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EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevat lausekkeet: 
poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. marraskuuta 2012 EU:n keskinäistä
puolustusta ja yhteisvastuuta koskevista lausekkeista: poliittinen ja operatiivinen 
ulottuvuus (2012/2223(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 Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja erityisesti sen VII luvun ja 
51 artiklan määräykset,

– ottaa huomioon Euroopan 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 sopimuksen 4 ja 5 artiklan,

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

– ottaa huomioon päätöksen lopettaa Länsi-Euroopan unionin toiminta,

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

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

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



– ottaa huomioon yhteenvedon hätätila- ja kriisinkoordinointijärjestelyistä EU:n 
poliittisella tasolla, jonka Coreper hyväksyi 30. toukokuuta 20121,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden 
strategiasta2, 14. joulukuuta 2011 rahoituskriisin vaikutuksista EU:n jäsenvaltioiden 
puolustusalaan3, 27. syyskuuta 2011 aiheesta "Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua: 
pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli"4 sekä 23. marraskuuta 2010 siviili- ja 
sotilasyhteistyöstä sekä siviili- ja sotilasvalmiuksien kehittämisestä5 antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon vuoden 2009 EU:n CBRN-toimintasuunnitelman6 ja 14. joulukuuta 
2010 antamansa päätöslauselman kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuden edistämisestä Euroopan unionissa – EU:n CBRN-
toimintasuunnitelma7,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan lausunnot (A7-0356/2012),

A. katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden turvallisuus on jakamaton ja kaikilla Euroopan 
kansalaisilla pitäisi olla samat turvallisuustakuut ja samantasoinen suojelu sekä 
perinteisiä että poikkeuksellisia uhkia vastaan; katsoo, että kansojemme hyvinvoinnin 
kannalta välttämättömien rauhan, turvallisuuden, demokratian, ihmisoikeuksien, 
oikeusvaltioperiaatteen ja vapauden puolustamisen Euroopassa on oltava edelleen 
Euroopan maiden ja EU:n keskeinen tavoite ja vastuu;

B. ottaa huomioon, että nykyisiin turvallisuusuhkiin sisältyy paljon monimutkaisia ja 
muuttuvia vaaroja, kuten kansainvälinen terrorismi, joukkotuhoaseiden leviäminen, 
hajoamistilassa olevat valtiot, lukkiutuneet ja jatkuvat konfliktit, järjestäytynyt 
rikollisuus, verkkouhat, energialähteiden niukkuus ja ympäristön pilaantuminen ja 
siihen liittyvät turvallisuusriskit, luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit, 
pandemiat ja monet muut tekijät;

C. ottaa huomioon, että EU tunnustaa kansainvälisen järjestyksen, joka perustuu 
tehokkaaseen monenvälisyyteen kansainvälisen oikeuden pohjalta, ja katsoo, että tämä 
on osoitus eurooppalaisten uskosta siihen, että yksikään maa ei pysty kohtaamaan uusia 
uhkia yksin;

D. ottaa huomioon, että turvallisuuden ja kansainvälisen terrorismin torjunnan katsotaan 
olevan EU:n painopisteitä, ja toteaa, että tarvitaan kaikkien jäsenvaltioiden yhteistä 
toimintaa ja kaikille jäsenvaltioille yhteistä strategiaa;
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E. ottaa huomioon, että viime vuosikymmeninä luonnonkatastrofeja, ihmisen aiheuttamia 
katastrofeja ja erityisesti ilmastosta johtuvia katastrofeja on tapahtunut yhä useammin, 
ne ovat olleet yhä suurempia ja niiden odotetaan vielä lisääntyvän ilmastonmuutoksen 
kiihtymisen myötä;

F. ottaa huomioon, että yhteiseen puolustukseen tähtäävän yhteisen puolustuspolitiikan 
asteittainen kehittäminen vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja EU:n strategista 
riippumattomuutta; ottaa samalla huomioon, että vahvempi ja kyvykkäämpi 
eurooppalainen puolustus on ensiarvoisen tärkeä transatlanttisen yhteyden 
lujittamiseksi, koska käynnissä on rakenteellisia geostrategisia muutoksia, joita 
maailmanlaajuinen talouskriisi vielä kiihdyttää, ja erityisesti koska Yhdysvallat siirtää 
strategiansa painopistettä kohti Aasiaa ja Tyynenmeren aluetta;

