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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevista lausekkeista: poliittinen ja 
operatiivinen ulottuvuus
(2012/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

– 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,

– ottaa huomioon EU:n turvallisuusstrategian, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
12. joulukuuta 2003, ja kertomuksen sen täytäntöönpanosta, jolle Eurooppa-neuvosto 
antoi tukensa 11.–12. joulukuuta 2008,

– ottaa huomioon 25.–26. maaliskuuta 2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
hyväksymän Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 15.–16 joulukuuta 2005 hyväksymän Euroopan 
unionin terrorisminvastaisen strategian,

– ottaa huomioon Pohjois-Atlantin liiton jäsenten puolustuksen ja turvallisuuden strategisen 
toimintaperiaatteen, joka hyväksyttiin Naton huippukokouksessa 19.–20. marraskuuta 
2010,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät katastrofien ehkäisyä 
EU:ssa koskevista yhteisön puitteista,

– ottaa huomioon komission 26. syyskuuta 2010 antaman tiedonannon "Kohti parempaa 
Euroopan katastrofiapua: pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli" 
(COM(2010)0600),

– ottaa huomioon komission 22. marraskuuta 2010 antaman tiedonannon "EU:n sisäisen 
turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelma: viisi askelta kohti turvallisempaa 
Eurooppaa" (COM(2010)0673),

– ottaa huomioon alustavan ehdotuksen "kriisinkoordinointijärjestelyt EU:n poliittisella 
tasolla", jolle Coreper antoi tukensa 30. toukokuuta 2012,1

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden 
strategiasta2, 14 joulukuuta 2011 rahoituskriisin vaikutuksesta puolustusalaan EU:n 
jäsenvaltioissa3, 27. syyskuuta 2011 aiheesta "Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua: 

                                               
1 10207/12.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0207.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0574.
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pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli"1 sekä 23. marraskuuta 2010 siviili- ja 
sotilasyhteistyöstä sekä siviili- ja sotilasvalmiuksien kehittämisestä2 antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan;

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012);

A. katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden turvallisuus on jakamaton ja kaikilla Euroopan 
kansalaisilla pitäisi olla samat turvallisuustakuut ja samantasoinen suojelu sekä 
perinteisiltä että poikkeuksellisilta uhkilta; ottaa huomioon, että kansojemme 
hyvinvoinnin kannalta välttämättömien rauhan, turvallisuuden ja vapauden puolustamisen 
Euroopassa pitää olla edelleen Euroopan maiden keskeinen tavoite ja vastuu;

B. ottaa huomioon, että vahvempi ja kyvykkäämpi eurooppalainen puolustus on ensiarvoisen 
tärkeä transatlanttisen yhteyden lujittamiseksi rakenteellisten geostrategisten muutosten 
oloissa, joita maailmanlaajuinen talouskriisi vielä kiihdyttää, ja erityisesti Yhdysvaltain 
siirtäessä strategiansa painopistettä kohti Aasiaa ja Tyynenmeren aluetta;

C. ottaa huomioon, että vakavat ja monimutkaiset turvallisuusuhkat, aseellisista 
hyökkäyksistä terrorismiin ja luonnonkatastrofeista tietoverkkohyökkäyksiin, voivat 
helposti ylittää minkä tahansa yksittäisen jäsenvaltion valmiudet ja tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden yhteisvastuu tällaisiin uhkiin vastaamiseksi on välttämätöntä;

D. ottaa huomioon, että viime vuosikymmeninä luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit ja 
erityisesti ilmastosta johtuvat katastrofit ovat kasvaneet sekä niiden yleisyyden että 
suuruuden puolesta ja että niiden odotetaan vielä lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä;

E. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella SEU-sopimukseen lisättiin 42 artiklan 
7 kohta ("Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke" tai "keskinäistä avunantoa koskeva 
lauseke"3) ja SEUT-sopimukseen 222 artikla ("yhteisvastuulauseke") tällaisiin 
huolenaiheisiin vastaamiseksi, mutta näiden artikloiden käytännön soveltamista on 
edelleen selkeytettävä lähes kolme vuotta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen;

