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Eurooppa-neuvosto päätti ehdottaa Euroopan parlamentille Jean-Claude Junckeria ehdokkaaksi
Euroopan komission puheenjohtajaksi. Samassa yhteydessä se sopi seuraavien viiden vuoden
keskeiset prioriteetit sisältävästä strategisesta ohjelmasta. Se kehotti EU:n toimielimiä ja
jäsenvaltioita soveltamaan näitä prioriteetteja kaikilta osin työssään.
Eurooppa-neuvosto määritteli tuleviksi vuosiksi lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan
eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella
(ks. jäljempänä luku I) ja käsitteli myös eräitä asiaan liittyviä horisontaalisia kysymyksiä. Se saattoi
vuoden 2014 eurooppalaisen ohjausjakson päätökseen ja kehotti lisäämään pyrkimyksiä vahvistaa
Euroopan kasvukapasiteettia ja luoda uusia työpaikkoja. Eurooppa-neuvosto pani merkille
edistymisen kohti lopullisen päätöksen tekemistä lokakuussa ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista
2030 ja tuki kaikkein kiireellisimpien toimien välitöntä toteuttamista Euroopan selviytymiskyvyn
vahvistamiseksi ja sen energiaturvallisuuden lisäämiseksi. Osana lokakuussa pidettävän Eurooppaneuvoston valmisteluja neuvostoa pyydettiin analysoimaan edelleen EU:n energiaturvallisuutta
tehostavia muita keskipitkän tai pitkän aikavälin toimenpiteitä.
Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet sisältävien
assosiaatiosopimusten allekirjoittamiseen Euroopan unionin ja Georgian sekä Euroopan unionin ja
Moldovan tasavallan välillä, ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen sisältävän
assosiaatiosopimuksen loppujen osien allekirjoittamiseen Euroopan unionin ja Ukrainan välillä.
I

VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS

1.

Yhtenä unionin keskeisenä tavoitteena on luoda vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue,
jolla ei ole sisärajoja, kunnioittaen kaikilta osin perusoikeuksia. Tätä varten on tarpeen
toteuttaa perussopimusten ja niiden asiaankuuluvien pöytäkirjojen mukaisesti johdonmukaisia
toimenpiteitä, jotka koskevat turvapaikka-, maahanmuutto- ja rajakysymyksiä sekä poliisi- ja
oikeudellista yhteistyötä.

2.

Kaikki Euroopan ulottuvuudet kytkeytyvät toisiinsa, kun on kyse sen kansalaisten suojelusta
ja tosiasiallisten oikeuksien tarjoamisesta ihmisille unionissa ja sen ulkopuolella.
Onnistuminen tai epäonnistuminen yhdellä alalla riippuu suoriutumisesta muilla aloilla sekä
synergiavaikutuksista asiaan liittyvien politiikan alojen kanssa. Vastausta moniin vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden alueen haasteisiin on etsittävä suhteista kolmansiin maihin, mikä
edellyttää EU:n sisä- ja ulkopolitiikan kytkemistä paremmin toisiinsa. Tämä on otettava
huomioon EU:n toimielinten ja elinten välisessä yhteistyössä.
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3.

Aiemmille ohjelmille rakentuen yleisenä painopisteenä on nyt saattaa voimassa olevat
oikeudelliset välineet ja toimenpiteet johdonmukaiseksi osaksi kansallista oikeutta, panna ne
tehokkaasti täytäntöön ja vakiinnuttaa ne. Avainasemassa ovat operatiivisen yhteistyön
tehostaminen hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologisten innovaatioiden tarjoamia
mahdollisuuksia, EU:n eri virastojen roolin vahvistaminen ja EU:n varojen strategisen käytön
varmistaminen.

4.

Kun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta kehitetään tulevina vuosina, on
välttämätöntä varmistaa perusoikeuksien suojelu ja edistäminen, mukaan lukien
henkilötietojen suoja, puuttuen samalla turvallisuuskysymyksiin myös suhteissa kolmansiin
maihin, ja hyväksyä EU:lle vahva yleinen tietosuojakehys vuoteen 2015 mennessä.

5.

Voidakseen vastata haasteisiin, joita ovat esimerkiksi epävakaus monissa osissa maailmaa
sekä maailman ja Euroopan väestönkehitys, unioni tarvitsee toimivan ja hyvin hallinnoidun
muuttoliike-, turvapaikka- ja rajapolitiikan, jota ohjaavat perussopimukseen kirjatut,
SEUT 80 artiklan mukaiset yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteet, joita
on tosiasiallisesti sovellettava. Tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jotta voidaan
optimoida laillisen muuttoliikkeen hyödyt ja tarjota suojelua sitä tarvitseville, samalla kun
torjutaan määrätietoisesti laitonta muuttoliikettä ja valvotaan tehokkaasti EU:n ulkorajoja.

6.

Pystyäkseen jatkossakin houkuttelemaan lahjakkuuksia ja osaamista Euroopan on kehitettävä
strategioita laillisen muuttoliikkeen tarjoamien mahdollisuuksien maksimoimiseksi
johdonmukaisten ja tehokkaiden sääntöjen avulla ja käytävä vuoropuhelua yritysten ja
työmarkkinaosapuolten kanssa. Unionin olisi myös tuettava jäsenvaltioiden pyrkimyksiä
harjoittaa aktiivista kotouttamispolitiikkaa, joka lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja
talouden dynaamisuutta.
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7.

Unionin sitoutuminen kansainväliseen suojeluun edellyttää vahvaa eurooppalaista
turvapaikkapolitiikkaa, joka pohjautuu yhteisvastuun ja vastuullisuuden periaatteisiin.
Ehdottomana prioriteettina on saattaa Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä
kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna se tehokkaasti täytäntöön.
Tämän pitäisi johtaa korkealaatuisiin yhteisiin vaatimuksiin ja tiiviimpään yhteistyöhön sekä
luoda tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka merkitsevät, että turvapaikanhakijoille tarjotaan
samat menettelylliset takeet ja samanlainen suojelu kaikkialla unionissa. Samaan aikaan olisi
vahvistettava Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) roolia erityisesti unionin
säännöstön yhdenmukaisen soveltamisen edistämisessä. Käytäntöjen lähentyminen parantaa
keskinäistä luottamusta ja mahdollistaa etenemisen seuraaviin vaiheisiin.

