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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen (SEU) 42 artiklan 
7 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 222 artiklan,

– ottaa huomioon erityisesti Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
42 artiklan 7 kohdan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
222 artiklan ja SEUT-sopimuksen 
222 artiklasta annetun julistuksen 37,

2. Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon SEU-sopimuksen 24 
kohdan ja 42 artiklan 2 kohdan, SEUT-
sopimuksen 122 ja 196 artiklan sekä 
SEUT-sopimuksen 222 artiklasta annetun 
julistuksen 37,

Poistetaan.

3. Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Pohjois-Atlantin 
sopimuksen 4 ja 5 artiklan,

4. Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella SEU-sopimukseen lisättiin 
42 artiklan 7 kohta ("Keskinäistä 
puolustusta koskeva lauseke" tai 
"keskinäistä avunantoa koskeva lauseke"1) 

E. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella SEU-sopimukseen lisättiin 
42 artiklan 7 kohta ("keskinäistä avunantoa 
koskeva lauseke"1) ja SEUT-sopimukseen 
222 artikla ("yhteisvastuulauseke") 
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ja SEUT-sopimukseen 222 artikla
("yhteisvastuulauseke") tällaisiin 
huolenaiheisiin vastaamiseksi, mutta 
näiden artikloiden käytännön soveltamista 
on edelleen selkeytettävä lähes kolme 
vuotta Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen;
_____________

1 (jäljempänä 'keskinäistä puolustusta
koskeva lauseke'); perussopimuksessa sillä 
ei tosin ole minkäänlaista nimeä. Ks. 
erityisesti muutetun Brysselin sopimuksen 
V artiklan sitoumus keskinäiseen 
avunantoon, jonka sen allekirjoittajat 
katsovat sisältyvän SEU-sopimuksen 
42 artiklan 7 kohtaan (WEU:n pysyvän 
neuvoston puheenjohtajiston 
31. maaliskuuta 2010 antama lausunto).

tällaisiin huolenaiheisiin vastaamiseksi, 
mutta näiden artikloiden käytännön 
soveltamista on edelleen selkeytettävä 
lähes kolme vuotta Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen;

_____________

1 (jäljempänä 'keskinäistä avunantoa
koskeva lauseke'); perussopimuksessa sillä 
ei tosin ole minkäänlaista nimeä. Ks. 
erityisesti muutetun Brysselin sopimuksen 
V artiklan sitoumus keskinäiseen
avunantoon, jonka sen allekirjoittajat 
katsovat sisältyvän SEU-sopimuksen 
42 artiklan 7 kohtaan (WEU:n pysyvän 
neuvoston puheenjohtajiston 
31. maaliskuuta 2010 antama lausunto).

5. Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että ne 21 EU-
maata, jotka ovat myös Naton jäseniä, 
voivat pyytää apua toisiltaan aina kun 
niiden alueellinen koskemattomuus, 
poliittinen riippumattomuus tai 
turvallisuus on uhattuna, ja ottaa 
huomioon, että ne ovat joka tapauksessa 
sitoutuneet kollektiiviseen puolustukseen 
aseellisen hyökkäyksen yhteydessä;

6. 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käyttämään kaikkia 
asiaankuuluvia perussopimuksen 
määräyksiä ja erityisesti keskinäistä
puolustusta koskevaa lauseketta ja 

1. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käyttämään kaikkia 
asiaankuuluvia perussopimuksen 
määräyksiä ja erityisesti keskinäistä
avunantoa koskevaa lauseketta ja 
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yhteisvastuulauseketta, jotta eurooppalaiset 
saisivat vahvan vakuutuksen vakavia 
turvallisuusriskejä vastaan lisääntyneen 
kustannustehokkuuden ja kustannusten 
oikeudenmukaisen jakamisen perusteella;

yhteisvastuulauseketta, jotta eurooppalaiset 
saisivat vahvan vakuutuksen vakavia 
turvallisuusriskejä vastaan lisääntyneen 
kustannustehokkuuden ja kustannusten 
oikeudenmukaisen jakamisen perusteella;

7. 2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. ottaa huomioon Naton uuden 
strategisen konseptin, jossa pyritään paitsi 
säilyttämään Naton rooli sota-ajan 
sotilaallisena liittoumana niin myös 
rakentamaan Naton kapasiteettia toimia 
poliittisena yhteisönä ja 
turvallisuusyhteisönä yhdessä EU:n 
kanssa; panee merkille 
samankaltaisuudet Naton tavoitteiden ja 
SEU-sopimuksen 43 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden (entiset Petersbergin tehtävät) 
kanssa; varoittaa siksi kalliista 
toimintojen päällekkäisyyksistä ja näiden 
kahden organisaation välisestä resurssien 
tuhlauksesta ja kehottaa paljon 
tiiviimpään ja säännölliseen yhteistyöhön 
unionin korkean edustajan ja Naton 
pääsihteerin välillä riskien arviointia, 
resurssien hallintaa, politiikan 
suunnittelua ja YTPP-operaatioiden 
toteutusta varten sekä siviili- että 
sotilaspuolella;

