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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta - vuosittainen kertomus
(2019/2135(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU),

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2013, 26. kesäkuuta 2015, 15. joulukuuta 2016, 
22. kesäkuuta 2017, 28. kesäkuuta 2018, 14. joulukuuta 2018 ja 20. kesäkuuta 2019 
annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2013, 18. marraskuuta 2014, 18. toukokuuta 2015, 
27. kesäkuuta 2016, 14. marraskuuta 2016, 18. toukokuuta 2017, 17. heinäkuuta 2017, 
25. kesäkuuta 2018 ja 17. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät yhteisestä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 28. kesäkuuta 2016 esittelemän asiakirjan 
”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”,

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2016 ja 10. heinäkuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston 
ja komission puheenjohtajien sekä Pohjois-Atlantin puolustusliiton (Nato) pääsihteerin 
yhteiset julkilausumat,

– ottaa huomioon 6. joulukuuta 2016 annetut Euroopan unionin neuvoston ja Pohjois-
Atlantin neuvoston tukemat yhteiset 42 ehdotusta ja 14. kesäkuuta ja 5. joulukuuta 2017 
niiden täytäntöönpanosta annetut edistymiskertomukset sekä 5. joulukuuta 2017 annetut 
EU:n neuvoston ja Naton neuvoston tukemat uudet 32 ehdotusta,

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 päivätyn pohdinta-asiakirjan Euroopan puolustuksen 
tulevaisuudesta,

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n sotilaallisista 
rakenteista: nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät1,

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan 
avaruusstrategiasta2,

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman Euroopan 
puolustusunionista3,

1 EUVL C 93, 9.3.2016, s. 144.
2 EUVL C 337, 20.9.2018, s. 11.
3 EUVL C 224, 27.6.2018, s. 18.
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– ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhteisen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan perustuslaillisista, oikeudellisista ja institutionaalisista 
vaikutuksista: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet4,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman varainhoitovuoden 
2018 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista5,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman sotilaallisesta 
liikkuvuudesta6,

– ottaa huomioon Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman perustamisesta 
unionin puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi 
18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/10927,

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2019 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
puolustusrahastosta8,

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman yhteisen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antaman vuosittaisen selvityksen perusteella)9, 
13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta10 sekä 12. joulukuuta 2018 
antamansa päätöslauselman vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta11,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 14. marraskuuta 2016 esittelemän asiakirjan 
turvallisuus- ja puolustusalan täytäntöönpanosuunnitelmasta,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n ja Naton välisistä 
suhteista12,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon Euroopan 
puolustusalan toimintasuunnitelmasta (COM(2016)0950),

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 annetussa komission lehdistötiedotteessa ”Euroopan 
puolustus: komissio avaa keskustelun etenemisestä kohti turvallisuus- ja 
puolustusunionia” esitetyn uuden puolustuspaketin,

4 EUVL C 263, 25.7.2018, s. 125.
5 EUVL C 334, 19.9.2018, s. 253.
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0498.
7 EUVL L 200 du 7.8.2018, s. 30–43.
8 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0430.
9 EUVL C 224, 27.6.2018, s. 50.
10 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 36.
11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0514.
12 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0257.
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– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman yhteisen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta13, 13. joulukuuta 2017 antamansa 
päätöslauselman yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta 
vuosittaisesta kertomuksesta14 ja 12. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta 
kertomuksesta15,

– ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2018 julkaistun sotilaallisen liikkuvuuden 
toimintasuunnitelman,

– ottaa huomioon 18. syyskuuta 2018 hyväksytyt neuvoston päätelmät YK:n ja EU:n 
rauhanoperaatioiden ja kriisinhallinnan alan strategisen kumppanuuden vahvistamisesta: 
vuosien 2019–2021 prioriteetit,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

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

Pysyvästi epävarma ja arvaamaton turvallisuustilanne

1. panee merkille Euroopan unionin strategisen ympäristön pysyvän huonontumisen 
unionin kohdatessa monenlaisia haasteita, jotka vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti 
jäsenvaltioiden ja kansalaisten turvallisuuteen, kuten aseelliset konfliktit Euroopan 
mantereen itä- ja etelärajoilla, jihadistinen terrorismi, kyberhyökkäykset, 
hallitsemattomat muuttovirrat, luonnonvaroihin kohdistuvat kasvavat uhat sekä 
ilmastonmuutos jne.;

2. katsoo, että unionin ulkorajojen ja sen lähinaapuruston epävakaa ja arvaamaton tilanne 
(Pohjois-Afrikka, Lähi-itä, Ukraina, Kaukasus, Balkanin niemimaa, jne.) muodostaa 
suoran uhan maanosan turvallisuudelle; korostaa, että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
välillä vallitsee erottamaton yhteys;

3. toteaa, että maailmanlaajuiset toimijat (Yhdysvallat, Kiina, Venäjä) sekä kasvava 
joukko alueellisia toimijoita (Turkki, Iran, Saudi-Arabia) yrittävät hankkiutua valta-
asemiin yhdistämällä yksipuolista diplomatiaa ja kasvavia sotilaallisia voimavaroja;

4. pitää valitettavana, että nämä toimijat kiertävät tahallaan välttämättömiä monenvälisiä 
rauhan säilyttämiseen tähtääviä mekanismeja ja jopa pyrkivät hajottamaan niitä;

5. toteaa, että unioni on reagoinut ja sopeutunut liian myöhään poliittisesti, 
diplomaattisesti ja sotilaallisesti uusiin kriiseihin ja uuteen kansainväliseen kontekstiin; 
katsoo, että puolustusalan riittämättömät investoinnit, voimavarojen heterogeenisyys ja 
yhteentoimivuuden puute sekä ennen kaikkea poliittinen haluttomuus panna täytäntöön 
vankkoja määräyksiä, jotka sisältyvät perussopimuksiin ja moniin jäsenvaltioiden 
välisiin yhteistyösopimuksiin, ovat heikentäneet unionin kykyä omaksua ratkaiseva 

