
 

PR\1153405FI.docx  PE616.905v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Ulkoasiainvaliokunta 
 

2017/2271(INI) 

2.5.2018 

MIETINTÖLUONNOS 

EU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanteesta 

(2017/2271(INI)) 

Ulkoasiainvaliokunta 

Esittelijä: Elmar Brok 

 

 

Valmistelija (*): 

Bernd Lange, kansainvälisen kaupan valiokunta 

 

 

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla 

 

 

 

  



 

PE616.905v02-00 2/9 PR\1153405FI.docx 

FI 

PR_INI 

SISÄLTÖ 

Sivu 

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ............................................. 3 

 

 

 



 

PR\1153405FI.docx 3/9 PE616.905v02-00 

 FI 

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

EU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanteesta 

(2017/2271(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 28. kesäkuuta 2016 esittelemän Euroopan 

unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian ”Jaettu näkemys, yhteinen 

toiminta: vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen 

globaalistrategia” sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 7. kesäkuuta 2017 

antaman yhteisen tiedonannon strategisesta lähestymistavasta selviytymiskykyyn EU:n 

ulkoisessa toiminnassa (JOIN(2017)0021), 

– ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltain 28. marraskuuta 2011 Washington D.C.:ssä ja 

26. maaliskuuta 2014 Brysselissä pitämien huippukokousten tulokset, 

– ottaa huomioon yhteiset julkilausumat, jotka annettiin transatlanttisen lainsäätäjien 

vuoropuhelun (TLD) Washington D.C.:ssä 28. ja 29. marraskuuta 2016 pidetyssä 

79:nnessä, Vallettassa 2. ja 3. kesäkuuta pidetyssä 80:nnessa sekä Washington D.C.:ssä 

5. joulukuuta 2017 pidetyssä 81:nnessa parlamenttien välisessä kokouksessa, 

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 annetun komission tiedonannon Euroopan 

turvallisuusagendasta (COM(2015)0185), 

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2016 annetun komission ja EUH:n ja neuvoston yhteisen 

tiedonannon ”Yhteinen kehys hybridiuhkien torjumiseksi: Euroopan unionin toimet” 

(JOIN(2016)0018), 

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2016 annetun Eurooppa-neuvoston ja komission 

puheenjohtajien sekä Naton pääsihteerin yhteisen julkilausuman, 5. ja 

6. joulukuuta 2016 annetut EU:n ja Naton neuvostojen tukemat yhteiset ehdotukset sekä 

14. kesäkuuta ja 5. joulukuuta 2017 niiden täytäntöönpanosta annetut 

edistymiskertomukset, 

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2017 esitellyn Yhdysvaltain kansallisen 

turvallisuusstrategian ja 19. tammikuuta 2018 esitellyn Yhdysvaltain kansallisen 

puolustusstrategian, 

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvostossa hyväksytyn EU:n ilmastodiplomatian 

toimintasuunnitelman 2015, 

– ottaa huomioon Pariisin sopimuksen, päätöksen 1/CP.21, UNFCCC:n osapuolten 

21. kokouksen (COP 21) ja Pariisissa 30. marraskuuta–11. joulukuuta 2015 pidetyn 

Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten 11. konferenssin 

(CMP 11), 

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa transatlanttisista suhteista ja erityisesti 

1. kesäkuuta 2006 EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden parantamisesta 
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transatlanttisen kumppanuussopimuksen puitteissa1, 26. maaliskuuta 2009 

transatlanttisten suhteiden tilasta Yhdysvaltain vaalien jälkeen2, 17. marraskuuta 2011 

EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta 28. marraskuuta 20113 sekä 13. kesäkuuta 

2013 EU:n tehtävästä laajemman transatlanttisen kumppanuuden edistämisessä4 

antamansa päätöslauselmat, 

 

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman Euroopan 

puolustusunionista5, 

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan (YUTP) täytäntöönpanosta6, 

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhteisen turvallisuus- 

ja puolustuspolitiikan (YTPP) täytäntöönpanosta7, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan lausunnon 

(A8-0000/2018), 

A. ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltain kumppanuus perustuu vahvoihin poliittisiin, 

kulttuurisiin, taloudellisiin ja historiallisiin siteisiin, yhteisiin arvoihin, joita ovat 

vapaus, demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate, sekä yhteisiin tavoitteisiin, 

joita ovat vauraus, turvallisuus, avoimet ja integroituneet taloudet, sosiaalinen edistys ja 

osallisuus, kestävä kehitys ja konfliktien rauhanomainen ratkaiseminen, ja ottaa 

huomioon, että sekä Yhdysvallat että EU ovat oikeusvaltioperiaatetta noudattavia 

demokratioita, joissa on toimivat keskinäisen valvonnan järjestelmät; 