G. ottaa huomioon, että ne 21 EU:n jäsenvaltiota, jotka ovat myös Naton jäseniä, voivat 
pyytää apua toisiltaan aina kun niiden alueellinen koskemattomuus, poliittinen 
riippumattomuus tai turvallisuus on uhattuna, ja ne ovat joka tapauksessa sitoutuneet 
yhteiseen puolustukseen aseellisen hyökkäyksen yhteydessä;

H. toteaa, että vaikka jäsenvaltiot ovat edelleen ensisijaisesti vastuussa kriisinhallinnasta 
alueellaan, vakavat ja monimutkaiset turvallisuusuhat aseellisista hyökkäyksistä 
terrorismiin ja luonnonkatastrofeista tai CBRN-katastrofeista verkkohyökkäyksiin ovat 
luonteeltaan yhä enemmän rajat ylittäviä ja saattavat ylittää yksittäisen jäsenvaltion 
toimintavalmiudet, ja katsoo siksi, että jäsenvaltioiden sitova yhteisvastuu ja 
koordinoidut toimet tällaisiin uhkiin vastaamiseksi ovat välttämättömiä;

I. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella SEU-sopimukseen lisättiin 42 artiklan 
7 kohta ("keskinäistä puolustusta koskeva lauseke" tai "keskinäistä avunantoa koskeva 
lauseke"1) ja SEUT-sopimukseen 222 artikla ("yhteisvastuulauseke") tällaisiin 
huolenaiheisiin vastaamiseksi, mutta melkein kolme vuotta sopimuksen voimaantulon 
jälkeen näiden lausekkeiden noudattamiseksi ei ole vielä toteutettu mitään 
täytäntöönpanojärjestelyjä;

Yleistä

1. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyödyntämään täysin kaikkia asiaankuuluvia perussopimuksen määräyksiä ja erityisesti 
keskinäistä puolustusta koskevaa lauseketta ja yhteisvastuulauseketta, jotta kaikille 
Euroopan kansalaisille voidaan tarjota samat turvatakuut perinteisiä ja poikkeuksellisia 
uhkia vastaan jäsenvaltioiden jakamatonta turvallisuutta ja yhteisvastuuta koskevien 
periaatteiden mukaisesti ja ottaen huomioon tarpeen parantaa kustannustehokkuutta ja 
kustannusten oikeudenmukaista jakamista;

2. toistaa, että jäsenvaltioiden ja EU:n on laadittava ehkäisyyn, valmistautumiseen ja 
reagointiin perustuva politiikka kaikkia suurimpia turvallisuusuhkia ja erityisesti niitä 
uhkia varten, jotka on yksilöity Euroopan turvallisuusstrategiassa, sisäisen 

                                               
1 Jäljempänä "keskinäistä puolustusta koskeva lauseke", vaikka käsitettä ei nimetä 

perussopimuksessa. 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).



turvallisuuden strategiassa ja EU:n terrorisminvastaisen koordinaattorin neuvostolle 
esittämissä säännöllisissä raporteissa;

3. korostaa, että jäsenvaltioiden ja EU:n on suoritettava säännöllisesti yhteisiä uhkien ja 
riskien arviointeja, jotka perustuvat jaetun tiedustelutiedon yhteiseen analysointiin ja 
joissa hyödynnetään täysin EU:n nykyisiä rakenteita;

4. ottaa huomioon Naton uuden strategisen toimintaperiaatteen, jossa pyritään säilyttämään 
Naton rooli sotilaallisena liittoumana ja kehittämään Naton valmiuksia toimia 
poliittisena ja turvallisuusyhteisönä yhdessä EU:n kanssa; toteaa, että Naton tavoitteet ja 
SEU-sopimuksen 43 artiklassa asetetut tavoitteet täydentävät toisiaan; varoittaa siksi 
näiden kahden organisaation kalliista toimintojen päällekkäisyyksistä ja siitä johtuvasta 
resurssien tuhlauksesta ja kehottaa EU:n korkeaa edustajaa ja Naton pääsihteeriä 
tekemään paljon tiiviimmin ja säännöllisemmin poliittista yhteistyötä riskien 
arvioinnissa, resurssien hallinnassa, politiikan suunnittelussa ja operaatioiden 
toteutuksessa siviili- ja sotilasalalla;