8. 2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. kehottaa neuvostoa olemaan 
sotkeutumatta viime kädessä 
tarpeettomiin kiistoihin alueellisuudesta 
ja soveltamaan Naton lähestymistapaa, 
joka koskee niitä väistämättömiä 
tilanteita, joissa Pohjois-Atlantin alueen 
ulkopuolisia toimia joskus edellytetään 
liittolaisten turvallisuusetujen 



PE496.318v01-00 6/11 PA\912571FI.doc

FI

edistämiseksi; 

9. 4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. huomauttaa, että unionilla ja sen 
jäsenvaltioilla on käytössään koko joukko 
välineitä poikkeustilanteisiin vastaamiseksi 
yhteisvastuun hengessä, esimerkiksi 
pelastuspalvelumekanismi, 
solidaarisuusrahasto sekä mahdollisuus 
myöntää taloudellista ja rahoitusapua 
vakavien vaikeuksien kohdatessa SEUT-
sopimuksen 122 artiklan mukaisesti;
muistuttaa myös sitoumuksesta kehittää 
yhteistä poliittista solidaarisuutta ulko- ja 
turvallisuuspolitiikassa SEU-sopimuksen 
24 artiklan mukaisesti; korostaa, että
keskinäistä puolustusta koskevan 
lausekkeen ja yhteisvastuulausekkeen 
tarkoituksena ei ole korvata mitään näistä 
välineistä, vaan täydentää niitä 
poikkeuksellisen vaaratilanteen tai 
vahingon uhatessa ja erityisesti silloin 
kun vastaus vaatii korkean tason 
poliittista koordinointia ja sotilaiden 
osallistumista;

4. huomauttaa, että unionilla ja sen 
jäsenvaltioilla on käytössään koko joukko 
välineitä poikkeustilanteisiin vastaamiseksi 
yhteisvastuun hengessä; muistuttaa, että
SEUT-sopimuksen 122 artikla tarjoaa 
hyödyllisen oikeusperustan taloudellisen 
hätärahoituksen yhteydessä ja SEUT-
sopimuksen 196 artikla vastaavasti 
väestönsuojelutoimenpiteiden alalla;

10. 4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. muistuttaa sitoumuksesta kehittää 
yhteistä poliittista solidaarisuutta ulko- ja 
turvallisuuspolitiikassa SEU-sopimuksen 
24 artiklan mukaisesti; panee merkille
Lissabonin sopimuksen tarjoamat 
mahdollisuudet YUTP-yhteistyön 
parantamiseen, mukaan luettuna 
erityisten tehtävien ja operaatioiden 
osoittaminen valtioiden ryhmille sekä 
sotilasasioissa tehtävää pysyvää 
rakenteellista yhteistyötä koskeva 
konsepti; korostaa, että keskinäistä 
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avunantoa koskevan lausekkeen ja 
yhteisvastuulausekkeen tarkoituksena ei 
ole korvata mitään näistä välineistä, vaan 
täydentää niitä poikkeuksellisen 
vaaratilanteen tai vahingon uhatessa ja 
erityisesti silloin kun vastaus vaatii 
korkean tason poliittista koordinointia ja 
sotilaiden osallistumista;

11. 5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa
ottamaan täysin huomioon molempien 
lausekkeiden poliittiset ja operatiiviset 
ulottuvuudet ja seuraamaan tämän 
päätöslauselman suosituksia laatiessaan 
perussopimuksessa edellytettyä yhteistä 
esitystä neuvoston päätökseksi 
yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanosta;

5. kehottaa komissiota ja korkeaa edustajaa
esittämään ennen vuoden 2012 loppua 
yhteisen ehdotuksensa neuvoston 
päätökseksi, jossa määritellään
yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanoa 
koskevat järjestelyt SEUT-sopimuksen 
222 artiklan 3 kohdan määräysten 
mukaisesti; kehottaa johdonmukaisuuden 
nimissä poliittisten asioiden ja 
turvallisuusasioiden komiteaa sekä 
sisäisen turvallisuuden pysyvää komiteaa 
esittämään yhteisen lausunnon 
yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanosta
ja keskinäistä avunantoa koskevan 
lausekkeen käytännön yksityiskohdista, 
mukaan luettuina yhteydet Natoon; panee 
merkille, että neuvosto toimii keskinäisen 
avunannon ei-sotilaallisissa kysymyksissä 
määräenemmistöllä; korostaa tässä 
yhteydessä, että parlamentin on 
välttämättä saatava kaikki tiedot;

12. Otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke Keskinäistä avunantoa koskeva lauseke
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13. 6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
yksiselitteisestä velvollisuudesta auttaa ja 
tukea kaikilla käytettävissä olevilla 
keinoilla, jos jäsenvaltion alueeseen 
kohdistetaan aseellinen hyökkäys;
korostaa, että vaikka laajamittainen 
hyökkäys jäsenvaltiota vastaan on 
epätodennäköinen nähtävissä olevassa 
tulevaisuudessa, sekä perinteisiä 
alueellisen puolustuksen että uusia uhkia 
vastaan puolustautumisen pitää olla 
korkealla asialistalla; muistuttaa myös, 
että EU:n jäsenvaltioille, jotka ovat Naton 
jäsenvaltioita, Nato on edelleen niiden 
kollektiivisen puolustuksen perusta ja 
yhteisö, jonka puitteissa puolustus 
toteutetaan, ja että sitoumusten ja 
yhteistyön keskinäisen puolustuksen 
alalla on oltava johdonmukaista Natossa 
annettujen sitoumusten kanssa;

6. muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
yksiselitteisestä velvollisuudesta auttaa ja 
tukea kaikilla käytettävissä olevilla 
keinoilla, jos jäsenvaltion alueeseen 
kohdistetaan aseellinen hyökkäys;
muistuttaa, että suuri enemmistö EU:n 
jäsenvaltioista on Naton jäseniä ja että
näin ollen unionin yhteisen turvallisuus-
ja puolustuspolitiikan on oltava 
yhteensopivaa ja johdonmukaista Nato-
sitoumusten kanssa; panee huolellisesti 
merkille Natoon kuulumattomien EU:n 
jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkojen erityisluonteen 
mutta toteaa kuitenkin, että EU:n
keskinäistä avunantoa koskevaa 
lauseketta ei koskaan käytetä kuulematta 
Natoa ja hakematta sen osallistumista;

14. 7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että samaan aikaan on yhtä
tärkeää valmistautua tilanteisiin, joihin
osallistuvat jäsenvaltiot, jotka eivät ole 
Naton jäseniä, tai Pohjois-Atlantin alueen 
ulkopuolella sijaitsevat EU:n alueet, joita 
Washingtonin sopimus ei siis koske, tai 
tilanteisiin, jossa ei päästä sopimukseen 
kollektiivisesta toiminnasta Naton sisällä;

7. korostaa, että samaan aikaan on tärkeää 
valmistautua tilanteisiin, joihin Nato 
päättää olla osallistumatta;

15. 9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa pelotteen merkitystä ja 
Euroopan maiden tästä johtuvaa tarvetta 
pitää hallussaan uskottavaa sotilaallista 

9. korostaa pelotteen merkitystä ja 
Euroopan maiden tästä johtuvaa tarvetta 
pitää hallussaan uskottavaa sotilaallista 
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valmiutta; kannustaa jäsenvaltioita 
lisäämään ponnistelujaan sotilaallisten 
valmiuksien kehittämiseksi yhteistyössä 
erityisesti "yhdistämiseen ja jakamiseen" ja 
"älykkääseen puolustukseen" liittyvien 
täydentävien hankkeiden avulla, sillä ne 
edustavat kriittisen tärkeää toimintamallia 
aikana, jolloin puolustusbudjetit ovat 
niukkoja;

valmiutta; kannustaa jäsenvaltioita 
lisäämään ponnistelujaan sotilaallisten 
valmiuksien kehittämiseksi yhteistyössä 
erityisesti "yhdistämiseen ja jakamiseen" ja 
"älykkääseen puolustukseen" liittyvien 
täydentävien hankkeiden avulla, sillä ne 
edustavat kriittisen tärkeää toimintamallia 
aikana, jolloin puolustusbudjetit ovat 
niukkoja; kehottaa tässä yhteydessä 
jälleen kansallisia puolustusministeriöitä 
paremmin noudattamaan ja 
hyödyntämään Euroopan 
puolustusviraston työtä;

16. 10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toistaa kehotuksensa sotilaallisten 
vaatimusten järjestelmälliseen 
yhdenmukaistamiseen ja harmonisoituun 
puolustussuunnitteluun ja 
hankintamenettelyihin, jotka olisivat EU:n 
kunnianhimon mukaisia ja joita 
koordinoitaisiin Naton 
puolustussuunnitteluprosessin kanssa;
kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan
monikansallista yhteistyötä valmiuksien 
kehittämisessä ja mahdollisuuksien 
mukaan erikoistumista puolustuksen 
suunnittelunsa perusperiaatteiksi, ottaen 
huomioon keskinäistä puolustusta
koskevan lausekkeen tarjoamat entistä 
vahvemmat turvallisuustakuut;

