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Asia: Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen EU:n strategia: Täytäntöönpanon 

valvonta ja sen johdonmukaisuuden lisääminen

Valtuuskunnille toimitetaan joukkotuhoaseiden seurantakeskuksen kautta liitteessä oleva 

suunnitelmaluonnos joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon 

valvonnasta ja sen johdonmukaisuuden lisäämisestä, joka hyväksyttiin yleisten asioiden ja 

ulkosuhteiden neuvostossa 11.–12.12.2006.

________________________



16694/06 tum,pma,tof,ers,mlk/MN,ERS,RIR/phk 2
DG E WMD FI

SUUNNITELMALUONNOS

I JOHDANTO

1. Vuonna 2003 hyväksytyn joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian 

tarkoituksena on vastata kattavasti joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien 

uhkaan kahdelta kannalta: valtioiden toiminnasta johtuva joukkotuhoaseiden leviäminen ja 

valtioiden ulkopuolisten toimijoiden aiheuttama joukkotuhoaseiden leviäminen.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa jokin aika sitten ja Espanjassa sitä ennen tapahtuneet terrori-

iskut ovat painokas osoitus uusista valtioiden ulkopuolisista toimijoista johtuvista haasteista ja 

siitä, että terroristeja on ehdottomasti estettävä saamasta haltuunsa joukkotuhoaseita tai niihin 

liittyvää materiaalia ja että tämän takia on välttämättä tehostettava joukkotuhoaseiden 

leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanoa. Vaara, että tämä uhka voi jonakin 

päivänä toteutua Euroopassa tai muualla, on todellinen, ja EU:n päättäjien on otettava se 

huomioon.

Unionin uskottavuuden kannalta on valvottava kaikin keinoin strategian täytäntöönpanoa ja 

tutkittava tapoja täytäntöönpanon johdonmukaisuuden parantamiseksi.

2. Euroopan unionin turvallisuusstrategiassa määritellään Euroopan suurimmat haasteet 

joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisemisessä:

"Jos EU haluaa saattaa osallistumisensa sille tasolle, joka vastaa sen voimavaroja, sen on 

oltava aktiivisempi, yhdenmukaisempi ja toimintakykyisempi. EU:n on myös toimittava 

yhteistyössä muiden kanssa. (…) Haasteena on nyt näiden erilaisten välineiden ja 

voimavarojen saattaminen yhteen".

Eurooppa-neuvosto hyväksyi tämän tavoitteen toteuttamiseksi joukkotuhoaseiden vastaisen 

strategian, jossa edellytetään, että "tähän haasteeseen vastaamisen on oltava yksi EU:n 

ulkoisen toiminnan keskeinen tekijä. EU:n on toimittava määrätietoisesti kaikin 

käytettävissään olevin keinoin ja politiikoin." 
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II TAVOITTEET: TEHOKKUUDEN JA JOHDONMUKAISUUDEN LISÄÄMINEN 

3. Tämän suunnitelmaluonnoksen tarkoituksena on institutionaalisia asetelmia ja toimivaltuuksia 

muuttamatta lisätä tehokkuutta ja johdonmukaisuutta luomalla yhteistyömenetelmiä, joita 

käyttäen neuvoston sihteeristö / korkea edustaja, komission yksiköt ja jäsenvaltiot voivat 

toimia yhdessä, ja näin varmistaa parempi synergia. Tämä ei vaikuta puheenjohtajavaltion 

toimivaltuuksiin. Tarkoituksena ei ole perustaa uutta rakennetta, virastoa tai talousarviota, 

vaan vahvistaa ja tehdä viralliseksi työskentelytapa, joka perustuu useilta joukkotuhoaseiden 

leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon alueilta yli kolmen vuoden aikana 

hankittuun kokemukseen. Tämä suunnitelma vastaa täysin kesäkuun 2006 Eurooppa-

neuvoston asettamia ulkoisen toiminnan tavoitteita ("Unionin ulkoisten politiikkojen 

tehostaminen sekä niiden johdonmukaisuuden ja näkyvyyden lisääminen"), erityisesti 

tavoitetta "nykyisten perussopimusten pohjalta" parantaa "strategista suunnittelua, unionin 

ulkoisen politiikan eri välineiden välistä johdonmukaisuutta ja yhteistyötä EU:n toimielinten 

välillä sekä niiden ja jäsenvaltioiden välillä". 

4. Joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäiseminen ja aseriisunta ovat YUTP:n keskeisiä tavoitteita. 

EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi lisättävä toimintojensa yhteisvaikutusta. On selvää, 

että kolmansille maille annettavassa avussa jäsenvaltiot ovat ottaneet itse vastattavakseen 

suuren osan nykyisistä sitoumuksista. Lisäksi tärkeä tehtävä on useilla kansainvälisillä 

järjestöillä, joita jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet ovat rahoittaneet ja joille ne ovat antaneet 

asiantuntija-apua. Neuvosto on toteuttanut useita erilaisia YUTP:n toimintoja, ja yhteisöllä on 

monia välineitä, joilla edistetään joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisemistä. 

5. Tämän takia on erityisen tärkeää lisätä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kaiken toiminnan 

johdonmukaisuutta sekä siten parantaa edelleen synergioita ja välttää mahdollisia 

päällekkäisyyksiä. Prioriteettien asettaminen joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen 

strategian jatkotoimena on siksi edelleen hyvin tärkeää. Lisäksi olisi seurattava paremmin, 

mitä EU kokonaisuudessaan tekee tällä alalla. Olisi myös tärkeää valvoa meneillään olevien ja 

suunniteltujen EU:n toimintojen johdonmukaisuutta ja keskinäistä täydentävyyttä 

joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisessa strategiassa määriteltyjen ja neuvoston 

määrittelemien poliittisten prioriteettien pohjalta. Lisäksi on edelleen tärkeää esittää 

säännöllisesti "ensisijaisia toimia koskeva luettelo", jonka perusteella jäsenvaltiot voivat 

määritellä tulevaa toimintaansa.
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III JOUKKOTUHOASEIDEN LEVIÄMISEN VASTAISEN STRATEGIAN TARJOAMA 

RATKAISU 

6. Itse strategiassa esitetään mahdollisuus tehostaa toimintaa näillä aloilla: strategian III luvun 

D kohdan 2 kohdassa määritellään perustettavan järjestelmän tehtävä seuraavasti:

"Perustetaan, kuten Thessalonikissa sovittiin, seurantakeskuksena toimiva yksikkö, jonka 

tehtävänä olisi seurata toimintasuunnitelman johdonmukaista täytäntöönpanoa ja kerätä tietoa 

ja tiedustelutietoa yhteistoiminnassa EU:n tilannekeskuksen kanssa. Seurantakeskus 

perustettaisiin neuvoston pääsihteeristöön ja komissio osallistuisi täysimääräisesti sen 

toimintaan."

7. Joukkotuhoaseiden seurantakeskus voisi ottaa itselleen edellä kuvatun seurantatehtävän 

(ks. II kohta) tukeutuen niihin resursseihin, joita neuvostoon on luotu sen jälkeen, kun 

joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen EU:n strategia hyväksyttiin vuonna 2003. 

Pääsihteeri/korkea edustaja on nimittänyt joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä 

käsittelevän henkilökohtaisen edustajan, jonka tukena on pieni toimisto. Tällä yksiköllä on jo 

tärkeä rooli seuraavissa asioissa:

– joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpano ja kehittäminen

– synergian luominen EU:n eri toimijoiden (jäsenvaltiot, Euroopan komissio ja korkea 

edustaja) ponnistelujen välille

– poliittinen vuoropuhelu ja tiedottaminen EU:n sisällä ja ulkopuolella.

8. Joukkotuhoaseiden seurantakeskuksen tehtävät, jotka esitetään 9 kohdassa, vastaavat 

laajuudeltaan joukkotuhoaseiden leviämisen vastaiseen EU:n strategiaan kuuluvia asioita. 

Näitä ovat kaikki joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien (esim. ballistiset 

ohjukset) leviämisen vastaiset toimet, jotka on kuvailtu joukkotuhoaseiden leviämisen 

vastaisessa EU:n strategiassa ja luokiteltu sen III luvussa.
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A) Tehokkaan monenvälisyyden hyödyntäminen

i) Pääasiallisten aseriisuntaa ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevien 

sopimusten ja tarkastusjärjestelyjen maailmanlaajuinen täytäntöönpano ja 

vahvistaminen.

ii) Suojataan YK:n turvallisuusneuvoston asema ja kehitetään asiantuntemusta 

joukkotuhoaseiden leviämisen asettamaan haasteeseen vastaamiseksi.