13 EUVL C 238, 6.7.2018, s. 89.
14 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 47.
15 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0513.
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rooli ulkoisissa kriiseissä; katsoo lisäksi, ettei mikään maa pysty yksin tarttumaan 
Eurooppaan ja sen lähiympäristöön kohdistuviin turvallisuushaasteisiin;

6. pitää huonontuneessa ja arvaamattomassa tilanteessa myönteisenä, että on aidosti 
ymmärretty, vaikkakin myöhään, yhteiset turvallisuusedut, ja että Euroopan maat ja 
EU:n toimielimet osoittavat yhä suurempaa poliittista tahtoa toimia yhteisesti 
turvallisuutensa hyväksi ottamalla käyttöön enemmän riippumattomia toimintakeinoja;

7. on vahvasti sitä mieltä, että vastauksen unionin turvallisuushaasteisiin on perustuttava 
ennen kaikkea sen strategisen riippumattomuuden vahvistamiseen;

Tarve vahvistaa Euroopan strategista riippumattomuutta

8. toteaa, että 28 valtioiden ja hallitusten päämiestä vahvisti tavoitteen Euroopan 
strategisesta riippumattomuudesta ensimmäisen kerran kesäkuussa 2016 komission 
varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
28. kesäkuuta 2016 esittelemässä asiakirjassa ”Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”;

9. katsoo, että Euroopan strategisen riippumattomuuden periaate perustuu unionin kykyyn 
vahvistaa harkinta- ja päätösvaltaansa ja toimintavapauttaan silloin, kun olosuhteet sitä 
edellyttävät, puolustaakseen etujaan ja arvojaan;

10. katsoo näin ollen, että Euroopan strateginen riippumattomuus perustuu ennen kaikkea 
unionin kykyyn arvioida kriisitilanteita ja tehdä itsenäisesti päätöksiä, mikä edellyttää 
riippumatonta päätöksentekoprosessia, arviointivälineitä sekä analyysi- ja 
toimintavapautta; katsoo, että Euroopan strateginen riippumattomuus perustuu unionin 
kykyyn toimia yksin silloin, kun sen edut ovat vaakalaudalla (operaatioalueet, joita sen 
eurooppalaiset kumppanit eivät pidä ensisijaisina), tai olemassa olevien 
yhteistyöjärjestelyjen puitteissa; katsoo myös, että Euroopan strateginen 
riippumattomuus sijoittuu monenvälisiin puitteisiin, jotka noudattavat YK:ssa annettuja 
sitoumuksia, ja täydentää liittolaisuuksia (Nato) ja kumppanuuksia, joihin suurin osa 
jäsenvaltioista osallistuu; painottaa voimakkaasti sitä, että strateginen riippumattomuus 
ei merkitse sitä, että unioni toimisi järjestelmällisesti aina ja kaikkialla yksin;

11. katsoo, että Euroopan strategisen riippumattomuuden vahvistaminen riippuu 
eurooppalaisen puolustusyhteistyön luomisesta teknologian, voimavarojen, teollisuuden 
ja operaatioiden aloilla; katsoo, että vain pragmaattisiin aloitteisiin perustuvien 
konkreettisten ja joustavien yhteistyöhankkeiden avulla voidaan vähitellen selvittää 
vaikeudet, luoda todellinen yhteinen strateginen kulttuuri ja laatia asianmukaisia 
yhteisiä vastauksia maanosan keskeisiin turvallisuus- ja puolustushaasteisiin;

12. korostaa, että strateginen riippumattomuus on mahdollista todella saavuttaa vain, jos 
jäsenvaltiot ovat keskenään solidaarisia, mikä merkitsee esimerkiksi sitä, että 
eurooppalaisten voimavarojen hankkiminen asetetaan etusijalle silloin, kun tarvikkeita 
on tosiasiallisesti saatavilla ja kun ne ovat kilpailukykyisiä;

13. katsoo, että Euroopan strategisen riippumattomuuden periaate on oikeutettu ja 
välttämätön tavoite ja että sen on oltava jatkossakin yksi Euroopan puolustuspolitiikan 
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ensisijaisista tavoitteista; korostaa, että sen konkreettinen ja operatiivinen 
täytäntöönpano on yhteisesti kaikkien eurooppalaisten vastuulla;

On otettava todellisia edistysaskelia Euroopan strategisen riippumattomuuden 
vahvistamiseksi

14. katsoo, että Euroopan strategisen riippumattomuuden on ulotuttava teollisuuteen, 
voimavaroihin (yhteiset ohjelmat, investoinnit puolustusteknologiaan) ja operaatioihin 
(operaatioiden rahoitus, kumppanien voimavarojen vahvistaminen, 
suunnitteluvoimavarat sekä voimavarat tehtävien toteuttamiseen);

YTPP:n tehtävät ja operaatiot

15. katsoo, että Euroopan puolustus nojaa suurelta osin unionin valmiuksiin suorittaa 
uskottavasti sotilaallisia väliintuloja ulkoisilla operaatioalueilla;

16. toteaa, että unioni on tällä hetkellä läsnä kolmella mantereella, joilla on käynnissä 
16 siviili- tai sotilastehtävää (kymmenen siviilitehtävää ja kuusi sotilastehtävää, joista 
kolme on toimeenpanotehtäviä ja kolme tehtäviä, joihin ei sisälly suoraa 
täytäntöönpanoa); toteaa, että nämä tehtävät ovat myötävaikuttaneet kansainväliseen 
rauhaan, turvallisuuteen ja vakauteen; korostaa, että niiden täytäntöönpanoon on 
yhdistettävä niiden Lissabonin sopimukseen kirjattujen ja viime vuosina käyttöön 
otettujen välineiden muuttaminen, joilla pyritään parantamaan niiden tehokkuutta;

17. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n rakenteita säilyttämään sitoutumisen Afrikassa 
ensisijaisena ja vahvana; pitää näin ollen myönteisenä neuvoston heinäkuussa 2018 
tekemää päätöstä jatkaa EUTM RCA -sotilaskoulutusoperaation mandaattia kahdella 
vuodella sekä neuvoston aikomusta käynnistää siviilitehtävä sotilaallisen osuuden 
täydentämiseksi; katsoo, että tämä viimeaikainen kehitys on myönteinen merkki 
jäsenvaltioiden uudelleensitoutumisesta;

18. korostaa unionin kokonaisvaltaista sitoutumista Sahelin alueella ja Afrikan sarvessa 
kuuden siviili- (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) ja sotilastehtävän 
(EUTM Mali, EUTM Somalia, Atalanta) puitteissa; pitää myönteisinä ponnisteluja, 
jotka on toteutettu Sahelin siviilitehtävien toiminnan alueellistamiseksi sellaisten 
turvallisuushaasteiden edessä, jotka ylittävät niiden valtioiden rajat, joissa EU:n tehtäviä 
on käynnissä, ja kannustaa tällaisiin ponnisteluihin;

19. pitää Burkina Fason tilanteen huononemista huolestuttavana; ei ole varma siviili- ja/tai 
sotilastehtävän käynnistämisen tarkoituksenmukaisuudesta turvallisuusalan hallinnon ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen vahvistamiseksi ja väestön luottamuksen 
palauttamiseksi turvallisuusjoukkoja kohtaan;

20. kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön neuvoston ja jäsenvaltioiden marraskuussa 2018 
hyväksymän siviilitehtäviä koskevan sopimuksen, jolla pyritään vahvistamaan YTPP-
siviilitehtävien resursseja, jotta tehtävistä voidaan tehdä joustavampia ja toimivampia, 
millä taattaisiin unionin toiminnan tehokkuus ja uskottavuus paikan päällä;
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21. toteaa kuitenkin, että YTPP-tehtävien ja -operaatioiden tehokkuutta jarruttaa yleisesti 
ottaen jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten yhä selvempi haluttomuus laajentaa näitä 
tehtäviä ja -operaatioita sekä niiden henkilöresurssien että mandaatin osalta; toteaakin, 
että YTPP:n alan sotilasoperaatioissa on yhä useammin kyse asevoimien koulutukseen 
painottuvista tehtävistä (EUTM) ilman toimeenpanoulottuvuutta;

22. toteaa huolestuneena, että näiden viimeisten YTPP-siviili- ja sotilasoperaatioiden 
tehokkuutta haittaavat yhä ilmenevät rakenteelliset puutteet;

23. pitää valitettavana sitä, että päätöksentekoon ja toteutukseen menee runsaasti aikaa; 
muistuttaa, että viime aikoina hyvin harvoille sotilasoperaatioille on annettu 
toimeenpaneva mandaatti siksi, että sitoutumista koskevan päätöksenteon nopeudessa 
on eroja, ja kehottaa tämän vuoksi mukauttamaan YTPP:n rakenteita ja menettelyjä 
tehtävien käynnistämisen nopeuttamiseksi, joustavoittamiseksi ja 
yhdenmukaistamiseksi; panee merkille uuden kriisinhallintavälineen käytön, SEU-
sopimuksen 28 artiklan mukaisten pienimuotoisten tehtävien käynnistämisen kriiseihin 
vastaamiseksi nopeammin ja joustavammin;

24. korostaa, että hallinnollisten ja talousarvioon liittyvien menettelyjen joustamattomuus 
aiheuttaa vakavia vaikeuksia paikan päälle lähetetylle henkilöstölle;

25. korostaa tarvetta arvioida tehtäviä ja operaatioita säännöllisesti niiden tehokkuuden 
parantamiseksi; kehottaa EUH:ta ja komissiota vahvistamaan operaatioita vastaavat 
mandaatit ja talousarviot ja laatimaan vetäytymisstrategian; pyytää konsultoimaan 
säännöllisemmin parlamentin asiasta vastaavia valiokuntia, ja kehottaa niitä 
kohdentamaan valtuuskuntiensa matkat alueille, joilla toteutetaan YTPP:n tehtäviä ja 
operaatioita;

26. korostaa, että on tärkeää järjestää yhteisiä koulutuksia ja harjoituksia EU:n 
jäsenvaltioiden asevoimien välillä ja edistää siten yhteentoimivuutta tehtävien 
valmistelemiseksi mahdollisimman hyvin ja monenlaisten, niin tavanomaisten kuin 
epätavanomaistenkin, uhkien torjumiseksi;

27. painottaa, että asevoimia vaivaa usein varustepula, mikä jarruttaa koulutustehtävien 
onnistumista; toteaa, että soveltuvia varusteita on vaikea toimittaa asianmukaisissa 
määräajoissa (esimerkiksi vaatimus sitovien julkisten hankintamenettelyjen 
noudattamisesta); katsoo, että myönteisten tulosten saavuttaminen kolmansien maiden 
asevoimien kouluttamisessa ja neuvonnassa on äärimmäisen vaikeaa pitkällä aikavälillä, 
jollei näihin ponnisteluihin pystytä yhdistämään tarkoituksenmukaisia ja koordinoituja 
puolustustarvikeohjelmia; pitää myönteisenä aloitetta ”Turvallisuuden ja kehityksen 
edistäminen valmiuksia kehittämällä”, joka johti vuonna 2017 vakautta ja rauhaa 
edistävän välineen tarkistamiseen, jonka ansiosta voidaan rahoittaa koulutustoimia sekä 
toimittaa kolmansien maiden asevoimille ei-tappavia tarvikkeita; panee merkille, että 
tähän päivään mennessä on hyväksytty kolme hanketta, jotka on toteutettu Malissa, 
Keski-Afrikan tasavallassa ja Burkina Fasossa; korostaa, että paikallisväestö kannattaa 
voimakkaasti koulutustoimien tukemista sekä tarvikkeiden toimittamista;