Yleistä

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

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0404.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0419.
3 (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).
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2. toistaa, että jäsenvaltioiden ja unionin on varmistettava, että ne ovat valmistautuneet 
kaikkiin suurimpiin turvallisuusuhkiin, erityisesti EU:n turvallisuusstrategiassa ja sisäisen 
turvallisuuden strategiassa nimettyihin uhkiin, ja tehtävä säännöllisiä uhkien ja riskien 
arviointeja, jotka perustuvat jaettujen tiedustelutietojen yhteiseen analyysiin;

3. toistaa, että EU:n tai sen jäsenvaltioiden voimankäyttö on sallittua vain jos se on 
oikeudellisesti perusteltua YK:n peruskirjan nojalla; toistaa sitoutuneensa noudattamaan 
Oslon suuntaviivoja sotilas- ja siviilipuolustusvoimavarojen käytöstä humanitaarisen 
avustustoiminnan tukemisessa luonnonkatastrofeissa; korostaa, että on parempi ehkäistä 
konfliktit, hyökkäykset ja katastrofit kuin selvittää niiden seurauksia;

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;

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;

Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke

– Soveltamisala

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;

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;

8. katsoo, että jopa ei-sotilaalliset hyökkäykset, esimerkiksi tietoverkkohyökkäykset, jotka 
on tehty vakavan vahingon ja häiriön aiheuttamiseksi jäsenvaltiolle ja joiden on havaittu 
olevan peräisin ulkopuolisesta yhteisöstä, voisivat kuulua lausekkeen piiriin, jos 
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jäsenvaltion turvallisuus on vakavasti uhattuna sen seurauksena; 

– Valmiudet

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

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;

– Seuraamukset ja menettelyt

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

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;

Yhteisvastuulauseke

– Soveltamisala

13. muistuttaa, että jos jäsenvaltio on joutunut terrorihyökkäyksen tai luonnonkatastrofin 
taikka ihmisen aiheuttaman katastrofin uhriksi, unionilla ja jäsenvaltioilla on velvollisuus 
toimia yhdessä solidaarisuuden hengessä jäsenvaltion auttamiseksi sen poliittisen johdon 
pyynnöstä ja että unionin on tällaisissa tapauksissa otettava käyttöön kaikki 
käytettävissään olevat välineet, myös jäsenvaltioiden sen käyttöön asettamat sotilaalliset 
voimavarat; muistuttaa myös jäsenvaltioiden velvollisuudesta ottaa käyttöön kaikki 
käytettävissään olevat välineet estääkseen terrori-iskut EU:ssa ja suojellakseen 
demokraattisia instituutioita ja siviiliväestöä kaikenlaisilta terrorihyökkäyksiltä;
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14. kehottaa noudattamaan tarvittavaa joustavuutta, kun arvioidaan, minkä tyyppisten 
hyökkäysten ja onnettomuuksien takia lausekkeeseen voidaan vedota, jotta varmistetaan, 
että mitään merkittävää uhkaa, kuten hyökkäyksiä tietoverkkoja vastaan, pandemioita tai 
energiapulaa ei sivuuteta; 

15. korostaa, että on estettävä sellainen moraalikato, että jotkin jäsenvaltiot kokevat 
houkutusta jättäytyä liikaa toisten solidaarisuuden varaan ja samalla investoida liian vähän 
omaan turvallisuuteensa ja katastrofivalmiuksiinsa; korostaa jäsenvaltioiden ensisijaista 
vastuuta pelastuspalvelusta ja turvallisuudesta alueellaan;

16. katsoo, että yhteisvastuulausekkeeseen olisi vedottava tilanteissa, joissa asianosaisten 
jäsenvaltioiden valmiudet eivät mitenkään riitä tai jotka vaativat monialaista vastausta ja 
useita toimijoita; korostaa, että yhteisvastuulauseke tarkoittaa myös velvollisuutta 
investoida riittäviin kansallisiin valmiuksiin; 

– Valmiudet ja voimavarat

17. korostaa, että yhteisvastuulausekkeen toimeenpanon pitäisi kuulua olennaisena osana 
EU:n pysyvään kriisivalmiuteen, kriisinhallintaan ja kriisien koordinointijärjestelmään ja 
sen pitäisi rakentua nykyisten alakohtaisten välineiden ja valmiuksien varaan ja varmistaa 
niiden tehokas käyttöönotto koordinoidun monialaisen vastauksen antamiseksi 
tarvittaessa; korostaa, että periaatteessa täytäntöönpanon ei pitäisi johtaa tilapäisten 
välineiden perustamiseen; 

