksen tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 24
Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena 
on olla maailmanlaajuinen toimija 
rauhan puolesta, ja kehottaa sitä 
pyrkimään toimissaan ja politiikoissaan 
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden 
ylläpitämiseen ja sääntöihin perustuvan 
kansainvälisen järjestyksen tukemiseen;

1. muistuttaa, että EU on yksi 
tärkeimmistä maailmanlaajuisista 
toimijoista, joka puolustaa rauhaa, ja 
kehottaa sitä pyrkimään toimissaan ja 
politiikoissaan kansainvälisen rauhan ja 
turvallisuuden ylläpitämiseen ja sääntöihin 
perustuvan kansainvälisen järjestyksen 
tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 25
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on 
olla maailmanlaajuinen toimija rauhan 
puolesta, ja kehottaa sitä pyrkimään 
toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen 
rauhan ylläpitämiseen ja kansainvälisen 
oikeuden tukemiseen;
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järjestyksen tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 26
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että EU:n strategisesta 
riippumattomuudesta on tullut entistä 
tärkeämpää covid-19-pandemian 
yhteydessä, kun Euroopan kansalaisten 
turvallisuus on vaarantunut, koska 
riippuvuus kolmansista maista tulevista 
lääkkeistä tai lääkinnällisistä laitteista on 
suhteettoman suurta; katsoo, että unionin 
turvallisuushaasteisiin vastaaminen 
riippuu ennen kaikkea sen kyvystä 
arvioida kriisitilannetta ja tehdä päätöksiä 
itsenäisesti, mikä voidaan saavuttaa vain 
kehittämällä ja vahvistamalla sen 
strategista riippumattomuutta, valmiuksia 
ja kykyä työskennellä strategisissa 
kumppanuuksissa muiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 27
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, 
jossa supervallat ovat epäluotettavia, 

Poistetaan.
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ainoastaan unionin yhteisellä 
painoarvolla voidaan saavuttaa rauha, 
ihmisten turvallisuus, kestävä kehitys ja 
demokratia;

Or. en

Tarkistus 28
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
saavuttaa rauha, ihmisten turvallisuus, 
kestävä kehitys ja demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla 
yhteistyössä samanmielisten 
kumppaneiden kanssa voidaan saavuttaa 
rauha, ihmisten turvallisuus, kestävä 
kehitys ja demokratia; suhtautuu tässä 
epävakaassa tilanteessa myönteisesti 
Euroopan turvallisuutta koskevien 
transatlanttisten sitoumusten suureen 
kasvuun, erityisesti Yhdysvaltojen 
European Deterrence Initiative -aloitteen 
määrärahojen lisäämiseen 6 miljardilla 
eurolla sekä Yhdysvaltojen ja Kanadan 
sotilaallisen läsnäolon (Enhanced 
Forward Military Presence) 
vahvistamiseen Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 29
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
saavuttaa rauha, ihmisten turvallisuus, 
kestävä kehitys ja demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
saavuttaa rauha, ihmisten turvallisuus, 
kestävä kehitys ja demokratia; muistuttaa, 
että vain vahva ja yhtenäinen Euroopan 
unioni, jolla on riippumattomat ulko-, 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikat, voi 
toimia vahvassa roolissa uudessa 
geopoliittisessa ympäristössä;

Or. en

Tarkistus 30
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
saavuttaa rauha, ihmisten turvallisuus, 
kestävä kehitys ja demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa ja 
ennakoimattomammassa maailmassa, 
jossa supervallat ovat epäluotettavia, 
ainoastaan unionin yhteisellä painoarvolla 
voidaan saavuttaa rauha, ihmisten 
turvallisuus, kestävä kehitys, vaurautta ja 
sen kansalaisten vapaus, perusoikeuksien 
ja -arvojen kunnioittaminen ja 
demokratia;

Or. en

Tarkistus 31
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
saavuttaa rauha, ihmisten turvallisuus, 
kestävä kehitys ja demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset maailmanlaajuiseen, 
alueelliseen ja kansalliseen 
turvallisuuteen ja vakauteen kohdistuvat 
uhat, joita EU voi kohdata yhä 
moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla ja tiiviissä 
yhteistyössä samanmielisten 
demokratioiden kanssa voidaan saavuttaa 
rauha, ihmisten turvallisuus, kestävä 
kehitys ja demokratia;

Or. en

Tarkistus 32
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, 
jossa supervallat ovat epäluotettavia, 
ainoastaan unionin yhteisellä painoarvolla 
voidaan saavuttaa rauha, ihmisten 
turvallisuus, kestävä kehitys ja 
demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU kohtaa yhä 
moninapaisemmassa ja 
ennakoimattomammassa ympäristössä, 
jossa globaalit ja alueelliset voimat ovat 
itsevarmempia, ainoastaan unionin ja 
jäsenvaltioiden yhteisellä painoarvolla 
voidaan kehittää entistä vankempaa 
YTPP:tä, jotta sillä olisi nykyistä 
merkittävämpi asema kansainvälisellä 
näyttämöllä;

Or. en

Tarkistus 33
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Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
saavuttaa rauha, ihmisten turvallisuus, 
kestävä kehitys ja demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhdessä transatlanttisen liittolaisensa 
kanssa yhä moninapaisemmassa 
maailmassa, jossa kilpailevat supervallat 
ovat epäluotettavia, ainoastaan 
jäsenvaltioiden ja unionin yhteisellä 
painoarvolla voidaan saavuttaa rauha, 
ihmisten turvallisuus, kestävä kehitys ja 
demokratia;

Or. en

Tarkistus 34
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
saavuttaa rauha, ihmisten turvallisuus, 
kestävä kehitys ja demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
varmistaa EU:n jäsenvaltioiden 
turvallisuus ja saavuttaa rauha, ihmisten 
turvallisuus, kestävä kehitys ja demokratia;

Or. en

Tarkistus 35
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
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2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
saavuttaa rauha, ihmisten turvallisuus, 
kestävä kehitys ja demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU kohtaa yhä 
moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisen painoarvon kautta 
eurooppalaisilla toimijoilla on 
mahdollisuus saavuttaa rauha, ihmisten 
turvallisuus, kestävä kehitys ja demokratia;

Or. en

Tarkistus 36
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, 
jossa supervallat ovat epäluotettavia, 
ainoastaan unionin yhteisellä painoarvolla 
voidaan saavuttaa rauha, ihmisten 
turvallisuus, kestävä kehitys ja demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
moninapaisessa maailmassa, jolla on 
uudistusvaltaa, ainoastaan unionin 
yhteisellä painoarvolla ja tiiviissä 
yhteistyössä samanmielisten 
kumppaneiden kanssa voidaan saavuttaa 
rauha, ihmisten turvallisuus, kestävä 
kehitys ja demokratia;

Or. en

Tarkistus 37
Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, 
ainoastaan unionin yhteisellä painoarvolla 
voidaan saavuttaa rauha, ihmisten 
turvallisuus, kestävä kehitys ja demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset, lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
liittoutumat ja vallan tasapaino 
muuttuvat, unionin yhteisellä painoarvolla 
voidaan saavuttaa rauha, ihmisten 
turvallisuus, kestävä kehitys ja demokratia;

Or. en

Tarkistus 38
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
saavuttaa rauha, ihmisten turvallisuus, 
kestävä kehitys ja demokratia;

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, unionin 
yhteisellä painoarvolla voidaan edistää 
rauhaa, ihmisten turvallisuutta, kestävää 
kehitystä ja demokratiaa;

Or. en

Tarkistus 39
Bart Groothuis, Malik Azmani, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
supervallat ovat epäluotettavia, ainoastaan 
unionin yhteisellä painoarvolla voidaan 
saavuttaa rauha, ihmisten turvallisuus, 

2. korostaa, että kun otetaan 
huomioon nykyiset ja lisääntyvät 
monitahoiset uhat, joita EU voi kohdata 
yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa 
on useita supervaltoja, ainoastaan unionin 
yhteisellä painoarvolla voidaan saavuttaa 
rauha, turvallisuus, kestävä kehitys ja 
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kestävä kehitys ja demokratia; demokratia;

Or. en

Tarkistus 40
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. panee merkille, että Euroopan 
unionin strategisen ympäristön pysyvä 
huonontuminen vaikuttaa suoraan tai 
epäsuorasti jäsenvaltioiden ja 
kansalaisten turvallisuuteen,

Or. en

Tarkistus 41
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa, että tässä epävakaassa ja 
ennakoimattomassa ympäristössä 
unionilla on entistä suurempi tehtävä 
suojella kansalaisiaan ja arvojaan 
monenvälisiltä uhkilta, riskeiltä ja 
haasteilta turvallisuuden ja puolustuksen 
alalla;

Or. en

Tarkistus 42
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. on vahvasti vakuuttunut siitä, että 
unionin turvallisuushaasteisiin on 
vastattava ensisijaisesti rakentamalla sen 
strategista riippumattomuutta, joka 
perustuu unionin kykyyn vahvistaa 
vapautta arvioida, tehdä päätöksiä ja 
toteuttaa toimia silloin, kun olosuhteet 
sitä edellyttävät, puolustaakseen etujaan 
ja arvojaan liittoutumia ja 
kumppanuuksia täysimääräisesti 
kunnioittaen;

Or. en

Tarkistus 43
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU 
on edelleen sitoutunut lisäämään 
valmiuksiaan toimia globaalina 
turvallisuuden takaajana YTPP-
operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 44
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU 
on edelleen sitoutunut lisäämään 
valmiuksiaan toimia globaalina 
turvallisuuden takaajana YTPP-
operaatioidensa kautta, tukemaan kestävää 
rauhaa ja vaurautta sekä ratkaisemaan 
konflikteja eri puolilla maailmaa;

3. korostaa, että vaikka yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa on jonkin verran 
edistytty, YTPP-operaatioihin osoitettuja 
varoja on lisättävä; toteaa valitettavasti, 
että jotkin jäsenvaltiot eivät edelleenkään 
ole poliittisesti halukkaita osallistumaan 
EU:n YTPP-operaatioihin merkittävällä 
ja uskottavalla tavalla; kannustaa EU:ta 
lisäämään valmiuksiaan puolustaa itseään 
ja toimimaan globaalina turvallisuuden 
takaajana YTPP-operaatioidensa kautta, 
tukemaan kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

Or. en

Tarkistus 45
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään globaalia 
läsnäoloaan ja valmiuksiaan toimia 
turvallisuuden takaajana koulutusta ja 
valmiuksia kehittävien YTPP-
operaatioidensa kautta tavoitteenaan 
saavuttaa kestävä rauha, vakaus, 
turvallisuus sekä ratkaista konflikteja eri 
puolilla maailmaa; muistuttaa, että YTPP-
operaation toimeksiannot ovat kattavia ja 
niillä pyritään muun muassa edistämään 
turvallisuusalan ja oikeuslaitoksen 
uudistamista, vahvistamaan sotilas- ja 
poliisikoulutusta sekä parantamaan 
valvontaa;
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Or. en

Tarkistus 46
Bart Groothuis, Malik Azmani, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa; toistaa, että YTPP:llä 
edistetään myönteisesti EU:n 
itsemääräämisoikeutta ja toimintakykyä, 
koska EU:n jäsenvaltioilla on yhdessä 
enemmän vaikutusvaltaa kansakuntansa 
kohtaloon kuin yksittäisillä 
jäsenvaltioilla;

Or. en

Tarkistus 47
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Yoncheva, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
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YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa; pitää YTPP:tä tärkeänä 
keinona vahvistaa EU:n kykyä olla 
luotettavampi kumppani monenvälisessä 
sääntöihin perustuvassa järjestyksessä;

Or. en

Tarkistus 48
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa, erityisesti EU:n 
naapurialueilla;

Or. en

Tarkistus 49
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
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toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

toimia globaalina turvallisuuden edistäjänä 
ja takaajana YTPP-operaatioidensa kautta, 
tukemaan kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
osallistumaan aktiivisesti konfliktien 
ratkaisemiseen eri puolilla maailmaa;

Or. en

Tarkistus 50
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU 
on edelleen sitoutunut lisäämään 
valmiuksiaan toimia globaalina 
turvallisuuden takaajana YTPP-
operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

3. pitää hyvin valitettavana, että 
EU:n YTPP-operaatiot eivät ole 
edistäneet kestävää rauhaa ja vaurautta 
eivätkä ratkaisseet konflikteja eri puolilla 
maailmaa, vaan ne ovat itse asiassa 
edistäneet merkittävästi militarismia, 
rikastuttaneet aseteollisuutta ja 
pitkittäneet sodankäyntiä, epävakautta ja 
kurjuutta Euroopan rajojen ulkopuolella 
kansainvälisen oikeuden vastaisesti;

Or. en

Tarkistus 51
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
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kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
edistämään konfliktien ratkaisemista eri 
puolilla maailmaa;

Or. en

Tarkistus 52
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia itsenäisenä globaalina 
turvallisuuden takaajana YTPP-
operaatioidensa kautta, tukemaan kestävää 
rauhaa ja vaurautta sekä ratkaisemaan 
konflikteja eri puolilla maailmaa;

Or. en

Tarkistus 53
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana 
YTPP-operaatioidensa kautta, tukemaan 
kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen sitoutunut lisäämään valmiuksiaan 
toimia globaalina turvallisuuden takaajana, 
muun muassa YTPP-operaatioidensa 
kautta, tukemaan kestävää rauhaa ja 
vaurautta sekä ratkaisemaan konflikteja eri 
puolilla maailmaa;
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Or. en

Tarkistus 54
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on 
edelleen EU globaalina turvallisuuden 
takaajana YTPP-operaatioidensa kautta, 
tukemaan kestävää rauhaa ja vaurautta sekä 
ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

3. panee merkille yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutetun edistyksen; 
pitää myönteisenä, että jäsenvaltiot ovat 
edelleen sitoutuneet toimimaan globaalina 
turvallisuuden takaajana EU:n YTPP-
operaatioiden kautta, tukemaan kestävää 
rauhaa ja vaurautta sekä ratkaisemaan 
konflikteja eri puolilla maailmaa;

Or. en

Tarkistus 55
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. pitää myönteisenä sekä 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välinettä että Euroopan 
rauhanrahastoa koskevissa neuvotteluissa 
saavutettua edistystä ja katsoo, että 
molemmat antavat EU:lle 
mahdollisuuden vastata entistä 
nopeammin ja tehokkaammin 
turvallisuushaasteisiin, erityisesti koska 
ne parantavat EU:n kykyä vahvistaa 
kumppaneiden valmiuksia;

Or. en
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Tarkistus 56
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin ja tavoitetason 
selkeää määrittelyä varten neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin ja tavoitetason 
selkeää määrittelyä varten neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022; 
korostaa aikaisempia julkilausumia, 
joissa painotetaan, että EU:n on pikaisesti 
kehitettävä konkreettisia skenaarioita 
sotilas- ja siviilioperaatioita varten, jotta 
voidaan valmistella hyvin operatiivista ja 
myös poliittista tasoa;

Or. en

Tarkistus 57
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 

4. pitää valitettavana 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitusta, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
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yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; 
toteaa, että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin ja tavoitetason 
selkeää määrittelyä varten neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; toteaa, että 
”strateginen kompassi” tarjoaa suuntaviivat 
ja tavoitteet unionin strategisen analyysin 
ja tavoitetason selkeää määrittelyä varten 
neljällä keskeisellä alalla, jotka ovat 
kriisinhallinta, selviytymiskyky, 
voimavarat ja kumppanuudet, viimeistään 
vuonna 2022; korostaa, että EU:n olisi 
vastustettava aseteollisuuden ja muiden 
asianosaisten pyrkimyksiä militarisointiin 
ja että EU:n olisi kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti käytettävä diplomatiaa ja 
rauhanomaisia keinoja havaittujen 
haasteiden ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 58
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Yoncheva, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin ja tavoitetason 
selkeää määrittelyä varten neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strategisella kompasilla” tehostetaan 
ja ohjataan EU:n tavoitetason 
täytäntöönpanoa vuonna 2016 ja 
määritellään erityispyrkimykset ja -
tavoitteet neljällä keskeisellä alalla, jotka 
ovat kriisinhallinta, selviytymiskyky, 
voimavarat ja kumppanuudet, viimeistään 
vuonna 2022; toivoo, että strateginen 
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kompassi tasoittaa tietä kohti 
yhdenmukaisempaa strategista kulttuuria 
ja helpottaa siten unionin 
päätöksentekoa;

Or. en

Tarkistus 59
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin ja tavoitetason 
selkeää määrittelyä varten neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin ja tavoitetason 
selkeää määrittelyä varten neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022; 
painottaa, että tämä on vain ensimmäinen 
askel kohti sellaisen riippumattoman 
toimintakyvyn kehittämistä, joka 
vahvistaa EU:n strategista 
riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 60
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
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4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin ja tavoitetason 
selkeää määrittelyä varten neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian ja 
pitämään parlamentin tiiviisti mukana 
kaikissa asiaan liittyvissä prosesseissa; 
toteaa, että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin ja tavoitetason 
selkeää määrittelyä varten neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

Or. en

Tarkistus 61
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin ja tavoitetason 

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin selkeää määrittelyä 
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selkeää määrittelyä varten neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

varten niin, että siinä otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden näkemykset neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

Or. en

Tarkistus 62
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin ja tavoitetason 
selkeää määrittelyä varten neljällä 
keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