28. pitää valitettavana joukkojen muodostamiseen varsinkin sotilaallisten tehtävien 
käynnistämisessä liittyvää ongelmaa; korostaa, että EUTM Somaliaan on vaikea saada 
kokoon tarvittavia joukkoja;  toteaa, että 4. kesäkuuta 2019 pidetyssä viimeisimmässä 
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yleisessä joukkojenmuodostuskokouksessa otettiin esille tehtävän mahdollinen 
epäonnistuminen henkilöstöpulan vuoksi; panee merkille, että unionin käynnissä olevat 
sotilasoperaatiot koskevat keskimäärin vain noin kymmentä jäsenvaltiota; painottaa, että 
paikan päällä toimivan henkilöstön pätevyys, ammattitaito ja omistautuminen ovat 
tehtävän onnistumisen kannalta olennaisia tekijöitä; vaatii jäsenvaltioilta 
voimakkaampaa sitoutumista tehtäviin lähetettävän henkilöstön laatuun, ja kehottaa 
EUH:ta ja komissiota parantamaan operaatioissa avoimina olevien työpaikkojen 
täyttöastetta;

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

30. panee merkille 26. syyskuuta 2019 tehdyn päätöksen Euroopan unionin Välimerellä 
toteuttaman merioperaation (EUNAVFORMED Sophia) jatkamisesta kuudella 
kuukaudella 31. maaliskuuta 2020 asti; pitää erittäin valitettavana laivaston läsnäolon 
tilapäistä jäädyttämistä; korostaa olevan tärkeää saada pikaisesti aikaan sopimus 
jäsenvaltioiden välillä ja kehottaa palauttamaan alukset merelle ja panemaan mandaatin 
täysimääräisesti täytäntöön;

31. katsoo, että YTPP:n tehtävien ja operaatioiden rahoitus on olennaisen tärkeä kysymys 
tämän politiikan jatkuvuuden kannalta; korostaa olevan tärkeää tarkastella Athene-
järjestelmää uudelleen, jotta se kattaisi YTPP:n sotilastehtävien ja -operaatioiden 
kustannukset kokonaisuudessaan; kannattaa komission varapuheenjohtajan / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan esittämää ja komission tukemaa 
ehdotusta Euroopan rauhanrahastosta, josta rahoitettaisiin osittain EU:n 
puolustustoimintojen kustannukset, kuten YTPP:n sotilasoperaatioiden yhteiset 
kustannukset ja kumppanien sotilaallisten voimavarojen kehittämiseen liittyvät 
kustannukset; toivoo, että jäsenvaltiot pääsevät pian sopimukseen tämän välineen 
käyttöön ottamisesta; korostaa olevan tärkeää joustavoittaa EU:n varainhoitosääntöjä, 
jotta se kykenisi vastaamaan kriiseihin, ja vaatii panemaan täytäntöön Lissabonin 
sopimuksen nykyiset määräykset; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota harkitsemaan 
sellaisen joustavan mekanismin käyttöönottoa, jolla voitaisiin auttaa niitä jäsenvaltioita, 
jotka haluavat osallistua YTPP:n tehtävään, kattamaan sen kustannukset, mikä 
helpottaisi päätöksen tekemistä tehtävän käynnistämisestä tai tehostamisesta; katsoo, 
että tämä väline vastaisi täydellisesti unionin strategisen riippumattomuuden 
tavoitteisiin operaatioiden osalta;

32. kannattaa sellaisen sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (MPCC) 
perustamista toimeenpanotehtäviä varten, jonka avulla voitaisiin toteuttaa kaikki 
YTPP:n sotilasoperaatiot; kehottaa tehostamaan MPCC:n ja siviilikriisinhallinnan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (CPCC) välistä yhteistyötä; vaatii kiinnittämään 
huomiota rekrytointiin ja voimavarojen käyttöön asettamiseen liittyvään ongelmaan, 
jotta MPCC olisi täysin toimiva; kehottaa EUH:ta muuttamaan MPCC:n 
virtuaaliyksiköstä, jossa samoilta virkapaikoilta hoidetaan monenlaisia tehtäviä, 
vankaksi siviilisotilaalliseksi operatiiviseksi suunnittelu- ja toteutusvoimavararaksi;

33. toteaa, että unionin taisteluosastot, joita ei tähän päivään mennessä ole kertaakaan otettu 
käyttöön sen jälkeen, kun ne perustettiin vuonna 2007, epäonnistuivat siksi, että kaikki 
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jäsenvaltiot eivät suhtautuneet niihin rakentavasti ja että niiden täytäntöönpano ja 
rahoitus olivat monimutkaisia, mikä on ristiriidassa alkuperäisen, nopeutta ja 
tehokkuutta koskevan tavoitteen kanssa;

34. toteaa, että keskinäistä avunantoa koskeva lauseke (SEU:n 42 artiklan 7 kohta), jota on 
käytetty kerran, on osoitus jäsenvaltioiden välisestä solidaarisuudesta yhteisessä 
terrorismin torjunnassa; toteaa samalla kuitenkin, ettei artiklan käyttöönoton 
edellytyksiä ja vaadittavan avun toteutusjärjestelyjä ole missään vaiheessa selvästi 
määritelty; kehottaa panemaan tämän välineen operatiivisemmin täytäntöön;