8.

Laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttuminen on olennainen osa EU:n
muuttoliikepolitiikkaa. Tämä yhdessä laittoman muuttoliikkeen torjunnan ja siihen
puuttumisen kanssa auttaa estämään vaarallisesta matkanteosta johtuvat ihmishenkien
menetykset. Kestävään ratkaisuun voidaan päästä ainoastaan tehostamalla lähtö- ja
kauttakulkumaiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä auttamalla vahvistamaan niiden
muuttoliike- ja rajavalvontavalmiuksia. Muuttoliikepolitiikkojen on tultava paljon vahvemmin
erottamattomaksi osaksi unionin ulko- ja kehityspolitiikkoja, niissä on sovellettava
"enemmällä enemmän" -periaatetta ja niiden on perustuttava maahanmuuttoa ja liikkuvuutta
koskevaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Painopisteiksi olisi asetettava seuraavat
seikat:
•

Vahvistetaan ja laajennetaan alueellisia suojeluohjelmia erityisesti lähellä lähtöalueita
läheisessä yhteistyössä UNHCR:n kanssa; lisätään panostusta maailmanlaajuisiin
uudelleensijoittamistoimiin, varsinkin Syyrian tämänhetkisen pitkittyneen kriisin
johdosta.

•

Ihmisten salakuljetukseen ja ihmiskauppaan puututaan nykyistä määrätietoisemmin ja
painottaen ensisijaisia maita ja reittejä.

•

Määritellään tehokas yhteinen palauttamispolitiikka ja varmistetaan kolmansien maiden
kanssa tehdyissä sopimuksissa olevien takaisinottovelvoitteiden soveltaminen.

•

Välimeren erityistyöryhmän määrittelemät toimet pannaan kaikilta osin täytäntöön.
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9.

Schengen-alue, jolla ihmiset voivat matkustaa ilman sisärajavalvontaa, ja EU:n alueelle
matkustavien ihmisten kasvava määrä edellyttävät EU:n yhteisten ulkorajojen tehokasta
valvontaa vahvan suojelun varmistamiseksi. Unionin on hyödynnettävä kaikkia
käytettävissään olevia välineitä tukeakseen jäsenvaltioita näiden tehtävässä. Tätä varten
•

ulkorajojen yhdennettyä valvontaa olisi nykyaikaistettava kustannustehokkaalla tavalla,
jotta varmistetaan älykäs rajavalvonta, johon kuuluu rajanylitystietojärjestelmä ja
rekisteröityjen matkustajien ohjelma ja jossa avustaa laaja-alaisista tietojärjestelmistä
vastaava uusi virasto (eu-LISA);

•

Frontexin olisi rajavalvonnan alalla toimivana eurooppalaisena solidaarisuuden
välineenä tehostettava antamaansa operatiivista apua, tukeakseen erityisesti
jäsenvaltioita, joiden ulkorajoihin kohdistuu kovaa painetta, ja parannettava kykyään
reagoida muuttovirroissa tapahtuviin nopeisiin muutoksiin hyödyntäen täysipainoisesti
uutta Euroopan rajavalvontajärjestelmää (Eurosur);

•

Frontexin pitkän aikavälin kehittämiseksi olisi tutkittava mahdollisuutta perustaa
Euroopan rajavartiointijärjestelmä valvonta- ja tarkkailuvalmiuksien parantamiseksi
ulkorajoillamme.

Myös yhteistä viisumipolitiikkaa on tarpeen nykyaikaistaa helpottamalla laillista
matkustamista ja tehostamalla paikallista Schengen-konsuliyhteistyötä, samalla kun
säilytetään korkea turvallisuustaso ja pannaan täytäntöön uusi Schengen-alueen
hallinnointijärjestelmä.
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10.

On olennaisen tärkeää, että Euroopan kansalaisille taataan todellinen turvallisuuden alue
operatiivisen poliisiyhteistyön avulla sekä ehkäisemällä ja torjumalla vakavaa järjestäytynyttä
rikollisuutta, kuten ihmiskauppaa ja ihmisten salakuljetusta, sekä korruptiota. Samalla EU:ssa
tarvitaan tehokasta terrorismin torjuntaa, jonka yhteydessä kaikki asiaankuuluvat toimijat
tekevät tiivistä yhteistyötä ja jossa otetaan huomioon terrorismin torjunnan sisäinen ja
ulkoinen ulottuvuus. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto vahvistaa jälleen EU:n
terrorismintorjunnan koordinaattorin aseman. Rikollisuutta ja terrorismia torjuessaan unionin
olisi tuettava kansallisia viranomaisia ottamalla käyttöön kaikki oikeudellisen ja
poliisiyhteistyön välineet ja tehostamalla Europolin ja Eurojustin koordinointitehtävää muun
muassa seuraavin toimin:
•

Tarkistetaan ja päivitetään sisäisen turvallisuuden strategia vuoden 2015 puoliväliin
mennessä.

•

Parannetaan rajatylittävää tietojenvaihtoa rikosrekisteritiedot mukaan lukien.

•

Kehitetään edelleen kokonaisvaltaista toimintatapaa kyberturvallisuuden ja
kyberrikollisuuden alalla.

•

Ehkäistään radikalisoitumista ja ääriliikkeitä ja toteutetaan toimia ulkomaisten
taistelijoiden ilmiöön puuttumiseksi muun muassa käyttämällä tehokkaasti olemassa
olevia välineitä EU:n laajuisten ilmoitusten tekemiseksi ja kehittämällä esimerkiksi
EU:n matkustajarekisterijärjestelmää.

11.

