1(2)
Epävirallinen käännös
Helsinki, 30. elokuuta 2018
Ranskan ja Suomen yhteinen julkilausuma Euroopan puolustuksesta

Monimuotoisten ja yhä useampien uhkien edessä eurooppalaiset ovat tehostaneet työtään vahvemman
ja turvallisemman Euroopan puolesta. Eurooppalaiset ovat viime vuosina konkreettisesti osoittaneet, että
eurooppalainen puolustus perustuu paitsi riskien ja strategisten haasteiden yhteiseen analyysiin, myös
eurooppalaiseen tosiasialliseen solidaarisuuteen. Kun Ranska siihen 13. marraskuuta 2015 kohdistuneiden
terrori-iskujen jälkeen vetosi ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen keskinäistä avunantoa koskevan lausekkeen 42 artiklan 7 kohtaan, Suomi tuki päättäväisesti
Ranskaa osana yhteisiä pyrkimyksiä terrorismin torjumiseksi.
Euroopan turvallisuus riippuu myös sen valmiudesta sopeuttaa selviytymiskykyään sitä kohtaaviin
turvallisuushaasteisiin. Ranska ja Suomi pitävät myönteisenä viime kuukausina tällä alalla tapahtunutta
edistymistä sekä erityisesti pyrkimyksiä vahvistaa EU:n kykyä torjua hybridiuhkia ja kehittää strategisen
viestinnän valmiuksia.
Vedotessaan kesäkuussa 2016 EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP:n) lujittamisen
puolesta, Ranska ja Suomi kehottivat jäsenvaltioita tehostamaan puolustusyhteistyötään. Sen jälkeen
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tapahtunut ennennäkemätöntä edistystä. On yhteinen vastuumme
ylläpitää valmiutta Euroopan strategisen riippumattomuuden periaatteen konkreettiseksi ja
toiminnalliseksi täytäntöönpanemiseksi.
Ranska ja Suomi pyytävät nyt lisätoimia, jotta eurooppalaisilla olisi ensi vuosikymmeneen mennessä
vahvempi yhteinen itsenäinen sotilaallinen torjuntavalmius turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvien
etujensa valvomiseksi. Tämän tavoitteen tulee perustua vahvaan ja innovatiiviseen eurooppalaiseen
puolustusteollisuuteen sekä mukautettuihin yhteisin rahoitusvälineisiin.
Eurooppalaisten toiminnallisten sitoumusten edistämiseksi heidän turvallisuutensa ollessa uhattuna,
Ranska ja Suomi vetoavat todellisen yhteisen eurooppalaisen strategisen kulttuurin puolesta, strategian,
joka perustuu puolustusyhteistyöhön ja eri osapuolien hyväksymään keskinäiseen riippuvuuteen. Kaiken
kahdenvälisen tai monenvälisen yhteistoiminnan on pystyttävä suoraan torjumaan terrorismin uhkaa,
hybridiuhkia sekä erilaisia valtapolitiikkoja. Ranskan ehdotuksesta käynnistetty eurooppalainen
interventioaloite pyrkii edistämään yhteisen eurooppalaisen strategisen kulttuurin syntyä ja vahvistamaan
eurooppalaisten kykyä reagoida yhdessä heidän turvallisuuteen vaikuttaviin kriiseihin olemassa olevien
rakenteiden ja erityisesti EU:n ja NATOn operaatioiden ohella.
Euroopan puolustusyhteistyötä, etenkin YTPP:tä, on kehitettävä EU n globaalistrategian mukaisesti, jotta
se pystyisi toimimaan sekä ulkoisissa kriiseissä että unionin ja sen kansalaisten suojelun puolesta.
