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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus 
2020
(2020/2207(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen,

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2013, 26. kesäkuuta 2015, 15. joulukuuta 2016, 
22. kesäkuuta 2017, 28. kesäkuuta 2018, 14. joulukuuta 2018, 20. kesäkuuta 2019, 
12. joulukuuta 2019 ja 21. heinäkuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2013, 18. marraskuuta 2014, 18. toukokuuta 2015, 
27. kesäkuuta 2016, 14. marraskuuta 2016, 18. toukokuuta 2017, 17. heinäkuuta 2017, 
25. kesäkuuta 2018, 17. kesäkuuta 2019 ja 17. kesäkuuta 2020 annetut neuvoston 
päätelmät yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta,

– ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien päätelmät YTPP-siviilialan sopimuksen tekemisestä,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät naisista, rauhasta ja 
turvallisuudesta,

– ottaa huomioon neuvoston 17. toukokuuta 2019 tekemän päätöksen (YUTP) 2019/797 
unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista 
toimenpiteistä1,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät täydentävistä toimista 
selviytymiskyvyn parantamiseksi ja hybridiuhkien torjumiseksi,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 28. kesäkuuta 2016 esittelemän asiakirjan 
”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”,

– ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2018 annetun yhteisen tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmasta 
(JOIN(2018)0005),

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2016 ja 12. heinäkuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston 
ja komission puheenjohtajien sekä Pohjois-Atlantin puolustusliiton (Nato) pääsihteerin 
yhteiset julkilausumat,

– ottaa huomioon 6. joulukuuta 2016 annetut EU:n ja Naton neuvostojen tukemat yhteiset 
42 ehdotusta ja 14. kesäkuuta ja 5. joulukuuta 2017 niiden täytäntöönpanosta annetut 

1 EUVL L 129I, 17.5.2019, s. 13.
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edistymiskertomukset sekä 5. joulukuuta 2017 annetut EU:n ja Naton neuvostojen 
tukemat uudet 32 ehdotusta,

– ottaa huomioon EU:n ja Naton neuvostojen 6. joulukuuta 2016 ja 5. joulukuuta 2017 
vahvistamien yhteisten ehdotusten täytäntöönpanoa koskevan 16. kesäkuuta 2020 
julkaistun viidennen tilanneselvityksen,

– ottaa huomioon EU:n ja YK:n rauhanoperaatioiden ja kriisinhallinnan painopisteitä 
vuosiksi 2019–2021 koskevan toisen tilanneselvityksen,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja etenkin tavoitteen 16, jonka 
tarkoituksena on edistää rauhanomaisia ja osallistavia yhteiskuntia kestävän kehityksen 
tukemiseksi,

– ottaa huomioon YK:n aseidenriisuntaohjelman ”Yhteisen tulevaisuutemme 
turvaaminen”,

– ottaa huomioon Euroopan puolustusta koskevan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
katsauksen nro 09/2019,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 20162, 13. joulukuuta 20173, 12. joulukuuta 20184 ja 
15. tammikuuta 20205 antamansa päätöslauselmat yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n ja Naton välisistä 
suhteista6,

– ottaa huomioon suosituksensa neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle vuoden 2020 
ydinsulkusopimuksen uudelleentarkasteluprosessin, ydinasevalvonnan ja 
ydinaseriisuntavaihtoehtojen valmistelemiseksi,

– ottaa huomioon 17. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman aseviennistä: yhteisen 
kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano7,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman INF-sopimuksen 
tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin8,

– ottaa huomioon mietintönsä Euroopan puolustusrahastosta 2021–2027 (A8-0412/2018),

– ottaa huomioon suosituksensa neuvostolle päätöksestä Euroopan rauhanrahaston 
perustamisesta9,

2 EUVL C 224, 27.6.2018, s. 50.
3 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 36.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0514.
5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0008.
6 EUVL C 28, 27.1.2020, s. 49.
7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0224.
8 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0130.
9 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0330.
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– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman autonomisista 
asejärjestelmistä10,

– ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmistä11,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

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

1. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on olla maailmanlaajuinen toimija rauhan puolesta, ja 
kehottaa sitä pyrkimään toimissaan ja politiikoissaan kansainvälisen rauhan ja 
turvallisuuden ylläpitämiseen ja sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen 
tukemiseen;

