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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoituksesta
(2014/2258(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osaston ja erityisesti 
sen 21, 24, 41–44 ja 46 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1311/20131,

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen2,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
siihen myöhemmin tehdyt muutokset,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen N:o 18/2012 
”Euroopan unionin tuki oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen Kosovossa”,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 25. marraskuuta 2013 ja 
18. marraskuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja Euroopan puolustusviraston 
johtajan 7. heinäkuuta 2014 päivätyn edistymiskertomuksen joulukuussa 2013 
annettujen Eurooppa-neuvoston päätelmien täytäntöönpanosta, 

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja komission yhteisen 
tiedonannon ”EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa ulkoisiin konflikteihin” ja siihen 
liittyvät 12. toukokuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät, 

                                               
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 EUVL L 298, 26.10.12, s. 1.
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– ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja sen vaikutuksista EU:n ulkoisen toiminnan 
johdonmukaisuuteen1,

– ottaa huomioon Helsingissä 11. joulukuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
hyväksymät puheenjohtajan päätelmät (yleistavoite 2003) ja yleistavoitteen 2010, jonka 
neuvosto hyväksyi 17. toukokuuta 2004,

– ottaa huomioon ministeritason siviilivoimavarojen kehittämiskonferenssissa hyväksytyn 
siviilikriisinhallinnan yleistavoitteen 2010, jonka yleisten asioiden ja ulkosuhteiden 
neuvosto pani merkille 19. marraskuuta 2007,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan työjärjestyksen 
55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon 
(A8-0000/2015),

A. toteaa, että yhä epävakaammassa turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä on 
tarpeen vahvistaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP), jotta siitä 
voitaisiin tehdä nykyistä tehokkaampi politiikkaväline; 

B. toteaa, että puolustusmenoihin kohdistuvien määrärahaleikkausten ja nykyisten 
päällekkäisyyksien johdosta YTPP-operaatioiden rahoittamista on arvioitava uudelleen 
käyttämällä määrärahoja paremmin ja kustannustehokkaammin;

C. panee merkille, että joulukuussa 2013 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti arvioida 
EU-operaatioiden taloudellisia näkökohtia, Athene-järjestelmän uudelleenarviointi 
mukaan luettuna, varmistaakseen, että menettelyt ja säännöt antavat unionille 
mahdollisuuden käyttää sen siviili- ja sotilasoperaatioita nykyistä joustavammin ja 
tehokkaammin; 

1. toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat selvästi tärkeimpiä rauhanoperaatioiden 
rahoittajia ja että YTPP:n rahoitus on vain pieni osuus kokonaisrahoituksesta; pitää 
valitettavana, että YTPP:n toimet ja erityisesti sen sotilaalliset toimet ovat olleet erittäin 
vaatimattomia ja ne ovat muodostuneet lähinnä matalan profiilin 
sotilaskoulutusoperaatioista sen sijaan, että unioni olisi osallistunut oleellisella tavalla 
rauhanturvaamis- ja rauhaanpakottamisoperaatioihin; 

2. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita hyödyntämään täysin 
Lissabonin sopimuksen koko potentiaalin YTPP-operaatioiden nopeampaa ja 
joustavampaa hyödyntämistä koskevissa kysymyksissä; 

3. panee huolestuneena merkille, että jäsenvaltiot eivät ole toistaiseksi pystyneet 
saavuttamaan Helsingissä vuonna 1999 asetettuja yleistavoitteita, vaikka vuotuisia 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0286.
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puolustusmäärärahoja on yhteensä noin 190 miljardia euroa; muistuttaa EU:n 
asettamista kunnianhimoisista siviilikriisinhallinnan yleistavoitteista; kehottaa 
vahvistamaan EU:n asemaa puolustuksen alan toimijana ja pitää valitettavana, että 
unionilta puuttuu selkeä sotilasdoktriini, jonka nojalla SEU:n 43 artiklassa luetellut 
tehtävät (laajennetut ”Petersbergin tehtävät”) pantaisiin täytäntöön; kannattaa 
voimakkaasti tiiviimpää jäsenvaltioiden välistä ja EU:n tason puolustuksen alan 
koordinointia ja yhteistyötä ja kannattaa erityisesti voimavarojen, valmiuksien ja 
varojen yhdistämistä ja jakamista;