iii) Kehitetään tarkastusjärjestelmille annettavaa poliittista, taloudellista ja teknistä tukea.

iv) Vahvistetaan vientivalvontapolitiikkoja ja -käytäntöjä vientivalvontajärjestelmien 

kumppanien kanssa. Puolletaan tehokkaiden vientivalvontasääntöjen noudattamista 

maissa, jotka eivät ole mukana nykyisissä järjestelmissä, ja vahvistetaan järjestelmiä.

v) Parannetaan joukkotuhoaseiden leviämisen kannalta arkojen materiaalien, laitteiden ja 

asiantuntemuksen suojaamista Euroopan unionissa.

vi) Tehostetaan laittoman kaupan kartoitusta, valvontaa ja pysäyttämistä.

B) Vakaan kansainvälisen ja alueellisen ympäristön tukeminen

i) Vahvistetaan yhteistyöhön perustuvia EU:n laatimia uhkien vähentämisohjelmia.

ii) Sisällytetään joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen EU:n poliittisiin, diplomaattisiin 

ja taloudellisiin toimiin ja ohjelmiin.

C) Tiivis yhteistyö keskeisten kumppaneiden kanssa

i) Huolehditaan asesulkua koskevien kahdenvälisten asiakirjojen jatkotoimista.

ii) Varmistetaan koordinointi ja tehdään uusia yhteisiä aloitteita.

Joukkotuhoaseiden seurantakeskuksen työskentelyn keskeiset tavoitteet on määritelty vuonna 2003 

hyväksytyssä joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisessa EU:n strategiassa. Toimintaansa 

kehittäessään joukkotuhoaseiden seurantakeskus valmistelisi myös ensisijaisista toimista 

joukkotuhoaseiden vastaisen strategian johdonmukaista täytäntöönpanoa varten laaditun luettelon 

säännöllistä ajantasaistamista. Ensisijaisten toimien luettelon ajantasaistetut versiot hyväksyy 

neuvosto sen jälkeen, kun niistä on keskusteltu asiaankuuluvissa työryhmissä ja ne on hyväksytty 

PTK:ssa. Ensisijaisten toimien luettelosta joukkotuhoaseiden seurantakeskus saa lisäohjeita 

työskentelyynsä.
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9. Joukkotuhoaseiden seurantakeskuksen tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

i) Joukkotuhoaseiden vastaisen EU:n strategian päivittäinen täytäntöönpano

– Seurantakeskus seuraa joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian 

johdonmukaista täytäntöönpanoa.

– Se varmistaa täytäntöönpanon jatkuvuuden EU:n puheenjohtajuuksien vaihtuessa.

– Se antaa tukea neuvoston eri elimille (työryhmät, PTK, Coreper, neuvosto)

– Se tukee kolmansien osapuolten kanssa käytävää poliittista vuoropuhelua ja huolehtii 

sen jatkuvuudesta. Tässä erityisen tärkeää on kumppanimaiden kanssa käytävä 

strateginen vuoropuhelu ja turvallisuusalan vuoropuhelu.

ii) Joukkotuhoaseiden vastaisen strategian kehittäminen 

– Seurantakeskus päivittää säännöllisesti joukkotuhoaseiden uhka-arviointeja läheisessä 

yhteistyössä tilannekeskuksen kanssa, jotta saadaan ohjausta EU:n toiminnalle 

joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanossa.

– Se valmistelee ehdotuksia ensisijaisten toimien luettelon ajantasaistamiseksi, jotta 

joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpano olisi 

johdonmukaista.

– Se laatii ehdotuksia joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen strategian tarkistamiseksi.

– Se pyrkii edistämään joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevien 

toimintapoliittisten asiakirjojen, toimintasuunnitelmien ja säädösten johdonmukaisuutta.

iii) Avustusohjelmien johdonmukaisuus (yhteiset toiminnat ja yhteisön ohjelmat)

– Neuvoston sihteeristö / korkea edustaja ja komissio huolehtivat yhteistyössä 

joukkotuhoaseiden seurantakeskuksen kanssa YUTP-toiminnan (yhteiset toiminnat) ja 

yhteisön ohjelmien, erityisesti yhteistyöhön perustuvien uhkien vähentämisohjelmien, 

suunnittelun johdonmukaisuudesta. 