2. korostaa, että kun otetaan huomioon nykyiset ja lisääntyvät monitahoiset uhat, joita EU 
voi kohdata yhä moninapaisemmassa maailmassa, jossa supervallat ovat epäluotettavia, 
ainoastaan unionin yhteisellä painoarvolla voidaan saavuttaa rauha, ihmisten 
turvallisuus, kestävä kehitys ja demokratia;

3. on tyytyväinen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanossa 
saavutettuun edistykseen; pitää myönteisenä, että EU on edelleen sitoutunut lisäämään 
valmiuksiaan toimia globaalina turvallisuuden takaajana YTPP-operaatioidensa kautta, 
tukemaan kestävää rauhaa ja vaurautta sekä ratkaisemaan konflikteja eri puolilla 
maailmaa;

4. suhtautuu myönteisesti varapuheenjohtajan / korkean edustajan ilmoitukseen, jonka 
mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä esitetään analyysi yhteisistä uhkista ja 
haasteista, jotka muodostavat perustan ”strategisen kompassin” kehittämiselle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa esittämään tämän analyysin Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian; toteaa, että ”strateginen kompassi” tarjoaa 
suuntaviivat ja tavoitteet unionin strategisen analyysin ja tavoitetason selkeää 
määrittelyä varten neljällä keskeisellä alalla, jotka ovat kriisinhallinta, selviytymiskyky, 
voimavarat ja kumppanuudet, viimeistään vuonna 2022;

5. harkitsee ”strategisen kompassin” keskeisiä aloja koskevien mietintöjen ja suositusten 
laatimista parlamentaarisen ohjauksen antamiseksi;

6. korostaa unionin naapuruston kestävän vakauden, turvallisuuden ja vaurauden 
merkitystä unionille;

7. toistaa olevansa sitoutunut Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen kumppanuuden maiden 
itsenäisyyteen, suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen; ilmaisee vakavan 
huolensa Valko-Venäjän tilanteesta ja toistaa tukensa kansan suvereenille ja 
demokraattiselle valinnalle;

8. panee merkille, että Venäjän federaation sotilasjoukot miehittävät edelleen suuria osia 

10 EUVL C 433, 23.12.2019, s. 86.
11 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0206.
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Ukrainasta ja Georgiasta kansainvälisen oikeuden vastaisesti; ilmaisee huolensa 
Venäjän roolista rauhan ja turvallisuuden horjuttamisessa alueella;

9. on erittäin huolestunut Turkin EU:n jäsenvaltioihin kohdistamasta sotilaallisilla toimilla 
uhkailusta itäisellä Välimerellä ja tuomitsee sen jyrkästi;

Euroopan unionin tavoitteiden lujittaminen: YTPP-operaatioiden tehostaminen

10. panee merkille, että unionilla on parhaillaan käynnissä 11 siviili- ja kuusi 
sotilasoperaatiota, joista kolme sisältää suoraa täytäntöönpanoa ja kolme on suoraa 
täytäntöönpanoa sisältämättömiä operaatioita;

11. suhtautuu myönteisesti alueellistamisprosessiin, jonka tavoitteena on tehostaa EU:n 
toimintaa G5 Sahel -maiden rajojen yli;

12. pitää myönteisenä EUNAVFOR MED IRINI -operaation käynnistämistä, jolla pyritään 
edistämään kestävää rauhaa ja vakautta tukemalla Libyaa koskevan asevientikiellon 
täytäntöönpanoa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2526 (2020) mukaisesti; 
kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle joukkojen ja voimavarojen osoittamisen 
kaikkiin YTPP-operaatioihin ja puuttumaan erityisesti nykyisiin puutteisiin; kehottaa 
jäsenvaltioita erityisesti osoittamaan kiireellisesti IRINI-operaation valmiuksien 
vahvistamiseksi tarvittavat tiedustelu-, valvonta-, tunnistus- ja poliisiresurssit; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa hyödyntämään täysimääräisesti EU:n resursseja 
tällä alalla, erityisesti EU:n satelliitti- ja tiedustelukeskuksia;

13. panee merkille, että sotilaallisen suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (MPCC) strateginen 
uudelleentarkastelu on määrä aloittaa vuonna 2020, ja kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa tiedottamaan parlamentille ajoissa valituista vaihtoehdoista, koska 
uudelleentarkastelu vaikuttaa sotilasoperaatioiden johtamiseen ja valvontaan;