Yhtäältä Euroopan unioni on asettunut reagoimaan uusien uhkien, erityisesti hybridiuhkien tai
kyberuhkien, lisääntymiseen jatkona Euroopan unioniin kohdistuville sisäisille ja ulkoisille
turvallisuushaasteille. Helsingissä sijaitseva Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus edistää
kyseisten uhkien torjuntastrategioiden valmistelua osana EU:n ja NATOn välistä yhteistyötä. Toisaalta
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Ranska ja Suomi tukevat uusien välineiden käyttöä sekä operaatioiden yhteisrahoituksen lisäämistä YTPP:n
toimenpiteiden puitteissa kaikkien, myös vaativimpien sitoumusten osalta.
Ranska ja Suomi antavat täyden kannatuksensa EU-rahoituksen lisäämiselle EU:n kumppaneiden
sotilaallisiin valmiuksiin. Maamme vahvistavat tukensa sellaisen välineen luomiselle, jolla lujitetaan
eurooppalaisten toimien johdonmukaisuutta ja tehokkuutta kumppanien turvallisuus- ja
puolustusvalmiuksien hyväksi, ja ne suhtautuvat myönteisesti ehdotukseen luoda Euroopan
rauhanrahasto. Tämän välineen tulisi perustua Euroopan itselleen asettamiin kunnianhimoisiin
tavoitteisiin sekä EU:n kumppaneiden tarpeiden yksityiskohtaiseen arviointiin. Tältä osin Ranska ja Suomi
korostavat Saharan eteläpuolisen Afrikan ongelmiin puuttumisen merkitystä tulevina vuosina.
Eurooppalaisten uskottavuuden ja unionin kyvyn kannalta edistää turvallisuuttaan on välttämätöntä
parantaa sotilaallista liikkuvuutta Euroopassa. Ranska ja Suomi muistuttavat, että ne pitävät tätä asiaa
erityisen tärkeänä, kuten molempien maiden voimakas osallistuminen kaikkeen tällä alalla tapahtuvaan
työhön osoittaa. Maamme kannustavat panemaan täytäntöön eurooppalaisten tällä alalla antamat
kunnianhimoiset sitoumukset tiiviisti yhteensovitettuina EU:n ja NATOn toiminnan kanssa.
Eurooppalainen strateginen itsemääräämisoikeus perustuu myös kattavien puolustusvalmiuksien
luomiseen Euroopan puolustusrahaston perustamisen myötä. Tämä tapahtuu osana puolustuksen
koordinoitua vuosittaista tarkastelua (CARD) pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY:n) sitoumusten
mukaisesti.
Kunnianhimoisen pysyvän rakenteellisen yhteistyön toivotaan mahdollistavan suuren edistysaskeleen
Euroopan puolustuksen laadussa. Kunnianhimoisia tavoitteitamme ilmentäviä sitoumuksia tulee
noudattaa. Ranska ja Suomi osallistuvat yhdessä sotilaallista liikkuvuutta, ESSORohjelmistoradiojärjestelmää ja kyberturvallisuutta koskeviin hankkeisiin ja ne aikovat määrätietoisesti
toimia käytännön realiteettien sallimissa rajoissa, jotta asevoimien tarpeita vastaavia uusia
yhteishankkeita voidaan toteuttaa lähikuukausina.
Ranska ja Suomi pitävät myönteisenä sitä, että Euroopan komissio on päättänyt vastata Euroopan
puolustusteollisuuden haasteisiin erityisesti luomalla Euroopan puolustusrahaston. Nämä ponnistelut
edistävät Euroopan strategista riippumattomuutta suosimalla teknologista ja teollista yhteistyötä sekä
antamalla mahdollisuuden rakentaa vahva, johdonmukainen ja innovatiivinen eurooppalainen teollinen ja
teknologinen puolustusperusta, johon kuuluu muun muassa pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuja
tukimekanismeja.
Ranska ja Suomi edellyttävät seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten merkittävää panostusta
Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen kunnianhimoisen ja kestävän rahoituksen avulla, joka tulisi
suunnata muun muassa Euroopan puolustusrahastoon.
Näitä pyrkimyksiä tehostavat edelleen jatkossa konkreettinen, puolustusvalmiudet ja toiminnalliset
näkökohdat kattava kahdenvälinen ja monenvälinen vahva yhteistyöverkosto.

