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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että nykyisessä globaalissa turvallisuusympäristössä, jossa jotkin kansakunnat 
ovat ottamassa askeleen takaisin monenvälisyydestä, EU:n strategisen 
riippumattomuuden olennaisena osana olisi oltava riippumaton kyky taata omien 
kansalaistensa turvallisuus lisääntyviä uhkia vastaan, mukaan lukien sen läheisyydessä 
esiintyvät aseelliset konfliktit, kyberhyökkäykset ja disinformaatiokampanjat, sekä 
rauhan, vakauden, ihmisoikeuksien ja demokratian aktiivinen edistäminen EU:n 
naapurustossa ja sen ulkopuolella sekä sen arvojen edistäminen;

2. korostaa, että samalla kun kunnioitetaan sotilaallisen puolueettomuuden perinteitä 
useissa jäsenvaltioissa, on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että EU:n kansalaiset tukevat 
EU:n puolustuspolitiikan poliittisia tavoitteita; korostaa, että viimeisimpien 
mielipidetutkimusten mukaan kolme neljäsosaa EU:n kansalaisista kannattaa 
jäsenvaltioiden välistä laajempaa yhteistyötä turvallisuuden ja puolustuksen alalla ja 
siten jäsenvaltioiden yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa ja osuus on pysynyt 
yli 70 prosentissa vuodesta 2004;

3. toteaa, että unioni on reagoinut ja sopeutunut liian myöhään poliittisesti, 
diplomaattisesti ja sotilaallisesti uusiin kriiseihin ja uuteen kansainväliseen kontekstiin; 
katsoo, että poliittinen haluttomuus panna täysimääräisesti täytäntöön puolustusalalla 
vankkoja määräyksiä, jotka sisältyvät perussopimuksiin ja moniin jäsenvaltioiden 
välisiin yhteistyöjärjestelyihin, ovat heikentäneet unionin kykyä omaksua ratkaiseva 
rooli ulkoisissa kriiseissä;

4. kehottaa etenemään kohti yhteistä puolustuspolitiikkaa (SEU-sopimuksen 42 artiklan 
2 kohta) ja lopulta yhteistä puolustusta ja samalla vahvistamaan konfliktinestoon ja -
ratkaisuun liittyviä lähestymistapoja muun muassa lisäämällä välitystoimintaan, 
vuoropuheluun, sovinnontekoon, rauhanrakentamiseen ja välittömiin kriisitoimiin 
tarkoitettuja taloudellisia, hallinnollisia ja henkilöresursseja;

5. kehottaa siksi Eurooppa-neuvostoa sitoutumaan päättäväisesti Euroopan 
puolustusunionin pitkän aikavälin kehittämiseen selkeän etenemissuunnitelman avulla; 
kehottaa myös Eurooppa-neuvostoa siirtymään yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin YUTP:n ja YTPP:n aloilla niiltä osin kuin Euroopan 
unionista tehty sopimus sen sallii, mukaan lukien YTPP:n siviilioperaatioita koskevat 
päätökset; katsoo lisäksi, ettei mikään maa pysty yksin tarttumaan Eurooppaan ja sen 
lähiympäristöön kohdistuviin turvallisuushaasteisiin;

6. suhtautuu myönteisesti SEU-sopimuksen 42 artiklan 6 kohdassa ja 46 artiklassa 
määrätyn pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanoon tärkeänä 
askeleena kohti jäsenvaltioiden keskuudessa tehtävää tiiviimpää turvallisuus- ja 
puolustusalan yhteistyötä; korostaa, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus ottaa komissio 
mukaan PRY-yhteistyöhön liittyviin hankkeisiin sisäisten hallinnointia koskevien 
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sääntöjen mukaisesti;

7. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajaksi valitun von der Leyenin poliittisiin 
suuntaviivoihin, jotka perustuvat ”geopoliittiseen” ulottuvuuteen, ja korostaa, että 
seuraavien viiden vuoden aikana on toteutettava lisää rohkeita toimia todellisen 
Euroopan puolustusunionin luomiseksi; suhtautuu lisäksi myönteisesti lisäsitoumuksiin, 
joilla täytetään parlamentin pitkäaikainen pyyntö antaa puolustukselle enemmän 
institutionaalista painoarvoa ja joissa ehdotetaan pääosaston perustamista tätä 
tarkoitusta varten;

8. suhtautuu myönteisesti siihen, että useat jäsenvaltiot ovat äskettäin kehottaneet 
perustamaan EU:n turvallisuusneuvoston koordinoimaan jäsenvaltioiden 
puolustuspolitiikkaa erityisesti kyberturvallisuuden ja terrorismin torjunnan osalta ja 
kehittämään yhdessä EU:n puolustusstrategiaa; katsoo, että erityisesti tämän käsitteen 
institutionaalinen ulottuvuus on määriteltävä tarkemmin ja on toteutettava sen lisäarvoa 
koskeva asianmukainen arviointi;