4. suhtautuu myönteisesti 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan vuoden 2020 
loppuun mennessä esitetään analyysi 
yhteisistä uhkista ja haasteista, jotka 
muodostavat perustan ”strategisen 
kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, 
että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin 
strategisen analyysin, strategisen 
lähestymistavan ja tavoitetason selkeää 
määrittelyä varten neljällä keskeisellä 
alalla, jotka ovat kriisinhallinta, 
selviytymiskyky, voimavarat ja 
kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

Or. en

Tarkistus 63
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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5. harkitsee ”strategisen kompassin” 
keskeisiä aloja koskevien mietintöjen ja 
suositusten laatimista parlamentaarisen 
ohjauksen antamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. harkitsee ”strategisen kompassin” 
keskeisiä aloja koskevien mietintöjen ja 
suositusten laatimista parlamentaarisen 
ohjauksen antamiseksi;

5. harkitsee ”strategisen kompassin” 
keskeisiä aloja koskevien mietintöjen ja 
suositusten laatimista parlamentaarisen 
ohjauksen antamiseksi; korostaa, että 
tarvitaan hyvin konkreettisia skenaarioita, 
joissa kuvataan, miten, milloin ja missä 
määrin erityisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 43 artiklan 1 kohta 
pannaan täytäntöön keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 65
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. harkitsee ”strategisen kompassin” 
keskeisiä aloja koskevien mietintöjen ja 
suositusten laatimista parlamentaarisen 
ohjauksen antamiseksi;

5. harkitsee ”strategisen kompassin” 
keskeisiä aloja koskevien mietintöjen ja 
suositusten laatimista parlamentaarisen 
ohjauksen antamiseksi ja tarvittavan 
demokraattisen valvonnan kehittämiseksi 
kompassin muodostamisen yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 66
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. harkitsee ”strategisen kompassin” 
keskeisiä aloja koskevien mietintöjen ja 
suositusten laatimista parlamentaarisen 
ohjauksen antamiseksi;

5. harkitsee ”strategisen kompassin” 
keskeisiä aloja koskevien omien 
mietintöjen ja suositusten esittämistä 
parlamentaarisen panoksen ja ohjauksen 
antamiseksi unionin demokraattisten 
institutionaalisten periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 67
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. harkitsee ”strategisen kompassin” 
keskeisiä aloja koskevien mietintöjen ja 
suositusten laatimista parlamentaarisen 
ohjauksen antamiseksi;

5. pitää tarpeellisena ”strategisen 
kompassin” keskeisiä aloja koskevien 
mietintöjen ja suositusten laatimista 
parlamentaarisen ohjauksen antamiseksi;

Or. en

Tarkistus 68
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. harkitsee ”strategisen kompassin” 
keskeisiä aloja koskevien mietintöjen ja 
suositusten laatimista parlamentaarisen 

5. korostaa sitoutuneensa laatimaan 
”strategisen kompassin” keskeisiä aloja 
koskevia mietintöjä ja suosituksia 
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ohjauksen antamiseksi; parlamentaarisen ohjauksen antamiseksi;

Or. en

Tarkistus 69
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille;

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille; kehottaa 
tässä yhteydessä EU:ta jatkamaan 
toimintaansa sen naapurialueilla sekä 
idässä että etelässä tukemalla aktiivisesti 
kansalaisyhteiskuntaa ja 
päätöksentekijöitä, jotka haluavat 
osallistua vuoropuheluun ja uudistuksiin;

Or. en

Tarkistus 70
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Tonino Picula, Kati Piri, Raphaël Glucksmann, Demetris 
Papadakis

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille;

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille; suhtautuu 
myönteisesti EUAM Ukrainan ja EULEX 
Kosovon toimeksiantojen jatkamiseen 
sekä EU:n YTPP:n osallistumiseen Länsi-
Balkaniin ja itäisiin naapurimaihin;

Or. en
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Tarkistus 71
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille;

6. korostaa, että unionin on tärkeää 
edistää kaikin käytettävissään olevin 
keinoin naapuruston kestävää vakautta, 
turvallisuutta ja vaurautta; muistuttaa, 
että alueellinen vakaus on tärkeää 
ehdokasvaltioiden liittymisen 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 72
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille;

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden, 
vaurauden ja vakautta horjuttavien 
prosessien ehkäisemisen merkitystä 
unionille edistämällä aktiivisesti 
demokraattisia arvoja ja sääntöihin 
perustuvia kansainvälisiä ja alueellisia 
suhteita naapurustossaan;

Or. en

Tarkistus 73
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille;

6. korostaa Euroopan lähimmän 
naapuruston vakauden, turvallisuuden ja 
jatkuvan kehityksen merkitystä ja 
suhtautuu siksi myönteisesti vuoden 2020 
laajentumispakettiin ja Länsi-Balkanin 
talous- ja investointisuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 74
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille;

6. korostaa unionin lähimmän 
naapuruston kestävän vakauden, 
turvallisuuden ja vaurauden ensisijaista 
merkitystä unionille sekä Euroopan 
mantereen itä- että sen eteläosassa;

Or. en

Tarkistus 75
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille;

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille edistämällä 
edelleen yhteentoimivuutta, 
standardointia ja valmiuksien 
kehittämistä;

Or. en
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Tarkistus 76
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille;

6. korostaa unionin laajemman 
naapuruston kestävän vakauden, 
turvallisuuden ja vaurauden merkitystä 
unionille;

Or. en

Tarkistus 77
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa unionin naapuruston 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille;

6. korostaa Euroopan unionin 
kestävän vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden merkitystä unionille;

Or. en

Tarkistus 78
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. toistaa olevansa sitoutunut EU:n 
laajentumiseen ja YTPP-operaatioiden 
merkityksen korostamiseen Länsi-
Balkanilla, sillä ne ovat turvallisuuden 
edistämisessä edelleen tärkeä väline, joka 
parantaa maiden selviytymiskykyä EU:n 
kannalta strategisesti tärkeällä alueella; 
korostaa, että EU:n kannan 
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laajentumiseen on oltava 
kunnianhimoinen ja uskottava ja että 
laajentuminen on säilytettävä 
välttämättömänä edellytyksenä EU:n 
menestykselle ja vaikutusvallalle alueella 
ja sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 79
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. 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;

Or. en

Tarkistus 80
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. painottaa Arktisen alueen 
geopoliittista merkitystä; kehottaa EU:ta 
pyrkimään kohti johdonmukaisempaa 
sisä- ja ulkopolitiikkaa ja laatimaan 
arktisen strategian, jossa otetaan 
huomioon turvallisuus- ja geostrategiset 
näkökohdat;
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Or. en

Tarkistus 81
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja 
toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 82
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja 
toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle;

7. tuomitsee Ukrainan ja kaikkien 
muiden itäisen kumppanuuden maiden 
itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen 
koskemattomuuden loukkaamisen; toistaa 
sitoutuneensa tukemaan rauhanomaista 
konfliktinratkaisua kansainvälisen 
oikeuden, YK:n peruskirjan ja Helsingin 
päätösasiakirjan normien ja periaatteiden 
mukaisesti; ilmaisee vakavan huolensa 
Valko-Venäjän tilanteesta ja toistaa 
tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle; on erittäin 
huolissaan Vuoristo-Karabahin 
konfliktialueen jatkuvista aseellisista 
selkkauksista, jotka ovat vaatineet monia 
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siviilien uhreja; suhtautuu myönteisesti 
10. lokakuuta aikaansaatuun 
sopimukseen humanitaarisesta tulitauosta 
Armenian ja Azerbaidžanin välillä; 
kehottaa kaikkia osapuolia panemaan 
sopimuksen täytäntöön kaikilta osin; 
kehottaa molempia osapuolia 
osallistumaan viipymättä olennaisiin 
neuvotteluihin Etyjin Minskin ryhmän 
yhteispuheenjohtajien johdolla;

Or. en

Tarkistus 83
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja 
toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle;

7. toistaa olevansa sitoutunut itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen ja tukee syvempää 
yhteistyötä ”more for more” -periaatteen 
mukaisesti; ilmaisee vakavan huolensa 
Valko-Venäjän tilanteesta ja toistaa 
tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle; panee erittäin 
huolestuneena merkille uudet sotilaalliset 
yhteenotot Armenian ja Azerbaidžanin 
tulitaukolinjalla ja kehottaa ratkaisemaan 
konfliktin rauhanomaisesti;

Or. en

Tarkistus 84
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja 
toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle;

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja 
toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle ja tuomitsee 
voimankäytön rauhanomaisia 
mielenosoittajia ja muita 
perusihmisoikeuksien loukkauksia 
vastaan, joiden on ilmoitettu tapahtuneen 
hallituksen käskystä;

Or. en

Tarkistus 85
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja 
toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle;

7. toistaa sitoutumisensa Ukrainan ja 
kaikkien muiden itäisen kumppanuuden 
maiden riippumattomuuteen, 
itsemääräämisoikeuteen sekä alueelliseen 
koskemattomuuteen noudattaen 
täysimääräisesti Helsingin 
päätösasiakirjan periaatteita; ilmaisee 
vakavan huolensa Valko-Venäjän 
tilanteesta ja toistaa tukensa kansan 
suvereenille ja demokraattiselle valinnalle;

Or. en

Tarkistus 86
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja 
toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle;

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden, erityisesti 
Armenian ja Azerbaidžanin, 
itsenäisyyteen, suvereniteettiin ja 
alueelliseen koskemattomuuteen; ilmaisee 
vakavan huolensa Valko-Venäjän 
tilanteesta ja toistaa tukensa kansan 
suvereenille ja demokraattiselle valinnalle;

Or. en

Tarkistus 87
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja 
toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle;

7. toistaa olevansa sitoutunut 
kansainväliseen oikeuteen suhteissaan 
sen ulkopuolisiin maihin, erityisesti YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselmaan 2131 
(xx), jossa todetaan, että ”millään 
valtiolla ei ole oikeutta puuttua suoraan 
tai välillisesti minkään valtion sisäisiin tai 
ulkoisiin asioihin mistä tahansa syystä”;

Or. en

Tarkistus 88
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Evin Incir

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan itsenäisyyteen, suvereniteettiin ja 
alueelliseen koskemattomuuteen; ilmaisee 
vakavan huolensa Valko-Venäjän 



PE660.086v04-00 44/151 AM\1218439FI.docx

FI

koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja 
toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle;

tilanteesta ja toistaa tukensa kansan 
suvereenille ja demokraattiselle valinnalle;

Or. en

Tarkistus 89
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyteen, 
suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja 
toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle;

7. toistaa olevansa sitoutunut 
Ukrainan ja muiden itäisen kumppanuuden 
maiden itsenäisyyteen, suvereniteettiin ja 
alueelliseen koskemattomuuteen; ilmaisee 
vakavan huolensa Valko-Venäjän 
tilanteesta ja toistaa tukensa kansan 
suvereenille ja demokraattiselle valinnalle;

Or. en

Tarkistus 90
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. muistuttaa, että on tärkeää 
vahvistaa EU:n sitoutumista Länsi-
Balkaniin, jotta varmistetaan alueen 
vakaus, vauraus ja demokraattinen 
kehitys sen tiellä kohti täysimääräistä 
yhdentymistä EU:hun; pitää myönteisenä 
alueella erityisesti Pohjois-Makedonian ja 
Albanian edistymistä ja toivoo edistyvän 
edelleen Serbian ja Kosovon välisen 
kiistan ratkaisemisessa kansainvälisen 
oikeuden puitteissa;
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Or. en

Tarkistus 91
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta ja 
Georgiasta kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti; ilmaisee huolensa Venäjän 
roolista rauhan ja turvallisuuden 
horjuttamisessa alueella;

8. on edelleen erittäin huolestunut 
siitä, että sekä Turkki että Venäjä 
heikentävät vakautta ja turvallisuutta 
unionin läheisyydessä yksipuolisilla 
toimilla ja kasvattamalla sotilaallista 
valtaa; ilmaisee huolensa Venäjän roolista 
rauhan ja turvallisuuden horjuttamisessa 
Ukrainassa ja Georgiassa; tuomitsee 
jyrkästi Turkin EU:n jäsenvaltioihin 
kohdistaman sotilaallisilla toimilla 
uhkailun itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi; panee 
huolestuneena merkille, että Turkin 
johtamat toimet vaikuttavat suoraan 
joidenkin EU:n jäsenvaltioiden 
itsemääräämisoikeuteen;

Or. en

Tarkistus 92
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta ja 
Georgiasta kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti; ilmaisee huolensa Venäjän 
roolista rauhan ja turvallisuuden 
horjuttamisessa alueella;

8. toteaa, että Yhdysvaltojen tukema 
vuoden 2014 vallankaappaus Ukrainassa 
johti fasistisen hallinnon perustamiseen, 
ja osa Itä-Ukrainasta ei halunnut 
osallistua, mikä johti Ukrainan 
keskushallituksen sotaan Venäjän rajojen 
läheisyydessä olevia separatisteja vastaan; 
panee merkille, että Venäjän federaation 
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sotilasjoukot sijoitettiin Etelä-Ossetiaan 
sen jälkeen, kun ne ovat puolustaneet 
aluetta Georgian asevoimien vuonna 2008 
käynnistämiltä provosoimattomilta ilma-, 
maa- ja verkkohyökkäyksiltä suoraan 
kansainvälisen oikeuden vastaisesti;

Or. en

Tarkistus 93
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta ja 
Georgiasta kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti; ilmaisee huolensa Venäjän 
roolista rauhan ja turvallisuuden 
horjuttamisessa alueella;

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot ovat edelleen 
läsnä suurissa osissa Ukrainaa ja 
Georgiaa kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti; ilmaisee huolensa Venäjän 
roolista rauhan ja turvallisuuden 
horjuttamisessa alueella ja kehottaa 
käymään vuoropuhelua ja monenvälistä 
yhteistyötä kansainvälisen sääntöihin 
perustuvan järjestyksen mukaisesti; on 
huolissaan valtion tukemien 
tiedotuskampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta 
itäisissä naapurimaissa;

Or. en

Tarkistus 94
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta ja 

8. on huolissaan siitä, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta ja 
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Georgiasta kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti; ilmaisee huolensa Venäjän 
roolista rauhan ja turvallisuuden 
horjuttamisessa alueella;

Georgiasta kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti ja että Venäjä edelleen 
horjuttaa rauhaa ja turvallisuutta 
alueella; tuomitsee edelleen Venäjän 
sotilaallisen väliintulon ja Krimin 
niemimaan laittoman liittämisen sekä 
jäätyneen konfliktin jatkamisen 
Moldovassa; korostaa tarvetta puhua 
yhdellä äänellä EU:n politiikasta tässä 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 95
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski, 
Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta ja 
Georgiasta kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti; ilmaisee huolensa Venäjän 
roolista rauhan ja turvallisuuden 
horjuttamisessa alueella;

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta ja 
Georgiasta kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti; ilmaisee huolensa Venäjän 
roolista rauhan ja turvallisuuden 
horjuttamisessa alueella ja kannustaa 
tarkastelemaan uudelleen käynnissä 
olevaa YTPP-operaatiota EUAM Ukraina 
sen määrittämiseksi, miten sitä voidaan 
edelleen auttaa Ukrainan turvallisuuden 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 96
Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta ja 
Georgiasta kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti; ilmaisee huolensa Venäjän 
roolista rauhan ja turvallisuuden 
horjuttamisessa alueella;

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot, joita paikallis- ja 
alueviranomaisia vaativat puuttumaan 
tilanteeseen, ovat edelleen suurissa osissa 
Ukrainaa ja Georgiaa kansainvälisen 
oikeuden vastaisesti; ilmaisee huolensa 
Venäjän yhteistyön puutteesta rauhan ja 
turvallisuuden edistämiseksi alueella;

Or. en

Tarkistus 97
Jérôme Rivière

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta ja 
Georgiasta kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti; ilmaisee huolensa Venäjän 
roolista rauhan ja turvallisuuden 
horjuttamisessa alueella;

8. toteaa, että Ukrainan ja Georgian 
konfliktit voidaan ratkaista ainoastaan 
neuvotteluin, jotka voidaan tarvittaessa 
käydä Normandia-ryhmässä; toteaa, että 
Venäjän vastaisten pakotteiden 
poistaminen voisi vahvistaa osapuolten 
välistä luottamusta ja tehostaa 
mahdollisten sopimusten 
täytäntöönpanoa;

Or. fr

Tarkistus 98
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta ja 
Georgiasta kansainvälisen oikeuden 
vastaisesti; ilmaisee huolensa Venäjän 
roolista rauhan ja turvallisuuden 

8. panee merkille, että Venäjän 
federaation sotilasjoukot miehittävät 
edelleen suuria osia Ukrainasta, Moldovan 
tasavallasta ja Georgiasta kansainvälisen 
oikeuden vastaisesti; ilmaisee huolensa 
Venäjän roolista rauhan ja turvallisuuden 
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horjuttamisessa alueella; horjuttamisessa alueella;

Or. ro

Tarkistus 99
Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Kris Peeters, Assita Kanko, 
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, 
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, 
Alviina Alametsä