18. tuo esiin pelastuspalvelumekanismin keskeisen rooli merkittävänä solidaarisuuteen 
perustuvana Euroopan nopean toiminnan välineenä monenlaisissa kriiseissä; tukee 
yleisellä tasolla komission ehdotusta mekanismin vahvistamiseksi1 komission 2010 
antaman tiedonannon "Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua" perusteella ja vuoden 
2006 Barnier´n raportin innoittamana;

19. panee merkille meneillään olevan työn sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöön 
panemiseksi, erityisesti terrorismin torjunnassa, tietoverkkorikollisuuden torjunnassa ja 
kriisi- ja katastrofivalmiuden parantamisessa; korostaa, että yhteisvastuulausekkeen 
toimeenpanossa ei ole kyse vain menettelyjen vahvistamisesta suurten kriisien varalle, 
vaan siinä on kyse juuri valmiuksien kehittämisestä, ennaltaehkäisystä ja 
valmistautumisesta; muistuttaa, että lausekkeen soveltamisalaan kuuluviin 
poikkeuksellisiin tapahtumiin räätälöidyt kriisinhallintaharjoitukset ovat merkittäviä;

20. panee merkille, että ennalta valittujen väestönsuojeluvoimavarojen vapaaehtoinen reservi 
parantaisi huomattavasti EU:n valmiutta ja mahdollistaisi nykyisten puutteiden 
tunnistamisen niiden korjaamiseksi; korostaa, että yhteisissä puutteiden arvioinneissa on 
tärkeää keskittyä tehokkaasti jokaisen ponnistuksiin ja varmistaa, että kukin jäsenvaltio 
tekee oman osansa;

21. katsoo, että kun kyseessä ovat erittäin kalliit voimavarat, erityisesti epätodennäköisempiä 
uhkia vastaan, jäsenvaltioiden kannalta on taloudellisesti järkevää löytää ratkaisuja, joihin 

                                               
1 katso Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista 

(COM(2011)0934).



PE492.839v01-00 8/10 PR\908434FI.doc

FI

kuuluvat yhteiset investoinnit ja tällaisten välttämättömien välineiden yhteinen 
kehittäminen erityisesti nykyisessä talouskriisissä;

22. korostaa, että on tärkeää varmistaa, että solidaarisuuden tukena on riittävä määrä EU:n 
rahoitusmekanismeja, jotka tarjoavat riittävän asteisen joustavuuden hätätilanteissa; panee 
tyytyväisenä merkille yhteisrahoitusosuuden lisäämisen pelastuspalvelumekanismissa 
erityisesti kuljetuskustannusten osalta; panee merkille ehdotetun sisäisen turvallisuuden 
rahaston hätäapua koskevat säännökset;

23. muistuttaa, että solidaarisuusrahasto voi antaa taloudellista tukea suuren katastrofin 
jälkeen; muistuttaa myös, että neuvosto voi antaa lisää unionin taloudellista tukea 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kun jäsenvaltio 
on vaikeuksissa tai vakavasti uhattuna luonnonkatastrofien tai siitä riippumattomien 
poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamien vakavien ongelmien vuoksi;

24. muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 122 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
neuvosto voi päättää toimista, joilla helpotetaan vaikeaa taloudellista tilannetta 
solidaarisuuden hengessä erityisesti jos vakavat vaikeudet liittyvät tiettyjen tuotteiden 
saatavuuteen, erityisesti energia-alalla; korostaa, että tämä määräys olisi nähtävä osana 
kokonaisvaltaista unionin yhteisvastuullista välineistöä, jolla vastataan joihinkin uusiin 
merkittäviin turvallisuushaasteisiin, kuten haasteisiin energiaturvallisuuden ja muiden 
kriittisten tuotteiden toimitusvarmuuden alalla;

