
 
Puolustus: onko EU perustamassa yhteistä
armeijaa?
 
EU-armeijaa ei ole olemassa, ja puolustus kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan, mutta
EU:ssa on viime aikoina tehostettu monin tavoin puolustusyhteistyötä.
 

Vuodesta 2016 alkaen EU:ssa on turvallisuuden ja puolustuksen alalla otettu huomattavia
edistysaskelia yhteistyön parantamiseksi ja Euroopan puolustuskapasiteetin tehostamiseksi.
Lue alta yhteenveto viime aikaisesta kehityksestä.
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Korkeita odotuksia EU:n puolustusyhteistyölle
 
 
 
Eurooppalaiset odottavat EU:n takaavan turvallisuuden ja rauhan. Vuonna 2017 teetetyn
puolustukseen ja turvallisuuteen keskittyvän Eurobarometri-kyselyn mukaan kolme neljästä
eurooppalaisesta (75 %) on yhteisen EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kannalla ja
valtaosa (55 %) puoltaisi yhteisen EU-armeijan perustamista.
 
Lisäksi keväällä 2018 julkaistussa Eurobarometrissä 68 % eurooppalaisista sanoi toivovansa,
että EU tekisi enemmän puolustuksen saralla. Suomalaisvastaajien keskuudessa luku oli
hieman keskiarvon yläpuolella, 70 %.
 
EU-maiden johtajat ymmärtävät, että yksikään jäsenmaa ei pysty yksin torjumaan nykyisiä
turvallisuusuhkia. Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Marcron perusti vuonna 2017
eurooppalaisen puolustushankkeen, johon Suomikin on liittynyt mukaan, ja Saksan liittokansleri
Angela Merkel puolestaan totesi puheessaan Euroopan parlamentissa marraskuussa 2018, että
”meidän on työstettävä ajatusta yhteisen eurooppalaisen armeijan perustamisesta”.
Turvallisuus- ja puolustusunionia kohti eteneminen on ollut yksi Von der Leyenin komission
prioriteeteista.
 

Viimeaikaiset EU-toimet puolustusyhteistyön lisäämiseksi
 
 
 
EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta säädetään Lissabonin sopimuksessa, jossa
kuitenkin myös selkeästi painotetaan kansallisen puolustuspolitiikan olevan etusijalla,
perustuipa se Nato-jäsenyyteen tai neutraaliuteen.
 
Viime vuosina EU:ssa on ryhdytty kunnianhimoisiin toimiin puolustusresurssien ja tehokkuuden
lisäämiseksi, yhteistyön helpottamiseksi ja kapasiteetin kehittämisen tukemiseksi:

Turvallisuus ja puolustus EU:ssa
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff

Artikkeli

FI Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Ota yhteyttä: webmaster@europarl.eu

2 I 5

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/defence/surveyKy/2173
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20181106IPR18316/merkel-nationalism-and-egoism-must-never-have-a-chance-again-in-europe
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M042&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635533/EPRS_BRI(2019)635533_EN.pdf
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Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PRY) käynnistettiin joulukuussa 2017, ja kesäkuusta
2019  alkaen  25  EU-maata  osallistuu  ohjelmaan.  Se  toimii  tällä  hetkellä  47
yhteishankkeen pohjalta,  joihin  kuuluvat  muun  muassa  eurooppalainen
lääkintäjohtoporras, merivalvontajärjestelmä, kyberturvallisuusavunanto ja nopean
toiminnan joukot sekä eurooppalainen tiedustelukoulu. 
Euroopan puolustusrahasto (EDF) perustettiin kesäkuussa 2017. Sen myötä EU-
budjetista rahoitetaan ensi kertaa puolustusyhteistyötä. Mepit  päättivät rahoittaa
puolustusyhteistyön kehittämistä 7,9 miljardilla eurolla 29.4.2021 osana EU:n pitkän
aikavälin budjettia (2021–2027). Puolustusrahasto täydentää kansallisia investointeja
ja tarjoaa niin rahallisia kuin käytännön kannustimia yhteiseen puolustusvälineistön ja
-teknologian tutkimukseen, kehitykseen ja hankintaan. 
EU on tehostanut yhteistyötä Naton kanssa 74 projektissa seitsemällä eri  alalla,
mukaan lukien kyberturvallisuudessa, yhteisharjoituksissa ja terrorismin vastaisessa
työssä. 
Suunnitelma  sotilaallisen  liikkuvuuden  parantamiseksi  Euroopassa  auttaa
sotajoukkoja  toimimaan  nopeammin  kriisitilanteissa. 
Sotilas-  ja  siviilioperaatioiden  rahoituksesta  on  tehty  tehokkaampaa.  EU:lla  on
parhaillaan kolmella mantereella 17 operaatiota, jotka työllistävät yli 6000 henkeä. 
Kesäkuusta  2017  alkaen  EU:lla  on  ollut  sotilaskriisinhallinnan  suunnittelu-  ja
toteutusvoimavara  (MPCC)  parantamassa  EU:n  kriisinhallintaa.
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Enemmän ja parempaa rahoitusta yhdessä
 