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. on erittäin huolestunut Intian 
valtameren ja Tyynenmeren alueen 
mahdollisten leimahduspisteiden, kuten 
Intian ja Kiinan kiistellyn rajan, Itä- ja 
Etelä-Kiinan meren sekä Taiwanin 
salmen, viimeaikaisten jännitteiden 
lisääntymisestä, mukaan lukien Kiinan 
yhä Taiwaniin kohdistetut yhä 
provokatiivisemmat sotilaalliset toimet; 
kehottaa kaikkia asianosaisia 
ratkaisemaan erimielisyytensä 
rauhanomaisin keinoin jännitteiden 
lieventämiseksi ja pidättäytymään 
yksipuolisista toimista vallitsevan 
tilanteen muuttamiseksi; korostaa 
Taiwanin salmen rauhanomaisen 
kehityksen merkitystä rauhan, vakauden 
ja vaurauden säilyttämiseksi Kiinassa ja 
Taiwanissa sekä Aasian ja Tyynenmeren 
alueella, joka on edelleen ratkaisevan 
tärkeä EU:n etujen kannalta; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tarkastelemaan uudelleen 
sitoutumispolitiikkaansa Taiwanin kanssa 
ja tekemään yhteistyötä kansainvälisten 
samanmielisten kumppaneiden kanssa 
demokraattisen Taiwanin suojelemiseksi 
ulkomaisilta uhkilta; on huolestunut 
kolmansien maiden käynnistämästä 
disinformaatiokampanjasta, jonka 
tarkoituksena on häiritä pyrkimyksiä 
covid-19-pandemian torjumiseksi 



PE660.086v04-00 50/151 AM\1218439FI.docx

FI

demokratioita vastaan Intian ja 
Tyynenmeren alueella, mukaan lukien 
Taiwanissa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tukemaan Taiwanin 
merkityksellistä ja käytännöllistä 
osallistumista WHO:n kokouksiin, 
mekanismeihin ja toimiin tarkkailijana, 
jotta maailmanlaajuista 
kansanterveyskriisiä voidaan yhdessä 
torjua;

Or. en

Tarkistus 100
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Evin Incir

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toistaa, että voimankäyttö ei ole 
ratkaisu Vuoristo-Karabahin konfliktiin; 
ei pidä hyväksyttävänä kolmansien 
maiden, erityisesti Turkin, sotilaallista 
osallistumista Vuoristo-Karabahin 
konfliktiin ja korostaa, että Etyjin 
Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajat 
ovat ainoat kansainväliset sovittelijat 
konfliktin rauhanomaisessa ratkaisussa, 
joka perustuu vuoden 2009 
perusperiaatteisiin, jotka kuvastavat 
Helsingin päätösasiakirjan periaatteita 
voimankäytön estämisestä, alueellisesta 
rehellisyydestä sekä yhtäläisistä 
oikeuksista ja ihmisoikeuksien 
itseohjautumisesta;

Or. en

Tarkistus 101
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. ilmaisee vakavan huolensa Turkin 
vakautta horjuttavasta käyttäytymisestä, 
myös sen Kyproksen talousvyöhykkeellä / 
mannerjalustalla harjoittamasta 
laittomasta toiminnasta, joka rikkoo 
kansainvälistä oikeutta ja hyviä 
naapuruussuhteita; on huolestunut 
Turkin tuesta Varoshan merenranta-
alueen uudelleen avaamiselle vastoin 
YK:n tulitaukosopimusta, joka on saatu 
aikaan ennen rauhanneuvottelujen 
käynnistämistä, ja on edelleen huolissaan 
tällaisen toiminnan mahdollisista 
seurauksista rauhalle ja vakaudelle jo 
ennestään hauraalla alueella;

Or. en

Tarkistus 102
Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. on erittäin huolestunut 
valeuutisten yleistymisestä ja valtion 
toimijoiden, kuten Venäjän, 
disinformaatiokampanjoista keinona 
heikentää Euroopan demokratiaa ja 
yhteenkuuluvuutta; katsoo, että unionin 
olisi reagoitava voimakkaasti 
kansainvälisellä tasolla tällaisiin 
puuttumisiin, muun muassa tarvittaessa 
seuraamuksin ja monenvälisin 
oikeustoimin;

Or. en

Tarkistus 103
Nicolae Ştefănuță
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Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toteaa huolestuneena, että Venäjä 
toteuttaa yhteistyössä Kiinan kanssa 
määrätietoisia toimia kansainvälisellä 
näyttämöllä edistääkseen omaa 
geopoliittista ohjelmaansa; on huolissaan 
Venäjän toimista, joilla se pyrkii 
laajentamaan läsnäoloaan Euroopan 
naapurialueilla, mikä vaikuttaa 
haitallisesti EU:n ponnisteluihin rauhan 
saavuttamiseksi Syyriassa, Libyassa ja 
Ukrainassa;

Or. en

Tarkistus 104
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Dragoş Tudorache, 
Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toteaa, että EU:n välittömässä 
naapurustossa on käynnissä useita 
pitkittyneitä konflikteja, joiden 
ratkaiseminen edellyttää EU:n 
aktiivisempaa osallistumista, jotta 
parannetaan paikallisen väestön 
turvallista ympäristöä ja mahdollistetaan 
näiden maiden täysi potentiaali, muun 
muassa demokratiaa edistävien 
uudistusten yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 105
Michal Šimečka
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Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toteaa olevansa huolestunut 
Vuoristo-Karabahin alueella 
tapahtuneesta konfliktista;

Or. en

Tarkistus 106
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin 
EU:n jäsenvaltioihin kohdistamasta 
sotilaallisilla toimilla uhkailusta itäisellä 
Välimerellä ja tuomitsee sen jyrkästi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 107
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi;

9. pitää valitettavana Turkin yleistä 
vakautta horjuttavaa roolia, kun se 
tunkeutuu Syyriaan ja Pohjois-Irakiin ja 
osallistuu aktiivisesti konflikteihin 
Libyassa ja nyt myös Vuoristo-
Karabahissa Armenian ja Azerbaidžanin 
välillä; on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin, erityisesti Kreikkaan ja 
Kyprokseen, kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi ja jatkuvasta 
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laittomasta toiminnasta Kyproksen ja 
Kreikan merialueilla; pitää valitettavana, 
että huolimatta pyrkimyksistä liennyttää 
kriisiä Turkki jatkaa yksipuolista 
provokatiivista toimintaansa rikkoen 
kansainvälistä oikeutta ja EU:n 
jäsenvaltioiden täysivaltaisia oikeuksia 
alueella; kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja 
jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin 
asianmukaisiin toimiin, muun muassa 
määräämään pakotteita, esimerkiksi 
lopettamaan puolustustarvikkeiden 
viennin Turkkiin;

Or. en

Tarkistus 108
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi;

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi; pitää valitettavana 
Turkin jatkuvia vihamielisiä toimia, jotka 
koskevat erityisesti etsintöjä Kreikan 
vesillä ja joiden myötä se siten kieltäytyy 
vuoropuhelusta ja jättää huomiotta 
1. lokakuuta 2020 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa 
Turkkia kehotettiin pidättäytymään 
kaikista kansainvälisen oikeuden 
vastaisista toimista; toistaa, että unioni on 
valmis käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä ja 
vaihtoehtoja, myös Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 29 artiklan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 215 artiklan mukaisesti, 
puolustaakseen etujaan ja jäsenvaltioiden 
etuja;

Or. en
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Tarkistus 109
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Evin Incir

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi;

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi; pitää valitettavana 
myös Turkin vakautta horjuttavaa roolia, 
joka vaarantaa koko Etelä-Kaukasian 
alueen hauraan vakauden; kehottaa 
Turkkia olemaan puuttumatta Vuoristo-
Karabahin konfliktiin, muun muassa 
antamalla sotilaallista tukea 
Azerbaidžanille ja lähettämällä 
ulkomaisia terroristitaistelijoita 
taistelemaan Vuoristo-Karabahiin; 
kehottaa tulevaa Eurooppa-neuvostoa 
harkitsemaan tapoja ottaa käyttöön 
pakotejärjestelmä Turkkia varten;

Or. en

Tarkistus 110
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi;

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi; toistaa Euroopan 
unionin täyden ja yksiselitteisen 
aikomuksen puolustaa etujaan ja olla 
täysin solidaarinen jäsenvaltioitaan, 
Kreikkaa ja Kyprosta, kohtaan;

Or. en
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Tarkistus 111
Jérôme Rivière

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin 
EU:n jäsenvaltioihin kohdistamasta 
sotilaallisilla toimilla uhkailusta itäisellä 
Välimerellä ja tuomitsee sen jyrkästi;

9. tuomitsee Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistaman sotilaallisilla 
toimilla uhkailun itäisellä Välimerellä; 
tuomitsee myös Turkin vehkeilyn 
Syyriassa, Libyassa ja Länsi-Balkanilla; 
vaatii, että liittymisneuvottelut lopetetaan 
välittömästi kokonaan;

Or. fr

Tarkistus 112
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi;

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi; on huolestunut 
Turkin hallituksen yhä voimakkaammasta 
ja aggressiivisemmasta käyttäytymisestä ja 
toiminnasta;

Or. en

Tarkistus 113
Bart Groothuis, Malik Azmani, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, 
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi;

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
laatimaan erillisen, kattavan strategian, 
jossa keskitytään yksinomaan EU:n ja 
Turkin suhteisiin;

Or. en

Tarkistus 114
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi;

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
siitä, että se käyttää Syyrian islamistien 
vierastaistelijoita Vuoristo-Karabahin 
konfliktissa ja tuomitsee nämä jyrkästi;

Or. en

Tarkistus 115
Georgios Kyrtsos, Arnaud Danjean, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Costas 
Mavrides

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi;

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin, nimittäin Kreikkaan ja 
Kyproksen tasavaltaan, kohdistamasta 
sotilaallisilla toimilla uhkailusta itäisellä 
Välimerellä ja tuomitsee sen jyrkästi;
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Or. en

Tarkistus 116
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla 
toimilla uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi;

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n 
jäsenvaltioihin kohdistamasta laittomasta 
toiminnasta ja sotilaallisilla toimilla 
uhkailusta itäisellä Välimerellä ja 
tuomitsee sen jyrkästi;

Or. en

Tarkistus 117
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on erittäin huolestunut Turkin 
EU:n jäsenvaltioihin kohdistamasta 
sotilaallisilla toimilla uhkailusta itäisellä 
Välimerellä ja tuomitsee sen jyrkästi;

9. on erittäin huolestunut Naton 
jäsenen Turkin sotilaallisista toimista 
monissa maissa sen rajoilla tai niiden 
läheisyydessä ja tuomitsee ne jyrkästi;

Or. en

Tarkistus 118
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. tuomitsee jyrkästi Turkin 
joukkojen läsnäolon Kyproksen 
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tasavallassa;

Or. en

Tarkistus 119
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. tuomitsee jyrkästi Turkin 
joukkojen läsnäolon Kyproksen 
tasavallassa; katsoo, että yhteiset 
eurooppalaiset aloitteet Turkin 
painostamiseksi, jotta se vetäisi joukkonsa 
pois, ovat keskeisessä asemassa itäisen 
Välimeren rauhan ja vakauden kannalta;

Or. en

Tarkistus 120
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. tuomitsee kaikki EU:n Libyaa 
koskevaa casevientikieltoa loukkaavat 
Turkin toimet, kuten Turkin joukkojen 
läsnäolon, sotilaskaluston siirron ja 
Turkin toteuttaman syyrialaisten 
jihadistien kuljettamisen Libyaan;

Or. en

Tarkistus 121
Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
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9 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 d. tuomitsee jyrkästi Turkin roolin 
Kaukasian uudessa kriisissä, kun se tukee 
Azerin hyökkäystä armenialaisia vastaan, 
tarjoaa puolustustarvikkeita ja kuljettaa 
jihadististaistelijoita Azerbaidžaniin;

Or. en

Tarkistus 122
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
9 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 e. ottaa huomioon, että Turkki on 
toteuttanut monia väliintuloja toimia 
Syyrian ja Irakin alueella, ja kehottaa 
Euroopan komissiota kehittämään 
yhdennetyn EU:n strategian molempien 
maiden jälleenrakentamiseksi;

Or. en

Tarkistus 123
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Michal Šimečka, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että turvallisen 
juomaveden saatavuus on yksi 
suurimmista ongelmista 2000-luvulla, 
etenkin kun lähes 60 prosenttia 
pohjavesivarannoista ylittää poliittiset 
aluerajat; korostaa, että joidenkin 
jokiensa alkulähteen strategisesta 
valvonnasta kärsivien maiden (Kiina, 
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Turkki, Israel ja miehitetyt alueet, 
Etiopia-Uganda-Sudan) kasvaneesta 
makean veden tarpeesta johtuva veden 
niukkuus voi johtaa vakavimpiin 
konflikteihin, jos virtaavan veden 
yhtenäistä ja yhteistä käyttöä ei harkita; 
katsoo, että Euroopan unionin on 
laadittava poliittinen strategia, jolla 
helpotetaan ratkaisuja näillä erittäin 
epävakailla alueilla ja kannustetaan 
veteen liittyvien konfliktien tärkeimmillä 
alueilla sijaitsevia maita allekirjoittamaan 
New Yorkissa vuonna 1997 tehty 
Helsingin vesisopimus rajat ylittävien 
vesiväylien ja kansainvälisten järvien 
suojelusta ja käytöstä;

Or. en

Tarkistus 124
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että EU:n on laadittava 
pitkän aikavälin strategia, joka koskee 
Kiinaa, jonka kanssa EU ei jaa samoja 
arvoja, poliittista järjestelmää ja 
lähestymistapaa monenvälisyyteen, jotta 
EU:n strategista itsemääräämisoikeutta ja 
arvoja voidaan suojella täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 125
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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9 a. korostaa, että Armenian ja 
Azerbaidžanin on löydettävä 
rauhanomainen, yhteisesti sovittu 
diplomaattinen ratkaisu Vuoristo-
Karabahin konfliktiin; kehottaa molempia 
osapuolia neuvottelemaan rauhan 
palauttamisesta alueella;

Or. en

Tarkistus 126
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. ilmaisee huolensa siitä, että 
Turkin tasavalta rikkoo YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 
2526 (2020) asetettua Libyaa koskevaa 
asevientikieltoa;

Or. bg

Tarkistus 127
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. ottaa huomioon, että 
puolustustarvikkeiden tarjoaminen 
Turkille edistää Turkin hyökkäämistä sen 
naapureita vastaan, ja vaatii sotilaallista 
kauppasaartoa Turkkia vastaan;

Or. en

Tarkistus 128
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Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. on huolestunut Turkin vakautta 
horjuttavasta toiminnasta Länsi-
Balkanilla ja Etelä-Kaukasiassa;

Or. en

Tarkistus 129
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
1 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan unionin tavoitteiden 
lujittaminen: YTPP-operaatioiden 
tehostaminen

Euroopan unionin tavoitteiden 
lujittaminen: YTPP-operaatioiden 
tehostaminen ennakoimattomassa ja 
epävakaassa ympäristössä;

Or. en

Tarkistus 130
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että unionilla on 
parhaillaan käynnissä 11 siviili- ja kuusi 
sotilasoperaatiota, joista kolme sisältää 
suoraa täytäntöönpanoa ja kolme on suoraa 
täytäntöönpanoa sisältämättömiä 
operaatioita;

10. katsoo, että YTPP perustuu 
erityisesti unionin valmiuksiin käynnistää 
siviili- ja sotilasoperaatioita 
kriisitilanteissa, jotka vaikuttavat unionin 
ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen tai 
edellyttävät kansainvälistä väliintuloa 
kansainvälisen oikeuden sekä YK:n 
peruskirjan ja päätöslauselmien 



PE660.086v04-00 64/151 AM\1218439FI.docx

FI

mukaisesti; panee merkille, että unionilla 
on parhaillaan käynnissä 11 siviili- ja kuusi 
sotilasoperaatiota, joista kolme sisältää 
suoraa täytäntöönpanoa (ATALANTA, 
EUNAVFOR MED IRINI, EUFOR 
ALTHEA) ja kolme on suoraa 
täytäntöönpanoa sisältämättömiä 
operaatioita; (EUTM Mali, EUTM 
Somalia, EUTM RCA);

Or. en

Tarkistus 131
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että unionilla on 
parhaillaan käynnissä 11 siviili- ja kuusi 
sotilasoperaatiota, joista kolme sisältää 
suoraa täytäntöönpanoa ja kolme on suoraa 
täytäntöönpanoa sisältämättömiä 
operaatioita;

10. panee merkille, että unionilla on 
parhaillaan käynnissä 11 siviili- ja kuusi 
sotilasoperaatiota, joista kolme sisältää 
suoraa täytäntöönpanoa ja kolme on suoraa 
täytäntöönpanoa sisältämättömiä 
operaatioita, kun taas viisi kuudesta on 
keskittynyt Sahelin alueelle ja niillä on 
hyvin rajalliset valtuudet, jotka ovat tähän 
mennessä edellyttäneet säännöllistä 
voimassaolon jatkamista ja jatkuvia 
vaatimuksia rahoituksen lisäämisestä 
operaatiotavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 132
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että unionilla on 10. panee merkille, että unionilla on 
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parhaillaan käynnissä 11 siviili- ja kuusi 
sotilasoperaatiota, joista kolme sisältää 
suoraa täytäntöönpanoa ja kolme on suoraa 
täytäntöönpanoa sisältämättömiä 
operaatioita;

parhaillaan käynnissä 11 siviili- ja kuusi 
sotilasoperaatiota, joista kolme sisältää 
suoraa täytäntöönpanoa ja kolme on suoraa 
täytäntöönpanoa sisältämättömiä 
operaatioita; suosittelee, että näiden 
operaatioiden tilaa arvioidaan 
asianmukaisesti, jotta voidaan tunnistaa 
ne, jotka ovat edelleen merkityksellisiä, ja 
ne, jotka voidaan lopettaa tai joita 
voidaan tarkistaa olennaisesti;