– Rakenteet ja menettelyt

25. korostaa, että EU tarvitsee toimintakykyiset kriisivalmiusjärjestelmät, jotka pystyvät 
ympärivuorokautiseen tarkkailu- ja toimintavalmiuteen ja voivat antaa ennakkovaroituksia 
ja ajantasaistettuja tilannetiedotuksia kaikille asianomaisille toimijoille; panee merkille, 
että EU:n tason tarkkailuyksiköitä on kovin monta, ja tämä herättää kysymyksiä 
tehokkaasta koordinoinnista monimutkaisten ja moniulotteisten kriisien tapahtuessa; 
panee merkille tilannekeskuksen perustamisen Euroopan ulkosuhdehallintoon sekä 
komissiossa ja EU:n erillisyksiköissä toimivien useiden alakohtaisten tarkkailukeskusten 
olemassaolon; kiinnittää erityisesti huomiota humanitaarisen avun pääosaston seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen, sisäasioiden pääosaston strategisen analyysin ja toimintakyvyn 
yksikköön, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston terveyttä koskevien hätätilanteiden 
yksikköön sekä Frontexin tilannekeskukseen;

26. muistuttaa jälleen, että on vältettävä turhaa päällekkäisyyttä ja varmistettava 
johdonmukaisuus ja toiminnan tehokas koordinointi varsinkin nykytilanteessa, jossa 
resursseja on niukasti; panee merkille, että moninaisten tarkkailuvalmiuksien 
rationalisoimistavasta on erilaisia mielipiteitä, joista jotkin perustuvat ajatukseen 
keskitetystä yhden luukun järjestelmästä ja toiset kannattavat erikoistuneiden yksiköiden 
välisen vuorovaikutuksen parantamista;
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27. katsoo, että mahdollisten kriisien suuri määrä tulvista ydinonnettomuuksiin ja 
bioterrorismiin vaatii ehdottomasti laajan kirjon erikoistuneita yksiköitä ja verkostoja, 
joiden sulattaminen yhteen ei välttämättä parantaisi niiden tehokkuutta; katsoo samalla, 
että kaikki erikoistuneet EU-tason yksiköt olisi integroitava yhteen turvattuun 
tietojärjestelmään, ja pyytää komissiota ja komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa toimimaan sisäisen koordinaatiojärjestelmän ARGUSin vahvistamiseksi;

28. kannustaa rationalisoimaan ja integroimaan monet erilaiset verkkopohjaiset 
hätätilanteiden viestintä- ja tiedonjakojärjestelmät, mukaan lukien EU:n hätätila- ja 
kriisinkoordinointijärjestelyiden (CCA) verkkosivut, ARGUS, yhteinen hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmä (CECIS) ja terveydellisten hätätilanteiden ja tautien tietojärjestelmä 
(HEDIS), jotta saavutettaisiin keskeytymätön, vapaa ja tehokas tiedonvälitys alakohtaisten 
ja toimielinten rajojen ylitse; panee merkille neuvostossa tehdyn päätöksen vahvistaa 
CCA:n verkkosivuja, jotta niitä voidaan käyttää tulevana verkkoalustana kriisitilanteissa, 
jotka vaativat poliittista koordinointia EU:n tasolla;

29. vaatii kehittämään yhteistä tilannetiedotusta, joka on olennaisen tärkeää suurten useita 
sektoreita koskevien kriisien hoitamisessa kun on annettava poliitikoille nopeasti ja 
kattavasti tilanteiden päivityksiä; panee tyytyväisenä merkille, että CCA:n uudistamisessa 
painopisteenä on integroidun tielannetiedotuksen ja analyysin kehittäminen EU:n 
toimielimille ja jäsenvaltioille, ja kehottaa neuvostoa varmistamaan sen ripeä 
toteuttaminen; huomauttaa, että yhteinen tilannetiedotus on tuskin mahdollista ilman 
tietojen jakamisen kulttuuria, ja että tietojen jakamisen kulttuurin kehittäminen on tuskin 
mahdollista ilman selvää tehtävänjakoa;

30. panee tyytyväisenä merkille suunnitelman seuranta- ja tiedotuskeskuksen aseman 
nostamisesta Euroopan hätäapukeskuksen perustamisella ja korostaa, että sen pitää 
muodostaa yksi EU:n yhteen liitetyn nopean toiminnan järjestelmän kulmakivistä; katsoo, 
että koordinointivastuu monia aloja koskevissa kriiseissä on vahvistettava 
tapauskohtaisesti painopisteperiaatteen mukaisesti;

