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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 pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PRY) edistää merkittävästi 
jäsenvaltioiden toimien lähentämistä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla ja on 
tärkeä askel kohti perussopimuksissa asetetun yhteistä puolustusta koskevan tavoitteen 
saavuttamista;

2. on tyytyväinen jäsenvaltioiden PRY:tä kohtaan osoittamaan kiinnostukseen sen jälkeen, 
kun se perustettiin 11. joulukuuta 2017 annetulla neuvoston päätöksellä (YUTP) 
2017/2315, mistä on osoituksena neuvoston PRY:n puitteissa tähän mennessä 
perustamien projektien huomattava määrä; kannustaa osallistuvia jäsenvaltioita 
edistämään tätä työtä ja keskittymään näiden projektien nopeaan ja tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon samalla kun varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden osallistuminen; 
muistuttaa kuitenkin, että PRY käsittää myös 20 sitoumusta, jotka ovat jääneet selvästi 
vähemmälle huomiolle;

3. pitää myönteisenä PRY:n osallistavuutta, mikä näkyy siinä, että sen projekteissa on 
mukana suuri määrä jäsenvaltioita; katsoo, että PRY:hyn osallistumisessa olisi 
suosittava matalaa kynnystä ja sen olisi oltava mahdollista jäsenvaltioille, jotka ovat 
pieniä ja/tai joilla on pieni puolustusbudjetti;

4. painottaa, että luotaessa PRY Lissabonin sopimuksella haluttiin muodostaa sellaisten 
jäsenvaltioiden etujoukko, jotka haluavat yhdistää resursseja ja voimavaroja 
kunnianhimoisten yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi turvallisuuden ja puolustuksen 
alalla; pitää välttämättömänä, että unioni luo asteittain komission varapuheenjohtajan / 
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuuteen yhteisen 
kehyksen, jonka puitteissa jäsenvaltiot suorittavat kansallista puolustuspolitiikkaa 
koskevat tarkastelunsa, jakavat tuloksia ja kokoavat tiedustelutietoa, jotta voidaan luoda 
perusta aidolle eurooppalaiselle puolustukselle;

5. kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita vahvistamaan edelleen kaikkien yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) välineiden ja aloitteiden välistä 
johdonmukaisuutta, jotta saavutetaan vaadittava vaikuttavuusaste strategisen 
riippumattomuuden varmistamisessa ja tavoitetaso määriteltäessä asteittain unionin 
yhteistä puolustuspolitiikkaa SEU-sopimuksen mukaisesti; katsoo, että PRY tarvitsee 
kunnianhimoisia projekteja, joissa toteutuu synergia puolustuksen koordinoidun 
vuosittaisen tarkastelun (CARD), kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmien ja 
voimavarojen kehittämissuunnitelman kanssa, jotta voidaan reagoida nykyisiin uhkiin, 
ja korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää säilyttää Euroopan puolustusrahaston ja 
sotilaallisen liikkuvuuden rahoituksen asianmukainen taso monivuotista rahoituskehystä 
koskevissa neuvotteluissa; huomauttaa, että on tarpeen kehittää unionin todellisten 
omien varojen järjestelmä, jotta voidaan sovittaa yhteen unionin puolustusalan 
strategiset tavoitteet ja kentällä toteutettavien ohjelmien ja operaatioiden, varsinkin 
PRY-projektien, rahoitus;



PE653.752v02-00 4/7 AD\1212193FI.docx

FI

6. kehottaa komissiota valmistelemaan EU:n puolustusta ja turvallisuutta koskevaa 
valkoista kirjaa, jotta PRY-projektien erityistavoitteet voidaan saattaa paremmin 
vastaamaan päivitettyä, johdonmukaista ja kattavaa EU:n turvallisuus- ja 
puolustusstrategiaa; korostaa tässä suhteessa PRY:n vuoden 2020 strategisen 
uudelleentarkastelun merkitystä ja tukee myös eurooppalaisen strategisen kompassin 
käyttöönottoa, jotta parannetaan kykyä koordinoida ajoissa ja tehokkaammin 
jäsenvaltioiden puolustusaloitteita, joilla edistetään unionin yhteisiä tavoitteita;

7. toteaa covid-19-pandemian osoittaneen, ettei unionilla ole riittävästi toimivaltaa 
terveydenhuollon alalla; katsoo, että samalla on tarpeen laatia EU:n yhteinen 
puolustusstrategia, jotta voidaan reagoida EU:n rajoihin ja alueisiin kohdistuvaan 
hyökkäykseen, ja katsoo, että PRY on myönteinen askel kohti tämän tavoitteen 
saavuttamista;

8. pitää tässä yhteydessä myönteisinä komission poliittisia suuntaviivoja, jotka koskevat 
puolustuspolitiikkaa ja erityisesti tarvetta toteuttaa rohkeita toimia todellisen Euroopan 
puolustusunionin luomiseksi ja ottaa käyttöön EU:n turvallisuutta koskeva yhdennetty 
ja kattava lähestymistapa; toivoo, että komission uuden puolustusteollisuuden ja 
avaruusasioiden pääosaston perustamisen myötä voidaan edistää johdonmukaisuutta, 
reilua yhteistyötä ja yhdennettyä koordinointia puolustusvoimavarojen luomisessa eri 
jäsenvaltioissa sekä lujittaa EU:n sotilaallista infrastruktuuria ja parantaa EU:n 
teollisuuden ja sisämarkkinoiden tehokkuutta;

