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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus 2019
(2020/2206(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

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

– ottaa huomioon 25. syyskuuta 2015 annetun Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksen päätöslauselman ”Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development”,

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

– ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2020 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon EU:n maailmanlaajuisista 
koronavirustoimista (JOIN(2020)0011),

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2020 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Covid-19-
disinfomaation torjunta – Faktat oikein” (JOIN(2020)0008),

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi2,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät turvallisuudesta ja 
puolustuksesta,

– ottaa huomioon 9. syyskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Strateginen 
ennakointiraportti 2020 – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamiseksi”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

1 EUVL C 210, 3.8.2010, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
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A. toteaa, että parlamentin velvollisuutena ja vastuulla on harjoittaa yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan (YUTP) sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) 
demokraattista valvontaa ja sen olisi saatava käyttöönsä tarvittavat ja tehokkaat keinot 
tämän tehtävän suorittamiseen;

B. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian yhteydessä demokratia, ihmisoikeudet ja 
perusvapaudet ovat heikentyneet monissa osissa maailmaa ja disinformaatiokampanjat 
ja kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, samoin eristäytyminen ja kilpailu monenvälisen 
yhteistyön sijaan;

C. katsoo, että haasteet, kuten populismin ja autoritaarisuuden uudelleen voimistuminen, 
liberaaliin demokratiaan ja monenvälisyyteen kohdistuvat hyökkäykset sekä 
suurvaltojen välinen kilpailu, joka on muuttunut avoimeksi kilpailutilanteeksi erityisesti 
Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ovat todellinen uhka EU:n eduille ja vaikutusvallalle;

D. toteaa, että covid-19-pandemia voi johtaa kansainvälisen turvallisuusympäristön 
heikkenemiseen; ottaa huomioon, että monet aiempina vuosina ilmenneistä uhkista, 
mukaan lukien kyberuhat ja pandemiat, ovat nyt toteutuneet;

EU:n asemointi ”varteenotettavaksi kumppaniksi” muuttuvassa geopoliittisessa 
järjestyksessä

1. korostaa, että covid-19-pandemia on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja vakuuttavampaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, 
jotta unioni kykenee omaksumaan näkyvän johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä ja 
edistämään arvojaan ja etujaan päättäväisemmin koko maailmassa;

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, toimijana ja sovittelijana konfliktinratkaisussa, 
monenvälisen kehyksen johtavana kannattajana ja tärkeimpänä edistäjänä, joka on 
valmis toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n peruskirjan periaatteiden ja arvojen pohjalta; katsoo, 
että tarvitaan luovia tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko maailmassa;

3. korostaa, että maailman kasvavan epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä muiden kumppaneiden kanssa;

4. korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta YK:n ja Naton 
kanssa sekä syventää yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, Kaakkois-Aasian maiden 
liiton (ASEAN), Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten järjestöjen kanssa;

5. on huolissaan valtion tukemien disinformaatiokampanjoiden ennennäkemättömästä 
laajuudesta sekä tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä aseena, myös sellaisten 
valtiollisten toimijoiden toimesta, joilla on pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet reagoivat nopeasti tähän uuteen haasteeseen 
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esimerkiksi perustamalla parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, joka käsittelee 
ulkomaista sekaantumista EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää 
disinformaatiota;

6. vaatii, että EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava demokratian 
edistämiseen, ihmisoikeuksien suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapaus sekä kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission äskettäistä päätöstä jatkaa uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävän EU:n erityislähettilään toimeksiantoa;

YUTP:n uusi tavoitetaso: vahvempaan poliittiseen tahtoon perustuvat strategiset alueelliset 
lähestymistavat

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä valmiuksia ja 
resursseja vastata tehokkaasti nykyisiin kansainvälisiin haasteisiin; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU tarvitsee ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden vahvempaa ja aitoa 
poliittista tahtoa, jotta ne voivat yhdessä ajaa EU:n ulkopoliittisia tavoitteita ja torjua 
kolmansien maiden pyrkimyksiä jakaa EU;

8. palauttaa mieliin kehotuksensa tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta voidaan ottaa 
opiksi uudesta geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä uhkista ja odotettavissa olevista 
tulevista haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n on 
tärkeää vahvistaa strategista riippumattomuuttaan siten, että se menee talous- ja kauppa-
asioita pidemmälle ja kattaa myös turvallisuuden ja puolustuksen;

9. katsoo, että on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, jolla voidaan yhdistää ja 
integroida kaikki EU:n ulkoisen toiminnan kovan ja pehmeän vallan osa-alueet YUTP:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi; muistuttaa tässä yhteydessä, että Euroopan parlamentin 
diplomatia on EU:n ulkopolitiikan tärkeä pilari, jolla on omat erilliset ja täydentävät 
välineet ja kanavat; katsoo, että parlamentti olisi siksi tunnustettava erottamattomaksi 
osaksi komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) edistämää Team Europe -
lähestymistapaa;

