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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

covid-19-pandemian ulkopoliittisista seurauksista
(2020/2111(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU),

– ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2020 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon EU:n maailmanlaajuisista 
koronavirustoimista,

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2020 annetun komission tiedonannon Länsi-Balkanin 
tukemisesta covid-19:n torjunnassa ja pandemian jälkeisessä elpymisessä – Komission 
panos 6. toukokuuta 2020 järjestettävään EU:n ja Länsi-Balkanin johtajien kokoukseen 
(COM(2020)0315),

– ottaa huomioon korkean edustajan Josep Borrellin Euroopan unionin puolesta 
5. toukokuuta 2020 antaman julkilausuman ihmisoikeuksista koronaviruspandemian 
aikana,

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2020 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Covid-19-
disinfomaation torjunta – Faktat oikein”,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät maailmanlaajuisista 
Team Europe -koronavirustoimista,

– ottaa huomioon 17.–21. heinäkuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät 
elpymissuunnitelmasta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027,

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2016 julkaistun Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen globaalistrategian,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi1,

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikasta antamat vuosittaiset selvitykset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. toteaa, että covid-19 on aiheuttanut maailmanlaajuisen pandemian, joka vaikuttaa 
miljoonien ihmisten elämään ja on johtanut ennennäkemättömään maailmanlaajuiseen 
terveydelliseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja humanitaariseen kriisiin;

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
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B. katsoo, että EU:lla on velvollisuus olla maailmanlaajuinen toimija ja mukauttaa 
ulkopolitiikkaansa covid-19:n torjunnan vaatimalla tavalla;

1. vahvistaa, että covid-19-pandemian maailmanlaajuinen puhkeaminen merkitsee 
ratkaisevaa muutosta kansainvälisessä ympäristössä ja on maailmanjärjestyksen 
muutosta kiihdyttävä voima;

2. pitää valitettavana globaalin johtajuuden ja koordinoitujen kansainvälisten toimien 
puutetta covid-19-kriisin alkuvaiheissa sekä pyrkimyksiä valita eristäytymishakuisia 
ratkaisuja, kriittisen tiedon panttaamista, autoritaarisen nationalismin nousua, valtion 
tukemia disinformaatiokampanjoita ja perättömien väitteiden levittämistä, jotka 
kylvävät epäluottamusta ja heikentävät kansainvälistä yhteistyötä;

3. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa tarkistamaan vuoden 2016 globaalistrategiaa siten, että siinä otetaan 
huomioon nämä geopoliittiset muutokset ja varmistetaan, että EU tekee osansa toisen 
maailmansodan jälkeen luodun monenvälisen sääntöihin perustuvan 
maailmanjärjestyksen puolustamisessa;

Muuttunut geopoliittinen tasapaino covid-19-pandemian jälkeen 

4. panee merkille covid-19-pandemian aiheuttaman geopoliittisen kilpailun ja jännitteet ja 
toteaa, että Euroopan unionin on vielä vakiinnutettava asemansa uudessa 
maailmanjärjestyksessä, jossa EU:n lisäksi Yhdysvalloilla, Kiinalla ja Venäjällä on 
johtava rooli;

Yhdysvallat

5. on huolissaan johtajuuden puutteesta, jota Yhdysvallat on osoittanut covid-19-taudin 
torjunnassa; katsoo, että presidentti Trumpin tviiteissä ja lehdistötilaisuuksissa antamat 
väärät tiedot ovat haitanneet erittäin paljon yhteisiä ponnisteluita viruksen torjumiseksi;

6. on huolissaan Yhdysvaltojen päätöksestä peruuttaa Maailman terveysjärjestön (WHO) 
rahoitus ja sen presidentin yleisestä pyrkimyksestä vetää Yhdysvallat pois 
monenvälisistä järjestöistä, jotka perustettiin sääntöihin perustuvan 
maailmanjärjestyksen luomiseksi;

7. toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen välille on löydettävä uusi yhteistyömenetelmä, joka 
perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteiseen toimintasuunnitelmaan 
monenvälisyyden, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolustamiseksi;

Kiina

8. panee merkille, että Kiinan kansantasavalta on tehostanut maailmanlaajuisia 
diplomaattisia toimiaan covid-19-pandemian jälkeen ja pyrkinyt asettumaan johtavaksi 
maailmanlaajuiseksi toimijaksi;