9. katsoo, että EU:n valkoinen kirja turvallisuudesta ja puolustuksesta olisi keskeinen 
strateginen väline EU:n puolustuspolitiikan hallinnoinnin vahvistamiseksi ja että 
samalla, kun se muotoilisi asteittain Euroopan puolustusunionia, se mahdollistaisi 
strategisen pitkän aikavälin suunnittelun ja puolustussyklien asteittaisen synkronoinnin 
kaikissa jäsenvaltioissa; kehottaa neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa laatimaan tällaisen välineen, 
jotta se voidaan sisällyttää muun muassa monivuotisen rahoituskehyksen suunnitteluun 
ja jotta voidaan edelleen varmistaa johdonmukaisuus EU:n globaalistrategian 
turvallisuus- ja puolustusalan täytäntöönpanosuunnitelman, puolustuksen koordinoidun 
vuosittaisen tarkastelun (CARD) ja pysyvän rakenteellisen yhteistyön välillä;

10. korostaa, että EU:n valkoisessa kirjassa olisi myös kuvattava mahdollisia tulevia 
sotilasoperaatioita koskevia skenaarioita ja käsiteltävä kysymystä siitä, miten ja missä 
olosuhteissa YTPP-operaatioiden käynnistämiselle kriisitilanteisiin, humanitaarisiin 
kriiseihin ja konflikteihin puuttumiseksi on riittävät ja oikeutetut perusteet;

11. katsoo, että CARD-välinettä olisi uudistettava, jotta voidaan toteuttaa strategisempia 
toimia päivitetyn EU:n globaalistrategian mukaisesti; korostaa, että PRY-yhteistyöhön 
ankkuroidun EU:n strategisen riippumattomuuden kehittäminen edelleen edellyttää 
keskustelua sen alaisuudessa kehitettävien hankkeiden laajuudesta; korostaa, että 
jäsenvaltioiden PRY-yhteistyön mukaisesti toteuttamien eri aloitteiden vuorovaikutusta 
on selkeytettävä erityisesti eurooppalaisten interventiojoukkojen, kehysvaltioiden, 
yhteiskäyttöjoukkojen ja Eurocorps-joukkojen kaltaisten hankkeiden osalta, koska ne 
perustuvat eriasteiseen institutionaaliseen yhteistyöhön;

12. korostaa, että syvemmän yhdentymisen turvallisuuden ja puolustuksen alalla olisi myös 
merkittävä parlamentin harjoittaman demokraattisen valvonnan lisääntymistä; 
muistuttaa siksi tarpeesta vahvistaa parlamentin asemaa tällä alalla erityisesti 
perustamalla täysivaltainen turvallisuus- ja puolustusvaliokunta, jonka toimintaa olisi 
täydennettävä parlamenttien välisillä yhteiskokouksilla, joihin osallistuisi kansallisten 
parlamenttien edustajia ja Euroopan parlamentin jäseniä; kehottaa jäsenvaltioiden 
hallituksia ottamaan kansalliset parlamenttinsa mukaan YTPP:n alalla tehtäviin 
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päätöksiin;

13. muistuttaa SEU-sopimuksen 44 artiklasta, johon sisältyy joustavia lisämääräyksiä ja 
jolla luodaan mahdollisuus antaa kriisinhallintatehtävien toteuttaminen jäsenvaltioiden 
ryhmälle, joka hoitaisi tällaisia tehtäviä EU:n nimissä ja poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komitean ja Euroopan ulkosuhdehallinnon poliittisessa valvonnassa 
ja strategisessa ohjauksessa;

14. muistuttaa, että EU:n taisteluosastojen käyttöönoton esteet on poistettava, ja katsoo, että 
neuvoston yksimielisyysvaatimus heikentää näiden joukkojen tarkoitusta eli toimimista 
sotilaallisena nopean toiminnan valmiusjoukkona, joka vastaa puhkeamaisillaan oleviin 
kriiseihin ja konflikteihin eri puolilla maailmaa; katsoo, että nämä ryhmät on 
muutettava pysyviksi monikansallisiksi yksiköiksi, ja kehottaa sisällyttämään nykyiset 
eurooppalaiset sotilaalliset rakenteet EU:n institutionaaliseen kehykseen;

15. korostaa, että tulevaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin olisi 
sisällyttävä pohdintoja tulevasta Euroopan puolustusunionista ja erityisesti tarpeesta 
perustaa eurooppalaiset interventiojoukot, joilla on riittävän tehokkaat 
puolustusvalmiudet, jotta ne voivat osallistua rauhanturvaamiseen ja konfliktinestoon 
sekä vahvistaa kansainvälistä turvallisuutta YK:n peruskirjan ja SEU-sopimuksen 
43 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen tehtävien mukaisesti;

16. varoittaa institutionaalisten toimijoiden moninaisuudesta ja EU:n puolustusympäristön 
päällekkäisyyksistä; kehottaa kaikkia sidosryhmiä pohtimaan, miten tätä ympäristöä 
voidaan parantaa, jotta se olisi kansalaisten kannalta ymmärrettävämpi sekä 
institutionaalisesti loogisempi ja johdonmukaisempi ja tuottaisi tehokkaammin tuloksia;