Or. en

Tarkistus 133
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että unionilla on 
parhaillaan käynnissä 11 siviili- ja kuusi 
sotilasoperaatiota, joista kolme sisältää 
suoraa täytäntöönpanoa ja kolme on suoraa 
täytäntöönpanoa sisältämättömiä 
operaatioita;

10. panee merkille, että unionilla on 
parhaillaan käynnissä 11 siviili- ja kuusi 
sotilasoperaatiota, joista kolme sisältää 
suoraa täytäntöönpanoa ja kolme on suoraa 
täytäntöönpanoa sisältämättömiä 
operaatioita; katsoo, että on erittäin 
tärkeää vahvistaa näiden operaatioiden 
tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 134
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että unionilla on 
parhaillaan käynnissä 11 siviili- ja kuusi 
sotilasoperaatiota, joista kolme sisältää 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  
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suoraa täytäntöönpanoa ja kolme on suoraa 
täytäntöönpanoa sisältämättömiä 
operaatioita;

Or. en

Tarkistus 135
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että naisten 
osallistuminen YTPP-operaatioihin 
tehostaa niitä ja lisää EU:n uskottavuutta 
miesten ja naisten yhtäläisten oikeuksien 
maailmanlaajuisena edistäjänä; kehottaa 
valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulman 
mielekkäällä tavalla EU:n YTPP:n 
muotoilussa, erityisesti tasapainottamalla 
sukupuolijakaumaa YTPP-operaatioiden 
henkilöstössä ja johdossa ja antamalla 
erityiskoulutusta lähetetylle henkilöstölle; 
pitää myönteisenä, että kaikki YTPP-
siviilioperaatiot ovat nyt nimittäneet tasa-
arvoasioiden neuvonantajan, ja kehottaa 
YTPP-sotilasoperaatioita toimimaan 
samoin; kannustaa EU:n jäsenvaltioita 
esittämään naisia ehdokkaiksi nykyisiin 
avoimiin toimiin; kehottaa kouluttamaan 
riittävästi kaikkia EU:n lähettämää 
sotilas- ja siviilialan henkilöstöä 
sukupuolten tasa-arvosta ja naisia, 
rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 täytäntöönpanosta ja erityisesti siitä, 
miten sukupuolinäkökulma sisällytetään 
heidän tehtäviinsä; pitää valitettavana, 
että YTPP-operaatioissa ja erityisesti 
sotilasoperaatioissa työskentelevien 
naisten määrä on edelleen hyvin 
alhainen; kehottaa painokkaasti EUH:ta 
edistämään sellaisen konkreettisen 
tavoitteen ja poliittisen sitoutumisen 
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tarvetta, jolla lisätään naisten määrää 
EU:n kriisinhallintatehtävissä ja -
operaatioissa; kehottaa painokkaasti 
jäsenvaltioita tarkastelemaan keinoja 
vahvistaa rekrytointia ja työpaikan 
säilyttämistä koskevaa politiikkaa ja 
edistämään naisten osallistumista 
rauhanrakennus- ja 
rauhanturvaoperaatioihin; painottaa 
tarvetta sisällyttää EU:n talousarvioon 
uusi budjettikohta, josta rahoitettaisiin 
tasa-arvoneuvonantajien tehtävää 
YTPP:n sotilasoperaatioissa;

Or. en

Tarkistus 136
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kiittelee EUFOR Althea- ja 
EULEX KOSOVO -operaatioita, jotka 
avaavat tien kohti rauhaa, vakautta ja 
Euroopan yhdentymistä Bosnia ja 
Hertsegovinassa sekä Kosovossa; 
muistuttaa, että näistä operaatioista 
saadut kokemukset ja niistä opitut asiat 
ovat keskeisessä asemassa kaikissa 
nykyisissä ja tulevissa YTPP-operaatioissa 
ja -politiikoissa; korostaa, että näillä 
operaatioilla on edelleen keskeinen asema 
EU:n ja Länsi-Balkanin maiden 
turvallisuuden ja vakauden kannalta;

Or. en

Tarkistus 137
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa unionin 
maailmanlaajuista sitoutumista Saheliin 
ja Afrikan sarveen kuuden 
siviilioperaation (EUCAP Mali, EUCAP 
Niger, EUCAP Somalia) ja 
sotilasoperaation (EUTM Mali, EUTM 
Somalia, EUNAVFOR ATALANTA, 
EUNAVFOR MED Irini) kautta;

Or. en

Tarkistus 138
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. toteaa, että YTPP:n 
sotilasoperaatioissa on yhä useammin 
kyse asevoimien koulutukseen 
painottuvista tehtävistä (EUTM) ilman 
toimeenpanoulottuvuutta; katsoo, että 
toimeksiannosta olisi tehtävä vankempi 
vaikuttamatta näiden operaatioiden 
toimeenpanoulottuvuuteen, jotta 
eurooppalaiset neuvonantajat voivat 
tarkistaa mahdollisimman lähellä käytön 
perusteita, jos perustamisohjelma on 
pantu hyvin täytäntöön ja se vastaa täysin 
paikallisten asevoimien todellisia 
operatiivisia tarpeita; katsoo, että näin 
voitaisiin paremmin ehkäistä huonoa 
johtamista ja väärinkäytöksiä, kun 
koulutettuja joukkoja käytetään paikan 
päällä; toteaa, että näin on erityisesti 
EUTM Malin tapauksessa, jossa Malin 
asevoimia käytetään hyvin erilaisilla ja 
haasteellisilla aloilla, jotka edellyttävät 
eurooppalaisen perustamisohjelman 
tosiasiallisen täytäntöönpanon valvontaa;

Or. en
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Tarkistus 139
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. korostaa, että vain muutamat 
EU:n YTPP-operaatiot tarjoavat 
koulutusta seksuaalisesta ja sukupuoleen 
perustuvasta häirinnästä, ja kehottaa 
EUH:ta ja jäsenvaltioita tarjoamaan 
pakollista koulutusta tällaisen häirinnän 
torjumiseksi kaikissa operaatioissa ja 
varmistamaan, että uhreja ja 
väärinkäytösten paljastajia suojellaan 
tehokkaasti; kehottaa saattamaan YTPP-
operaatioiden päivitetyt yleiset 
käyttäytymissäännöt ajan tasalle ja 
sisällyttämään niihin periaatteen 
nollatoleranssista sille, että EU:n johto ja 
hallinto eivät puutu seksuaaliseen ja 
sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan;

Or. en

Tarkistus 140
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. suhtautuu myönteisesti 
12. lokakuuta 2020 annettuihin neuvoston 
päätelmiin EUFOR Althea -operaatiosta 
ja valmiuteen jatkaa operaation 
toimeksiantoa Bosnia ja Hertsegovinan 
viranomaisten tukemiseksi turvallisen 
ympäristön ylläpitämiseksi YK:n 
uusimalla luvalla; toteaa covid-19-
pandemian aiheuttamat haasteet ja kiittää 
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edustustojen henkilöstöä siitä, että se on 
pysynyt täysin toimintakykyisenä 
pandemian aikana;

Or. en

Tarkistus 141
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. panee merkille, että Somalian 
turvallisuustilanne on erittäin 
huolestuttava ja horjuttaa vakautta 
kaikkialla Afrikan sarvessa ja jopa sen 
ulkopuolella; katsoo tältä osin, että 
EUTM Somalian vahvistaminen 
neuvontavalmiuksilla johtojärjestelmissä 
voisi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten 
operaatiot toteutetaan, ja monenvälisen 
sotilaallisen avun yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 142
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. panee merkille Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamisen Euroopan 
unionista ja siten YTPP:n sotilas- ja 
siviilioperaatioista; kehottaa korvaamaan 
nopeasti EUFOR Althea -operaatioon 
kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan 
joukot suurimmalla osalla EU:n 
rajajäsenvaltioista, jotta operaatio ei 
vaarantuisi;
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Or. en

Tarkistus 143
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli;

11. kannustaa pyrkimyksiä liittyen 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli ja tehdä siitä 
operatiivinen; katsoo, että YTPP:n 
toimintamallin alueellistaminen Sahelissa 
on merkityksellistä, mutta edellyttää 
selkeämpää organisointia jo olemassa 
olevien YTPP-siviili- ja 
sotilasoperaatioiden, paikallisten 
toimijoiden ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen välillä (Yhdistyneiden 
Kansakuntien MINUSMA-
rauhanturvaoperaatio, Ranskan armeijan 
johtama operaatio Barkhane);

Or. en

Tarkistus 144
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli;

11. pitää valitettavana EU:n 
sotilasjoukkojen läsnäoloa Sahelin 
alueella; toteaa, että epävakauden 
lisääntyminen liittyy suoraan EU:n 
taistelijoiden läsnäoloon alueella, EU:n 
aseiden virtaamiseen ja 
koulutusoperaatioihin; panee 
huolestuneena merkille, että ulkomaisten 
ja erityisesti ranskalaisten sotilaiden 
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läsnäolo Malissa herättää syvää ja yhä 
kasvavaa närkästystä; pitää valitettavana, 
että alueellistamisprosessi on käynnistetty, 
ja kaikkia toimia, jotka vakiinnuttavat 
entisestään tätä epäonnistunutta ja 
väkivaltaista sotilashanketta;

Or. en

Tarkistus 145
Jérôme Rivière

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli;

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli; korostaa, että Ranska 
on yksin osallistunut sotilaallisiin toimiin 
G5 Sahel -maiden rinnalla ja on kärsinyt 
sen johdosta raskaita menetyksiä; 
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
tosiasiallisesti Ranskan toimia operaatio 
Barkhanessa ja osallistumaan 
sotilaallisiin toimiin Ranskan rinnalla;

Or. fr

Tarkistus 146
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli;

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin ja neuvoston 
12. helmikuuta 2019 tekemään 
päätökseen saattaa se toiseen vaiheeseen 
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ja vahvistaa siten EU:n alueellista 
lähestymistapaa Sahelissa; toteaa, että 
tämän tavoitteena on tehostaa EU:n 
toimintaa G5 Sahel -maiden rajojen yli ja 
tukea rajat ylittävää yhteistyötä siten, että 
EUCAP Sahel Malin, EUCAP Sahel 
Nigerin ja EUTM Malin työtä 
tehostetaan;

Or. en

Tarkistus 147
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli;

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli; toteaa, että Afrikan 
maiden välinen johdonmukaisuus ja 
turvallisuusyhteistyö terrorismin, 
ihmiskaupan ja uskonnollisten 
ääriliikkeiden torjunnassa on ratkaisevan 
tärkeää mantereen ja siten EU:n 
vakauden ja pitkän aikavälin kehityksen 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 148
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli;

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli; kehottaa tehostamaan 
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yhteistyötä sellaisten jäsenvaltioiden 
välillä, jotka toteuttavat operaatioita ja 
muita toimia alueella unionin tasolla 
toteutettavien toimien koordinoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 149
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli;

11. suhtautuu myönteisesti alueellisen 
neuvoa-antavan koordinointiyksikön 
kautta toteutettuun 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli, erityisesti EUTM Mali 
-operaatiossa laajentamalla sen 
soveltamisala osaksi Burkina Fasoa; 
kehottaa perustamaan EUTM Sahel -
operaation;

Or. en

Tarkistus 150
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli;

11. suhtautuu myönteisesti 
alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena 
on tehostaa EU:n toimintaa G5 Sahel -
maiden rajojen yli; kannustaa tukemaan 
nykyistä enemmän G5 Sahel-ryhmää ja 
sitoutumaan siihen operatiivisen 
synergian varmistamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 151
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. on erittäin huolestunut 
turvallisuus- ja humanitaarisen tilanteen 
heikkenemisestä Sahelin alueella, jossa 
terrorismi painostaa voimakkaasti G5 
Sahel-maita ja niiden naapurimaita, mikä 
pahentaa paikallisia poliittisia, etnisiä ja 
uskonnollisia jännitteitä; korostaa, että on 
tärkeää tukea EU:n operaatioita 
Sahelissa tältä osin; muistuttaa, että on 
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 
ECOWAS on päättänyt poistaa Maliin 
kohdistuvat seuraamukset;

Or. en

Tarkistus 152
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa laatimaan 
turvallisuusalan uudistusta, 
turvallisuusapua ja sotilaallisten 
valmiuksien kehittämistä varten uuden 
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operatiivisen tason lähestymistavan, jossa 
otetaan huomioon erityisesti Malista 
saadut kokemukset ja jossa painotetaan a) 
kaikkien turvallisuusjoukkojen, myös 
asevoimien, demokraattista valvontaa, b) 
alan demokraattista ja avointa hallintoa, 
c) kaikkia toimijoita koskevaa 
ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen 
oikeuden ja kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden täysimääräisen 
ja tiukan noudattamisen järjestelmällistä 
seurantaa, d) selkeitä mekanismeja 
keskeyttämisen tai rankaisemattomuuden 
tapauksessa vetäytymisen tai jatkuvien 
rikkomusten varalta;

Or. en

Tarkistus 153
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. suhtautuu myönteisesti EUAM 
RCA:n käynnistämiseen Keski-Afrikan 
tasavallan turvallisuusalan uudistuksen 
tukemiseksi ja EUTM RCA:n 
toimeksiannon jatkamiseen; toteaa, että 
Euroopan rauhanrahaston perustaminen 
varmistaisi kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan unionin kumppanien 
joukkojen valmiuksien kehittämiseen ja 
estäisi määrätietoisten kolmansien 
osapuolten osallistumisen näiden 
joukkojen varustamiseen;

Or. en

Tarkistus 154
Hannah Neumann
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. katsoo, että turvallisuusalan 
uudistusta, turvallisuusapua ja 
sotilaallisten valmiuksien kehittämistä 
koskevan EU:n uuden lähestymistavan 
päätavoitteena olisi oltava ihmisten 
turvallisuutta koskevan lähestymistavan 
täytäntöönpano ja koko paikallisen 
väestön oikeutettuihin turvallisuushuoliin 
vastaaminen; pitää valitettavina 
tapauksia, joissa EU:n YTPP-operaatiot, 
joiden tehtävänä on koulutus ja/tai 
turvallisuusalan uudistaminen, eivät ole 
riittävällä tavalla reagoineet kyseisen 
maan turvallisuusjoukkojen tekemiin 
massiivisiin ihmisoikeusloukkauksiin, 
kuten äskettäin Irakissa, jossa 
turvallisuusjoukkojen ja sotilasjoukkojen 
tehoiskut johtivat satojen siviilien 
kuolemaan lokakuussa 2019 alkaneiden 
joukkomielenosoitusten jälkeen;

Or. en

Tarkistus 155
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. panee merkille siviili- ja 
sotilasoperaatioiden entistä paremman 
koordinoinnin kolmessa maassa: Mali, 
Keski-Afrikan tasavalta ja Somalia; 
suhtautuu myönteisesti valmiuksien 
kehittämistä Somaliassa koskevan 
Euroopan unionin operaation EUCAP 
Somalia) ja sotilaskoulutusoperaation 
(EUTM Somalia) koordinoituihin toimiin 
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Somalian poliisin ja Somalian armeijan 
välisen operatiivisen lähentymisen 
tukemiseksi Al Shabaabin vapautetuilla 
alueilla; korostaa, että EUAM CAR- ja 
EUTM CAR -operaatioiden välineiden, 
rahoitusvälineiden ja toimijoiden 
yhdennetty lähestymistapa olisi toistettava 
tarvittaessa muissa EU:n YTPP-
operaatioissa;

Or. en

Tarkistus 156
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, 
Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. on huolestunut meneillään 
olevasta EU:n vastaisesta 
disinformaatiokampanjasta Keski-Afrikan 
tasavallassa; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ryhtymään toimiin, jotta Keski-Afrikan 
tasavallassa ja muissa paikoissa, joissa 
toteutetaan disinformaatiokampanjoja, 
voidaan olla varautuneita tunnistamaan 
tehokkaasti sen alkuperä ja torjua 
tällaiset hyökkäykset; korostaa, että on 
tärkeää toimittaa Keski-Afrikan 
tasavallan armeijalle sotilastarvikkeita 
tulevan Euroopan rauhanrahaston 
puitteissa tilanteessa, jossa muut 
ulkomaiset toimijat ovat läsnä ja 
aktiivisia;

Or. en

Tarkistus 157
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
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12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

12. 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 ja häiritsemään 
ihmissalakuljettajien toimintaa; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia; tukee 
Berliinin prosessissa asetettuja tavoitteita 
ja muistuttaa Libyan merkityksestä 
Euroopan ulkorajojen turvallisuudelle ja 
vakaudelle, mutta kehottaa samalla 
varapuheenjohtajaa / korkea edustaajaa 
ja EUH:ta ottamaan aktiivisen roolin ja 
tehostamaan pyrkimyksiä sovitella ja 
tehdä yhteistyötä kaikkien 
asiaankuuluvien toimijoiden kanssa, jotta 
voidaan auttaa luomaan tarvittavat 
perusteet rauhanomaiselle, vakaalle ja 
demokraattiselle Libyalle;