B. ottaa huomioon, että globaalissa, monimutkaisessa ja yhä moninapaisemmassa 

maailmassa EU:n ja Yhdysvaltain olisi edelleen toimittava rakentavissa rooleissa 

vahvistamalla kansainvälistä oikeutta ja ratkomalla yhteisesti alueellisia konflikteja ja 

maailmanlaajuisia haasteita; 

C. ottaa huomioon, että EU on edelleen täysin sitoutunut monenvälisyyteen ja yhteisten 

arvojen edistämiseen; 

Arvoihin perustuva kattava kehys 

1. muistuttaa ja pitää kiinni siitä, että EU:n ja Yhdysvaltain pitkäaikainen kumppanuus 

perustuu siihen, että ne jakavat ja edistävät yhdessä yhteisiä arvoja, joita ovat vapaus, 

oikeusvaltioperiaate, rauha, demokratia, yhdenvertaisuus, markkinatalous, sosiaalinen 

                                                 
1 EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 226. 
2 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 198. 
3 EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 124. 
4 EUVL C 65, 19.2.2016, s. 120. 
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0435. 
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0493. 
7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0492. 
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oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien, myös vähemmistöjen oikeuksien, 

kunnioittaminen sekä yhteinen turvallisuus; 

2. korostaa, että EU:n ja Yhdysvaltain suhde on maailmanlaajuisen vakauden 

perustavalaatuinen tae ja se on toiminut kulmakivenä, kun olemme pyrkineet 

turvaamaan yhteiskuntiemme rauhan ja vakauden toisen maailmansodan päättymisestä 

lähtien ja vahvistamaan monenvälistä taloudellista yhteistyötä ja kauppaa; uskoo, että 

”Amerikka ensin” -politiikka vahingoittaa sekä EU:n että Yhdysvaltain etuja; 

3. korostaa, että kumppanuus ulottuu paljon pitemmälle kuin pelkkään ulkopolitiikkaan ja 

kauppakysymyksiin ja sisältää myös sellaisia muita aloja kuin turvallisuus, talous- ja 

finanssikysymykset, ilmastonmuutos, energia, kulttuuri sekä tiede ja teknologia; 

korostaa, että nämä kysymykset liittyvät tiiviisti toisiinsa ja niitä olisi käsiteltävä 

samassa kattavassa kehyksessä; 

4. on huolissaan maailmanlaajuisten kysymysten ja alueellisten konfliktien ratkaisemista 

koskevista poikkeavista näkemyksistä, joita on noussut esiin presidentti Trumpin 

valinnan jälkeen; pyrkii selvyyteen siitä, onko vuosikymmenten kuluessa 

muotoutuneella transatlanttisella kumppanuudella sama merkitys nykypäivänä; 

korostaa, että kumppanuutemme arvoihin perustuva kattava kehys on olennainen 

maailmanlaajuisten talous- ja turvallisuusrakenteiden turvaamisen kannalta; 

Kumppanuuden lujittaminen 

5. muistuttaa, että tämä kumppanuus tarjoaa runsaasti potentiaalia ja strategista etua sekä 

Yhdysvalloille että EU:lle, kun sillä pyritään saavuttamaan molemminpuolista 

hyvinvointia ja turvallisuutta ja vahvistamaan sääntöihin perustuvaa 

maailmanjärjestystä; kehottaa vahvistamaan vuoropuheluamme ja osallistumistamme 

kaikilla tämän kumppanuuden osa-alueilla; korostaa, että päätöksillämme ja 

toimillamme on vaikutusta maailman talous- ja turvallisuusrakenteisiin sekä molempien 

osapuolten etuihin; 

6. korostaa, että EU ja Yhdysvallat ovat toistensa tärkeimmät kumppanit ja että 

yksipuoliset toimet voivat vain heikentää transatlanttista kumppanuutta, joka on ollut 

tasapuolisten osapuolten kumppanuus; 

7. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, neuvostoa, komissiota ja unionin 

jäsenvaltioita parantamaan unionin politiikan koordinointia suhteissa Yhdysvaltain 

hallintoon, jotta annetaan vakuuttava viesti siitä, että EU on johdonmukainen ja 

vaikuttava kansainvälinen toimija; 

8. kehottaa järjestämään mahdollisimman pian EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksen, 

jotta voidaan päättää kahdenvälisiä asioita sekä maailmanlaajuisia ja alueellisia 

kysymyksiä koskevasta yhteisestä asialistasta; 