4. toteaa, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevasta EU:n 
talousarvion luvusta myönnettyjä YTPP-siviilioperaatioiden varoja on vähennetty viime 
vuosina ja niiden määrän odotetaan pysyvän vakaana osana monivuotista 
rahoituskehystä 2014–2020; pitää valitettavana, että yleinen maksumäärärahojen puute 
on vaikuttanut kielteisesti siviilioperaatioihin ja pakottanut komission lykkäämään 
tilanteen helpottamiseksi 22 miljoonan euron maksun vuoteen 2015;pitää kuitenkin 
myönteisenä, että noin16 miljoonan euron summa on määritelty mahdollisiksi 
säästöiksi, mikä mahdollistaa lisäoperaatioiden rahoittamisen, mikäli niihin on tarvetta 
lähitulevaisuudessa;

Kustannussäästöjä ja - tehokkuutta lisäävät aloitteet 

5. suhtautuu myönteisesti komission hiljattain esittämiin rahoitusmenettelyjen 
lyhentämiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin ja pragmaattisiin ratkaisuihin 
voimassa olevien varainhoitosääntöjen puitteissa; pitää kuitenkin valitettavina 
huomattavia viivästyksiä, joita yhä esiintyy YTPP-operaatioiden oleellisten välineiden 
ja palvelujen hankinnassa, mikä johtuu osin neuvoston päätöksenteon hitaudesta mutta 
myös varainhoitosääntöjen tietystä joustamattomuudesta, ja katsoo niiden vaikuttavan 
kielteisesti operaatioiden toimintaan; palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuin 
arvosteli tätä tehottomuutta vuoden 2012 erityiskertomuksessaan ”Euroopan unionin 
tuki oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen Kosovossa”; 

6. kehottaa komissiota vähentämään näitä puutteita ja ehdottamaan tarvittavia muutoksia 
YTPP-siviilioperaatioita koskeviin varainhoitosääntöihin, jotta voidaan edistää 
operaatioiden nopeaa ja joustavaa toteuttamista siten, että samalla taataan EU:n 
määrärahojen järkevä varainhoito sekä unionin taloudellisten etujen riittävä suojelu;
katsoo, että määrärajojen käyttöä koskeva päätösvalta olisi siirrettävä siviilioperaation 
komentajalle, kuten on tehty unionin edustustojen päälliköiden kohdalla;

7. kannustaa painokkaasti perustamaan yhteisen palvelukeskuksen yhdessä integroidun 
resurssinhallintajärjestelmän kanssa, jotta voidaan parantaa siviilioperaatioiden 
käyttöönottoa ja kustannustehokkuutta; pitää valitettavana, että tämän aloitteen kanssa 
ollaan toistaiseksi umpikujassa; toteaa, että operaatioiden tukifoorumin perustaminen on 
parhaillaan harkinnassa, mutta kehottaa silti komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
(EUH) toteuttamaan lisätoimia aidosti yhteisen palvelukeskuksen perustamiseksi; 

8. katsoo, että EUH:n / siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran 
hallintomäärärahojen jatkuvia rajoituksia olisi lievennettävä, sillä vuotuiset määrärahat 
ovat liian niukkoja tehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja tukemiseen etenkään, jos 
useita operaatioita käynnistetään lähes samanaikaisesti;
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9. katsoo, että YTPP-varastoa, joka nykyisellään palvelee ainoastaan uusia YTPP-
operaatioita, olisi uudistettava pikaisesti laajentamalla sen toimintaa siten, että se 
palvelisi myös käynnissä olevia operaatioita, ja lisäämällä varastossa olevien 
varusteiden saatavuutta, ja katsoo, että tulevan yhteisen palvelukeskuksen olisi 
hoidettava sen hallinnointia; 

10. korostaa, että operaatioihin on rekrytoitava riittävästi henkilöstöä jäsenvaltioiden tätä 
asiaa koskevien eri yhteyksissä tekemien sitoumusten mukaisesti (muun muassa 
siviilikriisinhallinnan yleistavoite 2010 ja monivuotinen siviilivoimavarojen 
kehittämissuunnitelma); pitää kuitenkin valitettavina YTPP-operaatioiden rekrytointiin 
sekä riittävän suuren pätevän henkilöstön työssä pitämiseen liittyviä vaikeuksia; 
kannustaa käyttämään laajalti nopeasti toimintavalmiita siviilivalmiusryhmiä (SVR), 
joilla voidaan parantaa EU:n nopean toiminnan valmiutta, edistää operaatioiden ripeää 
valmistelua ja myötävaikuttaa unionin kriisinhallintatoimien vaikuttavuuteen; 