Or. en

Tarkistus 158
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
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12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; pitää 
myönteisenä, että Libyan tilanteen 
vakauttamisessa edistytään edelleen; 
korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden 
osallistuminen on tärkeää seuraavissa 
vaiheissa; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; vaatii jäsenvaltioita erityisesti 
osoittamaan kiireellisesti IRINI-operaation 
valmiuksien vahvistamiseksi tarvittavat 
tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- ja 
poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

Or. en

Tarkistus 159
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää 
rauhaa ja vakautta tukemalla Libyaa 
koskevan asevientikiellon täytäntöönpanoa 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 2526 (2020) mukaisesti; 

12. pitää erittäin valitettavana 
resurssien turhaa tuhlausta EUNAVFOR 
MED IRINI -operaatioon, jonka 
tarkoituksena on tukea Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti, mutta jolla ei ole 
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kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
etusijalle joukkojen ja voimavarojen 
osoittamisen kaikkiin YTPP-operaatioihin 
ja puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti 
IRINI-operaation valmiuksien 
vahvistamiseksi tarvittavat tiedustelu-, 
valvonta-, tunnistus- ja poliisiresurssit; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa hyödyntämään täysimääräisesti 
EU:n resursseja tällä alalla, erityisesti 
EU:n satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

valtuuksia pysäyttää asekuljetuksia; pitää 
valitettavana, että Ranskan ja Saksan 
kaltaiset EU:n jäsenvaltiot ovat syytäneet 
aseita Libyan konfliktiin myymällä aseita 
Saudi-Arabian, Yhdistyneiden 
Arabiemiirikuntien, Qatarin ja Egyptin 
kaltaisiin maihin, jotka toimittavat 
säännöllisesti aseita Libyaan ilmateitse ja 
maitse;

Or. en

Tarkistus 160
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita erityisesti osoittamaan 
kiireellisesti IRINI-operaation valmiuksien 
vahvistamiseksi tarvittavat tiedustelu-, 
valvonta-, tunnistus- ja poliisiresurssit; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa hyödyntämään täysimääräisesti 
EU:n resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

Or. en
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Tarkistus 161
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia; kehottaa 
neuvostoa tutkimaan tehokkaampia 
keinoja estää Turkin väliintulo Libyaan;

Or. en

Tarkistus 162
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
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asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; toteaa, että tähän 
asti sillä on ollut hyvin vähän varoja, 
mikä rajoittaa merkittävästi sen 
valmiuksia; kehottaa jäsenvaltioita 
asettamaan etusijalle joukkojen ja 
voimavarojen osoittamisen kaikkiin YTPP-
operaatioihin ja puuttumaan erityisesti 
nykyisiin puutteisiin; kehottaa 
jäsenvaltioita erityisesti osoittamaan 
kiireellisesti IRINI-operaation valmiuksien 
vahvistamiseksi tarvittavat tiedustelu-, 
valvonta-, tunnistus- ja poliisiresurssit sekä 
laivastokalusto; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

Or. en

Tarkistus 163
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
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hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia, sekä 
selvittämään Naton osallistumisen ja 
yhteistyön mahdollisuutta ja laajuutta 
IRINI-operaatiossa;

Or. ro

Tarkistus 164
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
puuttumisen nykyisiin puutteisiin 
käynnissä olevissa YTPP-operaatioissa; 
kehottaa jäsenvaltioita erityisesti 
osoittamaan kiireellisesti IRINI-operaation 
valmiuksien vahvistamiseksi tarvittavat 
tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- ja 
poliisiresurssit, ja kannustaa 
vahvistamaan yhteistyötä Naton 
käynnissä olevan Sea Guardian -
merioperaation kanssa sekä yhteistyötä 
alueellisten kumppaneiden kanssa; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa hyödyntämään täysimääräisesti 
EU:n resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

Or. en

Tarkistus 165
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David McAllister

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskusta;

Or. en

Tarkistus 166
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR 
MED IRINI -operaation käynnistämistä, 
jolla pyritään edistämään kestävää rauhaa 
ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan 
asevientikiellon täytäntöönpanoa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2526 (2020) mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään joukkojen ja 
voimavarojen osoittamista kaikkiin YTPP-
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kaikkiin YTPP-operaatioihin ja 
puuttumaan erityisesti nykyisiin 
puutteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-
operaation valmiuksien vahvistamiseksi 
tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- 
ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

operaatioihin ja puuttumaan erityisesti 
nykyisiin puutteisiin; kehottaa 
jäsenvaltioita erityisesti osoittamaan 
kiireellisesti IRINI-operaation valmiuksien 
vahvistamiseksi tarvittavat tiedustelu-, 
valvonta-, tunnistus- ja poliisiresurssit; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa hyödyntämään täysimääräisesti 
EU:n resursseja tällä alalla, erityisesti EU:n 
satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

Or. en

Tarkistus 167
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. vastustaa suunnitelmaa rajoittaa 
operaation merialue Libyan itäosaan ja 
100 kilometrin päähän Libyan rannikosta, 
ja muistuttaa, että Libyan laitonta aseiden 
siirtoa koskevan YK:n 
asiantuntijapaneelin loppuraportin 
mukaan laitonta aseiden siirtoa ei 
rajoiteta tiettyyn osaan maata tai 
meriliikenteeseen; toteaa, että useimmat 
laittoman öljyn vientireitit lähtevät Libyan 
länsirannikolta; kehottaa laajentamaan 
merialue koskemaan koko Libyan 
rannikkoa ja jatkamaan lento-
operaatiota, jotta kauppasaarto voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 168
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis
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Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
20. kesäkuuta 2020 tekemään päätökseen 
jatkaa kolmen seuraavan yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
(YTPP) siviilioperaationsa 
toimeksiantoja: Euroopan unionin 
yhdennetyn rajavalvonnan 
avustusoperaatio Libyassa (EUBAM 
Libya), Euroopan unionin rajavalvonnan 
avustusoperaatio Rafahin 
rajanylityspaikkaa varten (EU BAM 
Rafah) ja palestiinalaisalueilla 
toteutettava Euroopan unionin 
poliisioperaatio (EUPOL COPPS);

Or. en

Tarkistus 169
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa kehittämään ja 
vahvistamaan edelleen EU:n siviili- ja 
sotilasalan päätöksentekoa sekä komento- 
ja valvontarakenteita, jotka ovat tarpeen 
EU:n strategisen riippumattomuuden 
saavuttamiseksi ja euroatlanttisten 
kokonaisvalmiuksien täydentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 170
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
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12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. korostaa IRINI-merioperaation 
osalta kansainvälisiä velvoitteita, jotka 
koskevat merihädässä olevien henkilöiden 
etsintää ja pelastamista; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että IRINI 
noudattaa täysimääräisesti 
merilainsäädäntöä ja erityisesti etsintä- ja 
pelastusvelvoitteita; toistaa vakavan 
huolensa siirtolaisten, 
turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 
kohtalosta Libyassa, sillä heidän 
entisestään dramaattinen tilanteensa 
pahenee jatkuvasti; kehottaa Libyan 
viranomaisia ja sotilasjoukkoja 
sulkemaan siirtolaisten säilöönottotilat; 
pitää valitettavana, että tarkoituksena on 
poistaa aluksia tietyiltä alueilta, joilla on 
merkittäviä määriä siirtolaisia; pyytää 
selventämään suunniteltua 
päätöksentekoprosessia ja menettelyjä 
kaikkien sellaisten päätösten kohdalla, 
jotka liittyvät niin kutsuttuun 
vetotekijävaikutukseen, josta ei ole tähän 
mennessä tieteellistä näyttöä;

Or. en

Tarkistus 171
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. toteaa EUFOR Althea -operaation 
keskeisen roolin Bosnia ja 
Hertsegovinassa rauhan ja turvallisuuden 
edistämiseksi ja ylläpitämiseksi maassa ja 
alueella; kehottaa pikaisesti korvaamaan 
Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevan 
henkilöstön muiden EU:n jäsenvaltioiden 
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henkilöstöllä; pyytää EUH:ta esittämään 
selkeän, kattavan ja avoimen arvion 
Turkin EUFOR Althea -operaatioon 
osallistumisen luonteesta ja lisäarvosta;

Or. en

Tarkistus 172
Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että sotilaallisen 
suunnittelu- ja toteutusvoimavaran 
(MPCC) strateginen uudelleentarkastelu on 
määrä aloittaa vuonna 2020, ja kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiedottamaan parlamentille ajoissa 
valituista vaihtoehdoista, koska 
uudelleentarkastelu vaikuttaa 
sotilasoperaatioiden johtamiseen ja 
valvontaan;

13. panee merkille, että sotilaallisen 
suunnittelu- ja toteutusvoimavaran 
(MPCC) strateginen uudelleentarkastelu on 
määrä aloittaa vuonna 2020, ja kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiedottamaan parlamentille ajoissa 
valituista vaihtoehdoista, koska 
uudelleentarkastelu vaikuttaa 
sotilasoperaatioiden johtamiseen ja 
valvontaan; toistaa, että EU edellyttää 
pysyvää ja täysivaltaista sotilaallista 
johtojärjestelmää, jotta se voi toimia 
itsenäisesti, ja kehottaa siksi neuvostoa 
panemaan tällaisen järjestelmän 
täytäntöön; korostaa, että tällaista 
tarvitaan, koska suhteet Turkkiin ovat 
heikentyneet, mikä saattaa johtaa siihen, 
että Turkki estää EU:n pääsyn Naton 
järjestelmiin ja resursseihin;

Or. en

Tarkistus 173
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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13. panee merkille, että sotilaallisen 
suunnittelu- ja toteutusvoimavaran 
(MPCC) strateginen uudelleentarkastelu on 
määrä aloittaa vuonna 2020, ja kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiedottamaan parlamentille ajoissa 
valituista vaihtoehdoista, koska 
uudelleentarkastelu vaikuttaa 
sotilasoperaatioiden johtamiseen ja 
valvontaan;

13. panee merkille, että sotilaallisen 
suunnittelu- ja toteutusvoimavaran 
(MPCC) strateginen uudelleentarkastelu on 
määrä aloittaa vuonna 2020, ja kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiedottamaan parlamentille ajoissa 
valituista vaihtoehdoista, koska 
uudelleentarkastelu vaikuttaa 
sotilasoperaatioiden suunnitteluun sekä 
niiden johtamiseen ja valvontaan;

Or. en

Tarkistus 174
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että sotilaallisen 
suunnittelu- ja toteutusvoimavaran 
(MPCC) strateginen uudelleentarkastelu on 
määrä aloittaa vuonna 2020, ja kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiedottamaan parlamentille ajoissa 
valituista vaihtoehdoista, koska 
uudelleentarkastelu vaikuttaa 
sotilasoperaatioiden johtamiseen ja 
valvontaan;

13. panee merkille, että sotilaallisen 
suunnittelu- ja toteutusvoimavaran 
(MPCC) strateginen uudelleentarkastelu on 
määrä aloittaa vuonna 2020, ja kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiedottamaan parlamentille ajoissa 
saatavilla olevista ja valituista 
vaihtoehdoista, koska uudelleentarkastelu 
vaikuttaa sotilasoperaatioiden johtamiseen 
ja valvontaan;

Or. en

Tarkistus 175
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on tyytyväinen siviilialan YTPP-
siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa 

14. ottaa huomioon, että YTPP:llä on 
useita valmiuksiin liittyviä haasteita, jotka 
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saavutettuun yleiseen edistykseen, jonka 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 
sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kehottaa kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita tiivistämään 
yhteistyötä ja vahvistamaan edelleen 
synergioita samalla operaatioalueella 
toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen perustamisesta;

liittyvät poliisin, tuomareiden, syyttäjien, 
muiden oikeus- ja siviiliturvallisuusalan 
asiantuntijoiden riittävään saatavuuteen; 
on tyytyväinen siviilialan YTPP-siviilialan 
sopimuksen täytäntöönpanossa 
saavutettuun yleiseen edistykseen, jonka 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 
sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kannustaa 
vahvistamaan YTPP-siviilioperaatioita 
YTPP-siviilialan sopimuksen 
soveltamisalan lisäksi; kehottaa 
jäsenvaltioita laatimaan yksityiskohtaisen 
vuosikatsauksen, jossa arvioidaan YTPP-
siviilisopimuksen täytäntöönpanon 
edistymistä, jotta voidaan tukea siviilialan 
YTPP-toimien ammattimaisuutta; 
kehottaa kaikkia asiaankuuluvia toimijoita 
tiivistämään yhteistyötä ja vahvistamaan 
edelleen synergioita samalla 
operaatioalueella toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 176
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on tyytyväinen siviilialan YTPP- 14. panee merkille siviilialan YTPP-
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siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa 
saavutettuun yleiseen edistykseen, jonka 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 
sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kehottaa kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita tiivistämään 
yhteistyötä ja vahvistamaan edelleen 
synergioita samalla operaatioalueella 
toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen perustamisesta;

siviilialan sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevat yleiset toimet, joiden 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 
sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; katsoo, että EU:n 
on jatkettava EUCAP Sahel Malin, 
EUCAP Sahel Nigerin, EUCAP Somalian 
ja EUAM RCA:n siviilioperaatioiden 
kattavaa arviointia niiden 
toimeksiantojen, talousarvion ja 
henkilöstöresurssien osalta ja 
mukautettava ne todellisiin tarpeisiin, 
jotta ne olisivat täysin toimintakykyisiä ja 
tehokkaita; kehottaa kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita tiivistämään 
yhteistyötä ja vahvistamaan edelleen 
synergioita samalla operaatioalueella 
toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 177
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on tyytyväinen siviilialan YTPP-
siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa 
saavutettuun yleiseen edistykseen, jonka 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 

14. panee merkille siviilialan YTPP-
siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa 
saavutetun yleisen edistyksen, jolla 
halutaan tehdä YTPP-siviilialan 
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sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kehottaa kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita tiivistämään 
yhteistyötä ja vahvistamaan edelleen 
synergioita samalla operaatioalueella 
toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen;

sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
kaikkia asiaankuuluvia toimijoita 
vahvistamaan edelleen synergioita siviili- 
ja sotilasoperaatioiden välillä; panee 
merkille puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoituksen siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 178
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on tyytyväinen siviilialan YTPP-
siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa 
saavutettuun yleiseen edistykseen, jonka 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 
sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kehottaa kaikkia 

14. on tyytyväinen siviilialan YTPP-
siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa 
saavutettuun yleiseen edistykseen, jonka 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 
sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kehottaa kaikkia 
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asiaankuuluvia toimijoita tiivistämään 
yhteistyötä ja vahvistamaan edelleen 
synergioita samalla operaatioalueella 
toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen perustamisesta;

asiaankuuluvia toimijoita tiivistämään 
yhteistyötä ja vahvistamaan edelleen 
synergioita samalla operaatioalueella 
toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä, erityisesti 
liikkuvuuden ja turvallisten digitaalisten 
infrastruktuurien kannalta; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 179
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on tyytyväinen siviilialan YTPP-
siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa 
saavutettuun yleiseen edistykseen, jonka 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 
sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kehottaa kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita tiivistämään 
yhteistyötä ja vahvistamaan edelleen 
synergioita samalla operaatioalueella 
toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  
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osaamiskeskuksen perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 180
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on tyytyväinen siviilialan YTPP-
siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa 
saavutettuun yleiseen edistykseen, jonka 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 
sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla 
lisätään kansallista osallistumista 
siviilialan YTPP-toimiin, että EU:n 
tasolla kehittämällä yhteinen 
toimintasuunnitelma; kehottaa panemaan 
YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kehottaa kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita tiivistämään 
yhteistyötä ja vahvistamaan edelleen 
synergioita samalla operaatioalueella 
toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen perustamisesta;

14. pitää erittäin valitettavana kaikkia 
YTPP-siviilialan sopimusta eteenpäin 
vieviä toimia; panee merkille, että tämä 
kehitys, kuten YTPP:n yleisesti ottaen, 
perustuu valkoisen ylivallan 
”suojelemisen oikeuden” ideologiaan ja 
on ainoastaan seurausta 
väärinkäytöksistä, joihin 
maailmanlaajuisen kapitalistisen 
järjestelmän pohjoinen ydinalue on 
syyllistynyt maailman eteläisiä alueita 
kohtaa samalla, kun varmistetaan, että 
epävakauttamiseen johtava 
järjestelmällinen hyväksikäyttö jatkuu 
ennallaan; vaatii, että siviilialan YTPP-
sopimusta ja kaikkia muita YTPP-
ohjelmia ja -operaatioita arvioidaan 
uudelleen, kun otetaan huomioon, että ne 
mahdollisesti rikkovat kansainvälistä 
oikeutta, ja erityisesti puuttumattomuuden 
periaatetta, ja kehottaa harkitsemaan 
niiden lopettamista, jos niiden havaitaan 
olevan tässä yhteydessä puutteellisia;

Or. en

Tarkistus 181
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
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14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on tyytyväinen siviilialan YTPP-
siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa 
saavutettuun yleiseen edistykseen, jonka 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 
sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kehottaa kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita tiivistämään 
yhteistyötä ja vahvistamaan edelleen 
synergioita samalla operaatioalueella 
toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen perustamisesta;

