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LYHYET PERUSTELUT 

Ulkoasiainvaliokunta on toistuvasti tukenut itäisten kumppanuuden maiden 

viisumimenettelyjen helpottamista ja viisumivapautta, koska se on pitänyt sitä tärkeänä EU:n 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineenä ja keinona edistää ihmisten välisiä kontakteja ja 

parantaa suhteita EU:hun. Sitä pidetään yhtenä unionin politiikan pääpilareista, jota unionin 

jäsenvaltioiden päämiehet ovat huippukokouksissa toistuvasti korostaneet ja siten antaneet 

vahvan viestin itäisten kumppanuuden maiden kansalaisten tukemisesta. 

 

Viisumivapautta koskeva vuoropuhelu aloitettiin Ukrainan kanssa lokakuussa 2008, 

viisumimenettelyjen helpottamista ja takaisinottoa koskevat sopimukset tulivat voimaan 

1. tammikuuta 2008 ja ensiksi mainittua muutettiin vuonna 2013. Ukraina on viimeisen 

kahden vuoden aikana edistynyt huomattavasti viisumivapautta koskevan 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa, kuten komission kahdessa edellisessä 

edistymiskertomuksessa todetaan. 

  

Viisumivapaus tulisi myöntää Ukrainalle mahdollisimman pian ilman lisäviivästyksiä 

tunnustukseksi edistyksestä, jonka maa on saavuttanut lähentymisessään kohti Eurooppaa sen 

jälkeen, kun Ukrainan kansa kaksi vuotta sitten Euromaidan-protesteissa taisteli 

eurooppalaisen vaihtoehdon ja Euroopan demokraattisten arvojen puolesta. 

  

Uudistusprosessin jatkamiseen kannustamiseksi tulisi lisäksi ottaa käyttöön 

seurantamekanismi, jolla varmistetaan EU:n vaikutusvalta korruption vastaisen lainsäädännön 

ja oikeusvaltioperiaatteen täytäntöönpanon seurannassa. Nykyisin käytössä oleva 

keskeyttämismekanismi ei ole riittävä, sillä se keskittyy ainoastaan maahanmuuttoon liittyviin 

riskeihin, ja sitä tulisi täydentää lisäämällä ehto, jonka mukaan asetetut vaatimukset ja 

vertailuarvot on saavutettava pysyvästi. 

  
Päätöstä viisumivapauden myöntämisestä Ukrainalle ei tulisi lykätä seurantamekanismin 

perustamiseen asti. Viisumivapaus tulisi myöntää saman tien sillä varauksella, että 

keskeyttämismekanismi otetaan automaattisesti käyttöön heti kun sen yksityiskohtaiset 

toteutustavat on laadittu. 

 

Euromaidan-liikkeen alkamisesta ja protestien aikaansaamista muutoksista lähtien Ukraina on 

viimeisen kahden vuoden aikana aloittanut kunnianhimoisen ja kokonaisvaltaisen 

uudistusprosessin tavoitteenaan luoda aito demokraattinen poliittinen järjestelmä ja 

asianmukaisesti toimiva talous. Näiden uudistusten onnistumisen tulisi mahdollistaa Ukrainan 

siirtymisen entisestä neuvostovaltiosta eurooppalaiseksi valtioksi. Vuodesta 2014 lähtien 

Ukrainassa on ollut ennennäkemättömiä uudistuspyrkimyksiä.  Komissio toteaa, että 

vaadittujen uudistusten täytäntöönpanossa on edistytty, kuten myös korruption vastaisessa 

taistelussa, syyttäjänviraston ja oikeuslaitoksen uudistuksessa sekä demokraattisten 

instituutioiden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisessa. Uudistukset on kuitenkin pantava 

kokonaisvaltaisesti täytäntöön, eikä tämä tehtävä suinkaan ole ohi. Uuden hallituksen on 

osoitettava tarvittavaa määrätietoisuutta jatkaakseen uudistuksia ja poliittisen vakauden 

tavoittelua, sillä ne ovat kansalaisten tuen lisäksi olennaisen tärkeitä osatekijöitä tehtävän 

onnistumisen kannalta. Viisumivapauden myöntäminen on tunnustus viisumivapautta 

koskevassa toimintasuunnitelmassa asetettujen edellytysten täyttämiseen pyrkimisestä ja siinä 
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onnistumisesta. Tämä on sekä symbolinen että konkreettinen tukitoimi EU:lta Ukrainalle ja 

sen kansalaisille. 

 

****** 

Ulkoasianvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn 

kantanaan komission ehdotuksen. 
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