
EU:n Perustamissopimuksessa luetellaan YUTP:n (yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka) viisi
perustavoitetta:
• Unionin yhteisten arvojen, perusetujen, riippumattomuuden ja koskemattomuuden turvaaminen YK:n

peruskirjan mukaisesti. 
• Unionin turvallisuuden lujittaminen.
• Rauhan säilyttäminen ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen.
• Kansainvälisen yhteistyön edistäminen.
• Kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteen kehittäminen ja lujittaminen sekä ihmisoikeuksien ja

perusvapauksien kunnioittaminen. 

21 artiklassa säädetään Euroopan parlamentin (EP) neuvoa-antavasta roolista kaikissa YUTP:n keskeisissä
osissa. Tämän lisäksi EP:llä on budjettivaltansa kautta merkittävä vaikutusvalta YUTP:n painopistealueiden
määrittelyyn ja täytäntöönpanoon. 

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (ESP) parlamenttiryhmä on sitoutunut vahvistamaan YUTP:tä ja
ETPP:tä (Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka). Tavoitteenamme on, että  Euroopan unioni (EU) voi
puhua yhdellä äänellä ja lisätä painoarvoaan kansainvälisillä kentillä. Irakin sotaan johtaneet tapahtumat ja
sen yhteydessä puhjennut YUTP:n kriisi ovat osoitus haasteista, joihin EU:n täytyy lähitulevaisuudessa
paneutua. 

Maaliskuussa 2001 ESP:n parlamenttiryhmä hyväksyi tyhjentävän kantansa yhteisestä ulko- ja
turvallisuuspolitiikasta. ’Turvallisuuden uudet ulottuvuudet’ -nimisessä asiakirjassa todetaan, että EU:n
aloitteiden tällä alalla tulee perustua laajaan turvallisuuden määritelmään. ESP-ryhmän mielestä turvallisuuden
pitää olla yhteistyöhön perustuva yhteinen tavoite, joka on pitkällä tähtäimellä kestävä. Vain siten voidaan
helpottaa turvattomuuteen liittyviä huolia, jotka ulottuvat usein perinteistä sotilaallista määritelmää
laajemmalle. Yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on toimittava demokraattisesti ja puolustettava
kansanvaltaa sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista turvallisuuden parhaina
takeina. 

EUROOPAN SOSIALIDEMOKRAATTISEN
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Mitkä ovat Euroopan parlamentin
toimivaltuudet tällä alalla?

Mikä on Euroopan sosialidemokraattisen
puolueen ryhmän näkemys asiasta?

Miten sosialidemokraatit 
näkevät tulevaisuuden?

Mitä Euroopan unioni tekee
YUTP:n alalla?



EU vastaa myös siviilikriisinhallinnasta ja toimii aktiivisesti oikeusvaltion ja siviilihallinnon vahvistamiseksi, muun muassa
osallistumalla poliisitoimen kehittämiseen  sekä siviiliväestön suojelemiseen. Euroopan unioni toteutti ensimmäisen toimensa
tällä alalla 1.1.2003, jolloin EU:n poliisivoimat korvasivat NATO:n joukot Bosnia-Herzegovinassa. 1.3.2003 unioni otti
vetovastuun NATO:n ’Allied Harmony’ -sotilasoperaatiosta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa (FYROM) sen
jälkeen kun NATO ja EU olivat sopineet, että NATO:n resursseja ja voimavaroja voidaan käyttää YUTP:n puitteissa
toteutettaviin sotilaallisiin operaatioihin. ESP-ryhmä on sitoutunut varmistamaan YUTP:n ja ETPP:n parlamentaarisen
ulottuvuuden. Ryhmän mielestä avoimuus ja demokraattinen vastuunkanto ovat ehdottoman välttämättömiä, ja politiikalle
pitää osoittaa riittävästi voimavaroja etenkin kuljetusten ja tiedustelutiedon osalta. 

• Euroopan unionin laajentuminen on erinomainen esimerkki ESP-ryhmän aktiivisesta osallistumisesta ja
sitoutumisesta Euroopan unionin tulevaisuuden hahmottamiseen.

• ESP-ryhmä on osallistunut aktiivisesti Balkanin vakaussopimuksen luomiseen ja vakauttamis- ja
assosiaatiosopimuksista käytyihin neuvotteluihin Balkanin alueen maiden kanssa. Tarkoitus on lisätä
vakautta alueella sekä edistää yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Sopimusten onnistuneen täytäntöönpanon
seurauksena Kroatia on ensimmäisenä Balkanin alueen maana hakenut EU:n jäsenyyttä. 

• ESP-ryhmä on mukana vahvistamassa EU:n suhteita Välimeren alueen maihin antamalla tukensa
Barcelonan prosessille. Tarkoitus on lähentää alueen maiden kansalaisia ja auttaa tasoittamaan maiden
sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia eroja. 

• ESP-ryhmä osallistuu EU:n pyrkimyksiin hahmottaa uutta strategiaa laajemmalle Euroopalle. Aloite
kattaa kaikki laajentuneeseen Eurooppaan rajoittuvat maat (Itä-Eurooppa ja Välimeren alueen maat), ja
sen tarkoitus on välttää uusia taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia jakolinjoja.

• ESP-ryhmä edistää aktiivisesti ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Tämä ilmenee esimerkiksi ESP-
ryhmän aloitteesta hyväksytyistä lukuisista päätöslauselmista ja sen sitoutuneisuudesta varmistaa riittävä
rahoitus ihmisoikeuksia edistäviin toimiin EU:n budjetista. 

• ESP-ryhmä on jo vuosien ajan aktiivisesti muokannut Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.
Tämän seurauksena EU panee aktiivisesti täytäntöön Petersbergin tehtäviä ja vahvistaa keinoja harjoittaa
toimivaa ETPP:tä; toiminta Balkanilla on konkreettinen esimerkki politiikan toimivuudesta. 

Yhteystiedot

http://www.socialistgroup.org

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmä,
Euroopan parlamentti, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Puh.: +32 2 284 21 11 (Bryssel) tai +33 3 88 17 40 01 (Strasbourg)
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Konkreettisia esimerkkejä ESP-ryhmän
saavutuksista alalla …