EU:n kannalta on elintärkeää, että todellinen Euroopan oikeusalue toimii moitteettomasti
jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät ja -perinteet huomioon ottaen. Tämän osalta olisi
parannettava edelleen jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta toistensa oikeusjärjestelmiin.
Vakaa eurooppalainen oikeusalan politiikka edistää talouskasvua, koska sen avulla yrityksillä
ja kuluttajilla on sisämarkkinoilla käytettävissään luotettava toimintaympäristö. Lisätoimet
ovat vielä tarpeen, jotta voidaan
•

parantaa EU:n lainsäädännön johdonmukaisuutta ja selkeyttä kansalaisten ja yritysten
kannalta,

•

yksinkertaistaa oikeussuojan saatavuutta sekä edistää tehokkaita oikeussuojakeinoja ja
teknisten innovaatioiden käyttöä, myös sähköisen oikeuden käyttöä,
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•

jatkaa toimia syytettyjen ja epäiltyjen henkilöiden oikeuksien vahvistamiseksi
rikosoikeudellisissa menettelyissä,

•

tarkastella henkilöiden, erityisesti lasten, oikeuksien vahvistamista menettelyissä, joiden
tarkoituksena on helpottaa tuomioiden täytäntöönpanoa perhe-, yksityis- ja
kauppaoikeudellisissa asioissa, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia,

•

parantaa uhrien suojelua,

•

parantaa päätösten ja tuomioiden vastavuoroista tunnustamista yksityis- ja
rikosoikeudellisissa asioissa,

•

tehostaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä,

•

torjua EU:n talousarvioon kohdistuvaa petollista toimintaa ja vahinkoa muun muassa
edistämällä neuvotteluja Euroopan syyttäjänvirastosta,

•

helpottaa valtioiden rajat ylittävää toimintaa ja operatiivista yhteistyötä,

•

kehittää alan toimijoiden koulutusta,

•

hyödyntää keskeisten EU-virastojen, kuten Eurojustin ja perusoikeusviraston (FRA),
asiantuntemusta.

12.

Euroopan unionin perusoikeuksiin kuuluu EU:n kansalaisten oikeus liikkua vapaasti sekä
oleskella ja työskennellä muiden jäsenvaltioiden alueella. Tätä oikeutta on suojeltava, myös
mahdollisilta väärinkäytöksiltä ja vilpiltä.

13.

Eurooppa-neuvosto kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita huolehtimaan näiden
suuntaviivojen asianmukaisista lainsäädännöllisistä ja operatiivisista jatkotoimista. Eurooppaneuvosto tekee edistymisestä väliarvioinnin vuonna 2017.
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II

KASVU, KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS

A.

EUROOPPALAINEN OHJAUSJAKSO

14.

Viimeaikaiset merkit talouden elpymisestä ovat lupaavia ja osoittavat, että jäsenvaltioiden ja
EU:n toimielinten yhteiset ponnistelut alkavat tuottaa tuloksia. Kasvu-uralle ollaan
palaamassa, ja työllisyys on hienoisessa nousussa. Tosin monissa osissa Eurooppaa on yhä
ennennäkemättömän paljon työttömyyttä – etenkin nuorisotyöttömyyttä – mitä ei voida
hyväksyä. Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat suuria huolenaiheita.

15.

Jäsenvaltioiden ponnistelujen ansiosta makrotaloudellisen epätasapainon korjaamisessa on
edistytty ja jäsenvaltioiden julkisen talouden tila kohenee. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen
liiallista alijäämää koskevan menettelyn kumoamiseen useiden jäsenvaltioiden kohdalla. EU:n
nykyisen finanssipoliittisen kehyksen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen olisi pyrittävä
tasapainottamaan keskenään julkisen talouden kurinalaisuutta ja kasvun tukemisen tarvetta.
Koska julkisen velan määrä on edelleen suuri, työttömyystaso korkea ja nimellisen BKT:n
kasvu hidasta ja koska haasteena on lisäksi yhteiskunnan ikääntyminen ja se, että on tuettava
uusien työpaikkojen luomista etenkin nuorille, julkisen talouden vakauttamista on jatkettava
kasvua edistävällä ja eriytetyllä tavalla. Kasvua lisääviin ja julkisen talouden kestävyyttä
parantaviin rakenneuudistuksiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, muun muassa
arvioimalla asianmukaisesti finanssipoliittisia toimenpiteitä ja rakenneuudistuksia, ja samalla
olisi käytettävä täysin hyödyksi nykyisen vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöihin sisältyvä
jousto. Tämän osalta komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU:n ohjaus- ja
hallintakehyksen soveltamisesta 14. joulukuuta 2014 mennessä, kuten EU:n lainsäädännössä
(talouspolitiikan ohjauspaketissa ja budjettikuripaketissa) edellytetään.

16.

Elpyminen on kuitenkin vielä haurasta ja epätasaista. On jatkettava ja tehostettava
ponnisteluja kasvua lisäävien rakenneuudistusten toteuttamiseksi, jotta saataisiin vahvistettua
Euroopan kasvukapasiteettia ja luotua uusia ja entistä parempia työpaikkoja. Lisätoimia
tarvitaan työhön kohdistuvan verokiilan pienentämiseksi, hyödyke- ja palvelumarkkinoiden
sekä julkishallinnon uudistamiseksi, liiketoimintaympäristön ja tutkimus-, kehittämis- ja
innovointitoiminnan (TKI-toiminnan) ympäristön parantamiseksi sekä rahoituksensaannin
helpottamiseksi, verkkotoimialojen toimivuuden parantamiseksi ja koulutusjärjestelmien
uudistamiseksi.
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17.

Tällä perusteella Eurooppa-neuvosto vahvisti yleisesti ottaen maakohtaiset suositukset ja
saattoi siten vuoden 2014 eurooppalaisen ohjausjakson päätökseen. Suositusten
täytäntöönpanolla on ratkaiseva merkitys kasvun vauhdittamisessa. Jäsenvaltioiden olisi
otettava annetut suositukset huomioon tulevissa päätöksissään talousarvioista,
rakenneuudistuksista sekä työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta, noudattaen kansallisen
omistajuuden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun periaatteita. Neuvosto ja komissio
seuraavat edelleen maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa ja toteuttavat tarvittavia toimia.
Sääntelyn toimivuus

18.

