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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosikertomus
(2019/2136(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikasta antaman vuosittaisen selvityksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 ja 36 artiklan,

– ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman poliittisesta vastuusta1,

– ottaa huomioon vuonna 2016 julkaistun Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen globaalistrategian,

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Strateginen 
lähestymistapa selviytymiskykyyn EU:n ulkoisessa toiminnassa” (JOIN(2017)0021),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

A. ottaa huomioon, että parlamentilla on velvollisuus harjoittaa yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) 
demokraattista valvontaa, ja sillä on oltava keinot tämän tehtävän suorittamiseen;

B. toteaa, että EU:n ulkoinen toiminta vaikuttaa suoraan kansalaisten hyvinvointiin, ja sillä 
pyritään varmistamaan turvallisuus ja vakaus sekä samalla turvaamaan vapauden, 
demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen 
eurooppalaiset arvot;

C. katsoo, että vahvempaa ja yhdentynyttä Eurooppaa tarvitaan ulkosuhteiden alalla 
enemmän kuin koskaan ennen;

D. toteaa, että monenvälisyyden perusta on uhattuna, kun yleismaailmallisia sääntöjä ja 
arvoja joko kyseenalaistetaan tai niitä käytetään hyväksi;

E. ottaa huomioon, että valta-asemat maailmassa ovat vaihtumassa, ja ulkopolitiikassa 
johtavana kehityssuuntauksena on geopoliittinen kilpailu, mikä edellyttää nopeita ja 
asianmukaisia reagointimekanismeja;

1 EUVL C 210, 3.8.2010, s. 1.
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F. ottaa huomioon, että uudet poliittiset voimat ajavat omia maailmanlaajuisia ja alueellisia 
tavoitteitaan aiheuttaen ennalta arvaamattomia seurauksia maailman turvallisuudelle;

G. ottaa huomioon, että EU:n turvallisuusympäristö on altis ulkoiselle painostukselle, joka 
estää EU:ta käyttämästä itsemääräämisoikeuttaan;

Monenvälisyys on vaakalaudalla: tarvitaan kiireesti vahvempaa ja yhtenäistä Eurooppaa

1. muistuttaa, että nyt kun kilpailevat valtakeskukset kyseenalaistavat yhä enemmän 
sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen, eurooppalaisina meidän on puolustettava 
monenvälisyyttä, kansainvälistä oikeutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia;

2. korostaa, että monenvälisyys on keskeinen osa EU:n pyrkimyksiä ehkäistä ja ratkaista 
konflikteja;

3. vaatii vahvempaa, yhtenäistä, tehokasta ja strategisempaa Euroopan unionia, varsinkin 
siksi, että uusi eurooppalainen poliittinen sykli on juuri alkanut ja EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa ollaan muuttamassa;

4. toistaa, että on kiireellisesti vahvistettava EU:n selviytymiskykyä ja riippumattomuutta 
lujittamalla sellaista yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jolla edistetään rauhaa, 
turvallisuutta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia Euroopassa ja kaikkialla maailmassa;

5. katsoo, että Euroopan unionin on otettava johtava asema maailmassa ja vapautettava 
koko poliittinen potentiaalinsa, jotta se voi ajatella ja toimia geopoliittisena suurvaltana 
puolustaen ja edistäen samalla yhteisiä arvojaan ja etujaan koko maailmassa; vahvistaa, 
että ”EU:n strateginen riippumattomuus” on turvattava; tukee täysin komission 
puheenjohtajan päätöstä tehdä EU:n toimeenpanovallan käyttäjästä ”geopoliittinen 
komissio”;

6. katsoo, että EU:n pitää pystyä reagoimaan entistä ripeämmin ja tehokkaammin kriisien 
puhkeamiseen ja että sen olisi keskityttävä enemmän konfliktien ehkäisemiseen 
varhaisessa vaiheessa;

7. korostaa, että Euroopan unionin on muutettava reagoiva toimintamallinsa ennakoivaksi 
ja tehtävä yhteistyötä samanmielisten kumppanien kanssa kansainväliseen oikeuteen 
perustuvan maailmanjärjestyksen puolustamiseksi; muistuttaa, että EU:n yhteinen ulko- 
ja turvallisuuspolitiikka perustuu kumppanuuteen ja monenvälisyyteen, joiden avulla 
voidaan tuoda yhteen kulloinkin tarvittavat alueelliset ja maailmanlaajuiset suurvallat; 
korostaa, että on kiireellisesti selvitettävä uusia yhteistyömuotoja ja löydettävä 
innovatiivisia yhteistyömekanismeja;