14. on tyytyväinen siviilialan YTPP-siviilialan sopimuksen täytäntöönpanossa saavutettuun 
yleiseen edistykseen, jonka tarkoituksena on tehdä YTPP-siviilialan sopimuksesta 
toimintakykyisempi, tehokkaampi, joustavampi ja reagointikykyisempi sekä 
kansallisella tasolla kehittämällä ja panemalla täytäntöön kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla lisätään kansallista osallistumista siviilialan YTPP-
toimiin, että EU:n tasolla kehittämällä yhteinen toimintasuunnitelma; kehottaa 
panemaan YTPP-siviilialan sopimuksen täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2023 
alkukesään mennessä; kehottaa kaikkia asiaankuuluvia toimijoita tiivistämään 
yhteistyötä ja vahvistamaan edelleen synergioita samalla operaatioalueella 
toteutettavien siviili- ja sotilasoperaatioiden välillä; pitää myönteisenä 
puheenjohtajavaltio Saksan ilmoitusta siviilikriisinhallinnan osaamiskeskuksen 
perustamisesta;

15. on tyytyväinen YTPP-operaatioiden jatkuvuuteen covid-19-pandemian aiheuttamasta 
erittäin haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta; ehdottaa, että EU:n YTPP-
operaatioiden talousarviota, suunnittelua ja välineistöä arvioidaan covid-19-pandemiasta 
saatujen kokemusten perusteella;

16. antaa tunnustusta YTPP:n siviili- ja sotilasoperaatioille rauhanturvaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistamisen alalla; vaatii unionia 
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parantamaan institutionaalisia valmiuksiaan konfliktinestoa ja välitystoimintaa varten; 
kehottaa soveltamaan konfliktisensitiivisiä ja ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, joissa 
ihmisten turvallisuus asetetaan EU:n toiminnan keskiöön;

17. kehottaa tekemään nopeasti päätöksen Euroopan rauhanrahastosta ja panemaan sen 
täytäntöön noudattaen kaikilta osin yhteistä kantaa, ihmisoikeuksia ja humanitaarista 
oikeutta sekä tehokkaita avoimuutta koskevia säännöksiä, kuten julkaisemalla 
yksityiskohtaisen luettelon tämän välineen puitteissa kumppanimaille toimitetuista 
puolustustarvikkeista;

Tehokkaiden YTPP-voimavarojen kehittäminen

18. suhtautuu myönteisesti EU:n voimavarojen kehittämisaloitteisiin, kuten Euroopan 
puolustusteolliseen kehittämisohjelmaan, pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) 
ja tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, koska ne voivat edistää johdonmukaisuutta, 
koordinointia ja yhteentoimivuutta EU:n YTPP:n täytäntöönpanossa ja vahvistaa 
unionin solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja selviytymiskykyä;

19. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää lisätä EU:n puolustusalan suunnittelu- ja 
kehitysvälineiden ja -aloitteiden johdonmukaisuutta, jotta ne voivat saada aikaan 
synergioita ja vahvistaa toisiaan ja voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja varmistaa 
resurssien tehokas ja strateginen käyttö;

20. kehottaa hyväksymään ja perustamaan pikaisesti Euroopan puolustusrahaston, jossa 
käsitellään EU:ssa määritettyjä voimavarojen kehittämisen painopisteitä ja edistetään 
siten EU:n kykyä olla maailmanlaajuinen toimija ja kansainvälisen turvallisuuden 
tarjoaja;

21. korostaa, että kolmansien maiden osallistuminen Euroopan puolustusrahastoon tietyissä 
erityisissä ja poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se tuo lisäarvoa tietyille hankkeille ja 
se toteutetaan todellisen vastavuoroisuuden pohjalta, ei saisi vaarantaa Euroopan 
puolustusrahaston tavoitteita;

22. odottaa ensimmäisen PRY-vaiheen strategista uudelleentarkastelua vuoden 2020 
loppuun mennessä; katsoo, että pysyvä rakenteellinen yhteistyö on väline, joka edistää 
kestävää ja tehokasta EU:n puolustusyhteistyötä parantamalla osallistuvien 
jäsenvaltioiden puolustusvalmiuksia ja yhteentoimivuutta erityisesti joukkojen 
saatavuuden, joustavuuden ja toimintavalmiuden osalta;

23. kehottaa osallistuvia jäsenvaltioita osoittamaan täyttä poliittista sitoutumista ja 
varmistamaan konkreettisen edistymisen nykyisten PRY-hankkeiden nopeassa ja 
tehokkaassa täytäntöönpanossa;