10. korostaa, että EU:n perussopimusten määräykset, jotka koskevat parlamentin 
kuulemista ja parlamentille tiedottamista YUTP:n alalla, olisi muutettava selkeiksi 
säännöiksi, jotka koskevat asiaankuuluvien asiakirjojen, myös strategialuonnosten, 
jakamista; katsoo, että vuonna 2010 annettu poliittista vastuuta koskeva julistus ei enää 
ole asianmukainen perusta parlamentin ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
suhteille ja että se olisi korvattava toimielinten välisellä sopimuksella; muistuttaa lisäksi 
pyytäneensä, että EUH:n perustamista koskevaa neuvoston päätöstä tarkistetaan;

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä koskevien kysymysten päätöksentekoprosessin 
parantamisessa ei ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n toiminnan tehokkuuteen, 
nopeuteen ja uskottavuuteen kansainvälisellä näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä määräenemmistöpäätöksiin ainakin tietyillä 
YUTP:n aloilla;

12. vaatii hyväksymään ja panemaan pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan pakotemekanismin (EU:n Magnitski-säädös);
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13. kannattaa ajatusta Euroopan turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
johdonmukaisuuden ja vaikutuksen parantamiseksi;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden vakaus, 
turvallisuus ja vauraus vaikuttavat suoraan unionin omaan vakauteen; kehottaa EU:ta 
osallistumaan aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti määriteltävä yleinen strategia keskipitkän ja pitkän 
aikavälin suhteilleen Turkkiin, erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen jatkuva 
kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

16. korostaa, että on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen edun mukaista niiden 
maantieteellisen läheisyyden vuoksi sopia yhteisistä toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin vastaamiseksi;

17. kehottaa vahvistamaan transatlanttista kumppanuutta, jotta voidaan vastata nykyisiin 
ulko- ja turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, myös 
pakotejärjestelmään, nähden, kun otetaan erityisesti huomioon Aleksei Navalnyin 
murhayritykseen liittyvä meneillään oleva kehitys;

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia toimia EU–Afrikka-strategian uudistamiseksi ja 
parantamiseksi merkittävästi, myös turvallisuuden ja yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, realistista ja 
tehokasta lähestymistapaa, jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti pyrittävä entistä 
tasapainoisempiin ja vastavuoroisempiin taloussuhteisiin arvojensa ja etujensa pohjalta;

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota strategisiin alueisiin, 
jotka saavat yhä enemmän kansainvälistä huomiota, muun muassa arktiseen alueeseen 
sekä Tyynenmeren ja Oseanian alueeseen, jolla Kiina harjoittaa laajentumispolitiikkaa, 
johon EU:n on vastattava johdonmukaisesti; suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin 
kehittää EU:n periaatteisiin ja arvoihin keskittyvä EU:n sekä Intian ja Tyynenmeren 
alueen välinen strategia;

EU:n valmiuksien ja keinojen vahvistaminen YUTP:n alalla

22. korostaa tukevansa yhteisen puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä ja edistämistä 
sekä täysimittaisen puolustusunionin perustamista; pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
tavoitetta hyväksyä strateginen kompassi vuonna 2022;

23. korostaa, että EU:n on omaksuttava maailmanlaajuinen johtoasema pandemian 
seurauksiin puuttumisessa, mikä edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja; korostaa, 
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että ulkoisen toiminnan ja puolustuksen alalla tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan lukien lisämäärärahat naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineelle (NDICI), Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan rauhanrahastolle; korostaa, että parlamentin on 
osallistuttava mielekkäällä tavalla uusien ulkoisten rahoitusvälineiden strategiseen 
ohjaukseen ja valvontaan;

24. kehottaa vahvistamaan puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä riittävästi rahoitusta 
pysyvälle rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n välineiden johdonmukaisuutta EU:n puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

25. kehottaa kiinnittämään huomiota keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, joihin 
YUTP:lla on tulevaisuudessa puututtava, mukaan lukien ilmastonmuutoksen 
aiheuttamat turvallisuusriskit, kyberuhat, avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

26. suhtautuu myönteisesti tiedusteluun perustuvaan uhka-analyysiin, jota 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja parhaillaan tekee tulevan strategisen kompassin 
lähtökohtana, ja kehottaa käymään parlamentissa keskustelua tämän analyysin 
tuloksista; pitää myönteisenä komission uutta lähestymistapaa strategisen ennakoinnin 
sisällyttämiseksi EU:n päätöksentekoon, myös ulko- ja turvallisuusasioissa;

°

° °

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