35. on ehdottomasti sitä mieltä, että YTPP:n tehtävien ja operaatioiden täytäntöönpanossa 
on käytettävä joustavia välineitä, jotta helpotetaan unionin ja sen jäsenvaltioiden kykyä 
sitoutua takaamaan unionin strateginen riippumattomuus, joka edistää Euroopan 
mantereen vakautta; korostaa tässä yhteydessä modulaaristen, monikäyttöisten ja todella 
toimintakykyisten komentorakenteiden, kuten euroarmeijakunnan (Europcorps), 
tehokkuutta; panee merkille, että tämän sotilasesikunnan tehtäviä on laajennettu ja 
monipuolistettu menestyksekkäästi, sillä vuosien 2015 ja 2018 välisenä aikana 
euroarmeijakunta otettiin neljä kertaa käyttöön unionin koulutustehtävien yhteydessä 
Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUTM Mali ja EUTM RCA); kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota noudattamaan tätä jo hyödylliseksi osoittautuneen joustavan 
ja operatiivisen yhteistyön esimerkkiä;

36. odottaa, että unioni käyttää tehokkaasti kaikkia olemassa olevia YTPP:n politiikan 
välineitä diplomatian, yhteistyön ja kehitystyön, konfliktien hallinnan ja rauhan 
turvaamisen aloilla; muistuttaa, että YTPP:n sotilaalliset ja siviilivälineet eivät voi 
missään tapauksessa olla ainoa ratkaisu turvallisuusongelmiin ja että on tarpeen 
noudattaa aina maailmanlaajuista lähestymistapaa; katsoo, että ainoastaan käyttämällä 
kaikkia näitä välineitä tämän maailmanlaajuisen lähestymistavan pohjalta voidaan 
saavuttaa tarvittava joustavuus kunnianhimoisimpien turvallisuutta koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi tehokkaasti;

Voimavarat ja teollisuus

37. korostaa, että Euroopan strategisen riippumattomuuden vahvistaminen edellyttää 
välttämättä jäsenvaltioiden voimavarojen lisäämistä ja niiden puolustusbudjetin 
kasvattamista sekä Euroopan puolustusalan teollisen ja teknologisen pohjan 
vahvistamista;

38. pitää tervetulleena sen merkittävän suuntauksen kääntymistä, jossa puolustusbudjeteissa 
varataan enemmän varoja asevoimille; katsoo, että tätä muutosta on tuettava ja 
edistettävä unionin tasolla;

39. pitää myönteisinä Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden äskettäin EU:n 
globaalistrategian julkaisemisen johdosta toteuttamia ponnisteluja tähän asti vain 
virtuaalisten YTPP:n välineiden elävöittämiseksi ja Lissabonin sopimuksessa 
vahvistettujen määräysten panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön; painottaa, että nämä 
lupaavat tavoitteet on nyt vahvistettava ja että niiden johdosta on toteutettava 
konkreettisia toimenpiteitä, jotta ne edistäisivät tehokkaasti Euroopan mantereen 
turvallisuutta;
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40. panee tyytyväisenä merkille komission 2. toukokuuta 2018 esittämän ehdotuksen 
13 miljardin euron suuruisen puolustusta koskevan budjettikohdan perustamisesta 
seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen teollisuuspolitiikan osastoon; toteaa, että 
tämä ehdotuksen, joka on osoitus komission ennennäkemättömästä sitoutumisesta, 
toteutumisen edellytyksenä on, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen yksimielisesti osana 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä;

41. pitää myönteisenä komission kesäkuussa 2017 tekemää ehdotusta perustaa Euroopan 
puolustusrahasto, jonka avulla voitaisiin edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja 
tukea Euroopan puolustusteollisuutta; panee merkille, että tämä ehdotus on 
ensimmäinen aloite, jossa yhteisön rahastoja käytetään tukemaan suoraan 
puolustushankkeita; pitää sitä sekä poliittisella tasolla että teollisuuden kannalta 
merkittävänä edistysaskeleena puolustusunionin luomisessa; katsoo, että Euroopan 
puolustusrahastosta voitaisiin rahoittaa rakenteellisia hankkeita, kuten tulevaisuuden 
eurooppalaista lentokonetta, tulevaisuuden eurooppalaista taistelupanssarivaunua tai 
eurooppalaista ohjuspuolustusta; panee merkille, että valmistelutoimea koskevassa 
vuoden 2019 työohjelmassa keskitytään sähkömagneettisen spektrin hallintaan ja 
tulevaan puolustusalan murrokselliseen teknologiaan, ja ottaa huomioon, että nämä 
kaksi alaa ovat olennaisen tärkeitä Euroopan teknologisen riippumattomuuden 
säilyttämiseksi pitkällä aikavälillä; pitää niin ikään myönteisenä sitä, että komissio 
hyväksyi maaliskuussa 2019 ensimmäisen Euroopan puolustusteollisen 
kehittämisohjelman (EDIDP) ja julkaisi vuodeksi 2019 yhdeksän ehdotuspyyntöä, joista 
yksi koskee Eurodronea, joka on Euroopan strategisen riippumattomuuden kannalta 
keskeinen voimavara; korostaa, että vuodeksi 2020 julkaistaan vielä 12 muuta 
ehdotuspyyntöä, jotka kattavat kaikilla osa-alueilla (ilma, maa, meri, 
kybertoimintaympäristö ja avaruus) keskeisiä aiheita; toteaa, että jäsenvaltioiden tänä 
päivänä tekemien hankintapäätösten ja Euroopan puolustusrahaston puitteissa 
toteutettavan teollisteknologisen yhteistyön näkymien välillä vallitsee yhteys;