Yhteistyön vahvistaminen strategisten kumppanien kanssa

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton yhteistyön edistymiseen Varsovassa vuonna 2016 
annetun yhteisen julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta joulukuussa 2017 annettujen 
yhteisten ehdotusten täytäntöönpanossa saavutetulle edistykselle, erityisesti EU:n ja 
Naton poliittisen vuoropuhelun tehostamiselle kaikilla tasoilla, sotilaallista liikkuvuutta 
koskevalle jäsennellylle vuoropuhelulle, pyrkimyksille varmistaa parempi 
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johdonmukaisuus eri puolustussuunnitteluprosessien välillä sekä tiiviimmälle 
yhteistyölle hybridiuhkien ja disinformaatiokampanjoiden torjumiseksi; kehottaa EU:ta 
ja Natoa tehostamaan edelleen keskinäisesti vahvistavaa yhteistyötä ja syventämään 
strategista kumppanuuttaan;

25. korostaa, että Nato on edelleen yhteisen puolustuksen kulmakivi niille unionin 
jäsenvaltioille, jotka ovat myös Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden yhteisen 
joukkovalikoiman” periaatteen mukaisesti EU:n puolustusvoimavarojen kehittäminen 
hyödyttää myös Natoa;

26. tukee voimakkaasti EU:n ja YK:n strategista kumppanuutta kriisinhallinnassa sekä 
siviili-, poliisi- ja sotilasalan rauhanturvaamisessa; panee tyytyväisenä merkille 
edistymisen, jota on saavutettu EU:n ja YK:n yhdessä määrittelemien ja sopimien 
vuosien 2019–2021 rauhanoperaatioita ja kriisinhallintaa koskevien kahdeksan 
painopisteen täytäntöönpanossa; panee merkille, että operaatioiden välisen yhteistyön 
tehostamisessa kentällä, naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevassa toimintaohjelmassa, 
jonka pohjalta pannaan täytäntöön naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma, sekä konfliktinestossa ja poliittisella ja strategisella tasolla on 
edistytty jonkin verran; kehottaa EU:ta ja YK:ta selvittämään edelleen mahdollisuuksia 
tiiviimpään yhteistyöhön, erityisesti yhteisillä operaatioalueilla, muun muassa 
operaatioiden siirtymäsuunnittelussa, tukijärjestelyissä kentällä, tiedonvaihdossa 
operaatioalueiden ulkopuolella ja valmiussuunnittelussa covid-19-kriisiä silmällä pitäen, 
sekä ilmasto- ja puolustusalalla;

27. kehottaa panemaan naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 järjestelmällisemmin täytäntöön 
kaksikymmentä vuotta sen hyväksymisen jälkeen ja vahvistamaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n ohjelmaa; kehottaa valtavirtaistamaan 
sukupuolinäkökulman mielekkäällä tavalla EU:n YTPP:n muotoilussa, erityisesti 
tasapainottamalla sukupuolijakaumaa YTPP-operaatioiden henkilöstössä ja johdossa ja 
antamalla erityiskoulutusta lähetetylle henkilöstölle;

Unionin selviytymiskyvyn ja varautumisen parantaminen

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin perustuvaan kansainväliseen järjestykseen sekä 
kestävän rauhan, vaurauden ja vapauden arvoihin, jotka ovat Euroopan unionin 
perusperiaatteita, kohdistuu haasteita; panee merkille, että covid-19-pandemia on 
paljastanut ja voimistanut nykyisiä maailmanlaajuisia heikkouksia ja jännitteitä; 
korostaa, että pandemia on vahvistanut kansalaisten tukea Euroopan unionin aseman 
vahvistamiselle ja Euroopan yhtenäisyyden, solidaarisuuden ja selviytymiskyvyn 
lisäämiselle; suhtautuu myönteisesti neuvoston kesäkuussa 2020 antamiin päätelmiin, 
joissa ajetaan vahvaa Euroopan unionia, joka edistää rauhaa ja turvallisuutta ja suojelee 
kansalaisiaan;

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, potilaskuljetuksissa sekä laitteiden toimittamisessa ja 
jakelussa; katsoo, että tämä arvokas panos on osoittanut jäsenvaltioiden sotilaallisten 
voimavarojen ja suorituskykyjen merkityksen unionin pelastuspalvelumekanismin sekä 
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humanitaarisen avun tukemisessa; muistuttaa keskinäisen avunannon ja yhteisvastuun 
merkityksestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklan mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten logististen 
valmiuksien rajat ylittävää käyttöä tällaisissa hätätilanteissa koordinoinnin, synergian, 
solidaarisuuden ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä EU:n valmiuksia 
kemiallisia, biologisia, säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

