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Neuvoston päätelmät Euroopan turvallisuustilanteesta
Euroopan turvallisuus on jakamatonta. Kaikki Euroopan turvallisuusjärjestyksen kohtaamat haasteet
vaikuttavat EU:n ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen.
Tässä yhteydessä todetaan seuraavaa:
1.

Neuvosto tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistamat jatkuvat aggressiiviset toimet ja
uhkaukset ja kehottaa Venäjää rauhoittamaan tilannetta, noudattamaan kansainvälistä oikeutta
ja osallistumaan rakentavasti vuoropuheluun vakiintuneiden kansainvälisten mekanismien
kautta.

2.

Euroopan turvallisuutta tukevien keskeisten periaatteiden mukaisen vuoropuhelun avulla
voidaan parantaa turvallisuustilannetta ja turvata rauha ja vakaus maanosassamme.
"Vaikutuspiirien" käsitteillä ei ole sijaa 2000-luvulla. Jatkamme kantojemme koordinointia ja
osallistumme aktiivisesti ja merkityksellisesti nykyisissä, myös Venäjän käsittävissä puitteissa
käytäviin keskusteluihin kysymyksistä, jotka vaikuttavat turvallisuuteemme ja strategisiin
etuihimme.

3.

Neuvosto vahvistaa tältä osin, että EU on täysin sitoutunut Euroopan turvallisuuden
perusperiaatteisiin, jotka on vahvistettu YK:n peruskirjassa ja Etyjin perustamisasiakirjoissa,
mukaan lukien Helsingin päätösasiakirja ja Pariisin peruskirja. Ne koskevat erityisesti
valtioiden tasa-arvoista täysivaltaisuutta ja alueellista koskemattomuutta, rajojen
loukkaamattomuutta, pidättymistä voimakeinojen käytöstä tai niillä uhkaamisesta ja
valtioiden vapautta valita omat turvallisuusjärjestelynsä tai muuttaa niitä. Näistä periaatteista
ei voi neuvotella eikä niitä voida tarkistaa tai tulkita uudelleen. Se, että Venäjä rikkoo niitä,
on este yhteiselle ja jakamattomalle turvallisuusalueelle Euroopassa ja uhkaa rauhaa ja
vakautta maanosassamme.
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4.

Neuvosto palauttaa mieleen joulukuussa 2021 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät ja
toistaa, että kaikilla uusilla Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotilaallisilla hyökkäyksillä on
massiiviset seuraukset ja kova hinta. Näihin kuuluu monenlaisia alakohtaisia ja yksittäisiä
rajoittavia toimenpiteitä, jotka toteutettaisiin koordinoidusti kumppaneiden kanssa. EU on
nopeuttanut korkean edustajan ja komission tekemää asiaa koskevaa valmistelutyötä.

5.

Neuvosto vahvistaa EU:n horjumattoman tuen Ukrainan ja muiden itäisen naapuruston
kumppaneidemme itsenäisyydelle, suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle niiden
kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Neuvosto korostaa tukevansa olemassa olevia
kansainvälisiä puitteita konfliktien kestävää ja rauhanomaista ratkaisemista varten
kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja kehottaa Venäjää sitoutumaan uudelleen rakentavasti ja
vilpittömässä mielessä näihin vakiintuneisiin puitteisiin. Neuvosto korostaa Minskin
sopimusten täysimääräisen täytäntöönpanon merkitystä ja toistaa antavansa täyden tukensa
Ranskan ja Saksan toimille Normandia-ryhmässä sekä tähdentää Venäjän vastuuta konfliktin
osapuolena. Neuvosto antaa tunnustusta Etyjin erityistarkkailuoperaation arvokkaalle
toiminnalle. Sille on annettava rajoittamaton pääsy kaikkialle Ukrainaan.

6.

Neuvosto vahvistaa, että EU on sitoutunut tukemaan edelleen Ukrainan selviytymiskykyä
muun muassa kyber- ja hybridiuhkien sekä disinformaation torjunnassa. EU määrittelee
parhaillaan yksityiskohtaisia sääntöjä Ukrainalle annettavalle tuelle muun muassa
ammatillisen sotilaskoulutuksen alalla. Neuvosto korostaa Ukrainan uudistusohjelman
merkitystä yhteisten arvojemme pohjalta, joista muistutetaan EU:n ja Ukrainan
23. huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa, keinona parantaa Ukrainan ulkoista ja
sisäistä selviytymiskykyä, ja vahvistaa EU:n pitkäaikaisen ja vankkumattoman tuen tätä
varten.
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7.

Neuvosto korostaa Etyjin roolia asianmukaisena foorumina kaikkien asianomaisten
osapuolten turvallisuusnäkökohtien käsittelemiseksi. Neuvosto on tyytyväinen Etyjin
puheenjohtajavaltion pyrkimyksiin käynnistää nopeasti merkittävä vuoropuhelu Euroopan
turvallisuudesta.

8.

Neuvosto vahvistaa EU:n yhtenäisen lähestymistavan sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden
jatkuvan vahvan yhteistyön ja koordinoinnin Yhdysvaltojen, Naton, Ukrainan ja muiden
kumppanimaiden kanssa. Neuvosto toistaa, että EU on sitoutunut transatlanttisen
yhtenäisyyden jatkumiseen ja arvostaa sitä. Neuvosto kehottaa korkeaa edustajaa jatkamaan
EU:n kannan koordinointia ja toimimaan tältä pohjalta aktiivisesti Etyjissä ja
kumppaneidemme, erityisesti Yhdysvaltojen ja Naton, kanssa.

9.

Jäsenvaltiot ovat valmiita osallistumaan nykyisten mekanismien vahvistamiseen sotilaallisen
avoimuuden ja ennakoitavuuden varmistamiseksi ja tukemaan asevalvontaa koskevia toimia
erityisesti Etyjin puitteissa. Tältä osin neuvosto kehottaa Venäjää toimimaan rakentavasti.

10.

Lisäksi neuvosto toistaa, että on tärkeää vahvistaa entisestään EU:n ja sen läheisten
kumppanien selviytymiskykyä ja reagointivalmiuksia kyber- ja hybridihyökkäysten,
ulkomaisen tiedonmanipuloinnin ja häirinnän sekä disinformaation torjumiseksi. Neuvosto
kehottaa korkeaa edustajaa ja komissiota tehostamaan tätä varten tehtävää työtä.

11.

Euroopan unioni on edelleen sitoutunut yhtenäiseen, pitkäaikaiseen ja strategiseen
eurooppalaiseen toimintamalliin EU:n ja Venäjän suhteissa viiden ohjaavan periaatteen
pohjalta.
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