5. vahvistaa, että alueellisen koskemattomuuden ja kansalaisten suojelu on 
puolustuspolitiikan ytimessä, mutta kehottaa neuvostoa soveltamaan Naton 
lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon väistämättömät olosuhteet, joissa 
liittoutuneiden turvallisuusetujen edistäminen edellyttää ulkoisten uhkien ehkäisemistä 
ja tarvitaan voimankäyttöä;

6. toistaa, että EU:n tai sen jäsenvaltioiden voimankäyttö on sallittua vain, jos se on 
oikeudellisesti perusteltua YK:n peruskirjan nojalla; korostaa tässä yhteydessä 
luonnollista oikeutta yksilölliseen tai kollektiiviseen itsepuolustukseen; toistaa 
sitoutuneensa noudattamaan Oslon suuntaviivoja sotilas- ja siviilipuolustusvoimien 
käyttöä varten katastrofiavussa; korostaa, että on parempi ehkäistä konfliktit, 
hyökkäykset ja katastrofit kuin selvittää niiden seurauksia;

7. huomauttaa, että EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on käytössään paljon eri välineitä 
poikkeustilanteisiin vastaamiseksi yhteisvastuun hengessä; muistuttaa, että 
SEUT-sopimuksen 122 artikla muodostaa hyödyllisen oikeusperustan taloudellisen ja 
rahoitusavun tarjoamiseksi vakavissa vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille ja 
SEUT-sopimuksen 196 artikla vastaavasti pelastuspalvelutoimien alalla;

8. muistuttaa sitoumuksesta kehittää järjestelmällisesti keskinäistä poliittista 
yhteisvastuullisuutta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa SEU-sopimuksen 24 artiklan 
mukaisesti; panee merkille Lissabonin sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet 
YUTP-yhteistyön parantamiseen, muun muassa erityisten tehtävien ja operaatioiden 
osoittamisen valtioiden ryhmille ja sotilasasioissa tehtävää pysyvää rakenteellista 
yhteistyötä koskevan konseptin;

9. korostaa, että keskinäistä puolustusta koskevan lausekkeen ja yhteisvastuulausekkeen 
tarkoituksena ei ole korvata mitään näistä välineistä, vaan toimia yleisenä kehyksenä 
poikkeuksellisen vaaratilanteen tai vahingon uhatessa ja erityisesti silloin, kun toiminta 
edellyttää korkean tason poliittista koordinointia ja sotilaiden osallistumista 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti;

10. kehottaa komissiota ja komission varapuheenjohtajaa / 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 ja täsmennetään 
etenkin eri toimijoiden roolit ja valtuudet; kehottaa johdonmukaisuuden vuoksi 
poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa ja sisäisen turvallisuuden operatiivisen 
yhteistyön pysyvää komiteaa esittämään yhteisen lausunnon yhteisvastuulausekkeen 
täytäntöönpanosta ja ottamaan siinä huomioon kummankin lausekkeen poliittiset ja 
käytännön ulottuvuudet ja yhteydet Natoon; panee merkille, että neuvoston olisi 
toimittava määräenemmistöllä keskinäisen avunannon ei-sotilaallisissa kysymyksissä; 
korostaa tässä yhteydessä, että parlamentin on saatava kaikki asiaankuuluvat tiedot;

Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke

Soveltamisala

11. muistuttaa jäsenvaltioita niiden yksiselitteisestä velvollisuudesta auttaa ja tukea kaikin 
käytettävissään olevin keinoin, jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen 
hyökkäyksen kohteeksi; korostaa, että perinteisiä alueellisen puolustuksen ja uusia uhkia 
vastaan puolustautumisen on oltava korkealla asialistalla, vaikka laajamittainen 
hyökkäys jäsenvaltiota vastaan on epätodennäköinen lähitulevaisuudessa; muistuttaa 
myös perussopimuksen määräyksestä, jonka perusteella yhteisen puolustuksen alalla 
tehtävien sitoumusten ja yhteistyön on oltava Naton puitteissa tehtyjen sitoumusten 
mukaisia, ja Nato on jäseninään oleville valtioille edelleen niiden yhteisen puolustuksen 
perusta ja sitä toteuttava elin;