9. pitää kiinni siitä, että ulkopolitiikasta transatlanttisella tasolla käytävä rakenteellinen 

vuoropuhelu, johon osallistuvat myös Euroopan parlamentti ja Yhdysvaltain kongressi, 

on transatlanttisten rakenteiden avain, ja kehottaa laajentamaan EU:n ja Yhdysvaltain 

välisen vuoropuhelun ulkopoliittista soveltamisalaa; 
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10. muistuttaa kehotuksestaan luoda transatlanttinen poliittinen neuvosto (TPC), jossa 

käsitellään ja koordinoidaan järjestelmällisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja jota 

johtavat varapuheenjohtaja / korkea edustaja ja Yhdysvaltain ulkoministeri ja jonka 

tukena toimivat poliittisten johtajien säännölliset tapaamiset; 

11. pitää myönteisenä, että transatlanttinen lainsäätäjien vuoropuhelu (TLD) tekee 

jatkuvasti ja keskeytyksettä työtä edistääkseen EU:n ja Yhdysvaltain suhteita 

parlamentaarisen vuoropuhelun ja yhteisesti kiinnostavien kysymysten koordinoinnin 

avulla; 

12. muistuttaa, että EU:n ja Yhdysvaltain yhteiskunnat ovat vahvoja, koska ne perustuvat 

moniarvoisiin toimijoihin, joita ovat muun muassa hallitukset, parlamentit, poliittiset 

instituutiot, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, tiedotusvälineet ja uskonnolliset ryhmät; 

korostaa, että meidän olisi vahvistettava yhteyksiämme Atlantin yli edistääksemme 

transatlanttisen kumppanuutemme etuja myös kohdentamalla riittävästi rahoitusta eri 

tasoilla ja keskittymättä pelkästään itä- ja länsirannikoihin; 

Yhdessä kohti maailmanlaajuisia haasteita 

13. vaatii, että EU:n ja Yhdysvaltain olisi edelleen toimittava rakentavissa rooleissa 

ratkomalla yhteisesti alueellisia konflikteja ja maailmanlaajuisia haasteita; muistuttaa 

monenvälisyyden tärkeydestä ratkottaessa kansainvälisiä kysymyksiä ja pitää kiinni 

siitä, että ne olisi ratkaistava asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla; on siksi 

huolissaan siitä, että Yhdysvaltain viimeaikaiset päätökset – irtautuminen keskeisistä 

kansainvälisistä sopimuksista, poistuminen kansainvälisiltä foorumeilta ja 

kauppasuhteiden kiristäminen – voivat poiketa näistä yhteisistä arvoista ja rasittaa 

suhdetta; 

14. panee merkille, että muilla keskeisillä suurvalloilla, kuten Venäjällä ja Kiinalla, on 

vankat poliittiset ja taloudelliset strategiat, jotka saattavat olla arvojemme vastaisia, ja 

siksi on olennaista tukea EU:n ja Yhdysvaltain kumppanuutta ja edelleen edistää 

yhteisiä arvojamme, mukaan luettuna kansainvälisen oikeuden noudattaminen, sekä 

laatia yhteistä pakotepolitiikkaa; 

15. korostaa, että turvallisuus on monitahoista ja kytkeytyy moneen asiaan ja että sen 

määritelmä kattaa paitsi sotilaalliset niin myös muun muassa ympäristöön, energiaan, 

kauppaan, kyberturvallisuuteen ja viestintään, terveyteen, kehitysyhteistyöhön ja 

humanitaariseen apuun liittyvät seikat; korostaa siksi, että tasapainoisen ja molempia 

osapuolia hyödyttävän transatlanttisen kauppasopimuksen vaikutus ulottuisi paljon 

kaupallisia ja taloudellisia näkökohtia pitemmälle; vaatii, että turvallisuuskysymyksiä 

olisi käsiteltävä yhteisesti laajan lähestymistavan puitteissa; on tässä yhteydessä 

huolissaan budjettileikkauksia koskevista päätöksistä, muun muassa Afganistanin 

valtiorakenteiden kehittämiseen tarkoitettujen varojen leikkaamisesta sekä 50 prosentin 

leikkauksesta Yhdysvaltain Afrikan kehitysapuun; 

16. pitää tärkeänä turvallisuuden ja puolustuksen alan yhteistyötä, koordinointia ja 

synergiavaikutuksia ja vaatii, että taakanjakamisessa ei pitäisi keskittyä yksinomaan 

tavoitteeseen, jonka mukaan 2 prosenttia BKT:stä olisi käytettävä puolustukseen; toteaa, 

että Nato on edelleen ratkaisevan tärkeä Euroopan yhteiselle turvallisuudelle; 
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17. kehottaa EU:ta lujittamaan ja vauhdittamaan Euroopan puolustusunionia, jotta voidaan 

luoda lisää synergioita puolustusmenojen alalla; pitää kiinni siitä, että unionin tason 

puolustusyhteistyön lisääminen vahvistaa eurooppalaista panosta Nato-liittoumassa ja 

vahvistaa transatlanttista yhteyttämme; tukee siksi viimeaikaisia pyrkimyksiä tehostaa 

unionin puolustusrakenteita, mukaan luettuina Euroopan puolustusrahasto ja äskettäin 

perustettu pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PESCO); 