Johdonmukaisuus ja täydentävyys

11. katsoo, että YTPP olisi nähtävä osana YUTP:n laajempaa kehystä ja koko EU:n ulkoista 
toimintaa; uskoo vakaasti, että eri välineiden keskinäinen yhdenmukaisuus ja 
täydentävyys olisi varmistettava, jotta voidaan saavuttaa mittakaavaetuja ja maksimoida 
EU:n rahoituksen vaikutus;on vakuuttunut, että unionilla on enemmän välineitä ja 
vipuvaikutusta kuin millään muualla ylikansallisella elimellä, sillä sen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa voidaan vahvistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan pohjalta 
muuntyyppisillä unionin välineillä ja rahoitusmekanismeilla;katsoo sen vuoksi, että 
YUTP:n voimavaroja olisi käytettävä älykkäämmällä tavalla liittämällä YTPP erilaisiin 
komission hallinnoimiin ohjelmiin;

12. kehottaa parantamaan siviili- ja sotilasalan synergioita mahdollisuuksien mukaan 
erityisesti operaatioiden logistiikan, kuljetusten ja turvallisuuden alalla siten, että 
samalla otetaan huomioon eri komentoketjut sekä, että siviili- ja sotilasoperaatiot ovat 
luonteeltaan erilaisia; 

13. pitää myönteisenä kriisinhallintamenettelyjen uudelleentarkastelua, josta sovittiin 
vuonna 2013, sillä sen seurauksena YTPP-operaatioiden suunnittelu ja käynnistäminen 
on parantunut; painottaa kuitenkin, että lisää työtä tarvitaan vielä, jotta voidaan yhdistää 
EU:n ulkopolitiikkakoneiston toistaan erillään olevat saarekkeet;

14. pitää myönteisenä koulutus- ja varustusaloitetta (Train & Equip), jolla voitaisiin 
varmistaa kumppaneiden toimintaedellytysten kehittäminen osana siirtymä- tai 
vetäytymisstrategiaa edistämällä kolmansien maiden turvallisuusjoukkojen varustuksen 
rahoittamista; kannattaa sellaisten hankeyksiköiden järjestelmällistä hyödyntämistä, 
joihin asiasta kiinnostuneet jäsenvaltiot tai kolmannet maat voivat osallistua; pitää 
myönteisenä, että komissio harkitsee pysyvämmän rahoitustuen antamista tälle 
aloitteelle;

Sotilasoperaatioiden rahoittaminen

15. toteaa, että jäsenvaltiot rahoittavat sotilasoperaatioita EU:n talousarvion ulkopuolelta ja 
niiden yhteiset kustannukset katetaan Athene-järjestelmästä;korostaa, että Athene-
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järjestelmä on erittäin tärkeä näiden operaatioiden nopeassa käynnistämisessä ja se on 
myös jäsenvaltioiden välinen solidaarisuusväline; katsoo sen olevan lisäksi merkittävä 
kannustin osallistua YTPP-operaatioihin erityisesti niille, joilla on puutteelliset 
taloudelliset resurssit;pitää valitettavana, että yhteisten kustannusten osuus on yhä 
erittäin vähäinen (noin 10–15 prosenttia kaikista kuluista) ja että periaate, jonka mukaan 
kustannukset kuuluvat sinne, missä ne syntyvät, estää entisestään jäsenvaltioita 
osallistumasta aktiivisesti; katsoo, että sotilasoperaatioiden pitkän aikavälin rahoitus 
olisi varmistettava;

16. pitää valitettavana, että Athene-järjestelmän uudelleentarkastelu ei ole tuottanut 
konkreettisia tuloksia, ja kehottaa neuvostoa toimimaan pikaisesti tämän asian 
edistämiseksi; kannattaa erityisesti Athene-järjestelmän mukaisten tukikelpoisten 
kustannusten, kuten tiettyjen kustannusten ennakkorahoituksen tai EU:n 
taisteluosastojen strategisen kuljetuksen, lisäämistä; odottaa, että lopullinen päätös 
näistä asioista tehdään seuraavassa Euroopan puolustusneuvoston kokouksessa;

17. kannattaa aloitteita, joiden tavoitteena on selvittää mahdollisuutta houkutella 
kolmansista maista tai kansainvälisiltä järjestöiltä peräisin olevaa rahoitusta ja 
hallinnoida sitä Athene-järjestelmän puitteissa; varoittaa kuitenkin EU:n talousarviosta 
tulevista mahdollisista maksuosuuksista, joilla saattaa olla kielteinen vaikutus 
siviilioperaatioiden rahoitukseen; kannattaa myös sellaista yhteisrahoituksen 
vaihtoehtoa, jossa pienempi määrä osallistuvia maita rahoittaa tiettyä osuutta 
operaatioiden toimintakustannuksista, edellyttäen, että niiden osuuksia hallinnoidaan 
Athene-järjestelmän kautta ja että näillä varoilla ei korvata yhteisiä kustannuksia vaan 
pikemminkin täydennetään niitä; 

18. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen myötä EU:lla on käytettävissään uusia YTPP:tä 
koskevia määräyksiä, joita ei ole vielä hyödynnetty; kannustaa neuvostoa 
hyödyntämään SEU:n 44 artiklaa, jonka nojalla se voi antaa YTPP-tehtävän 
toteuttamisen sellaisten jäsenvaltioiden ryhmälle, jotka ovat siihen halukkaita; katsoo, 
että sotilasoperaatioiden rahoittamiseen tarkoitetuilla tilapäisjärjestelmillä olisi katettava 
suurempi osuus menoista kuin Athene-järjestelmästä korvatut tavanomaiset yhteiset 
kustannukset;

19. kehottaa neuvostoa panemaan alulle kiireellisesti rahoitettavien sotilasoperaatioiden 
alkuvaiheiden rahoittamiseen tähtäävän käynnistysrahaston perustamisen (SEU:n 
41 artiklan 3 kohta) ja toteaa, että rahasto voisi olla tehokas väline myös valmiuksien 
kehittämiseen; toteaa, että siviilioperaatioiden valmistelutoimia varten on talousarviossa 
oma budjettikohta, kun taas sotilasoperaatioiden käynnistäminen ja tehokkuus on 
rakenteellisesti hankalaa niin kauan kuin tätä mahdollisuutta ei käytetä; kannustaa 
voimakkaasti jäsenvaltioita osallistumaan SEU:n 46 artiklan mukaiseen pysyvään 
rakenteelliseen yhteistyöhön, jolla myös voitaisiin vahvistaa huomattavasti EU:n 
nopean toiminnan valmiuksia; 

Avoimuus ja vastuuvelvollisuus

20. korostaa, että avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat EU:n johdolla toteutettujen 
operaatioiden demokraattisen valvonnan ja asianmukaisen toiminnan sekä 
uskottavuuden ehdottomia edellytyksiä; pitää myönteisenä 2. joulukuuta 2013 tehdyn 



PE549.126v01-00 8/8 PR\1049165FI.doc

FI

toimielinten sopimuksen mukaisia raportointimekanismeja, kuten YUTP:tä koskevat 
yhteiset neuvottelukokoukset ja YUTP:n talousarviota koskevat neljännesvuosittaiset 
kertomukset; kehottaa komissiota tulkitsemaan laajasti varainhoitoasetuksen 49 artiklan 
1 kohdan g alakohtaa ja ehdottamaan erityisiä suuntaviivoja kutakin YUTP:tä koskevan 
luvun mukaisesti toteutettua YTPP-siviilioperaatiota varten;

21. odottaa aloitteita, joilla selkiytetään ja yhdenmukaistetaan siviilioperaatioiden rahoitusta 
ja niiden toimintaa koskevia sääntöjä; ottaa huomioon meneillään olevat 
varainhoitosääntöjen joustavuutta koskevat neuvottelut ja pitää siksi myönteisenä 
komission sitoumusta laatia kaikkia YTPP-operaatioita koskeva vakiomuotoinen malli 
ja mukauttaa voimassa olevat suuntaviivat niiden tarpeisiin; 

Sanoista tekoihin

22. kannustaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan johtoaseman YTPP:ssä ja 
toimimaan edelläkävijänä eristyneisyyden murtamisessa varmistamalla neuvoston, 
komission ja EUH:n keskinäisen koordinoinnin ja takaamalla kahden viimeksi mainitun 
elimen toiminnan yhtenäisyyden; katsoo, että EU:n erityisedustajille voitaisiin antaa 
tehtäväksi parantaa EU:n eri toimijoiden vuoropuhelua ja yhteistyötä paikan päällä, jotta 
voidaan lisätä EU:n toimien yhtenäisyyttä ja muuttaa rahoituksen moninaiset lähteet 
ongelmasta eduksi;

23. katsoo, että seuraavassa Euroopan puolustusneuvoston kokouksessa olisi hyödynnettävä 
tilaisuus käydä syväluotaavaa keskustelua YTPP-operaatioiden rahoitusjärjestelyistä ja 
laatia konkreettisia ehdotuksia niiden uudistamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita täyttämään 
sitoumukset, jotka ne antoivat joulukuussa 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Naton pääsihteerille ja Naton 
parlamentaariselle yleiskokouksen puheenjohtajalle.