12. korostaa, että samanaikaisesti on yhtä tärkeää valmistautua tilanteisiin, joihin osallistuu 
Natoon kuulumattomia EU:n jäsenvaltioita tai joissa on mukana Pohjois-Atlantin alueen 
ulkopuolella sijaitsevia EU:n jäsenvaltioiden alueita, joita Washingtonin sopimus ei siis 
koske, tai tilanteisiin, joissa Naton sisällä ei ole päästy sopimukseen yhteisestä 
toiminnasta; korostaa tässä yhteydessä, että olisi valmistauduttava myös Berliini plus 
-järjestelyssä tarkoitettujen valmiuksien käyttöön;

13. katsoo, että lausekkeen soveltamisalaan voisivat kuulua jopa ei-sotilaalliset 
hyökkäykset, kuten kriittisiin infrastruktuureihin kohdistuvat tietoverkkohyökkäykset, 
jotka on tehty vakavan vahingon ja häiriön aiheuttamiseksi jäsenvaltiolle ja joiden on 
havaittu olevan ulkopuolisen tahon aiheuttamia, jos ne uhkaavat vakavasti jäsenvaltion 
turvallisuutta, mutta toteaa, että samalla on noudatettava täysin suhteellisuusperiaatetta;

Valmiudet

14. korostaa, että Euroopan mailla on oltava uskottavat sotilaalliset valmiudet; kannustaa 
jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan sotilaallisten valmiuksien kehittämiseksi 
yhteistyössä erityisesti "yhdistämiseen ja yhteiskäyttöön" ja "älykkääseen 
puolustukseen" liittyvien täydentävien EU:n ja Naton aloitteiden avulla, sillä ne 
edustavat kriittisen tärkeää toimintamallia aikana, jolloin puolustusbudjetit ovat 
niukkoja, ja suosivat eurooppalaisia ja alueellisia synergioita eivätkä lyhytnäköisiä 
kansallisia lähestymistapoja; kehottaa tässä yhteydessä jälleen kansallisia 
puolustusministeriöitä paremmin hyödyntämään ja noudattamaan Euroopan 
puolustusviraston työtä ja kannustaa jäsenvaltioita ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
jatkamaan keskustelua mahdollisuuksista aloittaa Lissabonin sopimuksessa tarkoitettu 
pysyvä rakenteellinen yhteistyö;



15. toteaa, että yhteistyön vahvistamiseksi Naton ja EU:n olisi keskityttävä vahvistamaan 
perusvalmiuksiaan, parantamaan yhteentoimivuutta sekä yhteensovittamaan 
doktriinejaan, suunnitelmiaan, teknologioitaan, kalustoaan ja koulutustapojaan;

16. toistaa kehotuksensa sotilaallisten tarpeiden järjestelmälliseen yhdenmukaistamiseen ja 
harmonisoituun EU:n puolustusalan suunnittelu- ja hankintaprosessiin, joka vastaisi 
EU:n tavoitteita ja jota koordinoitaisiin Naton puolustussuunnitteluprosessin kanssa; 
kannustaa jäsenvaltioita pitämään puolustuksen suunnittelunsa perusperiaatteina 
valmiuksien kehittämisen alalla tehtävää monikansallista yhteistyötä ja tarvittaessa 
erikoistumista, koska keskinäistä puolustusta koskeva lauseke tarjoaa entistä 
vahvemmat turvallisuustakuut;

Rakenteet ja menettelyt

17. pyytää komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ehdottamaan käytännön 
järjestelyjä ja suuntaviivoja, joilla varmistetaan tehokas toiminta, jos jäsenvaltio pyytää 
soveltamaan keskinäistä puolustusta koskevaa lauseketta, ja kehottaa myös arvioimaan 
EU:n toimielinten roolia, jos lausekkeen soveltamista pyydetään; katsoo, että 
velvollisuus auttaa ja tukea on jäsenvaltioiden poliittisen yhteisvastuun ilmaus, joten 
olisi varmistettava, että neuvostossa voidaan päättää nopeasti hyökkäyksen kohteeksi 
joutuneen jäsenvaltion tukemisesta; katsoo, että SEU-sopimuksen 32 artiklan mukaiset 
kuulemiset toimisivat tässä tarkoituksessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kunkin 
jäsenvaltion oikeutta huolehtia tällä välin itse omasta puolustuksestaan;