10. toistaa kehotuksensa sotilaallisten 
vaatimusten järjestelmälliseen 
yhdenmukaistamiseen ja harmonisoituun 
puolustussuunnitteluun ja 
hankintamenettelyihin, jotka olisivat EU:n 
kunnianhimon mukaisia ja joita 
koordinoitaisiin Naton 
puolustussuunnitteluprosessin kanssa;
kannustaa jäsenvaltioita pitämään 
valmiuksien kehittämisen alalla tehtävää
monikansallista yhteistyötä ja tarvittaessa
erikoistumista puolustuksen suunnittelunsa
perusperiaatteina ottaen huomioon 
keskinäistä avunantoa koskevan 
lausekkeen tarjoamat entistä vahvemmat 
turvallisuustakuut;

17. 11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää komission varapuheenjohtajaa 
/ korkeaa edustajaa ehdottamaan 
käytännön järjestelyitä, joilla 
varmistettaisiin tehokas vastaus siinä 
tapauksessa, että jäsenvaltio vetoaa 
keskinäistä puolustusta koskevaan 

Poistetaan.
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lausekkeeseen, sekä arvioimaan EU:n 
toimielinten roolia, jos lausekkeeseen 
vedotaan; katsoo, että velvollisuus auttaa 
ja tukea on poliittisen solidaarisuuden 
ilmaus, joten olisi varmistettava nopea 
päätös neuvostossa hyökkäyksen 
kohteeksi joutuneen jäsenvaltion tueksi;

18. 12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että jos ryhdytään 
kollektiivisiin toimiin hyökkäyksen 
kohteeksi joutuneen jäsenvaltion 
puolustamiseksi, pitäisi olla mahdollista 
käyttää tarvittaessa nykyisiä EU:n
hallintorakenteita ja erityisesti on 
tarkasteltava mahdollisuutta ottaa 
käyttöön EU:n operatiivinen päämaja; 
korostaa, että tarvitaan täysimittainen 
pysyvä EU:n operatiivinen päämaja, jotta 
varmistetaan valmistautumisen ja 
vastauksen nopeuden riittävä taso, ja 
toistaa kehotuksensa jäsenvaltioille, että 
ne perustavat tällaisen pysyvän valmiuden
äskettäin toimintansa aloittaneen EU:n 
operatiivisen päämajan pohjalta;

12. katsoo, että SEU-sopimuksen 
42 artiklan 7 kohdan mukaisissa toimissa 
olisi mieluiten käytettävä EU:n nykyisiä 
kriisinhallintarakenteita mutta että 
pitkällä aikavälillä on suunniteltava EU:n 
pysyvän operatiivisen päämajan 
perustamista äskettäin toimintansa 
aloittaneen EU:n operatiivisen päämajan 
pohjalta;

19. 32 kohta
[Siirretään 32 kohta 27 kohdan jälkeen.]

20. 35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa, että 
yhteisvastuulausekkeessa vaaditaan 
Eurooppa-neuvostoa arvioimaan 
säännöllisesti unioniin kohdistuvia uhkia; 
katsoo, että uhkien arvioimista on tehtävä 
ainakin kahdella eri tasolla; pidemmällä 
aikavälillä Eurooppa-neuvostossa 
prosessissa, jonka pitäisi myös antaa 

35. muistuttaa, että 
yhteisvastuulausekkeessa vaaditaan 
Eurooppa-neuvostoa arvioimaan 
säännöllisesti unioniin kohdistuvia uhkia ja 
koordinoimaan tämä toiminta Nato-
kumppanien kanssa; katsoo, että uhkien 
arvioimista on tehtävä ainakin kahdella eri 
tasolla; pidemmällä aikavälillä Eurooppa-
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aineksia strategiseen ajatteluun myöhempiä 
Euroopan turvallisuusstrategian ja sisäisen 
turvallisuuden strategian uudistuksia 
varten, sekä entistä useammin tehtävissä 
kattavissa uhkien määrittelyissä;

neuvostossa prosessissa, jonka pitäisi myös 
antaa aineksia strategiseen ajatteluun 
myöhempiä Euroopan 
turvallisuusstrategian ja sisäisen 
turvallisuuden strategian uudistuksia 
varten, sekä entistä useammin tehtävissä 
kattavissa uhkien määrittelyissä;