Eurooppa-neuvosto tarkasteli komission tiedonannon pohjalta edistymistä sääntelyn
toimivuuden ja tuloksellisuuden (REFIT) kehittämisessä. Komissio, EU:n muut toimielimet ja
jäsenvaltiot ovat edistyneet pitkälle REFIT-ohjelman täytäntöönpanossa. Sääntelytaakkaa on
saatu sitä kautta tosiasiallisesti vähennettyä. Eurooppa-neuvosto katsoo, että sääntelyn
toimivuuden tulisi pysyä ensisijaisena asiana toimielinten työssä. Tämä edellyttää vahvaa
sitoutumista sääntelyn yksinkertaistamiseen ja taakan vähentämiseen lainsäädäntötyössä sekä
vaikutustenarvioinnin ja jälkiarvioinnin tehokkaampaa käyttöä koko lainsäädäntöprosessin
aikana EU:n tasolla ja kansallisesti.

19.

Sääntelyn toimivuutta edistäviä Euroopan tason toimenpiteitä olisi täydennettävä
jäsenvaltioiden vastaavilla aloitteilla. Tähän liittyen jäsenvaltioiden tulisi EU-lainsäädännön
täytäntöönpanossa hyödyntää täysimääräisesti sääntelyyn sisältyvä joustovara pienten ja
keskisuurten yritysten hyväksi.

20.

Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa tarkastelemaan yksityiskohtaisesti komission
tiedonantoa. Komissiota, muita EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita pyydetään jatkamaan
REFIT-ohjelman kunnianhimoista täytäntöönpanoa, jossa otetaan huomioon kuluttajien ja
työntekijöiden suojelu sekä terveyttä ja ympäristöä koskevat huolenaiheet.
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B.

ILMASTO JA ENERGIA

21.

Eurooppa-neuvosto pani merkille edistymisen kohti lopullisen päätöksen tekemistä ilmasto- ja
energiapolitiikan puitteista 2030 ensi lokakuussa, kuten sen maaliskuussa 2014 antamissa
päätelmissä on asetettu tavoitteeksi. Samassa yhteydessä se korosti, että keskeisiä osa-alueita
olisi kehitettävä pikaisesti. Se odottaa erityisesti, että komissio esittää heinäkuuhun mennessä
energiatehokkuusdirektiivin tarkistuksen ja selvityksen energiatehokkuuden osuudesta
vuoteen 2030 ulottuvissa ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa. Se toteaa jälleen, että
syyskuussa 2014 järjestettävä YK:n ilmastohuippukokous on tärkeä, ja vahvistaa, että EU:n
erityinen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite vuodeksi 2030 on täysin vuodeksi 2050
sovitun EU:n kunnianhimoisen tavoitteen mukainen.

22.

Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen komission ehdottamaan Euroopan
energiaturvallisuusstrategiaan ja kävi sen pohjalta alustavan keskustelun. Euroopan
energiaturvallisuusstrategia liittyy läheisesti ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin 2030.
Eurooppa-neuvosto kehottaa lisäämään pyrkimyksiä vähentää Euroopan korkeaa
energiariippuvuutta ja tukee kaikkein kiireellisimpien toimien välitöntä toteuttamista
Euroopan selviytymiskyvyn vahvistamiseksi ja sen energiaturvallisuuden lisäämiseksi
lyhyellä aikavälillä, ennen talvikautta 2014–2015. Se on yhtä mieltä erityisesti seuraavasta:
•

Lyhyen aikavälin toimitushäiriöitä koskevien riskinarviointien perusteella vahvistetaan
nykyisiä hätä- ja yhteisvastuumekanismeja, kuten kaasun varastointia,
hätäinfrastruktuuria ja vastakkaisvirtauksia, jotta tähän riskiin voidaan reagoida etenkin
haavoittuvimmassa asemassa olevissa jäsenvaltioissa.

•

EU:n energiaturvallisuuden parantamiseksi tarvittavia energiainfrastruktuuriinvestointeja olisi jatkettava, mukaan lukien investoinnit, joihin osallistuu kolmansia
maita, noudattaen kaikkia EU:n sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä, jotka on pantava
johdonmukaisesti täytäntöön.
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•

EU sitoutuu kansainvälisten kumppaniensa kanssa vähentämään energiantoimitusten
keskeytymisen riskiä.

•

Energiayhteisöä, jonka tarkoituksena on laajentaa EU:n energia-alan säännöstö
koskemaan laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvia maita, olisi
vahvistettava, jotta säännöstön soveltaminen kyseisissä maissa voidaan varmistaa.

Lokakuussa pidettävää kokoustaan silmällä pitäen Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa
analysoimaan edelleen EU:n energiaturvallisuutta tehostavia muita keskipitkän tai pitkän
aikavälin toimenpiteitä komission ehdottaman Euroopan energiaturvallisuusstrategian
pohjalta. Eurooppa-neuvosto piti erityisen tärkeänä energiatehokkuutta ja kotimaisen
tuotannon kehittämistä edelleen sekä korosti, että on tärkeää jatkaa Euroopan
energiamarkkinoiden toteuttamista ja yhdentämistä käyttäen alueellista lähestymistapaa,
lisäten kaasumarkkinoiden avoimuutta ja kehittäen puuttuvaa infrastruktuuria, jotta mikään
jäsenvaltio ei enää vuonna 2015 olisi Euroopan kaasu- ja sähköverkkojen ulkopuolella. Jotta
tavoite eurooppalaisten energiamarkkinoiden toteuttamisesta vuoden 2014 loppuun mennessä
saavutettaisiin, yhteenliitettävyyttä on lisättävä muun muassa jatkamalla komission
ehdottaman uuden yhteenliitäntätavoitteen käsittelyä.
23.

Eurooppa-neuvosto tekee viimeistään lokakuussa 2014 lopullisen päätöksen uusista ilmastoja energiapolitiikan puitteista, myös lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on vahvistaa
Euroopan energiaturvallisuutta, sekä erityisistä yhteenliitäntätavoitteista vuodeksi 2030.
Kaikki keinot otetaan käyttöön tässä sovitussa määräajassa pysymiseksi.

24.