18. katsoo, että ryhdyttäessä kollektiivisiin toimiin hyökkäyksen kohteeksi joutuneen 
jäsenvaltion puolustamiseksi olisi oltava mahdollista käyttää tarvittaessa nykyisiä EU:n 
kriisinhallintarakenteita, ja toteaa, että erityisesti on tarkasteltava mahdollisuutta ottaa 
käyttöön EU:n operatiivinen päämaja; korostaa, että tarvitaan täysimittainen pysyvä 
EU:n operatiivinen päämaja, jotta voidaan varmistaa riittävä valmius ja riittävän nopea 
reagointi, ja kehottaa jäsenvaltioita perustamaan tällaisen pysyvän valmiuden äskettäin 
toimintansa aloittaneen EU:n operaatiokeskuksen pohjalta;

Yhteisvastuulauseke

Soveltamisala

19. muistuttaa, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on velvollisuus toimia yhdessä yhteisvastuun 
hengessä jäsenvaltion auttamiseksi sen poliittisen johdon pyynnöstä, jos jäsenvaltio on 
joutunut terrorihyökkäyksen, luonnonkatastrofin tai ihmisen aiheuttaman katastrofin 
uhriksi, ja toteaa, että EU:n on tällöin otettava käyttöön kaikki käytettävissään olevat 
välineet, myös jäsenvaltioiden sen käyttöön asettamat sotilaalliset voimavarat; 
muistuttaa myös EU:n velvollisuudesta ottaa käyttöön kaikki käytettävissään olevat 
välineet estääkseen terrori-iskut EU:ssa ja suojellakseen demokraattisia elimiä ja 
siviiliväestöä kaikenlaisilta terrorihyökkäyksiltä;

20. vaatii, että arvioitaessa lausekkeen soveltamisalaan kuuluvia hyökkäysten ja 
onnettomuuksien tyyppejä noudatetaan riittävää joustavuuden ja johdonmukaisuuden 
välistä tasapainoa, jotta varmistetaan, ettei sivuuteta mitään merkittävää uhkaa, kuten 
hyökkäyksiä tietoverkkoja vastaan, pandemioita tai energiapulaa; huomauttaa, että 
lausekkeen soveltamisalaan voisivat kuulua myös sellaiset EU:n ulkopuoliset 
tapahtumat, joilla on suora ja merkittävä vaikutus johonkin jäsenvaltioon;



21. korostaa, että jäsenvaltioiden on investoitava omaan turvallisuus- ja 
katastrofivalmiuteensa eivätkä ne saa turvautua liikaa toisten solidaarisuuteen; korostaa 
jäsenvaltioiden olevan ensisijaisesti vastuussa pelastuspalvelusta ja turvallisuudesta 
alueellaan;

22. katsoo, että yhteisvastuulausekkeen soveltamista olisi pyydettävä tilanteissa, joissa 
kyseisen jäsenvaltion toimintavalmiudet eivät mitenkään riitä tai jotka edellyttävät 
monialaista vastausta ja useita toimijoita, mutta on sitä mieltä, että muiden ei pitäisi 
keskustella avun tarjoamisesta, kun jäsenvaltio on päättänyt vedota lausekkeeseen; 
korostaa, että yhteisvastuulauseke tarkoittaa myös velvollisuutta investoida riittäviin 
kansallisiin ja eurooppalaisiin valmiuksiin;

23. katsoo, että yhteisvastuulauseke voi tarjota mahdollisuuden vahvistaa EU:n asemaa 
Euroopan kansalaisten keskuudessa ja tarjota kouriintuntuvan todisteen lisääntyvän 
EU-yhteistyön eduista kriisinhallinta- ja katastrofivalmiuksien alalla;

Valmiudet ja voimavarat

24. korostaa, että yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanon 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 täytäntöönpanon ei periaatteessa pitäisi johtaa 
tilapäisten välineiden perustamiseen;