42. suhtautuu myönteisesti pysyvän rakenteellisen yhteistyön tosiasialliseen 
täytäntöönpanoon tärkeänä askeleena kohti jäsenvaltioiden keskuudessa tehtävää 
tiiviimpää turvallisuus- ja puolustusalan yhteistyötä; korostaa, että tämä määräys, joka 
sisältyy vuonna 2009 tehtyyn Lissabonin sopimukseen (Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 46 artikla), on oikeudellisesti sitova ja pitää sisällään joukon 
kunnianhimoisia sitoumuksia, joiden ansiosta ne EU:n jäsenvaltiot, jotka niin haluavat, 
voivat edetä nopeammin yhteisissä puolustushankkeissa; toteaa, että pysyvä 
rakenteellinen yhteistyö voi auttaa jäsentämään eurooppalaista kysyntää; panee 
merkille, että pysyvän rakenteellisen yhteistyön puitteissa kehitetään suuri määrä 
EDIDP-ohjelmaan hyväksyttäviä hankkeita, jotka voivat lisäksi saada korkeampia tukia; 
kannattaa pysyvän rakenteellisen yhteistyön hankkeiden ja Euroopan puolustusrahaston 
täyttä johdonmukaisuutta;

43. korostaa pysyvän rakenteellisen yhteistyön, vuonna 2017 käyttöön otetun puolustuksen 
koordinoidun vuosittaisen tarkastelun (CARD) ja Euroopan puolustusrahaston välistä 
tiivistä yhteyttä Euroopan maiden puolustusvoimavarojen tehostamisessa; korostaa, että 
näiden uusien hankkeiden on noudatettava voimavarojen kehittämissuunnitelmaa, jonka 
ansiosta jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä voidaan vahvistaa voimavaroissa ilmenevien 
erojen korjaamiseksi Euroopan puolustusviraston puitteissa; katsoo, että puolustuksen 
koordinoidun vuosittaisen tarkastelun olisi edistettävä tehokkaasti kansallisten 
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asevoimien investointien ja voimavarojen yhdenmukaistamista, jolloin varmistettaisiin 
unionin strateginen ja operatiivinen riippumattomuus ja jolloin jäsenvaltiot pystyisivät 
tehokkaammin investoimaan puolustukseen;

44. panee merkille komission ehdotuksen myöntää 6,5 miljardia euroa sotilaallisen 
liikkuvuuden hankkeisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä;

45. pitää yllättävänä 34 hankkeen hidasta käynnistymistä sekä sitä, että on pantu alulle 
13 hanketta käsittävä kolmas aalto, vaikka yksikään ei ole tähän mennessä toteutunut; 
panee merkille, että vain neljä hanketta saavuttaa alustavan operatiivisen 
toimintakykynsä vuonna 2019; toteaa, että joiltakin hankkeilta puuttuu kunnianhimoa ja 
laajuutta ja että ne eivät pysty täyttämään kaikkein ilmeisimpiä voimavaroissa 
ilmeneviä puutteita ja että tämä pätee varsinkin ensimmäisen aallon hankkeisiin, jotka 
ovat pääasiassa voimavarahankkeita, joihin mahdollisimman monet jäsenvaltiot 
osallistuvat; katsoo, että pysyvän rakenteellisen yhteistyön hankkeisiin osallistumisen 
mukaan ottaminen, joka on toiveena, ei saa vaarantaa osallistuvien jäsenvaltioiden 
kunnianhimon korkeaa tasoa; katsoo, että kolmansien maiden osallistumiselle on 
asetettava tiukat ehdot ja että sen on perustuttava vahvistettuun ja tosiasialliseen 
vastavuoroisuuteen; kehottaa valtioita esittämään strategisen eurooppalaisen 
ulottuvuuden sisältäviä hankkeita, jotta vahvistetaan Euroopan puolustuksen teollista ja 
teknologista perustaa (EDTIB), joka on välttämätön osa strategisen riippumattomuuden 
kehittämisprosessia ja joka ulottuu enemmän operatiiviseen osa-alueeseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Euroopan armeijoiden tarpeisiin operaatioiden toteuttamiseksi;

46. korostaa Euroopan puolustusrahaston vielä virtuaalista luonnetta; muistuttaa, ettei tätä 
välinettä ole vielä hyväksytty lopullisesti, sillä siitä saatiin huhtikuussa 2019 aikaan 
vain osittainen poliittinen sopimus; korostaa, että on tärkeää pitää kiinni Euroopan 
parlamentin kannasta, joka koskee rahaston varoja, sen avaamista kolmansille maille 
sekä asianmukaisen tekijänoikeuspolitiikan vahvistamista turvallisuuden ja 
puolustuksen alalla tutkimustulosten suojaamiseksi; muistuttaa tässä yhteydessä 
puolustusalan tutkimuksen erittäin arkaluonteisesta ja strategisesta luonteesta sekä 
teollisuuden kilpailukyvyn että unionin strategisen riippumattomuuden kannalta; 
kehottaa ottamaan asianmukaisesti huomioon EDIDP:n, pilottihankkeen ja 
puolustusalan tutkimukseen liittyvän valmistelutoimen täytäntöönpanosta jo saadun 
kokemuksen erityisesti asiassa, joka koskee poikkeusten soveltamista tukikelpoisiin 
yhteisöihin; pyytää ottamaan jäsenvaltiot aina täysimääräisesti mukaan 
päätöksentekoprosessiin byrokraattisten väärinkäytösten välttämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että ohjelmat vastaavat YTPP:n ja jäsenvaltioiden strategisia tarpeita; 
katsoo, että Euroopan puolustusrahaston onnistuminen riippuu sen kyvystä ottaa 
huomioon osallistuvien valtioiden puolustuksen erityispiirteet ja taata riittävät 
talousarviovarat välttäen samalla teollisen osaamisen päällekkäisyydet, kansallisiin 
puolustusalan investointeihin kohdistuvat syrjäytysvaikutukset ja ohjelmien yhteisen 
toteutuksen monimutkaistuminen; katsoo, että Euroopan puolustusteollisuuden 
kehittäminen sääntelemällä kolmansien osapuolten hallinnassa olevien yhteisöjen 
pääsyä rahastosta rahoitettaviin hankkeisiin on täysin sopusoinnussa strategista 
riippumattomuutta koskevan eurooppalaisen tavoitteen kanssa;

