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PERSIANLAHDEN MAAT, IRAN, IRAK JA JEMEN

Euroopan unionilla on yhteistyösopimuksia Persianlahden yhteistyöneuvoston (alueellinen
järjestö, johon kuuluvat Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet
arabiemiirikunnat) ja Jemenin kanssa sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimus Irakin kanssa.
Unionilla ei tällä hetkellä ole sopimuksiin perustuvia suhteita Iraniin, mutta suhteiden
syventämiseen on hyvät mahdollisuudet.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osasto (EU:n ulkoinen toiminta)

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 206 ja 207 artikla
(kauppapolitiikka) sekä 216–219 artikla (kansainväliset sopimukset)

1. PERSIANLAHDEN YHTEISTYÖNEUVOSTO (GCC)

Persianlahden yhteistyöneuvosto (GCC) perustettiin toukokuussa 1981. Ryhmä koostuu yhä
alkuperäisistä jäsenistään (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet
arabiemiirikunnat), ja se on keskeinen väylä EU:n suhteissa näiden kuuden valtion kanssa. EU
ja GCC ovat useaan otteeseen ilmaisseet yhteisen kantansa Lähi-idän ongelmiin.
Persianlahden öljyvaltioissa, jotka tyydyttävät noin 20 prosenttia EU:n energiantarpeesta,
eletään huomattavien sosiaalis-taloudellisten ja poliittisten muutosten aikaa. Nämä uudistukset
etenevät tosin epätasaiseen tahtiin. Arabimaiden kansannousujen vaikutuksia Persianlahden
monarkioihin on hillitty ennaltaehkäisevällä politiikalla – antamalla valtionapua ja lisäämällä
julkisen sektorin työpaikkoja – sekä tukahduttamalla liikehdintää, etenkin Bahrainissa
ja Saudi-Arabian itäisessä maakunnassa. GCC-maat ovat säilyttäneet aktiivisen roolinsa
Lähi-idän diplomatiassa, toisinaan keskenään kilpaillen. Tämä on vaikuttanut Qatarin ja
muiden GCC-maiden välillä meneillään olevaan diplomaattiseen kriisiin. GCC-maat syyttävät
Qataria terroristiryhmien ja uskonnollisten ryhmien tukemisesta (Muslimiveljeskunta mukaan
luettuna), Iraniin kytköksissä olevien ryhmien rahoittamisesta, naapureidensa suvereniteetin
loukkaamisesta ja poliittisten toisinajattelijoiden yllyttämisestä naapurimaissa.
Vaikka EU haluaa kehittää poliittisia suhteitaan alueella, sen ja GCC-maiden suhteet ovat
rajoittuneet lähinnä talouteen ja kauppaan. Osapuolten välinen kauppa on kasvanut tasaisesti
1980-luvulta lähtien. Vuonna 2016 GCC-maat olivat EU:n neljänneksi suurin kauppakumppani
ja unioni oli näiden maiden tärkein kauppakumppani.
EU ja GCC allekirjoittivat vuonna 1988 yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena
on lisätä vakautta tällä strategisesti tärkeällä alueella, edistää poliittisia ja taloudellisia
suhteita, laajentaa taloudellista ja teknistä yhteistyötä ja syventää yhteistyötä energian,
teollisuuden, kaupan ja palvelujen, maa- ja kalatalouden, investointien, tieteen, teknologian
ja ympäristön aloilla. Sopimuksessa määrätään vuotuisista yhteisistä neuvostoista ja