9. katsoo, että on tarpeen tehostaa PRY-projektien todellista vaikutusta EU:n turvallisuus- 
ja puolustusalan tavoitteiden saavuttamiseen varmistamalla tehokkaasti, että osallistuvat 
jäsenvaltiot vahvistavat yhteistyötään ja koordinointiaan merkittävässä ja 
kunnianhimoisessa voimavarojen kehittämisessä ja että EU ja Nato ovat keskenään 
johdonmukaisia prioriteettien, tehostetun yhteentoimivuuden ja synergiavaikutusten 
osalta;

10. toteaa, että eurooppalaisilla asevoimilla on keskeinen rooli puututtaessa covid-19-
pandemian aiheuttamiin haasteisiin, olipa kyse sitten terveysuhan hallinnasta tai 
siviilioperaatioiden tukemisesta, ja että asevoimilla on myös rajatylittävä ulottuvuus ja 
solidaarisuustehtävä; korostaa niitä potentiaalisia hyötyjä, joita uudet kunnianhimoiset 
PRY-projektit tuovat tämän alan yhteisten eurooppalaisten valmiuksien kehittämiseen, 
kun niissä laajennetaan aiempien projektien ja erityisesti siirrettävän sotilaallisen 
katastrofiapupaketin ja eurooppalaisen lääkintäjohtoportaan työtä;

11. pitää myönteisenä EU:n eri puolustusalan välineiden välistä synergiaa ja korostaa, että 
on tarpeen varmistaa yhdenmukaisuus; korostaa, että PRY-projekteihin Euroopan 
puolustusrahastosta saatavalla lisäbonuksella voisi olla myönteinen vaikutus siksi, että 
se voisi kannustaa yhteistyöhön voimavarojen kehittämisessä;

12. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita jatkossakin antamaan resursseja PRY-projektien 
käyttöön, samalla kun varmistetaan todellinen omistajuus PRY:n koordinointia ja 
voimavarojen yhteiskäyttöä koskevissa prosesseissa ja niihin sitoutuminen, varsinkin 
kun PRY:ssä ei ole käytössä tehokasta mekanismia, jolla varmistettaisiin vaatimusten 
noudattaminen; korostaa, että PRY:n olisi tarjottava puitteet, jotka menevät 
kahdenvälistä yhteistyötä pidemmälle ja joilla edistetään aidosti eurooppalaista 
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toimintaa useiden jäsenvaltioiden mielekkäällä osallistumisella yhteisiin projekteihin;

13. korostaa muutamien strategisten projektien ja erityisesti strategisten edellytysten 
(johtamisjärjestely, kuljetus, tiedustelu) merkitystä; kehottaa neuvostoa ja PRY:n 
sihteeristöä harkitsemaan klusterirakennetta PRY-projekteille, jotta taataan 
mahdollisimman suuri synergia eri hankkeiden välillä;

14. kehottaa neuvostoa määrittelemään tiukat ehdot kolmansien valtioiden osallistumiselle 
PRY-projekteihin neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2315 9 artiklan mukaisesti; 
katsoo, että tällainen osallistuminen ei saisi poiketa PRY:n perustavoitteista EU:n 
YTPP:n välineenä samalla kun noudatetaan Pohjois-Atlantin sopimuksen velvoitteita;

15. varoittaa kuitenkin riskistä, joka koskee ulkomaista sekaantumista unionin 
turvallisuuteen ja puolustukseen ja joka ilmenee usein kyberuhkina tai muunlaisina 
hybridisodankäynnin muotoina; ehdottaa, että äskettäin perustettu ulkomaista 
sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin käsittelevä 
parlamentin erityisvaliokunta tekisi yhteistyötä komission ja neuvoston kanssa 
analysoitaessa, miten PRY-projektit voisivat vahvistaa unionin kykyä suojautua 
tällaisilta uhkilta;

16. uskoo, että olisi unionin strategisen edun mukaista, että Yhdistynyt kuningaskunta 
osallistuu PRY-projekteihin, jos se kutsutaan niihin ja jos varmistetaan todellinen 
vastavuoroisuus; toivoo, että puolustusalaa käsitellään EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevasta suhteestaan käymissä neuvotteluissa, kuten kehyksestä 
Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle suhteelle annetussa 
poliittisessa julistuksessa todetaan;

17. korostaa, että parlamentilla olisi oltava näkyvä rooli YTPP:n täytäntöönpanon ja 
arvioinnin valvonnassa; odottaa tässä yhteydessä, että varapuheenjohtaja / korkea 
edustaja tiedottaa parlamentille kaikilta osin ja kuulee sitä täysimääräisesti vuonna 2020 
päättyvän ensimmäisen PRY-vaiheen meneillään olevan strategisen 
uudelleentarkastelun yhteydessä; muistuttaa, että jos jäsenvaltioiden 
puolustusyhteistyötä EU:n tasolla lisätään, olisi samalla vahvistettava parlamentin 
valvontavaltaa;

18. kehottaa neuvostoa ja osallistuvia jäsenvaltioita keskittymään kyberuhkien sietokykyyn 
ja laatimaan yhteisen strategian sekä menettelyjä, joilla kyberhäiriötilanteisiin 
reagoidaan PRY-projektien avulla, jotta jäsenvaltioihin voidaan luoda sietokyvyltään 
parempi ympäristö;

19. palauttaa mieliin, että 15. tammikuuta 2020 annetussa päätöslauselmassa1 ilmaistussa 
parlamentin kannassa Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin todetaan, että 
turvallisuus ja EU:n globaali rooli olisi määriteltävä osana toimintapolitiikan 
painopisteitä, jotka ovat ennalta määritellyt mutta eivät kuitenkaan tyhjentävät, ja 
toistaa, että tämä olisi tilaisuus ottaa kansalaiset mukaan PRY:n vahvistamista 
koskevaan keskusteluun keinona edistyä kohti itsenäistä yhteistä turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa unionillemme.

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0010.
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