– Seurantakeskus seuraa hankkeiden määrittelyä ja täytäntöönpanoa.
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iv) Yhteydet kolmansiin maihin ja järjestöihin

– Seurantakeskus osallistuu joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä käsittelevissä 

kysymyksissä EU:n kolmansien maiden kanssa käymän poliittisen vuoropuhelun 

koordinointiin ja tukee siinä puheenjohtajavaltiota.

– Se toimii joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon 

yhteyspisteenä kolmansien maiden sekä kansallisten, kansainvälisten ja 

monikansallisten organisaatioiden (varsinkin YK, IAEA, OPCW, täydellisen 

ydinkoekieltosopimuksen järjestö, G8 ja Nato) osalta. 

IV KAIKKIEN ALAN EU-TOIMIJOIDEN OSALLISTUMINEN

10. On tärkeää, että joukkotuhoaseiden seurantakeskuksen toimintaa hyödynnetään 

mahdollisimman hyvin tekemällä osallistavaa ja joustavaa yhteistyötä kaikkien alan 

toimijoiden kanssa EU:ssa. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan yhteyspiste (henkilökohtaisen 

edustajan toimisto), jonka keskeinen pysyvä henkilöstö otetaan neuvoston sihteeristöstä. 

Tämän lisäksi jäsenvaltioiden aktiivinen osallistuminen keskuksen toimintaan on ratkaisevan 

tärkeää. Jäsenvaltioita kannustetaan käsittelemään mahdollisimman kattavasti kaikkia 

temaattisia ja maakohtaisia asesulku- ja aseriisuntakysymyksiä, jotka liittyvät 

joukkotuhoaseisiin, ja tarjoamaan asiantuntemustaan keskuksen käyttöön. Saattaa olla 

hyödyllistä muodostaa ad hoc -erityistyöryhmiä ja/tai verkostoja tai laatia luetteloita 

asiantuntijoista, joita jäsenvaltiot voivat asettaa käyttöön etenkin oheistoimintoihin. Tämä ei 

merkitsisi kyseisten asiantuntijoiden lähettämistä korkean edustajan nimeämän 

henkilökohtaisen edustajan toimiston palvelukseen.

Ad hoc -erityistyöryhmät: EU on jo asettanut erityistyöryhmän valmistelemaan biologisten 

aseiden kieltosopimuksen tulevaa tarkistuskonferenssia. Tätä toimintamallia voitaisiin 

tarvittaessa soveltaa muillakin aloilla ja muita erityisiä vaikeita tehtäväkenttiä varten (esim. 

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1540, ydinterrorismi). Tätä varten on ehkä 

järjestettävä erityisiä kokouksia, mutta se saattaa toimia myös sähköisen verkon varassa.
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Asiantuntijaluettelot: EU:n tekemät erityiset yhteistyöaloitteet ovat suurelta osin 

jäsenvaltioiden asiantuntemuksen ja inhimillisten voimavarojen varassa. Meneillään olevista 

vientivalvonnan oheistoimista (EU:n työpajat, pilottihanke) saadut kokemukset ovat 

osoittaneet, että jäsenvaltioiden asiantuntijoita tarvitaan erityisesti toteuttamaan yhteistyö- ja 

avustusohjelmia. Sama koskee tällä hetkellä myös niiden EU:n yhteisten toimintojen 

täytäntöönpanoa, joissa säädetään kolmansien maiden auttamisesta lainsäädännön laadinnassa 

ja valmiuksien kehittämisessä (esim. yhteinen toiminta biologisten aseiden kieltosopimuksen 

tukemisesta ja mahdolliset seuraavat yhteiset toiminnat YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman 1540 tukemiseksi). 

11. Yleisen aseriisunnan ja asevalvonnan työryhmä ja asesulkutyöryhmä toimivat edelleen 

jäsenvaltioiden ja joukkotuhoaseiden seurantakeskuksen keskinäisen vaikuttamisen 

foorumeina. Jäsenvaltioiden olisi oltava hyvin valmistautuneita käymään yksityiskohtaisia 

keskusteluja työryhmissä, jotta ehdotukset voidaan viimeistellä ennen kuin ne toimitetaan 

edelleen poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle ja neuvostolle. Seurantakeskus antaa 

asiaankuuluville työryhmille säännöllisesti tietoja toimistaan, hankkeistaan ja maakohtaisista 

yhteyksistään ja muista työnsä kannalta keskeisistä asioista. Työryhmät päättävät 

tapauskohtaisesti puheenjohtajavaltion ja/tai seurantakeskuksen ehdotuksesta 10 kohdassa 

ehdotettujen uusien välineiden (ad hoc -erityistyöryhmät, asiantuntijaluettelot) käytöstä. 

