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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan
(2022/2039(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) II, III ja V osaston ja sen 
johdanto-osassa määrätyn velvoitteen panna täytäntöön ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
ja erityisesti sen 10 artiklan 1 ja 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 1 kohdan, 
16 artiklan 1 kohdan, 24 artiklan 1 kohdan, 26, 36 ja 41 artiklan, 42 artiklan 2, 3, 6 ja 
7 kohdan, 44, 45 ja 46 artiklan sekä pöytäkirjan N:o 10,

– ottaa huomioon neuvoston istunnossaan 21. maaliskuuta 2022 ja Eurooppa-neuvoston 
25. maaliskuuta 2022 hyväksymän toimintasuunnitelman ”Turvallisuus- ja 
puolustusalan strateginen kompassi – Euroopan unioni, joka suojaa kansalaisiaan, 
arvojaan ja etujaan sekä edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta”,

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2022 annetun valtion- ja hallitusten johtajien 
Versailles’n julistuksen,

– ottaa huomioon 17. helmikuuta 2022 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosikertomus 20211,

– ottaa huomioon 17. helmikuuta 2022 antamansa päätöslauselman ”Yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2021”2,

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2022 annetun komission tiedonannon ”Komission panos 
Euroopan puolustukseen” (COM(2022)0060),

– ottaa huomioon Euroopan rauhanrahaston perustamisesta ja päätöksen (YUTP) 
2015/528 kumoamisesta 22. maaliskuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen3,

– ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhteisen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan perustuslaillisista, oikeudellisista ja institutionaalisista 
vaikutuksista: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet4,

– ottaa huomioon parlamentin johdon 16. ja 24. helmikuuta 2022 antamat lausunnot 
Ukrainasta,

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0039.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0040.
3 EUVL L 102, 24.3.2021, s. 14.
4 EUVL C 263, 25.7.2018, s. 125.
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– ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2022 antamansa päätöslauselman Venäjän 
hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 118 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2022),

A. toteaa, että Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttama ja perusteeton 
sotilaallinen hyökkäys Ukrainaa vastaan on räikeästi kansainvälisen oikeuden, YK:n 
peruskirjan sekä vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjan ja vuoden 1994 Budapestin 
muistion periaatteiden vastainen ja heikentää vakavasti Euroopan ja koko maailman 
turvallisuutta ja vakautta;

B. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio ei noudattanut Kansainvälisen tuomioistuimen 
16. maaliskuuta 2022 antamaa määräystä, jossa Venäjää vaadittiin yksiselitteisesti 
keskeyttämään välittömästi sotilasoperaationsa ja varmistamaan, että sen mahdollisesti 
johtamat tai tukemat sotilaalliset tai laittomat aseistetut yksiköt sekä järjestöt ja 
henkilöt, jotka saattavat olla sen valvonnan tai johdon alaisia, eivät toteuta toimia 
nykyisten sotilasoperaatioiden edistämiseksi;

C. toteaa, että tuhannet ukrainalaiset ovat menettäneet henkensä sodassa, jonka Venäjä 
aloitti Ukrainan kansaa vastaan; toteaa, että tuhannet ovat haavoittuneet ja yli 
kymmenen miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan tai ovat paenneet 
naapurimaihin;

D. ottaa huomioon, että Venäjän asevoimat pommittavat tarkoituksellisesti ja erotuksetta 
siviili-infrastruktuuria, myös asuintaloja ja pommisuojia;

E. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan nämä hyökkäykset 
aiheuttavat suunnatonta inhimillistä kärsimystä ja voivat olla sotarikoksia;

F. ottaa huomioon, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan toi sodan takaisin Eurooppaan ja 
meidän eurooppalaisten Euroopan unionissa on nyt käytettävä kaikki 
määrätietoisuutemme ja päättäväisyytemme suojellaksemme ja puolustaaksemme 
unionia sekä sen arvoja ja periaatteita;

G. ottaa huomioon, että parlamentti on päättänyt vakaasti tehdä oman osuutensa 
torjuakseen Venäjän federaation pyrkimyksiä tuhota kansainvälisen turvallisuuden ja 
vakauden perusta;

H. ottaa huomioon, että Ukrainalla on YK:n peruskirjan 51 artiklan mukainen perusoikeus 
puolustaa itseään; toteaa, että parlamentti ukrainalaisille tunnustusta heidän 
rohkeudestaan puolustaa maataan sekä yhteisiä vapauden ja demokratian arvoja eikä 
hylkää heitä;