ministerikokouksista ja korkean virkamiestason yhteistyökomiteoista. Huhtikuussa 2016 EU:n
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ja GCC:n yhteistyösekakomitea sopi entistä jäsennellymmän epävirallisen vuoropuhelun
käynnistämisestä kaupan ja investointien alalla. Viimeisin EU:n ja GCC:n yhteinen neuvosto
ja ministerikokous pidettiin heinäkuussa 2016 Brysselissä. Sopimuksessa ei ole mainintaa
parlamentaarisesta elimestä.
EU ja GCC sopivat vuosien 2010–2013 yhteisestä toimintaohjelmasta, joka sisälsi
etenemissuunnitelman yhteistyön tiivistämiseksi tieto- ja viestintätekniikan, ydinturvallisuuden,
puhtaan energian, tutkimuksen ja taloudellisen vuoropuhelun aloilla. Ohjelman uusimista on
kuitenkin lykätty, mikä johtuu pääasiassa siitä, ettei kaupankäyntiin liittyvissä kysymyksissä
ole saavutettu edistystä. Vapaakauppasopimusneuvottelut aloitettiin vuonna 1990, mutta ne
eivät ole edistyneet vuoden 2008 jälkeen, koska vientitulleista ei ole päästy sopimukseen.
Kumppanuusvälineestä (ja sitä edeltäneestä teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden
ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineestä (ICI)) on 1. tammikuuta 2007 alkaen
ollut saatavilla varoja EU:n ja GCC:n välisen yhteistyösopimuksen täytäntöönpanotoimia
varten. GCC-maat kuuluvat myös Erasmus Mundus -ohjelman piiriin.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti antoi 24. maaliskuuta 2011 Euroopan unionin suhteita GCC:hen koskevan
päätöslauselman, jossa kehotettiin perustamaan EU:n sekä GCC:n ja sen jäsenvaltioiden
strateginen kumppanuus. Tämä kanta toistettiin parlamentin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
alueen turvallisuushaasteista ja poliittista vakautta koskevista näkymistä 9. heinäkuuta 2015
antamassa päätöslauselmassa[1]. Parlamentin suhteista Arabian niemimaahan vastaava
valtuuskunta järjestää säännöllisiä parlamenttienvälisiä kokouksia alueen neuvoa-antavien
neuvostojen kanssa ja seuraa EU:n ja GCC:n suhteiden kehitystä. Parlamentin ihmisoikeuksien
alivaliokunta seuraa myös tiiviisti Persianlahden maiden tilannetta.
Parlamentti on antanut kuluvalla vaalikaudella useita päätöslauselmia, joissa se on ilmaissut
huolensa joidenkin GCC-maiden, kuten Saudi-Arabian ja Bahrainin, ihmisoikeustilanteesta
sekä kuolemanrangaistuksen ottamisesta uudelleen käyttöön Kuwaitissa ja Bahrainissa.
Parlamentti on myös kehottanut tekemään Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa entistä
tiiviimpää yhteistyötä muuttoliikkeen hallitsemiseksi. Parlamentti antoi 13. syyskuuta 2017
päätöslauselman aseviennistä[2], ja katsoi siinä yksiselitteisesti, että aseiden vienti Saudi-
Arabiaan on ainakin yhden sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa
koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksytyssä EU:n yhteisessä kannassa
2008/044/YUTP esitetyn perusteen vastainen. Euroopan parlamentin vuoden 2015 Saharov-
palkinto myönnettiin saudiarabialaiselle bloggaajalle Raif Badawille.