Eurooppa-neuvosto tukee myös G7-maiden Rooman ministerikokouksen energia-aloitetta.
Sillä pyritään toteuttamaan toimintapolitiikkoja, joilla rakennetaan kilpailukykyisempi,
monipuolisempi ja selviytymiskykyisempi sekä vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä
aiheuttava energiajärjestelmä edistämällä turvallisten ja kestävien teknologioiden käyttöä.
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III

SEURAAVA INSTITUTIONAALINEN SYKLI

25.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi päätöksen, jossa ehdotetaan Euroopan parlamentille JeanClaude Junckeria ehdokkaaksi Euroopan komission puheenjohtajaksi. Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja käy neuvotteluja muita nimityksiä silmällä pitäen.

26.

Eurooppa-neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen liitteessä olevasta strategisesta ohjelmasta. Se
kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita soveltamaan näitä prioriteetteja kaikilta osin
työssään. Ohjelmassa annetaan myös toimielimille ohjausta vuotuiseen ja monivuotiseen
ohjelmasuunnitteluun sekä lainsäädännön valmisteluun; niiden tulisi järjestää työskentelynsä
sen mukaisesti. Eurooppa-neuvosto varmistaa näiden strategisten prioriteettien
täytäntöönpanon säännöllisen seurannan.

27.

Yhdistynyt kuningaskunta otti esille joitakin EU:n tulevaan kehitykseen liittyviä huolia. Näitä
huolia on käsiteltävä.
Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto totesi, että yhä läheisemmän liiton käsite mahdollistaa
erilaisen yhdentymisen tien eri maille: ne, jotka haluavat syventää yhdentymistä, voivat tehdä
niin, ja samalla kunnioitetaan niiden toiveita, jotka eivät halua tällaista syventämistä.
Kun uusi Euroopan komissio on tosiasiallisesti toiminnassa, Eurooppa-neuvosto tarkastelee
Euroopan komission puheenjohtajan tulevaa nimittämismenettelyä EU:n perussopimusten
hengessä.
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MUUT ASIAT

28.

Eurooppa-neuvosto onnitteli Liettuaa sen saavuttamasta lähentymisestä, joka perustuu
terveeseen talous-, vero- ja finanssipolitiikkaan, ja pani tyytyväisenä merkille sen täyttävän
kaikki perussopimuksessa vahvistetut lähentymisperusteet. Se hyväksyi komission
ehdotuksen, että Liettua ottaisi euron käyttöön 1. tammikuuta 2015.
Ukraina

29.

Eurooppa-neuvosto, joka palauttaa mieleen 6. maaliskuuta ja 27. toukokuuta annetut valtiontai hallitusten päämiesten julkilausumat Ukrainasta, 21. maaliskuuta annetut Eurooppaneuvoston päätelmät sekä 23. kesäkuuta annetut ulkoasianneuvoston päätelmät Ukrainasta,
ilmaisee tukensa viime viikolla esitetylle presidentti Porošenkon rauhansuunnitelmalle. Se
panee merkille Venäjän presidentin ilmoituksen rauhansuunnitelman periaatteellisesta
tukemisesta ja liittoneuvoston päätöksen, jolla peruutetaan lupa käyttää Venäjän joukkoja
sotilaalliseen väliintuloon Ukrainassa.

30.

Eurooppa-neuvosto pitää valitettavana, että tulitauko, jota Ukrainan viranomaiset ovat
noudattaneet, ei ole johtanut sotilaallisten vihamielisyyksien täydelliseen lopettamiseen. Sen
vuoksi se kehottaa kaikkia osapuolia sitoutumaan aidosti rauhansuunnitelman
täytäntöönpanoon ja lopettamaan sotilaalliset toimet pysyvästi. Se kehottaa Venäjän
federaatiota käyttämään aktiivisesti vaikutusvaltaansa laittomia aseellisia ryhmiä kohtaan ja
pysäyttämään aseiden ja taistelijoiden virran rajan yli, jotta tilanteen lieventämisessä
saavutettaisiin nopeita ja konkreettisia tuloksia. Eurooppa-neuvosto tukee
rauhansuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvää Etyjin tarkkailutehtävää sekä Etyjin roolia
tulitauon tukemisessa ja tehokkaan rajavalvonnan luomisessa.

31.

Eurooppa-neuvosto vahvistaa uudelleen sitoutumisensa Ukrainan taloudellisen
vakautusprosessin tukemiseen ja on tyytyväinen kahteen komission äskettäin suorittamaan
huomattavaan, yhteensä 750 miljoonan euron maksuun valtiorakenteiden kehittämistä
koskevan sopimuksen ja makrotaloudellisen rahoitusavun puitteissa. Tässä yhteydessä
Eurooppa-neuvosto odottaa kiinnostuneena avunantajien korkean tason Ukrainakoordinointikokousta, joka on määrä pitää Brysselissä 8. heinäkuuta.
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32.

Ottaen huomioon maaliskuussa antamansa päätelmät ja päätöksen olla tunnustamatta Krimin
ja Sevastopolin laitonta liittämistä Venäjän federaatioon Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen
työhön, jota komissio on tehnyt tämän politiikan soveltamiseksi, ja päätökseen kieltää
sellaisten tavaroiden tuonti Krimiltä ja Sevastopolista, joilla ei ole Ukrainan
alkuperätodistusta.

33.

Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen, että Euroopan komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto
ja jäsenvaltiot ovat ryhtyneet valmistelemaan kohdennettuja toimenpiteitä Eurooppaneuvoston maaliskuussa esittämän pyynnön mukaisesti, jotta lisätoimiin voidaan ryhtyä
viipymättä. Tämän osalta Eurooppa-neuvosto odottaa, että seuraavat toimet toteutetaan
maanantaihin 30. kesäkuuta mennessä:
•

Päästään sopimukseen Etyjin seurannassa olevasta tarkastusjärjestelmästä, jolla
tarkkaillaan tulitaukoa ja rajavalvonnan toimivuutta.

•

Palautetaan kolme rajatarkastusasemaa (Izvarino, Dolžanski ja Krasnopartizansk)
Ukrainan viranomaisille.

•

Vapautetaan panttivangit, mukaan lukien kaikki Etyjin tarkkailijat.