47. toivoo, ettei kolmansien yhteisöjen osallistumista pysyvän rakenteellisen yhteistyön 
hankkeisiin koskevissa päätöksissä aseteta missään tapauksessa kyseenalaisiksi 
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Euroopan puolustusrahastosta ja EDIDP:stä käydyissä neuvotteluissa sovittuja ehtoja, 
koska näiden ohjelmien rahoitus tulee kokonaan Euroopasta;

48. korostaa avaruusalan strategista ulottuvuutta Euroopan kannalta ja painottaa, että on 
tarpeen edistyä sellaisen teknologian kehittämisessä, jolla on sekä siviili- että sotilasalan 
sovelluksia, joilla pystytään varmistamaan Euroopan strateginen riippumattomuus; pitää 
myönteisenä sitä, että komissio on esittänyt 16 miljardin euron avaruusohjelmaa unionin 
avaruusalan johtajuuden edistämiseksi tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä; 
pitää myönteisenä EU:n satelliittipalvelujen (Galileo, Copernicus, EGNOS) tasolla 
saavutettua edistystä; korostaa, että EU:n päätöksenteon ja toiminnan 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä on oltava käytössään asianmukaiset 
satelliittiperusteiset keinot tuottaa satelliittikuvia, kerätä tiedustelutietoja sekä huolehtia 
viestinnästä ja avaruustilannetietoisuudesta; katsoo, että avaruusteknologiapalvelut on 
saatettava täyteen toimintakuntoon YTPP:n alan tehtävien ja operaatioiden tukemiseksi 
satelliittien suorittaman korkean resoluution kuvahavainnoinnin avulla; korostaa, että 
Euroopan puolustusrahastosta on tarpeen rahoittaa teollisuushankkeita, joilla on 
sellainen avaruuteen liittyvä ulottuvuus, josta EU voi saada todellista lisäarvoa;

49. on vakuuttunut siitä, että on unionin elintärkeiden etujen mukaista toteuttaa turvallinen 
ja avoin meriympäristö, joka mahdollistaa tavaroiden ja henkilöiden vapaan 
liikkuvuuden; huomauttaa, että suurin osa strategisista varoista, kriittisestä 
infrastruktuurista ja voimavaroista on jäsenvaltioiden hallinnassa ja että niiden 
halukkuus lisätä yhteistyötä on äärimmäisen tärkeää Euroopan turvallisuuden kannalta; 
vahvistaa uudelleen EU:n roolin maailmanlaajuisena meriturvallisuuden takaavana 
toimijana ja painottaa, että on tärkeää kehittää asiaankuuluvia sotilaallisia ja siviilialan 
voimavaroja; suhtautuu tältä osin myönteisesti EU:n merellisen turvallisuusstrategian 
tarkistetun toimintasuunnitelman hyväksymiseen kesäkuussa 2018;

50. katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot joutuvat torjumaan ennennäkemätöntä uhkaa eli 
kyberhyökkäyksiä sekä kyberrikollisuutta ja -terrorismia; katsoo, että kyberhyökkäykset 
ovat luonteensa vuoksi uhka, johon on reagoitava unionin tasolla; kannustaa 
jäsenvaltioita antamaan vastavuoroista apua, jos jotakin jäsenvaltiota vastaan tehdään 
kyberhyökkäys;

51. pitää myönteisinä ponnisteluja EU:n niiden valmiuksien vahvistamiseksi, joita se 
käyttää torjuakseen niin kutsuttuja hybridiuhkia, jotka ovat yhdistelmiä moniselitteisistä 
asenteista, suorasta ja epäsuorasta painostuksesta ja sotilaallisten ja muiden kuin 
sotilaallisten voimavarojen osallistumisesta ja jotka sijoittuvat EU:hun kohdistuvien 
sisäisten ja ulkoisten turvallisuushaasteiden välimaastoon; panee merkille pohdinnat, 
jotka koskevat keskinäistä avunantoa koskevan lausekkeen aktivointia hybridiuhkien 
tapauksessa, jotta unioni voisi yhdessä reagoida niihin tehokkaasti;

52. toteaa, että tekoälyllä on yhä tärkeämpi rooli Euroopan puolustuksessa; panee merkille 
tekoälyn hallintaan perustuvat moninaiset sotilaalliset sovellukset, joilla voidaan hallita 
ja stimuloida toimintaympäristöä, tukea päätöksentekoa, havaita uhkia ja käsitellä 
kerättyä tiedustelutietoa; painottaa, että luotettavan tekoälyn kehittäminen 
puolustusalalla on olennaisen tärkeää Euroopan strategisen riippumattomuuden 
varmistamiseksi voimavarojen ja operaatioiden alalla; kehottaa unionia tukemaan 
investointeja tähän alaan ja erityisesti murrokselliseen teknologiaan käyttämällä 
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olemassa olevia välineitä (Euroopan puolustusrahasto, Euroopan innovaationeuvosto, 
tuleva Horisontti Eurooppa -puiteohjelma ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelma);

53. toteaa, että voimavaroja koskeva yhteistyö on vielä lapsenkengissä niin kauan, kunnes 
unioni ja sen jäsenvaltiot pystyvät hyötymään tiiviin ja kestävän yhteistyön 
konkreettisista tuloksista; on ehdottomasti sitä mieltä, että EU:n tavoitteiden 
operatiivinen täytäntöönpano vaatii aikaa ja edellyttää jäsenvaltioiden järkähtämätöntä 
poliittista tahtoa; korostaa, että tarvitaan joustavaa yhteistyötä sellaisten joustavien ja 
modulaaristen välineiden ansiosta, jotka helpottavat strategiakulttuurien lähentymistä ja 
vapaaehtoisten kumppaneiden, joiden käytettävissä on voimavaroja, välistä 
yhteentoimivuutta;  kehottaa toteuttamaan spontaania yhteistyötä tai 
yhteiskäyttömekanismeja, kuten Euroopan ilmakuljetusjohtoporras (EATC), joka on jo 
osoittanut tehokkuutensa, ja kannattaa sen ulottamista muille aloille (helikopterit, 
lääketieteellinen tuki);