2. JEMEN

EU:n ja Jemenin väliset suhteet perustuvat vuonna 1997 allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen,
jonka piiriin kuuluvat kauppa, kehitysyhteistyö, kulttuuri, viestintä ja tiedotus, ympäristö ja
luonnonvarojen hallinta sekä poliittinen vuoropuhelu. Saudi-Arabian johtama kansainvälinen
sotilaallinen liittouma aloitti maaliskuussa 2015 hyökkäyksen presidentin syrjäyttäneitä
kapinallisia vastaan. EU tukee YK:n johtamaa sovittelua, jolla pyritään saamaan konfliktiin
poliittinen ratkaisu. Unioni on lisännyt tukeaan auttaakseen maata selviytymään traagisesta
tilanteesta, jossa yli 82 prosenttia väestöstä tarvitsee humanitaarista apua. Vuodesta 2015
lähtien EU on antanut Jemenille humanitaarista apua yhteensä 171 miljoonaa euroa. Tämän
lisäksi monivuotisessa rahoituskehyksessä 2016–2020 on varattu Jemenin kanssa tehtävää

[1]EUVL C 265, 11.8.2017, s. 98.
[2]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0344.
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kehitysyhteistyötä varten 440 miljoonaa euroa. Helmikuusta 2015 EU:n Jemenin tasavallan -
edustusto on toiminut Brysselin päätoimipaikasta käsin.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti antoi heinäkuussa 2015[3], helmikuussa 2016[4] ja kesäkuussa 2017[5] Jemeniä
koskevat päätöslauselmat, joissa se ilmaisi vakavan huolensa hälyttävästä humanitaarisesta
ja turvallisuustilanteesta ja vaati panemaan tulitaukosopimuksen tosiasiallisesti täytäntöön.
Parlamentti antoi 13. syyskuuta 2017 päätöslauselman aseviennistä[6], jossa se piti valitettavana,
että jäsenvaltioiden viemää sotilasteknologiaa käytetään Jemenin konfliktissa. Parlamentin
suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta on vastuussa myös suhteista Jemeniin ja
maan tilanteen tarkkailemisesta.

3. IRAK

EU on ollut Irakin keskeinen avunantaja vuoden 2003 sodasta alkaen. Toukokuussa 2012
allekirjoitettiin EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Se muodostaa kehyksen
vuoropuhelulle ja yhteistyölle monissa asioissa, mukaan lukien poliittiset kysymykset,
terrorismin torjunta, kauppa, ihmisoikeudet, terveydenhuolto, koulutus ja ympäristö.
Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukainen EU:n ja Irakin yhteistyöneuvosto kokoontui
ensimmäistä kertaa tammikuussa 2014, ja toinen kokous pidettiin 18. lokakuuta 2016.
Komissio on luvannut kaudella 2014–2020 Irakille 75 miljoonaa euroa yhteistyöhön
ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion, koulutuksen ja kestävän energian aloilla. EU ja Irak
allekirjoittivat tammikuussa 2010 yhteisymmärryspöytäkirjan energia-alan yhteistyöstä.
Yhteisymmärryspöytäkirjassa määrätään yhteistyöstä energiatoimitusten turvallisuuden ja
uusiutuvan energian sekä energiatehokkuuden aloilla.
EU tukee niin sanotun islamilaisen valtion (Isis tai Da’esh) vastaista maailmanlaajuista
liittoutumaa Syyriassa ja Irakissa. EU tukee Irakin yhtenäisyyttä, suvereniteettia ja
alueellista koskemattomuutta ja katsoo, että poliittinen osallistavuus ja kansallinen sovinto
ovat ratkaisevassa asemassa Isisin kukistamisessa. Irakin heikkenevän turvallisuus- ja
humanitaarisen tilanteen takia komissio on nostanut Irakille antamansa humanitaarisen avun
määrää, joka oli 159 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja vuonna 2017 tähän mennessä
72,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2015 alkaen komissio on myöntänyt yli 340 miljoonaa euroa
humanitaarista apua ja mahdollistanut ihmishenkien pelastamiseksi toteutettuja operaatioita
koko maassa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on antanut kuluvan vaalikauden alusta asti useita Irakin tilannetta käsitteleviä
päätöslauselmia, muun muassa Isisin hyökkäysten, uskonnollisten ryhmien välisten
väkivaltaisuuksien ja vähemmistöjen vainon johdosta sekä Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta,
joukkohaudoista ja aseviennistä. Parlamentin suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta järjestää
parlamenttien välisiä tapaamisia Irakin edustajien neuvoston kanssa. Euroopan parlamentin
vuoden 2016 Saharov-palkinto myönnettiin Nadia Murad Basee Tahalle ja Lamiya Aji
Basharille, jotka ovat onnistuneet pakenemaan Isisin seksiorjuudesta Irakissa, ja heistä
on tullut sen harjoittaman järjestelmällisen seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneiden

[3]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0270.
[4]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0066.
[5]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0273.
[6]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0344.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0066
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naisten puolestapuhujia. He myös edustavat julkisuudessa Irakin jesidiyhteisöä. Jesidit
ovat uskonnollinen vähemmistö, joka on joutunut Isisin taistelijoiden toimeenpaneman
kansanmurhan kohteeksi.