25. tuo esiin pelastuspalvelumekanismin keskeisen roolin merkittävänä 
yhteisvastuullisuuteen perustuvana Euroopan nopean toiminnan välineenä monenlaisissa 
kriiseissä; tukee yleisellä tasolla komission ehdotusta mekanismin vahvistamiseksi1

vuonna 2010 annetun komission tiedonannon "Kohti parempaa Euroopan 
katastrofiapua" perusteella ja vuoden 2006 Barnier'n raportin innoittamana;

26. panee merkille meneillään olevan työn sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöön 
panemiseksi erityisesti terrorismin ja tietoverkkorikollisuuden torjunnassa sekä 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 tärkeitä;

27. panee merkille, että ennakkoon sidottujen pelastuspalveluresurssien vapaaehtoinen 
reservi parantaisi huomattavasti EU:n valmiutta ja mahdollistaisi nykyisten puutteiden 
tunnistamisen niiden korjaamiseksi; korostaa, että yhteisissä puutteiden arvioinneissa on 
tärkeää keskittää tehokkaasti kaikkien ponnistukset ja varmistaa, että kukin jäsenvaltio 
tekee oman osansa;

28. katsoo, että kun kyseessä ovat erittäin kalliit voimavarat erityisesti epätodennäköisempiä 
uhkia vastaan, jäsenvaltioiden kannalta on taloudellisesti järkevää etsiä ratkaisuja, joihin 
kuuluvat yhteiset investoinnit tällaisiin välttämättömiin välineisiin ja niiden yhteinen 

                                               
1 Ks. ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin 

pelastuspalvelumekanismista (COM(2011)0934).



kehittäminen erityisesti nykyisen talouskriisin aikana; muistuttaa samalla, että on 
kehitettävä komission ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden EU:n virastojen 
asiantuntemusta ja kokemusta;

29. korostaa, että on tärkeää varmistaa, että yhteisvastuuta tuetaan asianmukaisilla EU:n 
rahoitusmekanismeilla, jotka ovat riittävän joustavia hätätilanteissa; panee tyytyväisenä 
merkille yhteisrahoitusosuuden lisäämisen pelastuspalvelumekanismissa erityisesti 
kuljetuskustannusten osalta; panee merkille ehdotetun sisäisen turvallisuuden rahaston 
hätäapua koskevat säännökset;

30. muistuttaa, että solidaarisuusrahastosta voidaan myöntää taloudellista tukea 
suurkatastrofin jälkeen; muistuttaa myös, että SEUT-sopimuksen 122 artiklan 2 kohdan 
mukaan neuvosto voi myöntää lisää unionin taloudellista tukea, kun luonnonkatastrofit 
tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet 
jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia;

31. muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 122 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto voi päättää 
yhteisvastuun hengessä vaikean taloudellisen tilanteen kannalta aiheellisista 
toimenpiteistä erityisesti, jos ilmenee suuria vaikeuksia tiettyjen tuotteiden 
saatavuudessa, ennen kaikkea energia-alalla; korostaa, että tämä määräys olisi nähtävä 
osana EU:n kokonaisvaltaista yhteisvastuuvälineistöä, jolla vastataan uusiin merkittäviin 
turvallisuushaasteisiin, kuten energiaturvallisuuden ja muiden kriittisten tuotteiden 
toimitusvarmuuden alan haasteisiin etenkin poliittisesti motivoitujen 
saartotoimenpiteiden yhteydessä;

Rakenteet ja menettelyt

32. korostaa, että EU tarvitsee toimintakykyiset kriisinhallintarakenteet, jotka pystyvät 
ympärivuorokautiseen tarkkailu- ja toimintavalmiuteen ja voivat antaa 
ennakkovaroituksia ja ajantasaista tilannetietoa kaikille asianomaisille toimijoille; panee 
merkille, että EU:n tason tarkkailuyksiköitä on paljon ja tämä herättää kysymyksiä 
tehokkaasta koordinoinnista monimutkaisten ja moniulotteisten kriisien yhteydessä; 
panee merkille tilannekeskuksen perustamisen Euroopan ulkosuhdehallintoon ja 
komissiossa ja EU:n erillisyksiköissä toimivat useat alakohtaiset tarkkailukeskukset; 
kiinnittää erityisesti huomiota humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden 
pääosaston seuranta- ja tiedotuskeskukseen, sisäasioiden pääosaston strategisen 
analyysin ja toimintakyvyn yksikköön, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston 
terveyttä koskevien hätätilanteiden yksikköön sekä Frontexin tilannekeskukseen;