I. ottaa huomioon, että parlamentti kehotti Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan 
1. maaliskuuta 2022 antamassaan päätöslauselmassa EU:n toimielimiä pyrkimään 
siihen, että Ukrainalle myönnetään EU:n ehdokasvaltion asema ja jatkamaan tällä välin 

5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0052.
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työtä maan integroimiseksi EU:n sisämarkkinoihin EU:n ja Ukrainan 
assosiaatiosopimuksen mukaisesti;

J. katsoo, että parlamentin olisi käynnistettävä perusteellinen analyysi syistä, joiden 
vuoksi länsi ei onnistunut estämään Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäyssotaa, 
joka rikkoo YK:n peruskirjaa ja on siten hyökkäys Euroopan rauhan ja turvallisuuden 
järjestyksen ytimeen, sen arvoihin ja vaurauteen sekä sen demokraattiseen perustaan;

K. ottaa huomioon, että Euroopan kohtaamat humanitaariset ja turvallisuuskriisit on 
saatava kiireellisesti päätökseen ja on valmistauduttava paremmin kaikkiin tuleviin 
kriiseihin; katsoo, että unionin on hyödynnettävä kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä ja painotettava oikea-aikaista toimintaa, jotta voidaan suojella unionia ja sen 
kansalaisia, arvoja ja etuja sekä edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta;

L. katsoo, että parlamentin aktiivinen rooli unionin yhteisen puolustuspolitiikan 
laatimisessa ja yhteisen puolustuksen määrittelemisessä sekä sen yhteiselle 
puolustukselle antama poliittinen tuki ja sen demokraattinen valvonta vahvistaisivat ja 
tehostaisivat unionin edustuksellista ja demokraattista perustaa;

M. ottaa huomioon, että unionin toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan ja että 
unionin kansalaiset ovat suoraan edustettuina unionin tasolla parlamentissa;

N. toteaa, että kunkin EU:n toimielimen olisi toimittava sille perussopimuksissa annetun 
toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden 
mukaisesti; toteaa, että toimielinten olisi tehtävä vilpitöntä keskinäistä yhteistyötä;

O. ottaa huomioon, että unionin toimivalta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) 
alalla käsittää kaikki ulkopolitiikan osa-alueet ja kaikki unionin turvallisuuteen liittyvät 
kysymykset, muun muassa asteittain määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan, joka 
voi johtaa yhteiseen puolustusunioniin SEU-sopimuksen 24 artiklan ja 42 artiklan 2 
kohdan mukaisesti;

P. ottaa huomioon, että parlamentin erityisasema EU:n ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikassa määritellään perussopimuksissa;

Q. katsoo, että parlamentin olisi yhdessä neuvoston kanssa hoidettava talousarviotehtävää 
tällä alalla SEU-sopimuksen 41 artiklan mukaisesti ja sen olisi toimittava SEU-
sopimuksen 36 artiklan mukaisesti poliittisessa kuulemistehtävässä;

R. ottaa huomioon, että tehtäessä Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätöksiä Euroopan 
unionin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toimeenpanevaan elimeen kuuluvat 
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, neuvosto, poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komitea sekä sen alaisuudessa toimivat virastot;

S. ottaa huomioon, että parlamentti on ainoa toimielin, joka voi laillisesti harjoittaa 
toimeenpanovallan poliittista valvontaa unionin tasolla;

T. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäisen puolustusyhteistyön syventämiseen unionin 
tasolla olisi liityttävä sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien 
harjoittaman valvonnan tehostaminen;
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U. ottaa huomioon, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tarvittaessa yhdessä komission kanssa toimittaa 
parlamentille yksityiskohtaiset näkemyksensä jäljempänä esitettävistä suosituksista, 
erityisesti silloin, kun suositukset liittyvät unionin ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa koskevaan talousarviotehtävään ja poliittista valvontaa koskevaan 
tehtävään;

V. katsoo, että yhteistyössä, jota jäsenvaltiot ja kumppanit tekevät SEU-sopimuksen 
42 artiklan 2 kohdan, 45 artiklan ja 46 artiklan nojalla, olisi sovellettava 
perussopimuksissa vahvistettuja oikeudellista identiteettiä, erioikeuksia ja vapauksia;

W. toteaa, että unioni pyrkii edistämään rauhanomaisia ja osallistavia yhteiskuntia kestävän 
kehityksen tukemiseksi, takaa kaikille oikeussuojan saatavuuden ja rakentaa tehokkaita, 
vastuullisia ja osallistavia instituutioita kaikilla tasoilla;

X. ottaa huomioon, että unioni pyrkii erityisesti luomaan uudet EU:n rauhan ja 
turvallisuuden rakenteet, jotka tarjoavat mantereelle ja sen asukkaille ansaitun rauhan ja 
turvallisuuden;

1. suosittaa neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

a) osoitetaan kiireellisesti poliittista tahtoa edetä aidosti ulkopolitiikassa ja 
puolustusyhteistyössä EU:n tasolla, kuten Versailles’n julistuksessa ja 24. ja 
25. maaliskuuta annetuissa neuvoston päätelmissä esitetään,

b) sovitaan, että varapuheenjohtajan / korkean edustajan olisi oltava läsnä viran 
puolesta joissakin neuvottelumuodoissa, joihin EU:n jäsenvaltiot osallistuvat,

c) otetaan käyttöön määräenemmistöpäätökset perussopimuksessa jo vahvistetuilla 
tietyillä ulkopolitiikan aloilla ja pyritään laajentamaan sitä EU:n ulkopolitiikan 
tehostamiseksi,

d) edetään sellaisen puolustusliiton perustamisessa, joka toimisi lähtökohtana 
yhteisen EU:n puolustuksen täytäntöönpanolle Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

e) tehdään yhteistyötä samanmielisten kumppanien kanssa eri puolilla maailmaa 
sääntöihin perustuvan järjestyksen puolustamiseksi ja siten rauhan, demokratian 
periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi ja 
puolustamiseksi,

f) lisätään EU:n strategista autonomiaa tietyillä aloilla, jotka ovat olennaisen tärkeitä 
sen kansainvälisen edelläkävijäaseman jatkumisen kannalta, esimerkiksi 
varmistamalla täydellinen energian toimitusvarmuus, energialähteiden 
monipuolistaminen ja energiariippumattomuus, asettamalla etusijalle 
energiariippuvuuden vähentäminen sekä varmistamalla toimitusketjujen 
monipuolisuus ja vastavuoroisuus kaupankäynnissä sekä elintarvike- ja 
maatalousomavaraisuus,
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g) torjutaan propagandaa ja disinformaatiokampanjoita Euroopassa, sen 
naapurustossa ja muualla maailmassa,

Strategisen kompassin hyväksymisen jatkotoimet

h) otetaan huomioon Euroopan rauhanrahaston käytöstä saadut kokemukset, jotta 
voidaan tukea Ukrainaa, lisätä sen rahoitusta ja hyödyntää logistisen tuen 
välitysjärjestelmää, joka otettiin ensimmäisen kerran käyttöön Ukrainan kanssa,

i) parannetaan tiedustelutietojen jakamista jäsenvaltioiden kesken ja sitoudutaan 
strategisen kompassin sisältämän uhka-analyysin järjestelmälliseen, säännölliseen 
ja tiheästi tapahtuvaan päivittämiseen,

j) työskennellään ripeästi strategisen kompassin kiireellisimpien näkökohtien 
parissa, mukaan lukien SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan aktivoiminen, 
konkreettiset toimet kriittisen infrastruktuurimme häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi, puolustusmenoja koskevat jäsenvaltioiden täsmälliset ja vakaat 
sitoumukset, tehostetut toimet strategisen viestinnän edistämiseksi, välineistön 
vahvistaminen hybridi- ja kyberuhkien torjumiseksi ja disinformaation 
torjumiseksi sekä nopean toimintakyvyn luominen vuoteen 2025 mennessä,

k) esitetään ja hyväksytään välittömästi yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten 
SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohtaan sisältyvät keskinäistä puolustusta koskevat 
määräykset voidaan panna täytäntöön, ottaen huomioon Naton ulkopuolisia EU:n 
jäsenvaltioita koskeva erityisasema,

Vaikutukset yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YTPP) operaatioihin

l) tarkistetaan viipymättä Ukrainassa toteutettavan Euroopan unionin 
neuvontaoperaation (EUAM) ja Moldovassa ja Ukrainassa toteutettavan Euroopan 
unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EUBAM) toimeksiantoa Ukrainan ja 
Moldovan viranomaisten ilmaisemien tarpeiden mukaisesti,

m) vahvistetaan Bosnia ja Hertsegovinassa ja Georgiassa toteutettavien YTPP-
operaatioiden henkilöstöä, resursseja ja strategista viestintää ja vahvistetaan EU:n 
diplomaattista läsnäoloa itäisen kumppanuuden maissa ja Länsi-Balkanilla,

n) parannetaan YTPP-operaatioiden tiedusteluvalmiuksia kentällä ja vahvistetaan 
tilannetietoisuutta,

o) vahvistetaan ilma- ja ohjuspuolustuksen valmiuksia erityisesti Euroopan unionin 
haavoittuvilla alueilla,