4. IRAN

EU jakaa kansainvälisen yhteisön huolen Iranin ydinohjelmasta ja on komission
varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan
kautta tukenut ja koordinoinut E3+3-ryhmän (Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta,
Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat) toimintaa pitkään jatkuneissa neuvotteluissa Iranin kanssa.
Vihdoin 14. heinäkuuta 2015 sovittiin Wienissä yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta,
jonka mukaisesti Iran luopui virallisesti ydinenergian sotilaskäytöstä ja suostui tekemään
infrastruktuuriinsa merkittäviä muutoksia niin, että sen ydinlaitokset soveltuisivat vain
siviilikäyttöön. Se hyväksyi lisäksi useita merkittäviä rajoituksia uraanin ja plutoniumin
rikastamiseen sopimuksen keskeisten määräysten soveltamisaikana (10–15 vuotta). Eräät
muut määräykset, kuten Iranin uraanioksidin (yellowcake) tuotannon valvontaa koskevat
määräykset, ovat voimassa 25 vuotta. Kansainvälisen atomienergiajärjestön tarkastuksia ja
seurantaa varten on otettu käyttöön tehokas järjestelmä. YK:n, Yhdysvaltojen ja EU:n
ydinkiistaan liittyvät pakotteet poistettiin 16. tammikuuta 2016 Iranin osoitettua, että se
noudattaa sitoumuksiaan. Ne voidaan kuitenkin ottaa uudestaan käyttöön, jos Iran rikkoo
yhteisen kattavan toimintasuunnitelman mukaisia velvoitteitaan. Iranin jatkuvat ballistisilla
ja risteilyohjuksilla suorittamat kokeet herättävät huolta EU:ssa ja sen ulkopuolella, vaikka
teknisesti ne eivät ole yhteisen kattavan toimintasuunnitelman vastaisia. Huolimatta Valkoisen
talon kasvavasta kritiikistä yhteistä kattavaa toimintasuunnitelmaa kohtaan Kansainvälinen
atomienergiajärjestö on säännöllisesti vahvistanut, että Iran noudattaa sen määräyksiä, ja EU
on ilmaissut sitoutuneensa määrätietoisesti sen toteuttamiseen. Iranin ihmisoikeustilanteen
ja terrorismin tukemisen vuoksi asetetut EU:n pakotteet eivät ole osa yhteistä kattavaa
toimintasuunnitelmaa, ja ne jäävät voimaan.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Päätöslauselmissaan parlamentti on ilmaissut vankan tukensa diplomaattiselle ratkaisulle
Iranin ydinkiistassa ja kaksitahoisen lähestymistavan jatkamiselle (pakotteet yhdessä
diplomaattisten neuvottelujen kanssa). Parlamentti suhtautui myönteisesti yhteiseen kattavaan
toimintasuunnitelmaan ja on aina korostanut, että ydinkiistan ei pitäisi viedä kansainvälisen
yhteisön huomiota pois Iranin ihmisoikeusloukkausten ongelmasta.
Parlamentin vuoden 2012 Saharov-palkinto myönnettiin kahdelle iranilaiselle, asianajaja Nasrin
Sotoudehille ja elokuvaohjaaja Jafar Panahille.
Parlamentin suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta seuraa tiiviisti Iranin sisäisen tilanteen
kehittymistä sekä Iranin mahdollista osallistumista Lähi-idän vakauttamiseen. Parlamentti
hyväksyi 25. lokakuuta 2016 EU:n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen punnitun
päätöslauselman, jossa se toivoi Iranin pääsevän uudelleen osaksi maailmantaloutta mutta
ilmaisi samalla huolensa sen kehnosta ihmisoikeustilanteesta.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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