
Kokoomuksen puoluehallitukselle 

Puoluekokousaloite 2022:   EU:n liittyminen Naton jäseneksi. 

EU on onnistunut hyvin rauhan turvaamisessa jäsenmaiden kesken sekä sisämarkkinoiden 
avoimuuden ja vapauksien toteuttamisessa. EU on merkittävä globaali toimija 
kauppapolitiikassa. EU on sen sijaan onnistunut huonommin ulkopolitiikassa. 
Turvallisuuspolitiikassa EU:lla ei tosiasiassa ole roolia. 

EU:n perussopimuksen mukaan EU harjoittaa yhteistä ulkopolitiikkaa. EU:n tapa toimia 
ulkopolitiikassa muistuttaa pitkälti kansainvälisten organisaatioiden, ei valtioiden liiton, 
diplomatiaa. Sen ydintä ovat moraaliset kannanotot, jotka usein tehdään pienimmän 
yhteisen nimittäjän metodilla. Ulkopolitiikkaansa EU voi tukea taloudellisella tuella ja 
kaupan rajoitteilla, sanktioilla. 

EU on asettanut tavoitteekseen yhteisen turvallisuuspolitiikan luomisen. EU:lla on yhteisen 
solidaarisuuden artikla 42.7 jäsenmaahan kohdistuvan sotilaallisten hyökkäyksen varalle. 
Jäsenmailla on moraalinen velvollisuus antaa apua, mutta jokainen jäsenmaa täysin 
itsenäisesti harkitsee avun antamisen tavan ja määrän. Suomi vaati 2003 velvoitteen 
heikentämistä liittoutumattomien maiden osalta. 

Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan edellyttää EU:lta sen turvallisuuspolitiikan 
uudelleenarviointia. EU on hyväksynyt maaliskuussa strategisen kompassin, jonka ydin on 
5000 miehen nopean toiminnan yksikön muodostaminen ja strategisen kumppanuuden 
vahvistaminen Naton ja YK:n kanssa. Tämänkään jälkeen EU:lla ei voida katsoa olevan 
ratkaisevaa merkitystä jäsenmaiden turvallisuuden takaamisessa. 

Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen lähestyessä USA ja Britannia toimivat tehokkaasti 
Ukrainan puolustuksen vahvistamiseksi. EU maiden keskuudessa sen sijaan reagointi 
tapahtui hitaasti. Ongelmana EU:n päätöksenteossa on kahden entisen suurvallan Saksan 
ja Ranskan tarve löytää omaa USA:sta poikkeavaa rooliaan. Tämä välittyy EU:n toimintaan 
ja vaikeuttaa läntistä koordinaatiota. EU pyrkii nimenomaisesti profiloitumaan EU:na. 
Tietoisena EU:n päätöksenteon vaikeudesta Venäjä pyrkii tietoisesti hajottamaan EU:n 
yhteistä rintamaa. 

EU:n väestö on 447m ja Venäjän 144m henkilöä. EU maiden puolustusmenot ovat 170 
mrd€ ja Venäjän 54 mrd€ vuodessa. Silti amerikkalaiset ovat joutuneet tulemaan 
ratkaisemaan Bosnian, Jugoslavian Kosovon sekä Isisin aiheuttamia kriisejä. Itäisen 
Euroopan maat pyrkivät sitouttamaan USA:a ja Britanniaa, ei EU:a, oman puolustuksensa 
turvaamiseen. 



Jotta koko läntisellä Euroopalla olisi yhteinen todellinen puolustus, jotta samoja toimintoja 
ei tehottomasti tehdä useammassa organisaatiossa ja jotta päätökset tehdään pöydässä, 
jossa puheiden sijasta taataan todelliset turvatakeet (Naton artikla 5), tulisi EU:n siirtää 
oman turvallisuuspolitiikkansa harjoittaminen Natossa tehtävään yhteiseen 
pohjoisatlanttiseen päätöksentekoon. EU:n tulisi hakea Naton jäseneksi. EU:n 
perussopimukseen tulisi kirjata, että EU harjoittaa yhteistä turvallisuuspolitiikkaa Naton 
jäsenenä Natossa tehtävillä päätöksillä pohjoisatlanttisen solidaarisuuden hengessä. 

Tämän politiikan vahvistamiseksi olisi luonnollista ja johdonmukaista, että kaikki EU:n 
jäsenmaat liittyisivät myös Naton jäseniksi. 

Tällä ratkaisulla turvattaisiin yhteinen läntinen rintama läntisen Euroopan puolustuksessa. 
EU koordinoisi jäsentensä päätöksentekoa Naton päätöksenteossa, mutta EU:n elimissä ei 
tehtäisi Naton turvallisuuspolitiikkaa koskevia päätöksiä. Eurooppalaiset Naton jäsenmaat 
ottaisivat enemmän vastuuta puolustuksestaan ja tuloksena olisi samalla 
eurooppalaisempi Nato. EU sitoutuisi varsinkin ottaen huomioon Euroopan historia 
hyvään yhteistyöhön USA:n ja Britannian kanssa. Tämän lisäksi Nato voisi antaa 
toimenpidepyyntöjä EU:lle Naton turvallisuuspoliittisten toimien vahvistamiseksi 
turvallisuudelle keskeisillä aloilla kuten kauppa- ja energiapolitiikassa. 

Tampereen Tulevaisuuskokous esittää puoluekokoukselle, että 

 puoluekokous velvoittaa eduskuntaryhmää toimimaan EU:n   
 peruskirjan muuttamiseksi siten, että EU hakee Naton jäseneksi ja   
 harjoittaa  turvallisuuspolitiikkaa Naton jäsenenä Natossa tehtävillä   
 päätöksillä. 

 Tampereella 1.4.2022 

 Tampereen Tulevaisuuskokoomus