9. panee merkille Kiinan tarjoaman hätäavun viruksen torjumiseksi; toteaa kuitenkin, että 
nähtävissä on myös selkeä geopoliittinen ja geotaloudellinen ulottuvuus, jota 
vahvistavat ”virus- ja susisoturidiplomatia” ja humanitaarisen avun politisoiminen;
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10. on huolissaan Kiinan reaktiossa maailmanlaajuiseen pandemiaan ilmenneestä 
avoimuuden puutteesta, johon liittyy tietojen salaaminen, sensuuri, väärinkäytösten 
paljastajien ja ihmisoikeusaktivistien toiminnan tukahduttaminen ja vallan projisointi 
alueella;

11. on huolissaan mahdollisesta velkaloukusta, joka saattaa kohdata Afrikan maita covid-
19-kriisin seurauksena, koska talouden laskusuhdanteen vuoksi niiden on vaikea 
maksaa takaisin Kiinan lainoja, jotka liittyvät uutta silkkitietä koskevaan aloitteeseen;

12. kehottaa Kiinan hallintoa tekemään täysimääräistä yhteistyötä covid-19-taudin 
alkuperää koskevassa riippumattomassa tutkimuksessa ja kehottaa jäsenvaltioita 
muodostamaan yhteisen rintaman kohtaamaan nousevan Kiinan, joka ajaa Hongkongin 
demokratialiikkeen tukahduttamista ja on uhannut liittää Taiwanin itseensä; kehottaa 
jäsenvaltioita edistämään Taiwanin WHO-jäsenyyttä;

13. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tunnustamaan nämä huolenaiheet ja 
samalla luomaan vuoropuhelun, sitoutumisen ja aidon yhteistyön ilmapiirin, joka 
perustuu uuteen, entistä päättäväisempään strategiaan, jossa EU panee tarvittaessa 
vastaan puolustaakseen eurooppalaisia arvoja; katsoo, että osana tätä uutta strategiaa 
EU:n olisi pyrittävä tiiviimpään yhteistyöhön alueen maiden ja muiden demokratioiden 
kanssa;

Venäjä

14. on huolissaan Venäjän federaation järjestelmällisistä pyrkimyksistä heikentää EU:n 
yhtenäisyyttä tehostamalla disinformaatiokampanjoita;

Määrätietoisempi EU:n ulkopolitiikka Euroopan etujen, arvojen ja monenvälisen 
maailmanjärjestyksen puolustamiseksi

15. on tietoinen globaaliin turvallisuuteen liittyvistä, sosioekonomisista ja poliittisista 
riskeistä, joita covid-19-pandemian seuraukset voivat aiheuttaa, ja on huolissaan siitä, 
että EU:n tärkeimmät kansainväliset vastapuolet olivat valmiita käyttämään kriisiä 
monenvälisten järjestöjen tukeman sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen 
purkamiseen;

16. korostaa, että monenvälinen sääntöihin perustuva maailmanjärjestys on elintärkeä 
maailmanlaajuisen rauhan, oikeusvaltion ja demokratian kannalta; katsoo, että 
geopoliittisella EU:lla on oltava vahvempi rooli sen puolustamisessa ja sen on etsittävä 
keinoja lieventää suurvaltojen välisiä jännitteitä;

17. korostaa, että vain yhtenäisempi EU, jolla on tukenaan riittävät ja uskottavat sotilaalliset 
valmiudet, voi harjoittaa vahvaa ulkopolitiikkaa, ja katsoo, että varapuheenjohtajalle / 
korkealle edustajalle olisi annettava vahvempi valtuutus puhua EU:n puolesta;

18. katsoo, että yksimielisyysvaatimuksesta luopuminen ulkopolitiikassa auttaisi EU:ta 
harjoittamaan tehokkaampaa ja ennakoivampaa ulkopolitiikkaa;

