LEHDISTÖTIEDOTE

MINISTEREILLE ESITELTIIN YHTEISIIN SOTILASVOIMAVAROIHIN LIITTYVIÄ
UUSIA MAHDOLLISUUKSIA HAJANAISEN EUROOPPALAISEN
PUOLUSTUSYMPÄRISTÖN YHTENÄISTÄMISEKSI
Bryssel 20. marraskuuta 2020 Puolustuksen koordinoidusta vuosittaisesta tarkastelusta (CARD)
laadittu raportti on ensimmäinen yleiskatsaus eurooppalaiseen puolustusympäristöön. Siinä
määritetään keskeisiä tapoja tehdä eurooppalaista puolustusyhteistyötä sekä 55 uutta
mahdollisuutta, joiden avulla maat voivat kehittää puolustusvoimavarojaan yhdessä. Raportissa
suositellaan, että yhteisissä eurooppalaisissa kehitystoimissa keskitytään kuuteen uuden
sukupolven voimavaraan, joilla on suuri vaikutus. Tarkastelusta ilmenee myös, että
eurooppalaiselle puolustusympäristölle on ominaista huomattava hajanaisuus ja vähäiset
investoinnit yhteistyöhön.
Euroopan puolustusvirasto (EDA) esitteli tänään EDA:n jäsenvaltioiden puolustusministereille
puolustuksen koordinoidusta vuosittaisesta tarkastelusta (CARD) laaditun ensimmäisen raportin. Se
on tehty tiiviissä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja EU:n sotilasesikunnan (EUSE)
kanssa viimeisten 12 kuukauden aikana.
Viraston pääjohtaja, korkea edustaja / varapuheenjohtaja Josep Borrell kertoi taustaa ensimmäisestä
ja ainutlaatuisesta yleiskatsauksesta, jossa tarkastellaan kaikkien Euroopan puolustusviraston 26
jäsenvaltion kansallisten puolustussuunnitelmien ja voimavarojen kehittämistoimia: ”Tämä on tulosta
syvällisestä vuoropuhelusta EU:n tasolla kansallisen puolustuksen suunnittelijoiden kanssa. Siinä
käsitellään alueita, joilla jäsenvaltioilla on paljon mahdollisuuksia eurooppalaiseen
puolustusyhteistyöhön ja joilla jäsenvaltioiden joukot voisivat nykyaikaistaa kalustoaan ja parantaa
yhteentoimivuuttaan, muun muassa YTPP-tehtävissä ja -operaatioissa.”