31. huomauttaa, että nykyisessä maailmantilanteessa, jossa keskinäinen riippuvuus on rajussa 
kasvussa, kriisit, jotka ovat laajuudeltaan sellaisia, että joudutaan vetoamaan 
yhteisvastuulausekkeeseen, ovat todennäköisesti monitahoisia ja sillä tavoin 
kansainvälisiä, että ne koskevat muiden maiden kansalaisia tai että niihin vastaamiseksi 
tarvitaan kansainvälistä toimintaa; tähdentää Euroopan ulkosuhdehallinnon merkittävää 
roolia tällaisissa tapauksissa; 

32. korostaa, että vakavissa kriiseissä tarvitaan poliittista koordinointia neuvostossa; panee 
merkille EU:n hätätila- ja kriisinkoordinointijärjestelyiden (CCA) tarkistamisen ja 
suhtautuu myönteisesti neuvoston piirissä saavutettuun sopimukseen CCA:n uudesta 
viitekehyksestä, jossa käytetään säännönmukaisia neuvoston menettelyitä, etenkin 
Coreperia tilapäisjärjestelyiden sijasta; korostaa, että laajuudeltaan ja luonteeltaan 
tällaisiin kriiseihin vastaaminen tehokkaasti ja ajoissa EU:n poliittisella tasolla vaatii vain 
yhtä järjestelmää; katsoo tämän vuoksi, että uuden CCA:n pitäisi myös tukea 
yhteisvastuulauseketta;
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33. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan parhaita käytäntöjään siitä, miten voidaan 
virtaviivaistaa kansallisia kriisikoordinointimenettelyitä ja kansallisten 
kriisikoordinointikeskusten vuorovaikutusta EU:n kanssa;

34. korostaa, että yhteisvastuulausekkeen nojalla tehtyä avunantopyyntöä koskeva 
päätöksentekoprosessi neuvostossa ei saa heikentää EU:n toimintakykyä ja että kriisiin 
vastaamisen nykyisillä mekanismeilla, esimerkiksi pelastuspalvelumekanismilla, pitää 
voida alkaa välittömästi poliittisesta päätöksestä riippumatta; huomauttaa, että 
sotilaallisten voimavarojen käyttäminen siviilipelastuspalvelussa on jo nyt mahdollista 
operatiivisella tasolla ilman yhteisvastuulausekkeeseen vetoamista, mistä esimerkkinä oli 
komission ja EU:n sotilashenkilöstön onnistunut yhteistyö aiemmissa operaatioissa 
Pakistanissa ja Libyassa; 

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 aineksia strategiseen ajatteluun myöhempiä Euroopan 
turvallisuusstrategian ja sisäisen turvallisuuden strategian uudistuksia varten, sekä entistä 
useammin tehtävissä kattavissa uhkien määrittelyissä;

36. katsoo, että uhkien arviointia on täydennettävä riskien arvioinneilla, joissa uhkia 
arvioidaan nykyisen haavoittuvuuden valossa ja näin voidaan tunnistaa ja korjata 
valmiuksien pahimmat puutteet; muistuttaa, että sisäisen turvallisuuden strategian 
täytäntöönpanon yhteydessä EU:n olisi otettava käyttöön vuoteen 2014 mennessä 
johdonmukainen riskinhallintapolitiikka, jossa yhdistetään uhkien ja riskien arviointi ja 
päätöksenteko; muistuttaa myös, että vuoden 2012 loppuun mennessä komission olisi 
valmistettava kansallisten riskinarviointien pohjalta monialainen yhteenveto 
merkittävimmistä luonnonriskeistä ja ihmisen aiheuttamista riskeistä, joita EU saattaa 
kohdata tulevaisuudessa; kannustaa jäsenvaltioita jakamaan kansalliset riskiarviointinsa ja 
riskinhallintasuunnitelmansa, jotta voidaan tehdä yhteinen tilannearvio;

37. korostaa, että tästä seuraavassa monet vaaratekijät huomioonottavassa yhteisessä arviossa 
on käytettävä EU:n tiedustelutietoja analysoivan keskuksen valmiuksia ja sen on 
perustuttava jaettuun tiedustelutietoon ja otettava mukaan uhkien ja riskien arviointiin 
osallistuvien EU:n elinten kuten komission asiasta vastaavien yksiköiden (esimerkiksi 
humanitaarisen avun pääosasto, sisäasioiden pääosasto ja terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosasto) ja unionin virastojen (Europol, Frontex, Tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalainen keskus) tuottamat tiedot;

38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / 
korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, Naton 
parlamentaariselle yleiskokoukselle sekä Naton pääsihteerille.