 

Puolustusyhteistyö EU:ssa
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Naton huippukokouksessa Walesissa vuonna 2014 ne EU-maat, jotka ovat myös Naton jäseniä,
sitoutuivat nostamaan puolustusmenonsa 2 prosenttiin bruttokansantuotteestaan vuoteen 2024
mennessä. Euroopan parlamentti on vaatinut jäsenmaita pitämään kiinni tavoitteesta.
 
Vuonna 2019 julkaistun Naton arvion mukaan viisi EU-maata (Kreikka, Viro, Latvia, Puola ja
Romania) käyttää yli kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihin.
 
EU:n puolustusyhteistyön kehittämisessä ei ole kuitenkaan kyse vain puolustusmenojen
kasvattamisesta vaan järkevämmästä rahankäytöstä. EU-maiden puolustusmenot yhdessä ovat
maailman toiseksi suurimmat Yhdysvaltain jälkeen, mutta arviolta 26,4 miljardia euroa
haaskataan vuosittain päällekkäisten puolustusmenojen, ylikapasiteetin ja puolustushankintojen
esteiden vuoksi. Tästä syystä Euroopassa käytetään yli kuusinkertaista määrää
puolustusjärjestelmiä Yhdysvaltoihin verrattuna. EU-yhteistyö voisi tarjota maille
mahdollisuuden saavuttaa mittakaavaetuja.
 
Jos EU haluaa olla kansainvälisesti kilpailukykyinen, sen pitää keskittää ja yhdistää
kapasiteettiaan. On arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä Kiinan puolustusmenot ovat
kasvaneet maailman toiseksi suurimmiksi Yhdysvaltain jälkeen.
 
 
 
Euroopan parlamentin kanta
 
 
 
Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut Lissabonin sopimuksen tarjoamien
mahdollisuuksien käyttöönottoa ja eurooppalaisen puolustusunionin kehittämistä. Se on tukenut
johdonmukaisesti yhteistyön ja investointien lisäämistä sekä resurssien keskittämistä
synergiaetujen luomiseksi EU-tasolla.
 
 
 
Ovatko suuret odotukset realistisia?
 
 
 
Käytännön haasteiden lisäksi EU:ssa on osattava sovittaa yhteen erilaisia perinteitä ja
strategisia kulttuureita. Parlamentti uskoo, että puolustusta koskeva valkoinen kirja olisi
käytännöllinen tapa tukea EU:n puolustuspolitiikan tulevaa suuntaa.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178975.htm?selectedLocale=en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20170310STO66196/infographic-meps-want-to-boost-european-defence-by-increasing-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20170310STO66196/infographic-meps-want-to-boost-european-defence-by-increasing-cooperation
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_brief_defenceunion.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_brief_defenceunion.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-union
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535011/EXPO_STU%282016%29535011_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf