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA YHDESSÄ
Raportti perustuu jäsenvaltioiden omiin suunnitelmiin ja vuoropuheluun kansallisen puolustuksen
suunnittelijoiden kanssa. Siinä määritetään selkeitä mahdollisuuksia monikansalliseen yhteistyöhön ja
yksilöidään 55 mahdollisuutta kaikilla armeijan toiminta-aloilla. Niitä ovat maa (17), ilma (14), meri
(12), kybertoimintaympäristö (3), avaruus (4) sekä yhteiset tehtävät ja toimintakykyä tehostavat
tekijät (5). Raportin mukaan niistä monilla voi olla huomattava vaikutus eurooppalaisia voimavaroja
koskevaan ympäristöön, niistä voi olla hyötyä operaatioissa ja ne voivat tukea EU:n strategista
riippumattomuutta. Lisäksi siinä on 56 muuta suositusta asiaan liittyvistä tutkimuksen ja teknologian
(T&T)yhteistyömahdollisuuksista. Jäsenvaltiot hyväksyivät CARD-jakson suositukset Euroopan
puolustusviraston ministerijohtokunnan tämänpäiväisessä kokouksessa.
Raportissa määritetään kuusi seuraavan sukupolven voimavaraa keskeisiksi aloiksi, joihin
jäsenvaltioiden pitäisi keskittää voimavaroja koskevat toimenpiteet. Näillä aloilla on suuret
mahdollisuudet lisätä EU:n ja sen jäsenvaltioiden operatiivista suorituskykyä lyhyellä ja keskipitkällä
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aikavälillä sekä varmistaa teollisuuden tietotaito. Kyseisillä aloilla katsotaan olevan hyvät
mahdollisuudet yhteistyöhön, joka perustuu jäsenvaltioiden omiin näkökulmiin ja johon maat voisivat
osallistua laajasti järjestelmien ja osajärjestelmien tasolla. Nämä kuusi keskeistä alaa ovat seuraavat:
Taistelupanssarivaunut
–
CARD-raportissa
suositellaan
seuraavan
sukupolven
taistelupanssarivaunujen yhteistä kehittämistä ja hankintaa pitkällä aikavälillä (käyttöönotto 2030luvun puolivälissä) ja nykyisten voimavarojen yhteistä nykyaikaistamista ja päivityksiä lyhyellä
aikavälillä. Jos jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä päivittämisessä ja toimivat yhdessä uusien
panssarivaunujen käyttöönotossa, tyyppejä ja malleja voidaan vähentää 30 prosenttia 2030-luvun
puoliväliin mennessä. Maista 11 ilmaisi olevansa kiinnostunut yhteistyöstä.
Eurooppalainen pinta-alusluokan partiovene – CARD-raportissa suositellaan rannikolla ja avomerellä
käytettävien partioveneiden vaihtamista seuraavan kymmenen vuoden aikana sekä EU:n laajuisen
toimintamallin kehittämistä merialan modulaarisia alustoja varten. Raportissa havaittiin
mahdollisuuksia yhteistyöhön yhteisissä kaupallisesti saatavilla olevien tuotteiden hankinnoissa,
samanlaisten alusten yhteisessä logistiikassa ja yhteisissä tulevissa toimintavaatimuksissa. Seitsemän
jäsenvaltioita ilmaisi olevansa kiinnostunut yhteistyöstä.
Sotilasjärjestelmät – CARD-raportissa suositellaan sotilasjärjestelmien nykyaikaistamista lyhyellä
aikavälillä nykyisten järjestelmien yhteisillä hankinnoilla. Tämä koskee muun muassa vaatimusten
yhdenmukaistamista ja käyttäjäryhmän kehittämistä yhteisiä IT-työkaluja käyttäviä yhteisiä
virtuaalisia koulutustapahtumia ja harjoituksia varten. Pitkällä aikavälillä raportissa suositellaan
yhteisen jaetun arkkitehtuurin kehittämistä kaikkia osajärjestelmiä varten 2020-luvun puoliväliin
mennessä uusinta teknologiaa käyttämällä. Kymmenen maata ilmaisi olevansa kiinnostunut
etenemään yhteistyössä.
UAS-torjunta / taistelualueen eristämiskyky – CARD-raportissa suositellaan kehittämään
eurooppalaisia voimavaroja miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien (UAS) torjunnassa joukkojen
omasuojan parantamiseksi sekä edistämään eurooppalaisen standardin laatimista taistelualueen
eristämiskykyä (A2/AD) varten. CARD-raportissa todetaan, että taistelualueen eristämiskykyä
koskevista voimavaroihin liittyvistä eurooppalaisista toimintamalleista on nyt tehtävä päätös:
voimavaroja joko kehitetään yhteistoiminnassa tai eurooppalaisten joukkojen voimavaroja ei kehitetä.
Avaruuspuolustus – CARD-raportissa suositellaan avaruuspuolustusta koskevan eurooppalaisen
toimintamallin kehittämistä, jotta avaruuspalvelujen käytettävyyttä sekä omaisuuden suojelua
avaruudessa voidaan parantaa. Koska kyse on kehittyvästä operatiivisesta alasta, yhteistoiminnan
lisääminen edistäisi puolustusministeriöiden osallistumista ja parantaisi sotilaallisten vaatimusten
tunnustamista EU:n tasolla toteutettavissa laajemmissa avaruusohjelmissa.
Sotilasvoimavarojen liikkuvuuden parantaminen – CARD-raportissa suositellaan kaikille
jäsenvaltioille aiempaa aktiivisempaa osallistumista sotilasvoimavarojen liikkuvuutta koskeviin
ohjelmiin. Tämä koskee erityisesti ilma- ja merikuljetuksia, logistisia välineitä ja asiaan liittyvien ITjärjestelmien ja -prosessien sietokyvyn lisäämistä hybridisodankäynnin olosuhteissa. Tässä on
tavoitteena 2020-luvun puoliväli.
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EUROOPPALAINEN PUOLUSTUSYMPÄRISTÖ
Raportissa todetaan, että eurooppalaiselle puolustusympäristölle on ominaista hajanaisuus ja
epäyhtenäisyys. Lisäksi puolustusyhteistyön menot jäävät paljon alle sovittujen yhteisten
vertailuarvojen. Tämä koskee sotilasvoimavarojen kehittämistä, tutkimus- ja teknologiatoimia,
puolustusteollisuuden tukea ja operatiivisia näkökohtia. Raportissa todetaan, että
puolustusmenoissa, -suunnittelussa ja -yhteistyössä tarvitaan jatkuvia pitkän aikavälin toimenpiteitä,
jotta kalliista hajanaisuudesta päästäisiin eroon ja jotta voitaisiin hyötyä yhteisvaikutuksista ja
armeijoiden yhteentoimivuuden paranemisesta. CARD-analyysissa todetaan lisäksi seuraavaa:
o