14. on tyytyväinen siviilialan YTPP-
siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa 
saavutettuun yleiseen edistykseen, jonka 
tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan 
sopimuksesta toimintakykyisempi, 
tehokkaampi, joustavampi ja 
reagointikykyisempi sekä kansallisella 
tasolla kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään 
kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä 
yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen 
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kehottaa joka 
tapauksessa kaikkia asiaankuuluvia 
toimijoita tiivistämään yhteistyötä ja 
vahvistamaan synergioita samalla 
operaatioalueella toteutettavien siviili- ja 
sotilasoperaatioiden välillä; pitää 
myönteisenä puheenjohtajavaltio Saksan 
ilmoitusta siviilikriisinhallinnan 
osaamiskeskuksen perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 182
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Kati Piri, Raphaël Glucksmann, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa ottamaan käyttöön 
nopeita korvaamismenettelyjä sellaisten 
YTPP-operaatioiden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi, joissa on käytössä 
merkittävä määrä Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta tulevaa olevaa 
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henkilöstöä; kannustaa Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa osallistumaan EU:n 
YTTP-tehtäviin, ja korostaa, että tähän 
osallistumiseen olisi sovellettava tiukkoja 
ehtoja, jotka kunnioittavat EU:n 
päätöksenteon riippumattomuutta ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
itsemääräämisoikeutta sekä todelliseen 
vastavuoroisuuteen perustuvien 
yhtäläisten oikeuksien ja velvollisuuksien 
periaatetta;

Or. en

Tarkistus 183
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen YTPP-
operaatioiden jatkuvuuteen covid-19-
pandemian aiheuttamasta erittäin 
haastavasta toimintaympäristöstä 
huolimatta; ehdottaa, että EU:n YTPP-
operaatioiden talousarviota, suunnittelua 
ja välineistöä arvioidaan covid-19-
pandemiasta saatujen kokemusten 
perusteella;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 184
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen YTPP-operaatioiden 
jatkuvuuteen covid-19-pandemian 
aiheuttamasta erittäin haastavasta 

15. on tyytyväinen YTPP-operaatioiden 
jatkuvuuteen covid-19-pandemian 
aiheuttamasta erittäin haastavasta 
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toimintaympäristöstä huolimatta; ehdottaa, 
että EU:n YTPP-operaatioiden 
talousarviota, suunnittelua ja välineistöä 
arvioidaan covid-19-pandemiasta saatujen 
kokemusten perusteella;

toimintaympäristöstä huolimatta; ehdottaa, 
että EU:n YTPP-operaatioiden 
talousarviota, suunnittelua ja välineistöä 
arvioidaan covid-19-pandemiasta saatujen 
kokemusten perusteella; toteaa, että 
tämänhetkinen covid-19-pandemia on 
vaikuttanut haitallisesti olemassa oleviin 
YTPP-operaatioihin, erityisesti, koska 
henkilöstöä on vähennetty väliaikaisesti 
EU:n koulutusoperaatioissa esimerkiksi 
Malissa, Somaliassa ja Keski-Afrikan 
tasavallassa, ja korostaa, että EU:n on 
tärkeää pohtia, mitä lisätoimia voitaisiin 
toteuttaa henkilöstön sairastumisriskin 
minimoimiseksi ja hallitsemiseksi, mitä 
lisäresursseja tarvitaan ja mitkä 
mukautukset toimivat parhaiten eri 
ympäristöissä operaatioiden tehokkuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 185
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen YTPP-operaatioiden 
jatkuvuuteen covid-19-pandemian 
aiheuttamasta erittäin haastavasta 
toimintaympäristöstä huolimatta; ehdottaa, 
että EU:n YTPP-operaatioiden 
talousarviota, suunnittelua ja välineistöä 
arvioidaan covid-19-pandemiasta saatujen 
kokemusten perusteella;

15. on tyytyväinen YTPP-operaatioiden 
jatkuvuuteen covid-19-pandemian 
aiheuttamasta erittäin haastavasta 
toimintaympäristöstä huolimatta; toteaa 
olleen tärkeää, että jäsenvaltiot ovat 
onnistuneet säilyttämään läsnäolonsa 
näissä operaatioissa covid-19-pandemian 
asettamista haasteista huolimatta; 
ehdottaa, että EU:n YTPP-operaatioiden 
talousarviota, suunnittelua ja välineistöä 
arvioidaan covid-19-pandemiasta saatujen 
kokemusten perusteella;

Or. en
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Tarkistus 186
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen YTPP-operaatioiden 
jatkuvuuteen covid-19-pandemian 
aiheuttamasta erittäin haastavasta 
toimintaympäristöstä huolimatta; ehdottaa, 
että EU:n YTPP-operaatioiden 
talousarviota, suunnittelua ja välineistöä 
arvioidaan covid-19-pandemiasta 
saatujen kokemusten perusteella;

15. on tyytyväinen YTPP-operaatioiden 
jatkuvuuteen covid-19-pandemian 
aiheuttamasta erittäin haastavasta 
toimintaympäristöstä huolimatta;

Or. en

Tarkistus 187
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen YTPP-operaatioiden 
jatkuvuuteen covid-19-pandemian 
aiheuttamasta erittäin haastavasta 
toimintaympäristöstä huolimatta; ehdottaa, 
että EU:n YTPP-operaatioiden 
talousarviota, suunnittelua ja välineistöä 
arvioidaan covid-19-pandemiasta saatujen 
kokemusten perusteella;

15. on tyytyväinen YTPP-operaatioiden 
jatkuvuuteen covid-19-pandemian 
aiheuttamasta erittäin haastavasta 
toimintaympäristöstä huolimatta; vaatii, 
että EU:n YTPP-operaatioiden 
talousarviota, suunnittelua ja välineistöä 
arvioidaan covid-19-pandemiasta saatujen 
kokemusten perusteella;

Or. en

Tarkistus 188
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Kati Piri, Raphaël Glucksmann, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
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15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. on huolissaan erityisesti EU:n 
YTPP-operaatioihin kohdistuneesta 
disinformaatioaallosta covid-19-
pandemian aikana; korostaa, että EU:n 
on vahvistettava strategisia 
viestintävälineitään ja julkista 
diplomatiaansa erityisesti maissa, joissa 
YTPP-operaatioita toteutetaan;

Or. en

Tarkistus 189
Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. ehdottaa, että YTPP:n 
talousarviota ja suunnittelua ei pitäisi 
heikentää tai laiminlyödä, etenkään 
kriisiaikoina, kun jännitteiden ja 
konfliktien lisääntymiselle on otollinen 
alusta;

Or. en

Tarkistus 190
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla 
tarjoamalla EU:n kumppanimaille 
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valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

valmiuksien kehittämistä ja koulutusta; 
vaatii unionia parantamaan 
institutionaalisia valmiuksiaan 
konfliktinestoa ja välitystoimintaa varten; 
kehottaa soveltamaan konfliktisensitiivisiä 
ja ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön; on hyvin huolestunut 
covid-19-pandemian kielteisistä 
vaikutuksista olemassa oleviin kriiseihin 
ja katsoo, että EU:n on ehdottomasti 
käytettävä diplomaattista, taloudellista ja 
poliittista valtaansa estääkseen covid-19-
pandemiaa horjuttamasta vuosien ajan 
saavutettua edistystä 
rauhanrakentamisessa;

Or. en

Tarkistus 191
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- 
ja sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

16. kyseenalaistaa YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaation rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
tutkimaan kokonaisvaltaisesti sen 
mahdollista roolia konfliktien ja kriisien 
pitkittymisessä sen rajojen ulkopuolella; 
kehottaa arvioimaan uudelleen EU:n 
laajempaa talouspolitiikkaa, jota se 
soveltaa sen rajoilla tai niiden 
läheisyydessä sijaitseviin alueisiin niiden 
aineellisia, inhimillisiä ja taloudellisia 
resursseja riistävällä tavalla hyödyntävien 
järjestelmien kautta sekä sen vaikutusta 
kriisien syntymiseen ja vakauden 
horjuttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 192
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Bart 
Groothuis, Dragoş Tudorache, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
omaksumaan aktiivisemman 
lähestymistavan pitkittyneiden konfliktien 
ratkaisemiseksi EU:n lähialueilla; 
kehottaa soveltamaan konfliktisensitiivisiä 
ja ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

Or. en

Tarkistus 193
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- 
ja sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; 
vaatii unionia parantamaan 
institutionaalisia valmiuksiaan 
konfliktinestoa ja välitystoimintaa varten; 
kehottaa soveltamaan 
konfliktisensitiivisiä ja ihmiskeskeisiä 
lähestymistapoja, joissa ihmisten 
turvallisuus asetetaan EU:n toiminnan 
keskiöön;

16. on tietoinen, että YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioilla pyritään ylläpitämään 
rauhaa, välttämään konflikteja ja 
vahvistamaan kansainvälistä 
turvallisuutta; toteaa, että 
konfliktisensitiiviset ja ihmiskeskeiset 
lähestymistavat asettavat ihmisten 
turvallisuuden EU:n toiminnan keskiöön;
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Or. en

Tarkistus 194
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla ja siitä, 
että ne tukevat tuensaajamaita 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjunnassa; kehottaa unionia 
parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

Or. en

Tarkistus 195
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioiden panokselle rauhan, 
vakauden ja kansainvälisen turvallisuuden 
vahvistamisen hyväksi; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;



PE660.086v04-00 104/151 AM\1218439FI.docx

FI

ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

Or. en

Tarkistus 196
Alexandr Vondra, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Witold Jan 
Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
strategiset tavoitteet, geopoliittinen 
todellisuus ja ihmisten turvallisuus 
asetetaan EU:n toiminnan keskiöön;

Or. en

Tarkistus 197
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhan ja vakauden 
turvaamisen, konfliktinehkäisyn ja 
kansainvälisen turvallisuuden 
vahvistamisen alalla; vaatii unionia 
parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
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ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

Or. en

Tarkistus 198
Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n 
toiminnan keskiöön;

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen 
turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii 
unionia parantamaan institutionaalisia 
valmiuksiaan konfliktinestoa ja 
välitystoimintaa varten; kehottaa 
soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja 
ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus ja oikeudet asetetaan 
EU:n toiminnan keskiöön;

Or. en

Tarkistus 199
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että jos unioni ei paranna 
nopeasti ja tehokkaasti valmiuksiaan 
toimittaa välineistöä EUCAP- ja EUTM -
operaatioiden tarjoaman koulutuksen 
lisäksi, nämä operaatiot menettäisivät 
uskottavuutensa paikallisviranomaisten 
keskuudessa; huomauttaa, että tämän 
seurauksena muut toimijat, jotka eivät 
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välttämättä noudata samoja eettisiä 
periaatteita kuin unioni ja sen 
jäsenvaltiot, täyttäisivät valmiusvajeen 
erityisesti tiettyjen Afrikan maiden kanssa 
ottamatta millään tavoin huomioon 
oikeusvaltioperiaatteen ja kansainvälisten 
normien kunnioittamista;

Or. en

Tarkistus 200
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
vuoden 2020 unionin tilaa käsittelevässä 
kirjeessä ilmoitetaan yhteisestä 
tiedonannosta, joka koskee strategista 
lähestymistapaa entisten taistelijoiden 
aseistariisunnan, demobilisoinnin ja 
yhteiskuntaan sopeuttamisen (DDR-
toiminta) tukemiseksi vuonna 2021 oikea-
aikaisena vuoden 2006 EU:n DDR-
toiminnan tukimallin tarkistuksena; 
korostaa, että turvallisuusalan 
uudistaminen on ensisijaisen tärkeää 
erityisesti unionin YTPP-
siviilioperaatioiden kannalta; korostaa, 
että DDR-toimintaa koskevalla uudella 
strategisella lähestymistavalla on 
varmistettava YTPP-välineiden ja EU:n 
kehitysavun välinen johdonmukaisuus;

Or. en

Tarkistus 201
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
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16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa perustamaan joustavan 
mekanismin Eurooppa-neuvoston 
kiireellistä koolle kutsumista varten, jotta 
voidaan määrätä tehokkaita 
seuraamuksia, jotka voivat pysäyttää 
ulkoisen sotilaallisen hyökkäyksen, 
vähintään kolmen jäsenvaltion 
ehdotuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 202
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. pitää valitettavana, että YTPP:n 
siviili- ja sotilasoperaatioiden tehokkuutta 
ovat vaikeuttaneet jatkuvat rakenteelliset 
heikkoudet, erityisesti toistuvat ongelmat, 
joita asevoimat kohtaavat välineistön 
puutteen vuoksi, sekä jäsenvaltioiden ja 
EU:n toimielinten yhä suurempi 
haluttomuus tehdä tällaisista 
operaatioista ja operaatioista vakaampia 
sekä inhimillisten voimavarojen että 
niiden toimeksiantojen osalta; pitää 
valitettavana pitkiä päätöksenteko- ja 
täytäntöönpanoprosesseja ja korostaa 
tarvetta arvioida operaatioita 
säännöllisesti niiden tehokkuuden 
parantamiseksi; kehottaa muuttamaan 
YTPP-rakenteita ja -menettelyjä, jotta 
operaatioita voidaan toteuttaa 
nopeammin, joustavammin ja 
johdonmukaisemmin;

Or. en
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Tarkistus 203
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
16 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 c. katsoo, että unionin tulee keskittää 
ponnistelunsa sellaisiin operaatioihin, 
joista se saa eniten lisäarvoa; ei ole 
vakuuttunut joidenkin tehtävien 
jatkamisen tarkoituksenmukaisuudesta;

Or. en

Tarkistus 204
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
16 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 d. katsoo, että YTPP-operaatioiden 
rahoitus on olennaisen tärkeä kysymys 
tämän politiikan jatkuvuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 205
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 

Poistetaan.
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yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

Or. en

Tarkistus 206
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista; suosittelee 
seuraamaan tiiviisti vientiä maihin, jotka 
kärsivät poliittisen ympäristön suuresta 
epävakaudesta ja kansallisten rajojen 
suuresta läpäisevyydestä, sillä nämä ovat 
edellytyksiä, jotka saattavat suosia näiden 
tuotteiden hankintaa terroristiryhmien ja 
muiden vihamielisten toimijoiden 
keskuudessa; kehottaa luomaan yhteisen 
ja täytäntöönpanokelpoisen EU:n ase- ja 
kaksikäyttötuotteiden vientijärjestelmän, 
joka sisältää vahvan 
seuraamusmekanismin, jos sääntöjä ei 
noudateta, ja aseita valvovan 
valvontaelimen;

Or. en

Tarkistus 207
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista; korostaa, että 
asevoimien kohtaama välineistön 
rakenteellinen puute maissa, joiden 
toimintaan EU puuttuu, olisi ratkaistava 
riittävän suurella Euroopan 
rauhanrahaston talousarviolla, jotta 
voidaan vastata tehokkaasti koulutukseen, 
operaatioihin, hankkeisiin ja 
sotilastarvikkeisiin, kuten aseisiin, 
ammuksiin ja kuljetuksiin, liittyviin 
nykyisiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 208
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta, 
jonka tavoitteena on tehostaa EU:n 
operaatioita, tukea sen kumppaneita ja 
edistää rauhanoperaatioita; korostaa, että 
tällä välineellä rahoitettaisiin osa EU:n 
puolustustoiminnan kustannuksista, myös 
YTPP-sotilasoperaatioiden ja 
kumppaneiden sotilaallisten valmiuksien 
kehittämiseen liittyvien toimien 
yhteiskustannukset, noudattaen kaikilta 
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osin yhteistä kantaa, ihmisoikeuksia ja 
humanitaarista oikeutta sekä tehokkaita 
avoimuutta koskevia säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 209
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteisen kannan kahdeksaa 
kriteeriä, ihmisoikeuksia ja humanitaarista 
oikeutta ja kattavia ennakkoarviointeja, 
jatkuvaa seurantaa EU:n tasolla 
sotilasteknologian tarjoamisen osalta 
kolmansien maiden toimijoille sekä 
tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

Or. en

Tarkistus 210
Bart Groothuis, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
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sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 211
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 212
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 

17. kehottaa luopumaan Euroopan 
rauhanrahastosta, jota ei ole tarkoitettu 
rauhanomaiseen diplomatiaan vaan joka 
ainoastaan edistää yhteiskuntien 
militarisointia ja kriisejä, mikä johtaa 
uusien konfliktien ja epävakauden 
lisääntymiseen;
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puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

Or. en

Tarkistus 213
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin kansainvälistä oikeutta, 
yhteistä kantaa, ihmisoikeuksia ja 
humanitaarista oikeutta sekä tehokkaita 
avoimuutta koskevia säännöksiä, kuten 
julkaisemalla yksityiskohtaisen luettelon 
tämän välineen puitteissa kumppanimaille 
toimitetuista puolustustarvikkeista;

Or. en

Tarkistus 214
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta 
sekä tehokkaita avoimuutta koskevia 
säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen 
puitteissa kumppanimaille toimitetuista 

17. kehottaa tekemään nopeasti 
päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja 
panemaan sen täytäntöön noudattaen 
kaikilta osin yhteistä kantaa, 
kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja 
humanitaarista oikeutta sekä tehokkaita 
avoimuutta koskevia säännöksiä, kuten 
julkaisemalla yksityiskohtaisen luettelon 
tämän välineen puitteissa kumppanimaille 
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puolustustarvikkeista; toimitetuista puolustustarvikkeista;

Or. en

Tarkistus 215
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. panee merkille Euroopan unionin 
asettaman tavoitteen kehittää unionin 
strategista riippumattomuutta yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja 
yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan alalla; kehottaa 
tämän osalta varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa ja neuvostoa 
esittämään yhteisen määritelmän 
strategiselle riippumattomuudelle ja 
määrittämään hyvin selkeästi sen 
tavoitteet, resurssit ja 
täytäntöönpanokeinot samalla kun 
noudatetaan periaatetta täydentävyydestä 
Naton kanssa;