Jäsenvaltioita pyydetään nimeämään yhteyspiste, joka on säännöllisessä yhteydessä 

seurantakeskukseen, jäsenvaltioiden ja seurantakeskuksen välisen tietojenvaihdon ja 

organisatoristen kysymysten käsittelyn helpottamiseksi.

12. Komission on osallistuttava kaikilta osin seurantakeskuksen työhön. Seurantakeskus tarjoaa 

neuvostolle ja komissiolle tilaisuuden tiivistää yhteistyötään ja parantaa synergioidensa 

hyödyntämistä. Yhteydenpidosta seurantakeskukseen vastaa ulkosuhteiden pääosasto, joka 

puolestaan käyttää komission yksiköiden välisiä kokoonpanoja koordinoinnin helpottamiseksi 

seurantakeskuksen kanssa. Näiden yhteysjärjestelyjen avulla neuvosto ja komissio pystyvät 

yhteistyössä seurantakeskuksen kanssa esittämään julkisuudessa täysin yhteneväisen EU:n 

kannan kaikissa joukkotuhoaseisiin liittyvissä kysymyksissä. 
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Keskustelun lisääntyminen suunnittelun varhaisvaiheissa neuvoston sihteeristön ja komission 

yksiköiden välillä auttaa neuvoston sihteeristöä ja korkeaa edustajaa muotoilemaan 

ehdotuksia YUTP-alan yhteisiksi toiminnoiksi ja komission yksiköitä ottamaan 

asesulkutavoitteet huomioon yhteisön välineiden (esim. vakautusväline, uuden 

naapuruuspolitiikan väline ja maakohtaiset ohjelmat) suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Näin 

varmistetaan ensimmäisen ja toisen pilarin toimien keskinäinen täydentävyys ja synergia 

joukkotuhoaseiden torjunnan alalla. Komission yhteistyö seurantakeskuksen kanssa ei rajoita 

perussopimusten mukaisia komission toimivaltuuksia eikä etenkään komission aloiteoikeutta. 

Komission sisäiset päätöksentekomenettelyt eivät muutu millään tavoin, mutta 

seurantakeskuksessa tehty valmistelutyö voi puolestaan tarjota komissiolle käyttökelpoista 

aineistoa komission sisäiseen käyttöön.

13. Eurooppa-neuvoston mainitsemiin tehtäviin (joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen 

strategia) kuuluu tietojen ja tiedustelutietojen kerääminen. Tiedustelutietojen keruu on hyvin 

tärkeä osa seurantakeskuksen työtä, jotta voidaan muodostaa vakaa perusta 

joukkotuhoaseiden leviämisen estämisen seuraamiseksi, EU:n toimien suunnittelemiseksi ja 

toteuttamiseksi ja EU:n toimintapoliittisten päätösten valmistelemiseksi. EU:n tilannekeskus, 

jossa on asesulkuasioista vastaava ryhmä, kerää jo tietoja ja tiedustelutietoja EU:ssa. Näin 

ollen seurantakeskus voisi hyödyntää tilannekeskuksen työtä ja pyytää tältä uhka-arvioita. 

Edellä mainitusta seuraa, että jäsenvaltiot kehittävät edelleen tiedustelutietojen vaihtoa 

tilannekeskuksen kanssa ja auttavat sitä tällä tavoin tukemaan puolestaan joukkotuhoaseiden 

seurantakeskusta.

Seurantakeskus toimii edelleen tiiviissä yhteistyössä EU:n tilannekeskuksen ja terrorismin 

torjunnan koordinaattorin kanssa sekä neuvoston sihteeristön muiden asiaan kuuluvien 

yksiköiden kanssa.

o

o o
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Tämä suunnitelmaluonnos on laadittu siten, että se ei aiheuta henkilöstön eikä määrärahojen 

lisäyksiä. Jos myöhemmin harkitaan asiantuntemuksen pysyvää lujittamista seurantakeskuksessa 

erityisesti siirtämällä kansallisia asiantuntijoita tilapäisesti sen palvelukseen, tämä edellyttää 

päätöstä viranomaiselta, jolla on toimivalta tehdä työsopimuksia, ja yhteisymmärrystä pysyvien 

edustajien komiteassa. 

________________________