Hybridiuhkien ennakoiva torjunta ja ehkäiseminen

30. suhtautuu myönteisesti EU:n yhteistyötä varten hyväksyttyihin painopisteisiin ja 
suuntaviivoihin hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn parantamiseksi näitä uhkia 
vastaan, disinformaation torjunta mukaan luettuna, sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, kanssa 
tehtävän yhteistyön helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kehittämään ja 
vahvistamaan tieto- ja viestintäjärjestelmiensä turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava lisääntyvään ja pahantahtoiseen ulkomaiseen 
sekaantumiseen, joka uhkaa sen demokraattista järjestelmää;

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston hyväksymään päätökseen, jonka mukaan EU voi 
ensimmäistä kertaa määrätä kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä sellaisten 
kyberhyökkäysten estämiseksi ja niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat ulkoisen uhan 
EU:lle tai sen jäsenvaltioille, mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin 
järjestöihin kohdistuvat kyberhyökkäykset, ja määrätä seuraamuksia 
kyberhyökkäyksistä vastuussa oleville henkilöille tai yhteisöille; korostaa, että 
kybernäkökohdat on sisällytettävä tiiviimmin EU:n kriisinhallintajärjestelmiin; 
korostaa, että tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta kybertoimintaympäristössä; vaatii tukea 
Euroopan unionin kyberturvallisuusvirastolta (ENISA) ja kehottaa koordinoimaan tätä 
tiiviisti Naton kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi vihamielisissä 
kyberhäiriötilanteissa;

Annetaan unionille keinot panna YTPP täytäntöön

32. korostaa, että riittävät taloudelliset voimavarat, henkilöstö ja resurssit ovat olennaisen 
tärkeitä sen varmistamiseksi, että unionilla on vahvuus ja kyky edistää rauhaa ja 
turvallisuutta rajojensa sisällä ja koko maailmassa;

33. pitää valitettavana Eurooppa-neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
osoittamaa puolustusaloitteita koskevan kunnianhimon puutetta; kehottaa neuvostoa 
säilyttämään kunnianhimoisen talousarvion Euroopan puolustusrahastolle ja 
sotilaalliselle liikkuvuudelle komission alun perin ehdottamalla tasolla, jonka 
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä; muistuttaa, että unionin kansalaiset 
ovat selkeästi ja johdonmukaisesti kehottaneet EU:ta vahvistamaan rooliaan kestävän 
vakauden ja turvallisuuden tuottamisessa ja että tämä voidaan saavuttaa vain riittävillä 
rahoitusvaroilla ja kunnianhimoisella monivuotisella rahoituskehyksellä ulkoisten 
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toimien ja puolustuksen alalla;

34. varoittaa, että vaarana on se, että monivuotisessa rahoituskehyksessä ei pyritä 
kunnianhimoisesti rahoittamaan Euroopan puolustusta ja että covid-19-kriisin 
seurauksena kansallisiin puolustusbudjetteihin tehdään merkittäviä ja 
koordinoimattomia leikkauksia; korostaa, että jäsenvaltioiden on osoitettava tarvittavat 
taloudelliset resurssit kansallisella tasolla, jotta unionille voidaan antaa kyky toimia 
maailmanlaajuisena rauhan edistäjänä; yhtyy Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
arvioon, jonka mukaan ”EU:n jäsenvaltioilla ei tällä hetkellä ole läheskään niitä 
sotilaallisia voimavaroja, joita tarvittaisiin EU:n sotilaallisen tavoitetason 
saavuttamiseksi”;

35. muistuttaa, että vaikka Euroopan yhteiset puolustushankkeet ja -aloitteet ovat 
ratkaisevassa asemassa pyrittäessä korjaamaan puutteita puolustukseen liittyvän t&k-
toiminnan alalla, yhdistämään resursseja ja koordinoimaan työtä, jäsenvaltiot tuottavat 
edelleen suurimman osan YTPP-operaatioihin käytetyistä puolustusresursseista ja 
maksavat ne kansallisista puolustusbudjeteista;

36. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan vastuun päätöksistään, jotka koskevat siviili- ja 
sotilasoperaatioiden käynnistämistä, antamalla unionille tarvittavan henkilöstön ja 
voimavarat niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joista ne ovat yksimielisesti sopineet, ja 
siten toteuttamaan yhteiset pyrkimyksemme;

Kunnianhimoisen EU:n toimintasuunnitelman laatiminen maailmanlaajuista 
asevalvontaa, asesulkua ja aseriisuntaa varten

37. on huolissaan maailmanlaajuisten asesulku- ja aseriisuntatoimien mahdollisesta 
rapautumisesta; pelkää, että vetäytyminen tärkeimmistä asevalvontasopimuksista tai 
niiden voimassaolon jatkamatta jättäminen vahingoittaisi vakavasti kansainvälisiä 
asevalvontajärjestelmiä, jotka ovat turvanneet vakauden vuosikymmeniksi, ja 
heikentäisi ydinasevaltioiden välisiä suhteita; korostaa, että on palautettava kiireellisesti 
rajat ylittävä luottamus;

38. vahvistaa täyden tukensa EU:n ja sen jäsenvaltioiden sitoutumiselle 
ydinsulkusopimukseen ydinsulku- ja aseriisuntajärjestelmän kulmakivenä; toistaa 
kehotuksensa hyväksyä ydinsulkusopimuksen 10. tarkistuskonferenssissa konkreettisia 
ja tehokkaita toimenpiteitä, jotka olisivat keskeinen tekijä strategisen vakauden 
säilyttämisessä ja uuden kilpavarustelun pysäyttämisessä;

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio vetäytyivät INF-
sopimuksesta sen jälkeen, kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt sopimuksen 
noudattamisen; pelkää, että sopimuksen raukeaminen voi johtaa jännitteiden 
kärjistymiseen ja ydin- ja sotilaallisten uhkien ja riskien lisääntymiseen ja vaarantaa 
samalla asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; korostaa vastustavansa painokkaasti 
uutta asevarustelua ja Euroopan maaperän militarisointia uudelleen; kehottaa neuvostoa 
ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään EU:n johtaman aloitteen INF-
sopimuksen muuttamiseksi monenväliseksi sopimukseksi, johon kaikki ydinvaltiot 
osallistuvat;

40. kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjän federaatiota saavuttamaan lisää edistystä 
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neuvotteluissa uuden START-sopimuksen, jonka on määrä päättyä helmikuussa 2021, 
voimassaolon jatkamiseksi; katsoo, että sopimuksen voimassaolon jatkaminen antaisi 
kummallekin allekirjoittajavaltiolle lisäaikaa jatkaa neuvotteluja uudesta 
asevalvontavälineestä sopimiseksi; kehottaa ottamaan muut valtiot mukaan siihen;

41. pitää erittäin valitettavana Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä Avoin taivas -sopimuksesta, 
joka on merkittävä asevalvontaväline, joka on edistänyt luottamuksen rakentamista ja 
tarjonnut pienemmille valtioille arvokkaita valmiuksia valvoa ja todentaa naapureidensa 
sotilaallista toimintaa; kehottaa jäljellä olevia allekirjoittajavaltioita jatkamaan 
sopimuksen täytäntöönpanoa ja varmistamaan samalla, että se säilyy toimivana ja 
hyödyllisenä;

42. pitää myönteisenä EU:n rahoitusta Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) 
hankkeille ja toimille; pitää myönteisenä, että neuvosto on hyväksynyt horisontaalisen 
pakotejärjestelmän, jolla puututaan kemiallisten aseiden lisääntyvään käyttöön ja 
leviämiseen; kehottaa EU:ta jatkamaan ponnistelujaan kemiallisten aseiden leviämisen 
ja käytön torjumiseksi ja tukemaan kemiallisten aseiden kieltosopimuksen mukaista 
kemiallisten aseiden maailmanlaajuista kieltoa;

43. ilmaisee syvän huolensa tunnetun venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin 
murhayrityksestä, jossa käytettiin kiellettyä hermomyrkkyä, jota pidetään kemiallisten 
aseiden kieltosopimuksen mukaisesti kemiallisen aseen käyttönä ja joka on siten vakava 
kansainvälisten normien rikkominen; kehottaa neuvostoa käyttämään kaikkia EU:n 
käytettävissä olevia välineitä, myös pakotteita, saattaakseen kaikki myrkytyksestä 
vastuussa olevat edesvastuuseen;

44. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa antamaan ehdotuksia unionissa 
käytettävissä olevan aseiden leviämisen estämisen ja asevalvonnan alan 
asiantuntemuksen lujittamiseksi ja varmistamaan, että unioni ottaa vahvan ja rakentavan 
roolin pyrittäessä kehittämään ja lujittamaan maailmanlaajuisia sääntöihin perustuvia 
toimia aseiden leviämisen estämiseksi sekä asevalvonnan ja aseriisunnan rakenteita; 
pitää tässä mielessä myönteisenä aseistariisuntaa ja asesulkua käsittelevän uuden 
erityislähettilään nimittämistä;

45. toteaa jälleen olevansa täysin sitoutunut säilyttämään toimivat kansainväliset 
asevalvonta-, aseriisunta- ja asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan ja koko 
maailman turvallisuuden kulmakivi; korostaa antavansa täyden tukensa Yhdistyneiden 
kansakuntien aseriisuntatoimiston (UNODA) työlle ja YK:n aseriisuntaohjelmalle; 
muistuttaa sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla pyritään edistämään kaikkien 
ydinaseiden vähentämistä ja poistamista ja saamaan aikaan ydinaseeton maailma;

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston päätelmiin yhteisen kannan uudelleentarkastelusta; on 
vakaasti sitä mieltä, että koska EU on yhä kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on tehtävä yhtenäisempää ja johdonmukaisempaa; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön seuraamusmekanismin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 
noudata yhteistä kantaa; pitää myönteisinä pyrkimyksiä lisätä aseviennin avoimuutta 
sekä julkista ja parlamentaarista valvontaa; kehottaa toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien tarkastusten ja toimitusten jälkeisten tarkastusten 
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parantamiseksi;

47. suhtautuu myönteisesti EU:n toimiin, joilla pyritään tukemaan asekauppasopimuksen 
maailmanlaajuista soveltamista, ja kehottaa kaikkia suuria aseviejämaita 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sopimuksen mahdollisimman pian;

48. kehottaa EU:ta ottamaan johtoaseman maailmanlaajuisissa pyrkimyksissä luoda kattava 
sääntelykehys tekoälyä hyödyntävien aseiden kehittämistä ja käyttöä varten; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa 
hyväksymään autonomisia asejärjestelmiä koskevan yhteisen kannan, jolla 
varmistetaan, että ihmiset valvovat merkityksellisellä tavalla asejärjestelmien kriittisiä 
toimintoja; vaatii kansainvälisten neuvottelujen aloittamista oikeudellisesti sitovasta 
välineestä, jolla kiellettäisiin täysin autonomiset aseet;

Demokraattisen valvonnan, legitimiteetin ja osallistavan osallistumisen varmistaminen

49. korostaa, että Euroopan parlamentin on käsiteltävä johdonmukaisesti kaikkia 
puolustusasioita; kehottaa arvioimaan uudelleen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alivaliokunnan toimeksiantoa, kun otetaan huomioon EU:n tason puolustusaloitteiden 
kasvava määrä ja komission puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosaston 
(DEFIS) perustaminen;

50. suhtautuu myönteisesti säännöllisiin keskusteluihin varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan kanssa YTPP-kysymyksistä ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että Euroopan parlamentin näkemykset otetaan 
asianmukaisesti huomioon; korostaa tarvetta varmistaa EU:n erityisedustajien, 
erityislähettiläiden sekä operaatioiden komentajien säännölliset tiedotustilaisuudet; 
katsoo, että parlamenttia olisi kuultava etukäteen YTPP-operaatioiden strategisesta 
suunnittelusta, niiden toimeksiantojen muuttamisesta ja niiden lopettamista koskevista 
suunnitelmista; kehottaa panemaan SEU-sopimuksen 36 artiklan kattavasti täytäntöön;

51. korostaa tarvetta kehittää yhä tiiviimpää yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa 
YTPP-asioissa, jotta voidaan varmistaa vahvempi vastuuvelvollisuus, avoimuus ja 
valvonta;

52. muistuttaa, että on tärkeää parantaa kansalaisyhteiskunnan käytettävissä olevia 
välineitä, jotta varmistetaan sen merkityksellinen osallistuminen puolustukseen liittyvän 
politiikan muotoiluun ja sen tehokkaaseen valvontaan;

53. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, 
Naton pääsihteerille, turvallisuus- ja puolustusalalla toimiville EU-virastoille sekä 
jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille.