Or. ro

Tarkistus 216
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää 

18. panee merkille EU:n voimavarojen 
kehittämisaloitteet, kuten Euroopan 
puolustusteollisen kehittämisohjelman, 
pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) 
ja tulevan Euroopan puolustusrahaston;
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johdonmukaisuutta, koordinointia ja 
yhteentoimivuutta EU:n YTPP:n 
täytäntöönpanossa ja vahvistaa unionin 
solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja 
selviytymiskykyä;

Or. en

Tarkistus 217
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n 
YTPP:n täytäntöönpanossa ja vahvistaa 
unionin solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta 
ja selviytymiskykyä;

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n 
YTPP:n täytäntöönpanossa ja vahvistaa 
unionin solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta 
ja selviytymiskykyä; pitää kuitenkin 
valitettavana Eurooppa-neuvoston 
monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä osoittamaa puolustusaloitteita 
koskevan kunnianhimon puutetta;

Or. en

Tarkistus 218
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
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kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n 
YTPP:n täytäntöönpanossa ja vahvistaa 
unionin solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta 
ja selviytymiskykyä;

kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n 
YTPP:n täytäntöönpanossa ja tasoittaa 
tietää Petersbergin tehtävien toteuttamista 
varten sekä vahvistaa unionin 
solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja 
selviytymiskykyä;

Or. en

Tarkistus 219
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää 
johdonmukaisuutta, koordinointia ja 
yhteentoimivuutta EU:n YTPP:n 
täytäntöönpanossa ja vahvistaa unionin 
solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja 
selviytymiskykyä;

18. pitää valitettavana EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteiden 
olemassaoloa, kuten Euroopan 
puolustusteollista kehittämisohjelmaa, 
pysyvää rakenteellista yhteistyötä (PRY) 
ja tulevaa Euroopan puolustusrahastoa, 
koska ne voivat ainoastaan 
myötävaikuttaa suhteidemme 
militarisointiin rajojemme ulkopuolella 
sijaitseviin maihin ja alueisiin, lisätä 
jänniteitä, kiihdyttää konflikteja ja 
epävakautta ja heikentää unionin 
turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 220
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n 
YTPP:n täytäntöönpanossa ja vahvistaa 
unionin solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta 
ja selviytymiskykyä;

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
koordinoituun puolustusalan 
vuosikatsaukseen (CARD), pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon ja 
sen edeltäjiin Euroopan 
puolustusteolliseen kehittämisohjelmaan 
ja puolustusalan tutkimusta koskevaan 
unionin valmistelutoimeen, koska ne 
voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n 
YTPP:n täytäntöönpanossa ja vahvistaa 
unionin solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta 
ja selviytymiskykyä;

Or. en

Tarkistus 221
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n 
YTPP:n täytäntöönpanossa ja vahvistaa 
unionin solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta 
ja selviytymiskykyä;

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia, yhteentoimivuutta ja EU:n 
strategista suvereniteettia EU:n YTPP:n 
täytäntöönpanossa ja vahvistaa unionin 
solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja 
selviytymiskykyä;

Or. en

Tarkistus 222
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
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Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n 
YTPP:n täytäntöönpanossa ja vahvistaa 
unionin solidaarisuutta, 
yhteenkuuluvuutta ja selviytymiskykyä;

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n 
YTPP:n täytäntöönpanossa, ja katsoo, että 
niiden on oltava ratkaiseva askel kohti 
Euroopan unionin strategista 
riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 223
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti EU:n 
voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten 
Euroopan puolustusteolliseen 
kehittämisohjelmaan, pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja 
tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, 
koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n 
YTPP:n täytäntöönpanossa ja vahvistaa 
unionin solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta 
ja selviytymiskykyä;

18. panee merkille EU:n voimavarojen 
kehittämisaloitteet, kuten Euroopan 
puolustusteollisen kehittämisohjelman, 
pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) 
ja tulevan Euroopan puolustusrahaston, 
koska ne saattavat edistää 
johdonmukaisuutta, koordinointia ja 
yhteentoimivuutta EU:n YTPP:n 
täytäntöönpanossa ja vahvistaa unionin 
solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja 
selviytymiskykyä;

Or. en
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Tarkistus 224
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. toteaa, että useiden jäsenvaltioiden 
integroiminen EU:n valmiuksien 
kehittämistä koskeviin aloitteisiin ja 
niiden merkityksellinen osallistuminen 
merkittäviin Euroopan 
puolustushankkeisiin, joita toteutetaan 
tällä hetkellä lähes yksinomaisesti 
kahdenvälisellä tasolla 
(ilmataistelujärjestelmä FCAS ja 
maataistelujärjestelmä MGCS), on 
ratkaisevan tärkeää Euroopan 
yhdentymisprosessin onnistumisen 
kannalta puolustusalalla, ja että se olisi 
selkeä lisäarvo eurooppalaisille 
pyrkimyksille tehostaa yhteistyötä, 
integrointia puolustuksen alalla ja 
yhteentoimivuutta YTPP-operaatioiden 
hyväksi;

Or. en

Tarkistus 225
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että Euroopan 
strategisen riippumattomuuden 
rakentaminen vahvistaisi EU:n 
monenvälistä toimintaa ja vähentäisi 
riippuvuutta ulkoisista toimijoista, antaisi 
sille mahdollisuuden ottaa enemmän 
vastuuta Euroopan turvallisuudesta sekä 
vähentäisi sen alttiutta ulkoisille uhille; 
korostaa, että vahvempi Eurooppa 
vahvistaa Natoa ja antaa EU:lle 
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mahdollisuuden vastata globaaliin 
haasteisiin yhdessä Naton kanssa;

Or. en

Tarkistus 226
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kannustaa edistämään Euroopan 
puolustusteollisen kehittämisohjelman, 
pysyvän rakenteellisen yhteistyön ja 
tulevan Euroopan puolustusrahaston 
kaltaisia aloitteita, joilla helpotetaan pk-
yritysten osallistumista edistämällä 
toimia, joilla tuetaan 
yrityshautomotoimintaa ja 
pääomasijoituksia;

Or. en

Tarkistus 227
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
erotettava osa rahoitusosuudestaan 
näihin aloitteisiin kohdentamalla 
vähimmäismenot tutkimukseen ja 
kehitykseen;

Or. en
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Tarkistus 228
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja 
varmistaa resurssien tehokas ja 
strateginen käyttö;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 229
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja 
varmistaa resurssien tehokas ja strateginen 
käyttö;

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja 
varmistaa resurssien tehokas ja strateginen 
käyttö; katsoo edelleen, että valmiuksia 
koskevien aloitteiden ensisijaisena 
tavoitteena on oltava päällekkäisyyksien 
välttäminen eurooppalaisten joukkojen 
välillä, liittolaisten välisen 
yhteentoimivuuden varmistaminen ja 
nopean käyttöönoton helpottaminen 
mahdollisimman saumattomasti;

Or. en
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Tarkistus 230
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja 
varmistaa resurssien tehokas ja 
strateginen käyttö;

19. toteaa, että EU:n puolustusalan 
suunnittelu- ja kehitysvälineissä ja -
aloitteissa ei ole johdonmukaisuutta, että 
EU:n jäsenvaltioiden välillä on selkeitä 
strategisia eroja ja että yhteisiä uhkia ei 
nähdä samalla tavalla, eikä ole yhteistä 
näkemystä siitä, mikä EU:n roolin pitäisi 
olla; toteaa, että EU:ta ei ole koskaan 
suunniteltu puolustusunioniksi;

Or. en

Tarkistus 231
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja 
varmistaa resurssien tehokas ja strateginen 
käyttö;

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden, -valmiuksien ja -
aloitteiden johdonmukaisuutta ja 
koordinointia, jotta ne voivat saada aikaan 
synergioita ja vahvistaa toisiaan ja voidaan 
välttää päällekkäisyyksiä ja varmistaa 
resurssien tehokas ja strateginen käyttö;

Or. en

Tarkistus 232
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja 
varmistaa resurssien tehokas ja strateginen 
käyttö;

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
johdonmukaisuutta ja osallisuutta, jotta ne 
voivat saada aikaan merkityksellisiä 
synergioita ja vahvistaa toisiaan ja voidaan 
välttää päällekkäisyyksiä ja varmistaa 
resurssien tehokas ja strateginen käyttö;

Or. en

Tarkistus 233
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja 
varmistaa resurssien tehokas ja strateginen 
käyttö;

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä kansallisen puolustusalan 
suunnittelu- ja kehitysvälineiden ja -
aloitteiden johdonmukaisuutta EU:n 
jäsenvaltioiden välillä, jotta ne voivat 
saada aikaan synergioita ja vahvistaa 
toisiaan ja voidaan välttää 
päällekkäisyyksiä ja varmistaa resurssien 
tehokas ja strateginen käyttö;

Or. en

Tarkistus 234
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
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johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja 
varmistaa resurssien tehokas ja strateginen 
käyttö;

johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
varmistaa resurssien tehokas ja strateginen 
käyttö;

Or. fr

Tarkistus 235
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja 
varmistaa resurssien tehokas ja strateginen 
käyttö;

19. toteaa, että EU:n puolustusalan 
suunnittelu- ja kehitysvälineiden ja -
aloitteiden olisi luotava synergioita ja 
vahvistettava toisiaan ja vältettävä 
päällekkäisyyksiä ja varmistettava 
jäsenvaltioille hyödyllisten resurssien 
tehokas ja strateginen käyttö;

Or. en

Tarkistus 236
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden 
johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada 
aikaan synergioita ja vahvistaa toisiaan ja 
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja 
varmistaa resurssien tehokas ja strateginen 
käyttö;

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää 
lisätä EU:n kaikkien puolustusalan 
suunnitteluvälineiden johdonmukaisuutta, 
jotta ne voivat saada aikaan synergioita ja 
vahvistaa toisiaan ja voidaan välttää 
päällekkäisyyksiä ja varmistaa resurssien 
tehokas ja strateginen käyttö;

Or. en
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Tarkistus 237
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 238
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään 
EU:ssa määritettyjä voimavarojen 
kehittämisen painopisteitä ja edistetään 
siten EU:n kykyä olla maailmanlaajuinen 
toimija ja kansainvälisen turvallisuuden 
tarjoaja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 239
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään 

20. kehottaa mitätöimään pikaisesti 
Euroopan puolustusrahaston, joka on lahja 
aseteollisuudelle ja joka johtaa poliittisen 
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EU:ssa määritettyjä voimavarojen 
kehittämisen painopisteitä ja edistetään 
siten EU:n kykyä olla maailmanlaajuinen 
toimija ja kansainvälisen turvallisuuden 
tarjoaja;

päätöksenteon ja kansainvälisten 
suhteiden militarisoimiseen 
rauhanomaisen vuoropuhelun 
kustannuksella; panee huolestuneena 
merkille, että EU on hiljattain 
epäonnistunut koordinoinnissa ja 
yhteisvasuun hengen luomisessa 
pandemian ja siitä johtuvan 
kansainvälisen kriisin keskellä; kehottaa 
arvioimaan uudelleen viimeaikaisia 
tapahtumia, joiden yhteydessä valmiudet 
olisi asetettava etusijalle, erityisesti se, 
pitäisikö etusijalle asettaa ne, joilla 
edistetään EU:n sisäistä 
yhteenkuuluvuutta, vai ne, joilla 
rahoitetaan unionin militarisointia;

Or. en

Tarkistus 240
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään EU:ssa 
määritettyjä voimavarojen kehittämisen 
painopisteitä ja edistetään siten EU:n 
kykyä olla maailmanlaajuinen toimija ja 
kansainvälisen turvallisuuden tarjoaja;

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään EU:ssa 
määritettyjä voimavarojen kehittämisen 
painopisteitä ja edistetään siten EU:n 
kykyä olla maailmanlaajuinen toimija ja 
kansainvälisen turvallisuuden tarjoaja; 
pitää valitettavana, että Euroopan 
puolustusrahastolle osoitettu 
todennäköinen talousarvio on odotettua 
rajallisempi; kehottaa välttämään 
hajanaisuutta hankkeissa ja keskittymään 
rakenteellisiin hankkeisiin, joilla on 
suurta lisäarvoa, vahvistamaan teknisiä, 
teollisia ja strategisia valmiuksia säilyttää 
Euroopan teknologinen riippumattomuus 
pitkällä aikavälillä;

Or. en
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Tarkistus 241
Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään EU:ssa 
määritettyjä voimavarojen kehittämisen 
painopisteitä ja edistetään siten EU:n 
kykyä olla maailmanlaajuinen toimija ja 
kansainvälisen turvallisuuden tarjoaja;

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään EU:ssa 
määritettyjä voimavarojen kehittämisen 
painopisteitä ja edistetään siten EU:n 
kykyä olla maailmanlaajuinen toimija ja 
kansainvälisen turvallisuuden tarjoaja; 
korostaa, että strateginen 
riippumattomuus edellyttää vahvaa 
Euroopan puolustuksen teollisen ja 
teknologisen perusta (EDTIB); kehottaa 
tämän mukaisesti jäsenvaltioita, 
neuvostoa ja komissiota helpottamaan 
edelleen EDTIB:tä koskevaa teollista 
yhteistyötä ja lujittamista erityisesti 
Euroopan puolustusrahaston riittävällä 
rahoituksella;

Or. en

Tarkistus 242
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään EU:ssa 
määritettyjä voimavarojen kehittämisen 
painopisteitä ja edistetään siten EU:n 
kykyä olla maailmanlaajuinen toimija ja 
kansainvälisen turvallisuuden tarjoaja;

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti tarvittavan 
suuruisin määrärahoin Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään EU:ssa 
määritettyjä voimavarojen kehittämisen 
painopisteitä, jolla on vipuvaikutus 
Euroopan puolustuksen teollisen ja 
teknologisen perustan kehittämisessä, 
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jolla vahvistetaan jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja lujitetaan EU:n kykyä 
tuottaa ja järjestää sotilaalliset 
voimavarat itsenäisesti, ja edistetään siten 
sen kykyä olla maailmanlaajuinen toimija 
ja kansainvälisen turvallisuuden tarjoaja;

Or. en

Tarkistus 243
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään 
EU:ssa määritettyjä voimavarojen 
kehittämisen painopisteitä ja edistetään 
siten EU:n kykyä olla maailmanlaajuinen 
toimija ja kansainvälisen turvallisuuden 
tarjoaja;

20. kehottaa toteuttamaan uusia 
toimia, joilla pannaan täytäntöön Ruotsin 
ja Saksan välinen sotilaallisten 
voimavarojen yhdistämistä ja jakamista 
koskeva aloite, ja panemaan tiukasti 
täytäntöön puolustusalan direktiivit ja 
niitä koskeva säännöt, joissa käsitellään 
EU:ssa määritettyjä voimavarojen 
kehittämisen painopisteitä ja edistetään 
siten EU:n kykyä olla maailmanlaajuinen 
toimija ja kansainvälisen turvallisuuden 
tarjoajat;

Or. en

Tarkistus 244
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään EU:ssa 
määritettyjä voimavarojen kehittämisen 

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään ja 
nopeutetaan EU:ssa määritettyjä 
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painopisteitä ja edistetään siten EU:n 
kykyä olla maailmanlaajuinen toimija ja 
kansainvälisen turvallisuuden tarjoaja;

voimavarojen kehittämisen painopisteitä ja 
edistetään siten EU:n tarvittavaa 
strategista riippumattomuutta ja kykyä 
olla maailmanlaajuinen toimija ja 
kansainvälisen turvallisuuden edistäjä ja 
tarjoaja;

Or. en

Tarkistus 245
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään 
EU:ssa määritettyjä voimavarojen 
kehittämisen painopisteitä ja edistetään 
siten EU:n kykyä olla maailmanlaajuinen 
toimija ja kansainvälisen turvallisuuden 
tarjoaja;

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään EU:n 
määrittämiä voimavarojen kehittämisen 
painopisteitä ilma-, maa-, meri- ja 
verkkoturvallisuusaloilla ja edistetään 
siten EU:n kykyä olla maailmanlaajuinen 
toimija ja kansainvälisen turvallisuuden 
tarjoaja;

Or. en

Tarkistus 246
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään 
EU:ssa määritettyjä voimavarojen 
kehittämisen painopisteitä ja edistetään 
siten EU:n kykyä olla maailmanlaajuinen 

20. kehottaa hyväksymään ja 
perustamaan pikaisesti Euroopan 
puolustusrahaston, jossa käsitellään 
yhteisesti sovittuja puolustusvoimavarojen 
kehittämisen painopisteitä ja edistetään 
siten EU:n kykyä olla maailmanlaajuinen 
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toimija ja kansainvälisen turvallisuuden 
tarjoaja;

toimija ja kansainvälisen turvallisuuden 
tarjoaja;

Or. en

Tarkistus 247
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se 
tuo lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 248
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se 
tuo lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 249
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita; katsoo, että 
Euroopan puolustusrahaston olisi tehtävä 
aktiivisesti yhteistyötä Naton kanssa 
helpottaakseen transatlanttista 
teknologista ja teollista kehitystä tavalla, 
joka poistaa esteitä ja protektionismia ja 
varmistaa, että vientilupaprosessit / 
teknologin siirtämistä koskevat toimet 
yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden 
kesken; katsoo, että huomiota olisi 
kiinnitettävä EDA:n ja NSPA:n/NCIA:n 
välisen työryhmän kehittämiseen, jotta 
voidaan laatia etenemissuunnitelma 
ihanteellisten hankintavälineiden 
tunnistamiseksi ja puolustusmenojen 
parhaan arvon tuottamiseksi sekä 
”transatlanttisen DARPAn” 
muodostamiseksi;