•

Käynnistetään presidentti Porošenkon rauhansuunnitelman täytäntöönpanon
yksityiskohtia koskevat neuvottelut.

Neuvosto arvioi tilannetta ja tekee tarvittaessa asianmukaiset päätökset. Eurooppa-neuvosto
korostaa olevansa valmis kokoontumaan uudelleen milloin tahansa päättämään uusista
merkittävistä rajoittavista toimenpiteistä.

**********

34.

Eurooppa-neuvosto vahvisti Albaniasta 24. kesäkuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät.
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LIITE I
UNIONIN STRATEGINEN OHJELMA MUUTOKSEN AIKOINA
Toukokuussa 2014 pidetyt Euroopan parlamentin vaalit avaavat uuden lainsäädäntökauden. Tämä
poliittinen uudistuminen osuu ajankohtaan, jona jäsenvaltiot alkavat nousta vuosia kestäneestä
talouskriisistä ja kansalaisten politiikkaa kohtaan tuntema pettymys on kasvanut. Nyt on oikea aika
määritellä, mihin haluamme unionin keskittyvän ja miten toivomme sen toimivan.
Eurooppa-neuvosto sopi tänään viidestä laajasta prioriteetista, jotka ohjaavat Euroopan unionin
työtä seuraavina viitenä vuotena: vahvemmat taloudet, joissa on enemmän työpaikkoja;
voimaannuttamaan ja suojelemaan kykenevät yhteiskunnat; turvattu tulevaisuus energia- ja
ilmastoasioissa; luotettava perusvapauksien alue; tehokas yhteinen toiminta maailmassa.
Toiminta näillä aloilla on ratkaisevan tärkeää, sillä yhteiskunnillamme on edessään merkittäviä
haasteita. Vaikka Euroopan elpyminen on pääsemässä vauhtiin, työttömyys – erityisesti
nuorisotyöttömyys – on edelleen suurin huolemme ja eriarvoisuus on kasvussa. Samaan aikaan
maailmantalous on nopean muutoksen kourissa. Digitaaliaikana innovointi-, osaamis- ja
markkinakilpailu pakottaa kaikki jäsenvaltiot ennakoimaan kehitystä ja mukautumaan siihen, jotta
ne voisivat menestyä. Niukat luonnonvarat, energiakustannukset ja ilmastonmuutoksen vaikutukset
merkitsevät suuria haasteita; Euroopan nykyinen energiariippuvuus on heikkous.
Radikalisoituminen ja ääriliikkeet huolestuttavat eri puolilla maailmaa. Geopoliittista vakautta edes
omilla rajoillamme ei voida pitää itsestään selvänä. Väestönkehitys asettaa haasteita, sillä ikääntyvä
väestö lisää hyvinvointijärjestelmiimme kohdistuvaa painetta ja laittomat muuttovirrat vaativat
yhteisiä ratkaisuja ja yhteisesti sovittuja toimia.
Tätä taustaa vasten unionin tulevien vuosien työn ensisijaisena tarkoituksena on oltava
yhteiskuntien varustaminen tulevaisuutta varten ja luottamuksen vahvistaminen.
Euroopan mailla on ainutlaatuinen tilaisuus ohjata muutoksia – sekä yksin että kollektiivisesti
unionina. Moninaisuutemme on voimavara ja yhtenäisyytemme lisää vahvuutta. Unionissamme on
erilaisia yhteistyön ja integraation asteita. Laajentumispolitiikkamme edistää koko ajan demokratiaa
ja vaurautta.
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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti unionin on keskityttävä toiminnassaan
aloihin, joilla sillä on todellista merkitystä. Sen olisi pidätyttävä toimimasta silloin, kun jäsenvaltiot
voivat saavuttaa samat tavoitteet paremmin. Unionin uskottavuus riippuu sen kyvystä varmistaa
päätösten ja sitoumusten asianmukainen noudattaminen. Tämä edellyttää vahvoja ja uskottavia
toimielimiä, mutta myös kansallisten parlamenttien tiiviimpi osallistuminen on eduksi. Huomiota
olisi kiinnitettävä ennen kaikkea konkreettisiin tuloksiin seuraavilla viidellä alalla.

1. Työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn unioni
Jäsenvaltiot ovat selviytymässä nykyisen sukupolven syvimmästä talouskriisistä. Näemme
ponnistelujen ja uudistusten tuottavan tuloksia. Vielä ei kuitenkaan pystytä täyttämään
edellisvuosien lupauksia. Ratkaistavana on merkittäviä haasteita: hidas kasvu, korkea työttömyys,
riittämättömät julkiset ja yksityiset investoinnit, makrotalouden epätasapaino, julkinen velka ja
kilpailukyvyn puute. Noudatamme vakaus- ja kasvusopimusta. Unionin kaikkien talouksien on
jatkettava rakenneuudistusten toteuttamista. Yhteinen vahvuutemme riippuu hyvin selkeästi kunkin
yksittäisen maan onnistumisesta. Tästä syystä unionin on rohkeasti pyrittävä edistämään kasvua,
lisäämään investointeja, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja kannustamaan kilpailukykyä
edistäviä uudistuksia. Jotta tässä onnistuttaisiin, nykyisen vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöihin
sisältyvää joustoa on myös käytettävä täysin hyödyksi.
Eurooppa 2020 -strategian tuleva väliarviointi on hyvä tilaisuus linjata se täysin tämän strategisen
ohjelman mukaiseksi.
Sen vuoksi seuraaviksi viideksi vuodeksi asettamamme unionin prioriteetit ovat seuraavat:
•

Hyödynnetään täysimääräisesti sisämarkkinoiden potentiaali sen kaikissa
ulottuvuuksissa: toteutetaan tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinat, ja toteutetaan digitaaliset
sisämarkkinat vuoteen 2015 mennessä.