17. kehottaa neuvostoa hyväksymään kiireellisiä järjestelyjä kolmannen osapuolen 
osallistumisesta pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön ottaen huomioon Yhdistyneen 
kuningaskunnan mahdollisen eroamisen EU:sta;

18. vahvistaa, että unioni on sitoutunut Natoon, joka on edelleen yhteisen turvallisuutemme 
keskeinen pilari; toteaa kuitenkin, että EU:n ja sen lähimpien liittolaisten tiivis yhteistyö 
ei saisi haitata Euroopan puolustusunionin luomista;

19. katsoo, että kilpailukykyinen puolustusteollisuus on ratkaisevan tärkeä Euroopalle; 
varoittaa, että viime vuosina toteutetuista toimista huolimatta, kuten Euroopan 
puolustusteollisen kehittämisohjelman ja Euroopan puolustusrahaston tapauksessa, 
erilaiset kansalliset säännökset, lupamenettelyt ja vientivalvontaluettelot sekä 
tiedonvaihdon puute ovat edelleen keskeisiä esteitä todellisen ja tehokkaan 
eurooppalaisen puolustusteollisuuden rakentamiselle;

20. korostaa tukevansa sellaisen EU:n itsenäisen tiedusteluvalmiuden perustamista, jolla 
olisi edistettävä yhteisiä turvallisuuspyrkimyksiä ja varmistettava kansallisten 
tiedustelupalvelujen yhteentoimivuus; 

21. kehottaa pohtimaan Euroopan puolustusviraston roolia EU:n yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaisessa määrittelemisessä;

22. korostaa tarvetta vahvistaa Euroopan puolustusvirastoa antamalla sille tarvittavat 
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resurssit ja poliittinen tuki, jotta se voisi saada johtavan aseman ja koordinoida EU:n 
yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, kuten voimavarojen kehittämistä, 
tutkimusta ja hankintaa; toistaa näkemyksensä, että tämä olisi paras tehdä rahoittamalla 
viraston henkilöstö- ja toimintakuluja unionin talousarviosta;

23. panee merkille, että keskinäistä avunantoa koskevassa lausekkeessa (SEU-sopimuksen 
42 artiklan 7 kohta) keskitytään jäsenvaltioiden (eikä EU:n itsensä) velvoitteisiin, kun 
taas yhteisvastuulausekkeessa (SEUT-sopimuksen 222 artikla) määrätään, että unioni ja 
sen jäsenvaltiot toimivat yhdessä, mutta molemmilla lausekkeilla otetaan käyttöön 
jäsenvaltioiden sitovia sitoumuksia ja molemmissa määrätään perusteista käyttää 
pyydettäessä ”kaikkia käytettävissä olevia keinoja”; katsoo siksi, että lisäselvitykset 
siitä, miten kumpikin lauseke käynnistetään ja pannaan täytäntöön ja miten ne liittyvät 
toisiinsa, ovat täysin aiheellisia erityisesti, kun uhkatekijä on epäselvä;

24. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdassa määrätään yhteistä 
turvallisuutta koskevasta keskinäistä avunantoa koskevasta lausekkeesta; korostaa, että 
SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohta, johon on vedottu vain kerran tähän mennessä, voi 
toimia katalysaattorina EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan edelleen kehittämiselle 
ja johtaa kaikkien jäsenvaltioiden vahvempiin sitoumuksiin; pitää valitettavana, ettei 
artiklan käyttöönoton edellytyksiä ja vaadittavan avun toteutusjärjestelyjä ole missään 
vaiheessa selvästi määritelty; kehottaa analysoimaan keskinäistä avunantoa koskevan 
lausekkeen täytäntöönpanoa ja laatimaan lisäohjeita sen tulevaa täytäntöönpanoa varten;

25. korostaa, että yhteisvastuulauseke (SEU-sopimuksen 222 artikla) antaa unionille ja 
jäsenvaltioille myös mahdollisuuden antaa apua jäsenvaltiolle, joka joutuu terrori-iskun 
taikka luonnon tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden kohteeksi; muistuttaa, että 
Euroopan unionin vuoden 2013 kyberturvallisuusstrategiassa todetaan, että erityisen 
vakava verkkoturvallisuuspoikkeama tai -hyökkäys voi olla riittävä peruste sille, että 
jäsenvaltio voi vedota EU:n yhteisvastuulausekkeeseen eli SEUT-sopimuksen 
222 artiklaan; muistuttaa myös, että yhteisvastuulausekkeen 
täytäntöönpanojärjestelyistä unionissa 24. kesäkuuta 2014 annetussa neuvoston 
päätöksessä 2014/415/EU vahvistetaan, että yhteisvastuulausekkeessa1 kehotetaan 
unionia ottamaan käyttöön kaikki käytettävissään olevat välineet, myös YTPP:n 
puitteissa kehitetyt rakenteet; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan 
yhteisvastuulausekkeen käyttöönottoa tulevaisuudessa.

1 EUVL L 192, 1.7.2014, s. 53.
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