Or. en

Tarkistus 250
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 

21. muistuttaa puolustusalan 
tutkimuksen erittäin arkaluonteisesta ja 
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puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

strategisesta luonteesta sekä teollisuuden 
kilpailukyvyn että unionin strategisen 
riippumattomuuden kannalta; korostaa, 
että kolmansien maiden osallistuminen 
Euroopan puolustusrahastoon tietyissä 
erityisissä ja poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa se tuo lisäarvoa tietyille 
hankkeille ja se toteutetaan todellisen 
vastavuoroisuuden pohjalta, ei saisi 
vaarantaa Euroopan puolustusrahaston 
tavoitteita; katsoo, että Euroopan 
puolustusteollisuuden kehittäminen 
sääntelemällä kolmansien osapuolten 
hallinnassa olevien yhteisöjen pääsyä 
rahastosta rahoitettaviin hankkeisiin on 
täysin sopusoinnussa strategista 
riippumattomuutta koskevan 
eurooppalaisen tavoitteen kanssa;

Or. en

Tarkistus 251
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita; kehottaa 
tekemään pikaisesti päätöksen 
kolmansien maiden osallistumisesta 
pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön, ja 
katsoo, että tällaisen osallistumisen olisi 
tuotava lisäarvoa hankkeille ja autettava 
vahvistamaan PRY:tä ja YTPP:tä ja 
täyttämään entistä vaativammat 
sitoumukset erittäin tiukoin ehdoin 
vakiintuneen ja tehokkaan 
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vastavuoroisuuden pohjalta;

Or. en

Tarkistus 252
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita, ja että sen on 
noudatettava tiukasti Euroopan 
puolustusrahastoa koskevia sääntöjä, 
kuten teollis- ja tekijänoikeuksien 
säilyttäminen EU:ssa ja aseiden vientiä 
koskevien EU:n säännösten 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 253
Klemen Grošelj, Javier Nart, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
ensisijaisesti teknistä ja toiminnallista 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta ehtoja rajoittamatta, ei saisi 
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vaarantaa Euroopan puolustusrahaston 
tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 254
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta ottaen huomioon EU:n 
päätöksenteon riippumattomuuden 
merkityksen, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 255
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo 
todistetusti lisäarvoa tietyille hankkeille, ei 
heikennä EU:n strategisia 
turvallisuusetuja, todellisen 
vastavuoroisuuden pohjalta, ei saisi 
vaarantaa Euroopan puolustusrahaston 
tavoitteita;
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Or. en

Tarkistus 256
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se 
tuo lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon Euroopan 
puolustusrahastoa koskevien sovittujen 
sääntöjen mukaisesti toisi lisäarvoa, eikä 
vaarantaisi Euroopan puolustusrahaston 
tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 257
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se 
tuo lisäarvoa tietyille hankkeille ja se 
toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

21. korostaa, että kolmansien maiden 
osallistuminen Euroopan 
puolustusrahastoon tietyissä erityisissä ja 
poikkeuksellisissa ja sopivissa tapauksissa, 
joissa se tuo lisäarvoa tietyille hankkeille ja 
se toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden 
pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 258
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius



PE660.086v04-00 136/151 AM\1218439FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta; 
katsoo, että PRY:n olisi oltava tehokas ja 
täydentävä väline EU:n ja Naton 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
samanaikaisesti; kannustaa ottamaan 
”tulevat uhat” tulevien PRY-hanke-
ehdotusten perustaksi ja keskittymään 
siten tulevaan kehitykseen, joka saattaa 
aiheuttaa unionille uusia 
turvallisuushaasteita; kehottaa 
keskittämään PRY-toimet hankkeisiin, 
joilla on strateginen ulottuvuus, ja 
hankkeisiin, joilla edistetään merkittävien 
valmiuksien ja operatiivisten puutteiden 
korjaamista;

Or. en

Tarkistus 259
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
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puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta; 
kehottaa tarkistamaan perusteellisesti 
kaikki nykyiset PRY-hankkeet, jotta 
voidaan varmistaa saavutettu edistys, ja 
yksilöimään hankkeet, jotka on asetettava 
etusijalle sen lisäarvon perusteella, jota 
ne voivat edustaa strategisina 
mahdollistajina unionille, kuten 
johtamisjärjestely, liikenne ja tiedustelu, 
niin, että tavoitteena on yleisesti 
järkeistää kohdennettuja resursseja;

Or. en

Tarkistus 260
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta; 
muistuttaa, että PRY-hankkeilla olisi 
autettava maksimoimaan 
puolustusmenojen tehokkuus 
vähentämällä tarpeetonta ylikapasiteettia 
ja koordinoimattomia hankintoja; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
kunnianhimoisempia ja sitovampia 
yhteisiä sitoumuksia, joista ne ovat 
sopineet;

Or. en
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Tarkistus 261
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta; 
kehottaa takaamaan kolmansille maille, 
jotka ovat myös Naton jäseniä, 
mahdollisimman pian mahdollisuus 
osallistua pysyvään rakenteelliseen 
yhteistyöhön, ottaen huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden teollisuudenalat voivat 
hyötyä näiden maiden 
puolustusteollisuuden asiantuntemuksesta 
ja valmiuksista;

Or. en

Tarkistus 262
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
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osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta; 
toistaa pyyntönsä analysoida 
mahdollisuutta perustaa PRY:n puitteissa 
pysyviä monikansallisia yksiköitä, joiden 
tehtävänä on täyttää SEU-sopimuksen 
43 artiklassa määritellyt sotilastehtävät ja 
parantaa EU:n valmiuksia toteuttaa 
kriisinhallintaoperaatioita;

Or. en

Tarkistus 263
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden 
osalta;

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 264
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta; 
pitää valitettavana, että suurimmalla 
osalla nykyisistä PRY-hankkeista ei ole 
kunnianhimoisia tavoitteita, eivätkä ne 
vastaa yksilöityihin YTPP-
sotilasoperaatioiden onnistumiseksi 
tarvittaviin valmiuksiin liittyviin 
puutteisiin;

Or. en

Tarkistus 265
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä, myös näkemystä 
ohjelman edistymisestä ja tarvittavien 
säännösten tunnistamista, jotta PRY olisi 
nykyistä tehokkaampi ja tavoitteellisempi; 
katsoo, että pysyvä rakenteellinen yhteistyö 
on väline, joka edistää kestävää ja 
tehokasta EU:n puolustusyhteistyötä 
parantamalla osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

Or. en

Tarkistus 266
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Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta; 
korostaa, että pysyvää rakenteellista 
yhteistyötä on käytettävä tehokkaasti 
välineenä, jolla saavutetaan EU:n 
puolustusalan yhdentyminen ja EU:n 
strateginen riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 267
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; panee merkille, 
että pysyvä rakenteellinen yhteistyö on 
väline, joka edistää kestävää ja tehokasta 
EU:n puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta, 
ja korostaa samalla, että Nato on edelleen 
Euroopan turvallisuusyhteistyön 
kulmakivi;
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Or. en

Tarkistus 268
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen 
strategista uudelleentarkastelua vuoden 
2020 loppuun mennessä; katsoo, että 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, 
joka edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

22. pitää myönteisenä ensimmäisen 
PRY-vaiheen strategista 
uudelleentarkastelua vuoden 2020 loppuun 
mennessä; katsoo, että pysyvä 
rakenteellinen yhteistyö on väline, joka 
edistää kestävää ja tehokasta EU:n 
puolustusyhteistyötä parantamalla 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta 
erityisesti joukkojen saatavuuden, 
joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

Or. en

Tarkistus 269
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että kolmansien 
valtioiden edustusta PRY:ssä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt on ratkaistava, 
jotta saadaan lisäarvoa EU:n 
jäsenvaltioille ja kolmansille maille 
molempia osapuolia hyödyttävässä 
tilanteessa;

Or. en

Tarkistus 270
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Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista 
ja varmistamaan konkreettisen 
edistymisen nykyisten PRY-hankkeiden 
nopeassa ja tehokkaassa 
täytäntöönpanossa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 271
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista 
ja varmistamaan konkreettisen 
edistymisen nykyisten PRY-hankkeiden 
nopeassa ja tehokkaassa 
täytäntöönpanossa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 272
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 

23. pitää valitettavana 
johdonmukaisuuden puutetta sekä 47 
PRY-hankkeen soveltamisalassa että 
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nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa;

strategisessa tavoitteessa; pitää 
valitettavana, että kaikkein ilmeisimpiä 
voimavaroja koskevia puutteita ei täytetä 
ja että kriittisimpiä puutteita, jotka on 
yksilöity yleistavoitetta koskevassa 
prosessissa valmiuksien 
kehittämissuunnitelman (CDP) ja 
koordinoidun puolustusalan 
vuosikatsauksen (CARD) kautta, ei 
korjata riittävästi tai täysimääräisesti; 
kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista, 
varmistamaan, että PRY:tä käytetään 
tehokkaasti välineenä, jolla pyritään 
kestävään ja tehokkaaseen EU:n 
puolustusyhteistyöhön, ja varmistamaan 
konkreettisen edistymisen nykyisten PRY-
hankkeiden nopeassa ja tehokkaassa 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 273
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa;

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa; toteaa, 
että jäsenvaltioiden on jatkettava 
ponnistelujaan joukkojensa 
yhteentoimivuuden ja joustavuuden 
parantamiseksi samalla, kun ne edistyvät 
niiden puolustusjärjestelmien 
yhdenmukaistamista koskevien 
sitoumusten täyttämisessä, keskittyen 
erityisesti yhteistyövalmiuksien 
kehittämiseen ja joukkojen saatavuuden 
ja käytettävyyden parantamiseen, myös 
YTPP-sotilasoperaatioissa;
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Or. en

Tarkistus 274
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa;

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa; korostaa 
kuitenkin, että tähän mennessä mitään ei 
ole tapahtunut; korostaa, että 
ensimmäisen aallon hankkeet ovat 
pääasiassa valmiuksien 
kehittämishankkeita, joihin osallistuu 
mahdollisimman monta jäsenvaltiota, ja 
että PRY-hankkeiden osallistavuuden ei 
pitäisi johtaa siihen, että osallistuvat 
jäsenvaltiot vesittävät tavoitteensa; on 
vakuuttunut siitä, että PRY:sssä olisi 
keskityttävä hankkeisiin, jotka tuottavat 
todellista lisäarvoa ja joissa keskitytään 
enemmän toimintaan;

Or. en

Tarkistus 275
Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa;

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa; kannustaa 
voimakkaasti jäsenvaltioita osana EU:n 
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taistelujoukkojärjestelmän uudistusta 
tutkimaan vaihtoehtoja sen saattamiseksi 
PRY:n piiriin sen toiminnallisten 
valmiuksien, modulaarisuuden ja 
nopeuden lisäämiseksi perustamalla 
pysyviä monikansallisia yksiköitä, jotka 
ovat omistautuneet SEU-sopimuksen 
43 artiklassa määriteltyjen 
sotilastehtävien hoitamiseen ja EU:n 
valmiuksien parantamiseen vakaiden 
kriisinhallintaoperaatioiden 
toteuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 276
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa;

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa sekä 
tarkistamaan nykyistä luetteloa 47 
hankkeesta ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden harkinnan mukaan joko 
kokoamaan tai peruuttamaan hankkeita, 
jotka eivät ole edistyneet riittävästi tai 
jotka tuottavat liian vähän molempia 
osapuolia hyödyttävää etua EU:lle;

Or. en

Tarkistus 277
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa;

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa; tukee 
kolmansien maiden osallistumista PRY-
hankkeisiin, koska tällainen 
osallistuminen on unionin strategisen 
edun mukaista ja tuo lisäarvoa tiettyihin 
hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 278
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa;

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita 
osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista, 
tarjoamaan tarvittavat resurssit ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen 
nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 279
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ja 
yhdenmukaistamaan sotilaallista 
liikkuvuutta koskevia menettelyjä ja 
lyhentämään toimitusaikoja, jotta EU:n 
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jäsenvaltiot voivat toimia nopeammin 
puolustustarpeidensa ja vastuidensa 
mukaisesti sekä yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan operaatioissa että 
kansallisissa ja monikansallisissa toimissa 
(esimerkiksi Naton puitteissa); kehottaa 
uudistamaan sotilaallisen liikkuvuuden 
toimintasuunnitelman;

Or. en

Tarkistus 280
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 
joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa 
saavutetulle edistykselle, erityisesti EU:n 
ja Naton poliittisen vuoropuhelun 
tehostamiselle kaikilla tasoilla, 
sotilaallista liikkuvuutta koskevalle 
jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä 
sekä tiiviimmälle yhteistyölle 
hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden 
torjumiseksi; kehottaa EU:ta ja Natoa 
tehostamaan edelleen keskinäisesti 
vahvistavaa yhteistyötä ja syventämään 
strategista kumppanuuttaan;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 281
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda
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Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 
joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa 
saavutetulle edistykselle, erityisesti EU:n 
ja Naton poliittisen vuoropuhelun 
tehostamiselle kaikilla tasoilla, 
sotilaallista liikkuvuutta koskevalle 
jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä 
sekä tiiviimmälle yhteistyölle 
hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden 
torjumiseksi; kehottaa EU:ta ja Natoa 
tehostamaan edelleen keskinäisesti 
vahvistavaa yhteistyötä ja syventämään 
strategista kumppanuuttaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 282
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 
joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa saavutetulle 
edistykselle, erityisesti EU:n ja Naton 
poliittisen vuoropuhelun tehostamiselle 
kaikilla tasoilla, sotilaallista liikkuvuutta 

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 
joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa saavutetulle 
edistykselle, erityisesti EU:n ja Naton 
poliittisen vuoropuhelun tehostamiselle 
kaikilla tasoilla, sotilaallista liikkuvuutta 
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koskevalle jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä sekä 
tiiviimmälle yhteistyölle hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden torjumiseksi; 
kehottaa EU:ta ja Natoa tehostamaan 
edelleen keskinäisesti vahvistavaa 
yhteistyötä ja syventämään strategista 
kumppanuuttaan;

koskevalle jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä sekä 
tiiviimmälle yhteistyölle hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden torjumiseksi; 
toteaa, että Naton ja EU:n yhteistyö 
siviiliviranomaisten auttamiseksi covid-
19-pandemian leviämisen hillitsemisessä 
ja pysäyttämisessä on ollut keskeistä, 
koska ne käyttävät sotilaslentokoneita 
kansalaisten kotiuttamiseen ja 
evakuoimiseen, avustavat lainvalvontaa, 
tarjoavat psykologista tukea ja jopa 
edistävät tutkimusta rokotteen 
kehittämiseksi; kehottaa EU:ta ja Natoa 
tehostamaan edelleen keskinäisesti 
vahvistavaa yhteistyötä ja syventämään 
strategista kumppanuuttaan;

Or. en

Tarkistus 283
Jérôme Rivière

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 
joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa 
saavutetulle edistykselle, erityisesti EU:n 
ja Naton poliittisen vuoropuhelun 
tehostamiselle kaikilla tasoilla, 
sotilaallista liikkuvuutta koskevalle 
jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä 
sekä tiiviimmälle yhteistyölle 
hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden 

24. toteaa, että todellinen EU:n 
yhteinen puolustuspolitiikka, joka 
perustuu koko Euroopan mantereen 
laajuiseen turvallisuuteen ja vakauteen ja 
jolla pyritään torjumaan yhteisiä uhkia, 
kuten radikaalia islamismia, edellyttää 
erkaantumista Natosta, jonka strategiset 
vaihtoehdot ovat nykyisin useimmiten 
täysin ristiriidassa Euroopan maiden 
perustavanlaatuisten etujen kanssa;
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torjumiseksi; kehottaa EU:ta ja Natoa 
tehostamaan edelleen keskinäisesti 
vahvistavaa yhteistyötä ja syventämään 
strategista kumppanuuttaan;

Or. fr

Tarkistus 284
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 
joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa saavutetulle 
edistykselle, erityisesti EU:n ja Naton 
poliittisen vuoropuhelun tehostamiselle 
kaikilla tasoilla, sotilaallista liikkuvuutta 
koskevalle jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä sekä 
tiiviimmälle yhteistyölle hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden torjumiseksi; 
kehottaa EU:ta ja Natoa tehostamaan 
edelleen keskinäisesti vahvistavaa 
yhteistyötä ja syventämään strategista 
kumppanuuttaan;

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 
joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa saavutetulle 
edistykselle, erityisesti EU:n ja Naton 
poliittisen vuoropuhelun tehostamiselle 
kaikilla tasoilla, sotilaallista liikkuvuutta 
koskevalle jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä sekä 
tiiviimmälle yhteistyölle hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden torjumiseksi; 
kehottaa EU:ta ja Natoa tehostamaan 
edelleen keskinäisesti vahvistavaa 
yhteistyötä ja syventämään strategista 
kumppanuuttaan; katsoo, että tehokkaan 
turvallisuus- ja puolustusyhteistyön olisi 
katsottava olevan Naton eurooppalaista 
pilaria vahvistava tekijä;

Or. en