EU:n ja Naton yhteistyö

p) työstetään merkittävää kolmatta EU:n ja Naton yhteistä julistusta ja varmistetaan, 
että strategisen kompassin tavoitteet ja painopisteet otetaan asianmukaisesti 
huomioon Naton strategisen toimintamallin laadinnassa,
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q) lisätään sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvien hankkeiden rahoitusta ja 
nopeutetaan niiden täytäntöönpanoa,

r) pohditaan EU:n ja sen jälkeen Naton kanssa Ukrainalle mahdollisesti annettavien 
turvatakeiden luonnetta,

s) lisätään puolustusmenoja, jotta saavutetaan tavoite, joka on 2 prosenttia bkt:stä,

Parlamentaarinen valvonta

t) otetaan parlamentti mukaan Euroopan rauhanrahaston ja strategisen kompassin 
keskeisten näkökohtien asianmukaiseen täytäntöönpanoon ja valvontaan,

u) korvataan poliittista vastuuvelvollisuutta koskeva yksipuolinen julistus 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan kanssa tehtävällä kahdenvälisellä 
sopimuksella, jossa esitetään korkean edustajan ja varapuheenjohtajan ja 
parlamentin välisen suhteen kaikki näkökohdat,

Talousarvioasiat

v) pyritään Euroopan parlamentin kattavaan talousarviotehtävään ulko-, turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan alalla SEU-sopimuksen 14 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 
1 kohdan ja 41 artiklan mukaisesti ja erityisesti SEU-sopimuksen 42 artiklan 
2 kohdan, 45 artiklan ja 46 artiklan nojalla tehtyjen päätösten osalta,

w) arvioidaan asianmukaisesti unionin asianmukaista turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa varten tarvittavia EU:n yhteisiä rahoitusvälineitä,

x) hyödynnetään täysimääräisesti perussopimusten mukaisia mahdollisuuksia saada 
rahoitusta unionin talousarviosta joukkojen muodostamisen ja sotilaiden 
lähettämisen helpottamiseksi,

y) varmistetaan, että vuoden 2023 talousarvioesitys sisältää asianmukaiset 
määrärahat Euroopan puolustusvirastolle, pysyvälle rakenteelliselle yhteistyölle, 
EU:n nopealle toimintakyvylle ja Naton tukivalmiuksille YUTP:n talousarviosta 
ja saman osaston ja tarvittaessa muiden osastojen määrärahoista edellä mainittujen 
kannustimien rahoittamiseksi,

z) vahvistetaan Euroopan puolustusrahastoa ja lisätään yhteisten puolustusteollisten 
hankkeiden määrää;

a a) virtaviivaistetaan ja koordinoidaan jäsenvaltioiden ilmoittamia, puolustusmenojen 
lisäämiseksi toteuttamia toimia, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri 
johdonmukaisuus ja vaikutus Euroopan yhteiseen turvallisuuteen,

Ukraina

a b) toimitetaan viipymättä aseita Ukrainan viranomaisten ilmaisemien tarpeiden 
mukaisesti logistisen tuen välitysjärjestelmän kautta sekä jäsenvaltioiden 
Ukrainan kanssa tekemien kahdenvälisten sopimusten mukaisesti,
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a c) annetaan julkilausuma, jossa tunnustetaan Ukrainan pyrkimykset liittyä EU:hun, 
todetaan, että EU osoittaa solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan, ja varmistetaan, että 
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti taataan solidaarisuus ja 
yhteenkuuluvuus Ukrainan tukemiseksi mahdollisimman paljon meneillään 
olevan sodan aikana, ja työskennellään EU:n ehdokasvaltion aseman 
myöntämiseksi Ukrainalle,

a d) vahvistetaan, että Ukrainalla, kuten kaikilla muillakin mailla, on oikeus päättää 
itse poliittisista liittoutumistaan ja taloudellisesta yhdentymisestään ilman muiden 
maiden puuttumista asiaan;

°

° °

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle ja 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle.
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PERUSTELUT

Tämän suosituksen esittelijät ovat laatineet mietinnöt seuraavista aiheista:

• Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. helmikuuta 2022 yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus 2021 (2021/2183(INI))

• Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. helmikuuta 2022 yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus 2021 (2021/2182(INI)).