33. muistuttaa jälleen, että on vältettävä turhaa päällekkäisyyttä ja varmistettava toiminnan 
johdonmukaisuus ja tehokas koordinointi varsinkin nykytilanteessa, jossa resursseja on 
niukasti; panee merkille, että moninaisten tarkkailuvalmiuksien rationalisoimistavasta 
on erilaisia mielipiteitä, joista toiset perustuvat keskitettyyn yhden luukun järjestelmään 
ja toisissa kannatetaan erikoistuneiden yksiköiden välisen vuorovaikutuksen 
parantamista;

34. katsoo, että mahdollisten eri kriisien suuri määrä tulvista CBRN-iskuihin tai 
-onnettomuuksiin edellyttää ehdottomasti laajaa kirjoa erikoistuneita yksikköjä ja 
verkostoja, joiden yhdistäminen 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 vahvistamaan sisäistä koordinaatiojärjestelmää ARGUSia;

35. korostaa, että vakavissa kriiseissä tarvitaan poliittista koordinointia neuvostossa; panee 
merkille EU:n hätätila- ja kriisinkoordinointijärjestelyiden (CCA) tarkistamisen ja 
suhtautuu myönteisesti neuvostossa saavutettuun sopimukseen CCA:n uudesta 
viitekehyksestä, jossa käytetään säännönmukaisia neuvoston menettelyitä ja etenkin 
Coreperia tilapäisjärjestelyiden sijasta; korostaa, että on käytettävä vain yhtä 
järjestelmää, jotta EU:n poliittisella tasolla reagoidaan johdonmukaisesti, tehokkaasti ja 
oikea-aikaisesti näin laajoihin ja tämän luonteisiin kriiseihin; katsoo siksi, että uuden 
CCA:n pitäisi myös tukea yhteisvastuulauseketta;

36. kannustaa rationalisoimaan ja integroimaan monet erilaiset verkkopohjaiset 
hätätilanteiden viestintä- ja tiedonjakojärjestelmät, kuten CCA:n verkkosivut, ARGUS, 
yhteinen hätäviestintä- ja tietojärjestelmä (CECIS) ja terveydellisten hätätilanteiden ja 
tautien tietojärjestelmä (HEDIS), jotta saavutetaan keskeytymätön, vapaa ja tehokas 
tiedonvälitys alakohtaisten ja toimielinten rajojen ylitse; panee merkille, että 
neuvostossa päätettiin vahvistaa CCA:n verkkosivuja, jotta niitä voidaan käyttää 
tulevana verkkoalustana kriisitilanteissa, jotka edellyttävät EU-tason poliittista 
koordinointia;

37. vaatii kehittämään yhteistä tilannetietoisuutta, sillä se on olennaisen tärkeää suurten 
monialaisten kriisien hoitamisessa, kun poliittiselle johdolle on annettava nopeasti ja 
kattavasti tilannepäivityksiä; panee tyytyväisenä merkille, että CCA:n uudistamisessa 
painopisteenä on yhteisen tilannetietoisuuden ja -analyysin (ISAA) kehittäminen EU:n 
toimielimille ja jäsenvaltioille, ja kehottaa neuvostoa varmistamaan sen ripeän 
toteuttamisen; huomauttaa, että yhteinen tilannetietoisuus on tuskin mahdollista ilman 
tietojen jakamisen kulttuuria ja että kyseisen kulttuurin kehittäminen on tuskin 
mahdollista ilman selvää tehtävänjakoa;

38. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan seuranta- ja tiedotuskeskuksen aseman 
parantamisesta Euroopan hätäapukeskuksen perustamisella ja korostaa, että sen on 
oltava yksi EU:n yhteenliitetyn nopean toiminnan järjestelmän kulmakivistä; katsoo, 
että koordinointivastuu monialaisissa kriiseissä on vahvistettava tapauskohtaisesti 
painopisteperiaatteen mukaisesti;