8. tukee sellaista EU:n ulkopolitiikkaa, joka yhdistää EU:n toimielimet ja kaikki 
ulkoministeriöt yhteisen ja vahvan EU:n ulkopolitiikan taakse; korostaa tarvetta 
perustaa tilapäisiä yhteenliittymiä vahvistamaan EU:n yhteenkuuluvuutta ja 
demokraattista legitiimiyttä;

9. korostaa, että Euroopan unionin on käytettävä nykyisiä välineitään tehokkaammin ja 
toimittava yhtenäisemmin ja johdonmukaisemmin päätöksentekoprosessiensa 
parantamiseksi;
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Euroopan parlamentin vahvistaminen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pilarina

10. korostaa, että Euroopan unioni voi hyödyntää koko potentiaaliaan vain silloin, kun se 
puhuu yhdellä äänellä, kun päätöksenteko on siirretty vähitellen kansalliselta tasolta 
ylikansalliselle tasolle ja kun se hyödyntää täysimääräisesti EU:n toimielinten ja niiden 
omien menettelyjen tarjoamia mahdollisuuksia; korostaa, että Euroopan unionin olisi 
käytettävä kaikkia saatavilla olevia keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi, myös 
parlamentaarisen diplomatian keinoja;

11. toistaa tässä yhteydessä, että parlamentti on vuosien kuluessa kehittänyt useita ulkoisen 
toiminnan välineitä ja verkostoja, jotka eroavat EU:n toimeenpanoelimen keinoista ja 
täydentävät niitä; vaatii siksi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan yhdennetympää 
lähestymistapaa, johon sisältyy parlamentaarinen ulottuvuus, ja toimielinten välistä 
yhteistyötä, kun laaditaan kolmansia maita ja alueita koskevia strategioita;

12. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa jakamaan tietoa entistä 
tehokkaammin ja kattavammin, jotta parlamentti voi harjoittaa valvontatehtäväänsä 
tehokkaasti ja oikea-aikaisesti myös YUTP:n alalla;

13. kehottaa vahvistamaan EU:n ulkoisen toiminnan parlamentaarista valvontaa muun 
muassa jatkamalla säännöllisiä neuvotteluja komission varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa sekä saattamaan 
päätökseen neuvottelut parlamentin oikeudesta saada arkaluonteisia neuvoston tietoja 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alalla;

14. toteaa, että jos/kun brexit toteutuu, komission olisi annettava parlamentin 
ulkoasiainvaliokunnalle, joka on suhteista kolmansiin maihin vastaava johtava 
valiokunta, kaikki tarvittavat tiedot, jotta se voi valvoa parlamentin puolesta 
neuvotteluprosessia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
218 artiklan mukaisesti ja antaa hyvissä ajoin panoksen Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa tehtävään sopimukseen tai tehtäviin sopimuksiin, jotka edellyttävät parlamentin 
hyväksyntää; korostaa Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan 
yhteistyön merkitystä YUTP:n ja YTPP:n alalla ja toteaa, että on löydettävä luovia 
ratkaisuja;

15. pyytää, että ennen YUTP:hen liittyvän strategian tai komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tiedonannon hyväksymistä perustetaan kuulemismekanismi 
ulkoasiainvaliokunnan ja asiaankuuluvien elinten kanssa;

16. kehottaa lisäämään yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta, ja täydentävyyttä EU:n ulkoisen 
rahoituksen välineiden ja YUTP:n välillä, jotta Euroopan unioni voi vastata kasvaviin 
turvallisuus- ja ulkopoliittisiin haasteisiin; katsoo, että naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen yhteydessä ehdotettujen ulkoisten välineiden 
yksinkertaistettu rakenne edellyttää parlamentin asianmukaista valvontaa, riittävää 
avoimuutta, strategista panosta ja täytäntöönpanon valvontaa; korostaa, että tarvitaan 
liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) tehokasta ja riittävää rahoitusta kaudella 
2021–2027; korostaa vakautta ja rauhaa edistävän välineen roolia erityisesti rauhan ja 
vakauden tukemisessa koko maailmassa; odottaa, että vuoden 2020 jälkeiset välineet 
hyväksytään hyvissä ajoin, jotta vältetään tarpeettomat rahoituksen katkokset;
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17. kannustaa EU:ta asettamaan etusijalle konfliktien ehkäisyn ja sovittelun; korostaa, että 
tällainen lähestymistapa tuottaa runsaasti EU:n tason lisäarvoa poliittiselta, sosiaaliselta 
ja taloudelliselta kannalta sekä turvallisuudessa; muistuttaa, että konfliktien ehkäisy ja 
sovittelutoiminta vahvistavat osaltaan unionin läsnäoloa ja uskottavuutta 
kansainvälisellä näyttämöllä; korostaa parlamentin arvokasta panosta 
sovittelutoiminnan ja vuoropuhelun alalla erityisesti Länsi-Balkanin ja itäisen 
kumppanuuden maissa ja kehottaa kehittämään edelleen sovittelua koskevaa 
toimielinten välistä yhteistyötä;