Puolustusyhteistyöhankkeet ja YTPP-kumppanuudet 

54. korostaa, että Euroopan strategista riippumattomuutta koskeva tavoite edellyttää 
eurooppalaisilta kykyä toimia etujensa puolustamiseksi joko itsenäisesti tai 
institutionaalisen yhteistyön (Nato, Yhdistyneet kansakunnat) puitteissa;

55. katsoo, että Euroopan strategisen riippumattomuuden on ulotuttava kestävään 
yhteistyöhön ja strategisiin kumppanuuksiin unionin arvot jakavien maiden ja 
järjestöjen kanssa; pitää lisäksi myönteisenä YTPP-kumppanien antamaa panosta EU:n 
tehtäviin ja operaatioihin;

56. pitää olennaisen tärkeänä vankan, tiiviin ja etusijaisen puolustus- ja 
turvallisuusyhteistyön ylläpitämistä Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
välillä brexitin jälkeen; korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa toteutettavan 
yhteistyön ansiosta unioni saa käyttöönsä paremman tasoisia voimavaroja ja 
operatiivisia resursseja; katsoo, ettei ole järkevää suunnitella sellaista puolustusalan 
yhteistyötä, jonka ulkopuolelle Yhdistynyt kuningaskunta jätettäisiin järjestelmällisesti; 
ehdottaa sellaisen puolustus- ja turvallisuussopimuksen tekemistä Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa, jonka puitteissa se voi osallistua mahdollisimman paljon 
unionin välineisiin;

57. muistuttaa Naton perustavanlaatuisesta roolista yhteisessä puolustuksessa sellaisena 
kuin se on selvästi vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa; on 
ehdottomasti sitä mieltä, että Euroopan unionin ja Naton kumppanuus on olennaisen 
tärkeää Eurooppaan ja sen naapurialueisiin kohdistuviin turvallisuushaasteisiin 
tarttumiseksi; katsoo, että EU:n ja Naton yhteistyön on oltava täydentävää ja siinä olisi 
otettava huomioon kummankin erityispiirteet ja tehtävät;

58. panee merkille EU:n ja YK:n välisen kumppanuuden merkityksen kansainvälisten 
konfliktien ratkaisemisen ja rauhanrakentamisen kannalta; kehottaa kyseisiä järjestöjä 
koordinoimaan vielä paremmin ponnistelujaan niillä alueilla, joilla ne käynnistävät 
tärkeitä siviili- ja sotilastehtäviä, kaksinkertaisen työn välttämiseksi ja synergioiden 
optimoimiseksi;
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59. painottaa EU:n ja muiden kansainvälisten elinten, erityisesti Afrikan unionin ja Etyjin, 
välisen yhteistyön tärkeyttä; katsoo, että EU:n olisi myös tehostettava vuoropuhelua ja 
yhteistyötä alueen kolmansien maiden kanssa omalla alueellaan sekä alueellisten ja 
paikallisten järjestöjen kanssa;

60. kannattaa yhteistyön ja institutionaalisten kumppanuuksien rinnalla sitä, että yhdistetään 
sellaisia erilaisia joustavia, monimuotoisia, avoimia ja samalla operatiivisia, 
kunnianhimoisia ja vaativia yhteistyömuotoja EU:n, Naton ja YK:n rakenteiden sisällä 
ja ulkopuolella, jotka voivat helpottaa yhteistä sitoutumista operaatioihin ja vahvistaa 
siten unionin operatiivista strategista riippumattomuutta; korostaa, että sellaiset 
esimerkit yhteistyöstä kuin eurooppalainen interventioaloite, pohjoismainen 
puolustusalan yhteistyö (Nordefco) ja Saksan ja Alankomaiden asevoimien yhä syvempi 
yhdentyminen noudattavat tätä jäsenvaltioiden välisen sotilaallisen yhteistyön 
tehostamisen logiikkaa;

Institutionaalinen kehys 

61. katsoo, että Euroopan puolustukseen liittyvät saavutukset avaavat näkymiä tärkeille 
rakenteellisille muutoksille; panee merkille ilmoituksen pääosaston ”Puolustus ja 
avaruus” perustamisesta komissioon sisämarkkinoista vastaavan komission 
jäsenehdokkaan alaisuuteen; panee merkille, että tämän uuden pääosaston on määrä 
tukea, koordinoida tai täydentää jäsenvaltioiden toimia EU:n puolustuksen alalla ja 
myötävaikuttaa siten Euroopan strategisen riippumattomuuden vahvistamiseen;  panee 
merkille sen, miten pääosaston viisi tärkeintä tehtävää on määritelty (Euroopan 
puolustusrahaston perustaminen ja valvonta, avoimien ja kilpailtujen Euroopan 
puolustusmateriaalimarkkinoiden luominen, sotilaallista liikkuvuutta koskevan 
toimintasuunnitelman toteuttaminen, vahvan ja innovatiivisen avaruusteollisuuden 
vahvistaminen sekä tulevan avaruusohjelman täytäntöönpano), mutta kehottaa 
komissiota kuitenkin vielä täsmentämään uuden pääosaston vastuualuetta; haluaa tietää, 
miten se koordinoi työtään muiden puolustuspolitiikan alalla toimivien rakenteiden 
(EDA, EUH jne.) kanssa, jolla on toisenlaiset vastuualueet;

62. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, sisämarkkinoista vastaavalle komission jäsenehdokkaalle, komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Naton pääsihteerille, avaruus-, 
turvallisuus- ja puolustusalalla toimiville EU-virastoille sekä jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille.