Tämä suositus tarjoaa Euroopan parlamentille sopivan tilaisuuden korostaa, että EU:n on 
reagoitava voidakseen varmistaa, että se on vahvempi ja suorituskykyisempi turvallisuuden 
takaaja, kuten sen kansalaiset odottavat.

Tässä suosituksessa esitetään siten lisäehdotuksia, joilla voidaan vahvistaa edelleen toimia, 
joita EU on toteuttanut viime viikkoina.

Taustaa
Maailmassa on käynnissä geopoliittinen uudelleenmäärittely. Venäjän Ukrainaa vastaan 
aloittaman sodan esiin nostamat kysymykset ulottuvat paljon sitä traagista tilannetta 
pidemmälle, jossa koko Eurooppa tällä hetkellä on.

Kaikki tämä tapahtuu juuri hetkellä, jolloin EU – kääntäen tarpeen omaksi edukseen – 
tarkastelee konkreettisia toimintavaihtoehtoja varustautua sellaisilla keinoilla ja välineillä, 
joilla se voi vastata maailmanlaajuiseen strategiseen kilpailuun ja moninaisiin 
turvallisuusuhkiin.

On selvää, että todellisen EU:n ulkopolitiikan kehittämisellä on kiire ja se on saanut uutta 
pontta, mukaan lukien konkreettiset toimet unionin yhteisen puolustuspolitiikan 
toteuttamiseksi SEU-sopimuksen 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Siksi ehdotetaan, että 
parlamentti osallistuu tähän EU:n kannalta ratkaisevan tärkeään keskusteluun käyttämällä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti saatavilla olevia keinoja, eli 
antamalla suosituksen neuvostolle ja korkealle edustajalle.

Suosituksessa esitetään tulevaisuuteen suuntautuva ja strateginen näkökulma nykyisten 
ennennäkemättömien haasteiden vaikutuksiin, ja sillä päivitetään ja täydennetään 
ulkoasiainvaliokunnan ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan vuotuisissa 
YUTP- ja YTPP-mietinnöissä esitettyjä analyyseja ja viestejä Ukrainan kauhistuttavien 
tapahtumien valossa.

Koska aika on ratkaiseva, suositus olisi hyväksyttävä hyvissä ajoin ennen 23. ja 24. kesäkuuta 
2022 pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta ja EU:n ja Naton julkilausuman 
allekirjoittamista Naton huippukokouksessa Madridissa 29. ja 30. kesäkuuta 2022.
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Eurooppa-neuvoston, neuvoston ja komission viimeaikaiset aloitteet
Komissio julkaisi 15. helmikuuta 2022 Euroopan puolustusta koskevan tiedonantonsa, jossa 
se vahvistaa SEU-sopimuksen 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komission erityistehtävän 
tällä alalla. Tiedonanto oli komission panos strategisen kompassin valmisteluun.
EU-johtajat antoivat 10.–11. maaliskuuta 2022 Venäjän hyökkäystä Ukrainaan sekä 
puolustuskykyjen vahvistamista, energiariippuvuuksien vähentämistä ja vakaamman 
taloudellisen perustan luomista koskevan Versailles’n julistuksen.

Neuvosto hyväksyi strategisen kompassin virallisesti 21. maaliskuuta 2022. Strateginen 
kompassi antaa Euroopan unionille kunnianhimoisen toimintasuunnitelman EU:n 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lujittamiseksi vuoteen 2030 mennessä, sillä aikaisempaa 
vihamielisemmän turvallisuusympäristön vuoksi meidän on otettava merkittävä harppaus 
eteenpäin ja lisättävä valmiuksiamme ja halukkuuttamme toimia, vahvistaa 
selviytymiskykyämme ja investoida enemmän ja paremmin puolustusvalmiuksiimme.

Eurooppa-neuvosto vahvisti strategisen kompassin 24.–25. maaliskuuta 2022. Kompassissa 
annetaan strategista ohjausta seuraavalle vuosikymmenelle ja määritellään tämän uuden 
dynamiikan edellyttämät johdonmukaiset toimet ja keinot ja selkeät tavoitteet. Eurooppa-
neuvosto pyysi komissiota yhteistyössä Euroopan puolustusviraston kanssa esittämään 
toukokuun 2022 puoliväliin mennessä analyysin puolustusalan investointivajeista ja 
puolustusvajeista sekä ehdotuksia mahdollisista tarvittavista lisäaloitteista Euroopan 
puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan vahvistamiseksi.