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistaminen maailmanlaajuisten uhkien 
torjumiseksi

18. kehottaa vahvistamaan EU:n valmiuksia toimia itsenäisesti turvallisuuden ja 
puolustuksen alalla; korostaa, että tehokas yhteistyö YK:n tai Naton kaltaisten 
kumppaniorganisaatioiden kanssa on tärkeämpää kuin koskaan;

19. katsoo, että määräenemmistöpäätösten käyttäminen voisi tehostaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa ja nopeuttaa päätöksentekoprosessia; kehottaa neuvostoa 
käyttämään säännöllisesti määräenemmistöpäätöksiä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ja kehottaa Eurooppa-
neuvostoa yhtymään tähän aloitteeseen hyödyntämällä SEU-sopimuksen 31 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua siirtymälauseketta; kannustaa neuvostoa harkitsemaan 
määräenemmistöpäätöksen käytön ulottamista koskemaan myös muita YUTP:n aloja;

20. toistaa kehotuksensa selvittää mahdollisuutta perustaa Euroopan turvallisuusneuvosto, 
joka parantaisi päätöksentekoprosessia ja johtaisi tehokkaampaan hallitustenväliseen 
yhteistyöhön tällä alalla;

21. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan päätökseen toteuttaa viiden vuoden 
kuluessa todellinen Euroopan puolustusunioni;

22. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 20 artiklan 2 kohta, jossa määrätään tiiviimmästä 
yhteistyöstä, antaa jäsenvaltioille lisämahdollisuuksia edistyä YUTP:n alalla, joten sitä 
olisi myös käytettävä;

23. muistuttaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa ihmiselämän kaikkiin osa-alueisiin, muun 
muassa lisäämällä konfliktien ja väkivallan todennäköisyyttä; korostaa, että 
ilmastoturvallisuuteen liittyvät huolenaiheet on otettava huomioon kaikessa 
ulkopolitiikassa; korostaa, että EU:n olisi kehitettävä valmiuksia seurata 
ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä, joihin olisi kuuluttava konfliktisensitiivisyys ja 
kriisinehkäisypolitiikat; korostaa, että ilmastonmuutokseen ja turvallisuuteen on 
kehitettävä kokonaisvaltainen lähestymistapa;

24. kehottaa tukemaan voimakkaammin EU:n meriturvallisuusstrategiaa, sillä merenkulun 
vapaus on yhä suurempi haaste; vaatii, että merenkulun vapautta on aina kunnioitettava;

25. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan 
ja tehostamaan toimiaan, joilla parannetaan niiden kykyä torjua hybridiuhkia 
vahvistamalla EU:n kyberpuolustusta ja hybridiuhkien torjuntakykyä; kehottaa tässä 
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yhteydessä kehittämään kattavia yhteisiä valmiuksia ja menetelmiä riskien ja 
haavoittuvuuden analysointia varten;

26. edistää Euroopan unionin strategisten viestintävalmiuksien vahvistamista; kehottaa tässä 
yhteydessä antamaan lisätukea EUH:n strategisen viestinnän jaostolle;

27. painottaa, että on hyödynnettävä EU:n kilpailuetua, jotta se voi nopeasti saavuttaa 
strategisen aseman kehitteillä olevasta teknologiasta, kuten tekoälystä, käytävässä 
kansainvälisessä kilpajuoksussa, jotta EU ei joutuisi riippuvaiseksi digitaalisista 
jättiläisistä;

28. toteaa, että YTPP:een kuuluvilla siviili- ja sotilasoperaatioilla on tärkeä osa 
rauhanturvaamisessa, konfliktinehkäisyssä ja kansainvälisen turvallisuuden 
vahvistamisessa;

°

° °

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä jäsenvaltioille.