39. huomauttaa, että nykyisessä maailmantilanteessa keskinäinen riippuvuus on rajussa 
kasvussa ja merkittävät kriisit, joiden laajuuden vuoksi joudutaan soveltamaan 
yhteisvastuulauseketta, ovat todennäköisesti monitahoisia ja sillä tavoin kansainvälisiä, 
että ne koskevat muiden maiden kansalaisia tai niihin vastaamiseksi tarvitaan 
kansainvälistä toimintaa; tähdentää Euroopan ulkosuhdehallinnon merkittävää roolia 
näissä tapauksissa;

40. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan valmiuksiaan tarjota ja vastaanottaa apua sekä 
vaihtamaan parhaita käytäntöjään siitä, miten voidaan virtaviivaistaa kansallisia 
kriisikoordinointimenettelyitä ja kansallisten kriisikoordinointikeskusten 
vuorovaikutusta EU:n kanssa; katsoo, että olisi harkittava myös mahdollisuutta 
suunnitella ja järjestää asianmukaisia EU:n laajuisia kriisivalmiusharjoituksia, joihin 
osallistuvat kansalliset kriisinhallintarakenteet ja tarkoituksenmukaiset EU:n rakenteet;



41. pitää tärkeänä, että luodaan tarvittavat menettelyihin ja organisaatioon liittyvät yhteydet 
jäsenvaltioiden asiaankuuluvien yksiköiden välille, jotta varmistetaan 
yhteisvastuulausekkeen asianmukainen toiminta sen jälkeen, kun sitä on alettu soveltaa;

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

43. korostaa, että on esitettävä yksityiskohtaisesti yhteisvastuulausekkeen soveltamiseen 
käytettävä demokraattinen menettely, ja katsoo, että menettelyllä olisi varmistettava 
myös tilintekovelvollisuus tehdyistä päätöksistä, ja kansallisten parlamenttien ja 
Euroopan parlamentin olisi osallistuttava siihen asianmukaisesti; korostaa, että on 
tärkeää estää lausekkeen kohtuuton käyttö perusoikeuksien kustannuksella;

44. toteaa, että EU:n lainsäätäjinä ja budjettivallan käyttäjinä toimivien parlamentin ja 
neuvoston olisi saatava tietoa paikan päällä olevasta tilanteesta sellaisen katastrofin tai 
iskun yhteydessä, joka johtaa yhteisvastuulausekkeen soveltamiseen, sekä sen syistä ja 
mahdollisista seurauksista, jotta jatkoa ajatellen voitaisiin tehdä ajantasaisiin ja 
konkreettisiin tietoihin pohjautuva perusteellinen ja puolueeton analyysi;

45. muistuttaa, että yhteisvastuulausekkeessa edellytetään, että Eurooppa-neuvosto arvioi 
säännöllisesti EU:hun kohdistuvia uhkia; katsoo, että uhkien arvioiminen on 
koordinoitava Naton kanssa ja toteutettava vähintään kahdella eri tasolla: pidemmällä 
aikavälillä Eurooppa-neuvostossa prosessissa, jonka pitäisi myös antaa aineksia 
strategiseen ajatteluun myöhempiä Euroopan turvallisuusstrategian ja sisäisen 
turvallisuuden strategian uudistuksia varten, ja entistä useammin tehtävissä kattavissa 
nykyisten uhkien määrittelyissä;

46. katsoo, että uhkien arviointia on täydennettävä riskien arvioinneilla, joissa uhkia 
arvioidaan nykyisen haavoittuvuuden perusteella, jotta 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;

47. korostaa, että edellä mainitun seurauksena tehtävässä monet vaaratekijät 
huomioonottavassa yhteisessä arviossa on käytettävä EU:n tiedusteluanalyysikeskuksen 
valmiuksia, sen on perustuttava jaettuun tiedustelutietoon ja siihen on sisällytettävä 
uhkien ja riskien arviointiin osallistuvien EU:n elinten, kuten komission asiasta 
vastaavien yksiköiden (esimerkiksi humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden 
pääosasto, sisäasioiden pääosasto ja terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto) ja EU:n 



virastojen (muun muassa Europol, Frontex, Tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalainen keskus), tuottamat tiedot;

o

o     o

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