•

Edistetään yrittäjyyttä ja työpaikkoja luovaa ilmapiiriä varsinkin pk-yritysten kohdalla:
helpotetaan rahoituksen ja investointien saantia; varmistetaan toimivampi finanssialan
sääntely; parannetaan työmarkkinoiden toimintaa ja siirretään verotuksen painopistettä pois
työn verotuksesta; vähennetään tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja säännösten
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia kohdennetusti huolehtien kuluttajien ja
työntekijöiden suojelusta sekä terveys- ja ympäristönäkökohdista.
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•

Investoidaan ja valmistellaan talouksiamme tulevaisuutta varten: vastataan asianmukaista
huomiota vaille jääneisiin investointitarpeisiin, jotka liittyvät liikenne-, energia- ja
televiestinnän infrastruktuureihin sekä energiatehokkuuteen, innovointiin, tutkimukseen,
osaamiseen ja koulutukseen; käytetään EU:n rakennerahastoja täysin hyödyksi; tarjotaan
oikeanlainen yksityisen ja julkisen rahoituksen yhdistelmä ja helpotetaan pitkän aikavälin
investointeja; käytetään ja kehitetään rahoitusvälineitä, kuten Euroopan investointipankin
välineet, erityisesti pitkän aikavälin hankkeisiin; luodaan oikeanlainen sääntelykehys pitkän
aikavälin investoinneille.

•

Vahvistetaan unionin maailmanlaajuista vetovoimaa vahvan ja kilpailukykyisen teollisen
perustan ja vireän maatalouden omaavana tuotanto- ja investointipaikkana, ja saatetaan
keskinäisen ja vastavuoroisen hyödyn ja avoimuuden hengessä päätökseen neuvottelut
kansainvälisistä kauppasopimuksista, TTIP mukaan lukien, vuoteen 2015 mennessä.

•

Tehdään talous- ja rahaliitosta entistä vankempi ja kestävämpi vakaus- ja kasvutekijä:
vahvistetaan euroalueen ohjausta ja hallintaa ja lisätään talouspolitiikkojen koordinointia,
lähentämistä ja solidaarisuutta, ja samalla kunnioitetaan sisämarkkinoiden eheyttä ja
säilytetään niiden läpinäkyvyys ja avoimuus euroalueen ulkopuolisia EU-maita kohtaan.
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2. Kaikkia kansalaisiaan voimaannuttava ja suojeleva unioni
Eurooppalaiset ovat hyötyneet mahdollisuuksista, joita talouksien yhdentäminen ja avoimet rajat
ovat tarjonneet, mutta niiden edut eivät aina ole välittömästi kaikkien konkreettisesti havaittavissa.
Monet kokevat tai pelkäävät köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Unionin on edelleen tehtävä
sitä, missä se on hyvä, ja jatkettava mahdollisuuksien avaamista. Se on kuitenkin myös nähtävä ja
koettava suojelijana. Ihmiset odottavat EU:n puolustavan heidän etujaan ja pitävän uhkat loitolla,
mutta myös kunnioittavan heidän identiteettiään ja yhteisöön kuulumisen tunnettaan. Unionin on
oltava ulospäin vahvempi ja sisältä huolehtivampi.
Hyvinvointijärjestelmistään vastaavien jäsenvaltioiden toimivaltaa kunnioittaen asetamme siksi
unionille seuraavat prioriteetit tulevien viiden vuoden ajaksi:
•

Autetaan kaikkia kehittämään osaamistaan ja käyttämään kykyjään ja
mahdollisuuksiaan elämässä: vauhditetaan nuorisotyöttömyyden torjuntaa, erityisesti
työelämän tai koulutuksen keskeyttäneiden nuorten osalta; edistetään modernin talouden ja
elinikäisen oppimisen kannalta oikeanlaista osaamista; helpotetaan työntekijöiden
liikkuvuutta etenkin aloilla, joilla on jatkuva työvoimapula tai osaamisen kohtaanto-ongelma;
suojellaan unionin neljän perusoikeuden joukkoon kuuluvaa kaikkien EU:n kansalaisten
oikeutta liikkua vapaasti sekä oleskella ja työskennellä muiden jäsenvaltioiden alueella –
myös mahdollisilta väärinkäytöksiltä ja vilpiltä.

•

Taataan oikeudenmukaisuus: torjutaan veropetoksia ja veronkiertoa, jotta kaikki
maksaisivat oikeudenmukaisen osuutensa.

•

Autetaan varmistamaan, että kaikissa yhteiskunnissamme on omat turvaverkkonsa
muuttuvia tilanteita ja eriarvoisuuden vähentämistä varten, ja sosiaalisen suojelun
järjestelmät, jotka ovat tehokkaita, oikeudenmukaisia ja tulevaisuuteen soveltuvia;
inhimilliseen pääomaan ja yhteiskuntarakenteeseen investoiminen on myös keskeinen tekijä
Euroopan talouden vaurauden kannalta pitkällä aikavälillä.
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3. Energiaunionia kohti soveltaen kauaskantoista ilmastopolitiikkaa
Geopoliittiset tapahtumat, maailmanlaajuinen energiakilpailu ja ilmastonmuutoksen vaikutukset
ovat panemassa käyntiin energia- ja ilmastostrategiamme uudelleenarviointia. Meidän on vältettävä
tilannetta, jossa Eurooppa on näin suuressa määrin riippuvainen polttoaineiden ja kaasun tuonnista.
Jotta energiamme tulevaisuus olisi täysin hallinnassa, haluamme luoda energiaunionin, jossa
pyritään kohtuuhintaiseen, turvalliseen ja kestävään energiaan. Energiatehokkuus on keskeistä,
koska halvinta ja puhtainta energia on silloin, kun sitä ei kuluteta.
Ottaen huomioon tämän haasteen tulevien viiden vuoden energia- ja ilmastopolitiikoissamme on
painotettava seuraavia:
•

kohtuuhintainen energia yrityksille ja kansalaisille: hillitään energian kysyntää
energiatehokkuutta parantamalla; saatetaan yhdennettyjen energiamarkkinoidemme
toteuttaminen päätökseen; etsitään tapoja lisätä unionin neuvotteluvoimaa; lisätään
kaasumarkkinoiden avoimuutta; vauhditetaan tutkimusta, kehitystä ja Euroopan teollisen
perustan vahvistamista energia-alalla;