Sotilaskaluston tyyppien suuri moninaisuus ja nykyaikaistamisen ja yhteentoimivuuden eri
tasot aiheuttavat eurooppalaisen ympäristön hajanaisuutta ja epäjohdonmukaisuutta. Tämä
vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden joukkojen tehokkaaseen yhteistoimintakykyyn.

o

Sitoutuminen YTPP-tehtäviin ja -operaatioihin on erittäin vähäistä, ja jäsenvaltioiden välillä on
suuria eroja osallistumisen tasossa ja yleisissä operatiivisissa toimissa.

o

CARD-raportissa määritetyillä yhteistyöaloilla voitaisiin saada merkittävää hyötyä
käsittelemällä jäsenvaltioiden ilmoittamia kansallisia painopistealoja, koska niiden
suunnitelmia ja etuja voitaisiin sovittaa yhteen. Ajan myötä tästä saataisiin huomattavaa
operatiivista etua, erityisesti silloin, kun jäsenvaltiot lähettävät ja johtavat joukkoja yhdessä.

YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN
CARD voi johtaa uusiin yhteistyöhankkeisiin, joita jäsenvaltiot käynnistävät eri muodoissa – PRY:ssä,
EDA:n yhteydessä tai muissa kahdenvälisissä tai monikansallisissa järjestelmissä. Tämä edellyttää, että
jäsenvaltiot päättävät edistää näitä hankkeita. Koko raportti ja sen havainnot on jaettu jäsenvaltioille.
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TIETOA TOIMITTAJILLE
1) Lehdistötiedote on saatavilla 23:lla EU:n kielellä.
2) Tiedote, jossa on lisätietoa CARD-kertomuksessa suositelluista kuudesta keskeisestä alasta
3) CARD-raportti sekä sen tiivistelmä ovat saatavana täällä
4) Video CARD-menettelyn toiminnasta
5) Verkkouutisia EDA:n johtokunnasta
6) Euroopan puolustusvirastoon ja CARD-menettelyyn osallistuu 26 EU:n jäsenvaltiota (Tanska ei
ole jäsen).
7) Euroopan puolustusvirasto (EDA), eurooppalaisen puolustusyhteistyön keskus:
i.

EDA perustettiin vuonna 2004 tukemaan ja edistämään puolustusyhteistyötä
Euroopassa. Siitä on kehittynyt paikka, jossa maat voivat halutessaan kehittää
puolustusvoimavarojaan yhteistoiminnassa.

ii.

EDA:n asiantuntemus ja toimet kattavat koko yhteistyön kentän: vaatimusten
yhdenmukaistamisesta operatiivisten voimavarojen toimittamiseen, tutkimuksesta ja
teknologiasta (T&T) sekä innovoinnista teknologiademonstraatioiden laatimiseen,
koulutuksesta ja harjoituksista YTPP-operaatioiden tukemiseen.

iii.

EDA toimii myös tiiviisti yhdessä eurooppalaisen puolustusteollisuuden kanssa, jotta
Euroopan puolustusteknologian ja -teollisuuden perustaa voidaan parantaa sekä
vahvistaa teollisuutta ja lisätä sen kilpailukykyä.

iv.

Viraston rooli ja vaikutus ovat kasvaneet jatkuvasti, erityisesti EU:n globaalistrategian
täytäntöönpanon (2016) myötä. Sen perusteella jäsenvaltiot myös vahvistivat
viraston tehtävää vuonna 2017.

8) Lisätietoa saa seuraamalla sosiaalisessa mediassa #EUdefence ja käymällä viraston
verkkosivustolla osoitteessa www.eda.europa.eu.

EDA:N YHTEYSTIEDOT TIEDOTUSVÄLINEITÄ VARTEN

Elisabeth Schoeffmann

Paul Quinn

Tiedotusvälineistä ja viestinnästä
vastaava päällikkö
Puh. +32 470 87 01 65

Tiedotusvälineistä ja viestinnästä vastaava virkamies
Puh. +32 2 504 28 24
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