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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0054/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
täytäntöönpanosta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston vuosittaisen selvityksen Euroopan parlamentille yhteisestä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osaston,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan sekä Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön (Etyj) Helsingin päätösasiakirjan vuodelta 1975,

– ottaa huomioon Pohjois-Atlantin sopimuksen vuodelta 1949 ja 10. heinäkuuta 2018 
annetun yhteisen julistuksen EU:n ja Naton yhteistyöstä,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julistuksen poliittisesta vastuusta1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian 
vuodelta 2016,

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Strateginen 
lähestymistapa selviytymiskykyyn EU:n ulkoisessa toiminnassa” (JOIN(2017)0021),

– ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 annetun Sofian julistuksen sekä 26. kesäkuuta 
2018 ja 18. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- 
ja assosiaatioprosessista,

– ottaa huomioon 25. syyskuuta 2015 annetun Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksen päätöslauselman 70/1 ”Transforming our world: the 2030 Agenda for 

1 EUVL C 210, 3.8.2010, s. 1.
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Sustainable Development”,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325, jolla perustettiin 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva toimintaohjelma vuonna 2000,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle 
ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) itäisestä kumppanuudesta ennen 
marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0054/2019),

A. ottaa huomioon, että parlamentilla on velvollisuus kyseenalaistaa yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan (YUTP) sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) 
tehokkuus;

B. ottaa huomioon, että perinteiset kumppanit ovat vetäytymässä maailmannäyttämöltä, 
mikä lisää yhteistyöhön ja instituutioihin kohdistuvaa painetta, ja että alueelliset 
suurvallat ovat voimistumassa;

C. toteaa islamismin olevan yksi suurimmista Euroopan yleistä turvallisuutta tällä hetkellä 
uhkaavista haasteista ja katsoo, että sen johdosta on ryhdyttävä pikaisesti päättäväisiin 
ja koordinoituihin toimiin sekä EU:ssa että sen ulkopuolella;

D. katsoo, että kansallisten parlamenttien omaan kansalliseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaansa liittyviä oikeuksia on pidettävä ensisijaisina ja niitä on 
kunnioitettava; ottaa huomioon, että liian kunnianhimoinen yhteinen ulkopolitiikka 
saattaa vaarantaa Euroopan turvallisuuden;

E. ottaa huomioon, että valta-asemat maailmassa ovat vaihtumassa ja ulkopolitiikassa 
johtavana kehityssuuntauksena on geopoliittinen kilpailu, mikä edellyttää nopeita ja 
asianmukaisia reagointimekanismeja ja -valmiuksia, jotka on paras toteuttaa nykyisten 
rakenteiden puitteissa;

F. ottaa huomioon, että sorto sekä laajamittainen ja hallitsematon muuttoliike ovat 
tärkeimpiä syitä maailmanlaajuiseen konfliktiin;

G. toteaa EU:n laajentumispolitiikan edistävän osaltaan epävakautta;

H. katsoo, että tärkeiden asevalvonta- ja aseistariisuntasopimusten menetettyä 
merkityksensä – ja kun otetaan huomioon myös uusin teknologia, kuten 
kyberteknologia ja autonomiset aseet – aseistariisunnasta, asevalvonnasta ja aseiden 
leviämisen estämisestä olisi tehtävä EU:n jäsenvaltioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
tärkeä painopiste;

1. katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden olisi tukeuduttava enemmän kaupan ja kehityksen alan 
välineisiin;

2 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 130.
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2. korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden on siirryttävä reagoivasta ennakoivaan 
lähestymistapaan, ja painottaa, että on tärkeää tehdä yhteistyötä samanmielisten 
strategisten kumppanien kanssa länsimaisten arvojen puolustamiseksi;

3. muistuttaa EU:n johtamien siviilioperaatioiden tehottomasta toiminnasta ja kehottaa 
komissiota käynnistämään riippumattoman ja avoimen tarkastuksen kaikista aiemmista 
ja nykyisistä kansainvälisistä siviili- ja poliisioperaatioista;

4. katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden olisi lähivuosina asetettava etusijalle konfliktinesto, 
rauhanrakentaminen ja pitkittyneiden konfliktien rauhanomainen ratkaiseminen etenkin 
EU:n lähialueilla;

5. muistuttaa, että nykyaikaiset demokratiat edellyttävät täysin toimivia 
lainsäädäntöelimiä, ja korostaakin pitävänsä tärkeänä parlamenttien työn tukemista sekä 
Länsi-Balkanin alueella että naapurustossa;

6. muistuttaa jäsenvaltioiden suvereniteetista ja korostaa, että tarvitaan yhteistyöhön 
perustuvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka ei ole luonteeltaan pakottavaa;

7. kehottaa laatimaan Länsi-Balkanille uskottavan strategian, jossa suljetaan pois kaikki 
uudet laajentumiset Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon kaltaisiin maihin;

8. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan valmiuksiaan ja kannustamaan yhteistyöhön ja 
tietojen jakamiseen, jotta estetään kolmansien maiden valtiollisia ja valtiosta 
riippumattomia toimijoita puuttumasta vihamielisesti jäsenvaltioiden päätöksentekoon;

9. toteaa, että yksi suurimmista Euroopan turvallisuuteen kohdistuvista uhkista on 
laajamittainen ja hallitsematon muuttoliike, ja katsoo, että tämän kysymyksen olisi 
oltava jäsenvaltioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimessä;

10. korostaa islamismin Euroopalle aiheuttamaa uhkaa ja kehottaa toteuttamaan yhteisiä 
toimia tähän haasteeseen vastaamiseksi yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Venäjän 
kaltaisten kumppanien kanssa;

11. korostaa, että kumppanuus- ja laajentumismenettelyt Turkin kanssa on lopetettava, 
erityisesti kun otetaan huomioon maan johtamat jatkuvat laittomat toimet, kuten 
Syyriaan ja Libyaan tunkeutuminen sekä Kyproksen ja Kreikan suvereenien valtioiden 
saaristoalueilla tapahtuva laiton poraus;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä jäsenvaltioille.

Or. en