19. korostaa asevoimien tärkeää roolia covid-19-pandemian aikana ja katsoo, että 
jäsenvaltioiden asevoimien tiiviimpi yhteinen toiminta ja koordinointi eurooppalaisen 
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lääkintäjohtoportaan kaltaisten nykyisten puitteiden tai sotilassairaalajunien kaltaisten 
uusien puitteiden avulla voisivat johtaa tehokkuuden parantumiseen ja edistää EU:n 
valmiutta torjua pandemioita; toteaa, että EU:n turvallisuus- ja puolustusstrategioita on 
tarkistettava, jotta voidaan kehittää strategista riippumattomuutta sekä valmistautua 
paremmin uusiin ja hybrideihin uhkiin ja teknologioihin, jotka ovat tehneet 
sodankäynnistä vähemmän perinteistä ja haastavat armeijan perinteisen roolin, ja 
selviytyä paremmin kyseisistä uhkista ja teknologioista ja valmistautua tulevaisuuteen, 
jossa Venäjästä ja Kiinasta tulee entistä itsevarmempia; korostaa, että turvallisuutta ja 
puolustusta koskevassa tulevassa strategisessa kompassissa olisi otettava huomioon 
tämä kehitys ja covid-19-pandemian laajemmat geopoliittiset vaikutukset; katsoo, että 
kun otetaan huomioon uusi poliittinen tasapaino ja kansainvälisen 
turvallisuusympäristön mahdollinen heikkeneminen covid-19-pandemian jälkeen, EU:n 
puolustusmäärärahoja ei saa leikata;

20. kehottaa laajentamaan ja nykyaikaistamaan EU:n viestintästrategioita, jotta EU:n 
toiminta saisi riittävästi näkyvyyttä sekä EU:ssa että sen ulkopuolella; kehottaa 
Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) vahvistamaan edelleen valmiuksiaan torjua 
disinformaatiota muun muassa perustamalla Kaukoidän StratCom-erityistyöryhmän, 
joka keskittyy Kiinasta peräisin olevaan disinformaatioon, ja määräämällä seuraamuksia 
maille, jotka tarkoituksellisesti levittävät disinformaatiota hajauttaakseen ja 
vahingoittaakseen EU:ta ja sen jäsenvaltioita;

21. korostaa, että EU:n kuluttajamarkkinat, jotka ovat maailman suurimmat kattaen lähes 
500 miljoonaa ihmistä, antavat unionille vaikutusvaltaa maailmannäyttämöllä, ja katsoo, 
että geopoliittisen komission olisi käytettävä tätä vaikutusvaltaa silloin, kun muut maat 
eivät ole valmiita noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta tai kansainvälisiä sopimuksia;

22. panee merkille, että covid-19-pandemia on osoittanut tarpeen vähentää riippuvuutta 
kolmansista maista tietyillä strategisilla ja elintärkeillä aloilla ja voi antaa sysäyksen 
kriittisimpien toimitusketjujen monipuolistamiselle;

23. palauttaa mieliin pyyntönsä vahvasta maailmanlaajuisesta pakotejärjestelmästä, jolla 
puututtaisiin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja joka vastaisi EU:n tasolla niin 
sanottua Magnitski-lakia;

24. korostaa, että EU:n toiminnalla sen naapurialueilla ja sen niille antamalla tuella sekä 
idässä että etelässä on strategista merkitystä; korostaa, että EU:n on annettava Länsi-
Balkanin maille, jotka eivät vielä kuulu unioniin, reilu mahdollisuus liittyä siihen ja että 
EU:n on jatkettava pyrkimyksiään investoida alueeseen;

25. korostaa, että covid-19-kriisi saattaa horjuttaa Afrikan maita, joiden terveydenhuollon 
infrastruktuuri on usein hauras ja jotka ovat monesti hyvin velkaantuneita; kehottaa 
vahvistamaan EU:n läsnäoloa Afrikassa, edistämään taloudellista tukea ja 
elpymissuunnitelmia sekä tarjoamaan vaihtoehdon Kiinan investoinneille;

26. kehottaa vahvistamaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) 
operaatioita, joiden tehtävänä on konfliktien ehkäiseminen tai lieventäminen, erityisesti 
EU:n välittömässä naapurustossa käynnissä olevia operaatioita, jotta autetaan 
vakauttamaan jo ennestään hauraita toimintaympäristöjä ja estetään konfliktien ja 
väkivallan uusiutuminen covid-19-taudin aiheuttamien lisäjännitteiden vuoksi; kehottaa 
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tämän vuoksi hyväksymään pikaisesti Euroopan rauhanrahaston;

27. katsoo, että covid-19-kriisi on tuonut esiin tiettyjä heikkouksia unionissamme ja 
osoittanut, että tehokasta ja vaikuttavaa unionia tarvitaan kiireellisesti; katsoo, että 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on hyvä foorumi, jonka avulla voidaan 
edetä tehokkaamman päätöksenteon luomisessa EU:n ulkopolitiikan alalla; aikoo sen 
vuoksi käynnistää konferenssin niin pian kuin mahdollista;

°

° °

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