•

turvallinen energia kaikille maillemme: nopeutetaan energiansaannin ja reittien
monipuolistamista myös käyttämällä uusiutuvia, turvallisia ja kestäviä sekä muita
kotoperäisiä energialähteitä keinona vähentää energiariippuvuutta etenkin yhdestä
yksittäisestä lähteestä tai toimittajasta; kehitetään tarvittavaa infrastruktuuria, kuten
siirtoverkkoja; tarjotaan julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille oikea suunnittelukehys
keskipitkän ja pitkän aikavälin investointipäätösten tekemistä varten;

•

vihreä energia: jatketaan ilmaston lämpenemisen torjuntatoimien johtamista ennen Pariisissa
järjestettävää Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen vuoden 2015
osapuolikonferenssin kokousta ja sen jälkeen, myös asettamalla vuodelle 2030
kunnianhimoiset tavoitteet, jotka ovat tarkoin vuodelle 2050 sovittujen EU:n tavoitteiden
mukaisia.
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4. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden unioni
Kansalaiset odottavat hallituksiltaan oikeudenmukaisuutta, suojelua ja tasapuolisuutta sekä
perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen täysimääräistä kunnioittamista. Näiden odotusten
täyttäminen edellyttää myös EU:n yhteisiä, perusoikeuksiemme mukaisia toimia. Sellaiset
valtioiden rajat ylittävät ilmiöt kuin terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus vaativat yhteistyön
tiivistämistä EU:ssa. Sitä vaativat myös oikeudelliset asiat, koska yhä enemmän ihmiset
opiskelevat, työskentelevät, harjoittavat liiketoimintaa, solmivat avioliittoja ja saavat lapsia useissa
maissa yhden maan sijasta. Toinen tulevien vuosien haaste on muuttovirtojen hallinta. Suuressa
osassa maailmaa vallitsevan epävakauden ja köyhyyden seurauksena sekä väestönkehityksen
johdosta muuttoliike kasvaa. Asian käsittelyyn tarvitaan yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista
vastuunjakoa.
Sen vuoksi seuraaviksi viideksi vuodeksi asettamamme unionin prioriteetit ovat seuraavat:
•

Tehostetaan muuttoliikkeen hallintaa kaikilta osin: vastataan erityisosaamisen tarpeeseen
ja houkutellaan lahjakkuuksia; puututaan määrätietoisemmin laittomaan muuttoliikkeeseen
muun muassa parantamalla yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, myös takaisinotossa;
suojellaan suojelua tarvitsevia henkilöitä vahvan turvapaikkapolitiikan keinoin; vahvistetaan
nykyaikaista rajavalvontaa unionin ulkorajoilla.

•

Ehkäistään ja torjutaan rikollisuutta ja terrorismia: pysäytetään järjestäytynyt rikollisuus,
kuten ihmiskauppa, salakuljetus ja kyberrikollisuus; vastustetaan terrorismia ja
radikalisoitumista ja turvataan samalla perusoikeudet ja -arvot, kuten henkilötietojen suoja.

•

Parannetaan jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä: rakennetaan siltoja erilaisten
oikeusjärjestelmien ja oikeudellisten perinteiden välille; vahvistetaan yhteisiä välineitä, kuten
Eurojustia; tunnustetaan tuomiot vastavuoroisesti, niin että kansalaiset ja yritykset voivat
käyttää helpommin oikeuksiaan kaikkialla unionissa.
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5. Unioni vahvana globaalina toimijana
Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, kuinka nopeasti strateginen ja geopoliittinen ympäristö voi
nykyisin muuttua esimerkiksi unionin itä- ja etelärajalla. EU:n laajassa naapurustossa epävakaus on
nyt poikkeuksellisen suurta. Toisaalta koskaan ei ole ollut tärkeämpää saada EU:n kumppanit
mukaan käsittelemään yhteistä tai globaalia etua koskevia kysymyksiä. Euroopan unionin suurempi
panos maailman asioihin on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme puolustaa etujamme ja arvojamme ja
suojella kansalaisia.
Seuraavat ulkopoliittiset prioriteetit ovat siksi olennaisia lähivuosina:
•

Maksimoidaan EU:n vaikutusvalta: varmistetaan jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopoliittisten
tavoitteiden johdonmukaisuus ja parannetaan EU:n ulkoisen toiminnan koordinointia ja
johdonmukaisuutta sellaisilla keskeisillä aloilla kuin kauppa, energia, oikeus- ja sisäasiat,
kehitys ja talouspolitiikka.

•

Toimitaan vahvana kumppanina naapurustossa: edistetään vakautta, vaurautta ja
demokratiaa unionia lähinnä sijaitsevissa maissa, Euroopan mantereella, Välimeren alueella,
Afrikassa ja Lähi-idässä.

•

Otetaan globaalit strategiset kumppanimme, erityisesti transatlanttiset kumppanimme,
mukaan käsittelemään monia erityyppisiä kysymyksiä – kaupasta ja kyberturvallisuudesta
ihmisoikeuksiin sekä konfliktinestoon, asesulkuun ja kriisinhallintaan – kahdenvälisesti ja
monenvälisillä foorumeilla.

•

Kehitetään turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä, jotta voimme täyttää sitoumuksemme ja
tehtävämme maailmanlaajuisesti: vahvistetaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa
Natoa täydentäen; varmistetaan, että jäsenvaltiot pitävät yllä ja kehittävät tarvittavia siviilialan
ja sotilaallisia suorituskykyjä, niiden yhteinen kehittäminen ja käyttö mukaan lukien;
vahvistetaan eurooppalaista puolustusteollisuutta.

*****
_____________________
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Päätelmät – 26. ja 27. kesäkuuta 2014

LIITE II

EUROOPPA-NEUVOSTON HYVÄKSYMÄT ASIAKIRJAT

•

Neuvoston selvitys vuoden 2014 maakohtaisista suosituksista, hyväksytty 24. kesäkuuta 2014

•

Neuvoston päätelmät Albaniasta, annettu 24. kesäkuuta 2014

•

Euroopan unionin merellinen turvallisuusstrategia

•

Neuvoston päätelmät EU:n julkista kehitysapua koskevasta vuosikertomuksesta, annettu
19. toukokuuta 2014
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