18. toistaa, että EU:n ja Yhdysvaltain on parannettava yhteistyötään kyberturvallisuuden ja 

-puolustuksen alalla; 

19. korostaa, että tarvitaan yhteinen lähestymistapa digitaalisten alustojen sääntelyyn ja 

niiden vastuunalaisuuden lisäämiseen; 

20. painottaa, että tärkeä osa EU:n ja Yhdysvaltain terrorisminvastaisten ponnistelujen 

vahvistamista on suojata kriittiset infrastruktuurit ja kehittää kattava lähestymistapa 

terrorismin torjuntaan myös kansainvälisillä foorumeilla tapahtuvan koordinoinnin 

kautta; 

21. muistuttaa, että yhteistyön parantaminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 

torjunnan alalla on ensiarvoisen tärkeää; 

22. painottaa, että unioni on sitoutunut vahvistamaan naapureidensa vaurautta, vakautta, 

kestävyyttä ja turvallisuutta ensi sijassa ei-sotilaallisin keinoin erityisesti 

assosiaatiosopimusten täytäntöönpanon kautta; 

23. antaa tunnustusta Yhdysvaltain strategiselle keskittymiselle Länsi-Balkanin alueeseen ja 

kehottaa sitä edelleen osallistumaan yhteisiin ponnisteluihin alueella; 

24. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja toimimaan aktiivisemmassa ja tehokkaammassa roolissa 

Ukrainan alueen konfliktin ratkaisemisessa sekä tukemaan kaikkia pyrkimyksiä 

kestävään rauhanomaiseen ratkaisuun, joka kunnioittaa Ukrainan yhtenäisyyttä, 

suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta; 

25. toistaa sitoutuneensa noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja yleismaailmallisia arvoja 

ja erityisesti ydinsulkua ja kiistojen rauhanomaista ratkaisemista; korostaa, että 

ydinsulkustrategiamme johdonmukaisuus on avain uskottavuudellemme 

maailmanlaajuisena toimijana ja neuvottelijana; 

26. muistuttaa, että unioni aikoo säilyttää yhteisen kattavan toimintasuunnitelman (JCPOA) 

Iranin kanssa ydinsulkua koskevan kansainvälisen rakenteen keskeisenä pilarina myös 

Pohjois-Korean kysymyksen osalta ja merkittävänä elementtinä alueen turvallisuuden ja 

vakauden kannalta; toistaa, että on tarpeen puuttua kriittisemmin Iranin ballististen 

ohjusten ja alueellisen vakauden alalla toteuttamiin toimiin, jotka ovat JCPOA:n 

ulkopuolella, ja tehdä tämä asianmukaisessa muodossa asianmukaisella foorumilla; 

korostaa, että transatlanttinen yhteistyö on ratkaisevaa tämän kysymyksen 

ratkaisemisessa; arvostelee voimakkaasti presidentti Trumpin päätöstä irtautua 

yksipuolisesti JCPOA-sopimuksesta ja kohdistaa Iranissa toimiviin unionin yrityksiin 

ekstraterritoriaalisia toimenpiteitä; 
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27. on huolissaan Yhdysvaltain turvallisuus- ja kauppapolitiikasta Itä- ja Kaakkois-

Aasiassa, mukaan luettuna poliittinen tyhjiö, joka aiheutuu sen vetäytymisestä TPP-

sopimuksesta, ja pitää tervetulleena EU:n aktiivista kauppapolitiikkaa tällä maailman 

alueella myös poliittisen tasapainon vuoksi; 

28. pitää myönteisenä Pohjois-Korean kanssa käynnistettyä uutta korkean tason 

vuoropuhelua ja muistuttaa, että näissä neuvotteluissa olisi pyrittävä jännitteiden 

rauhanomaiseen ratkaisemiseen ja siten edistämään alueellista ja maailmanlaajuista 

rauhaa, turvallisuutta ja vakautta; korostaa samalla, että Pohjois-Koreaa on 

painostettava, kunnes se luopuu ydinasepyrkimyksistään; 

29. kehottaa tiivistämään EU:n ja Yhdysvaltain välistä yhteistyötä, jotta saavutetaan 

rauhanomainen ratkaisu Syyrian alueellisiin konflikteihin ja muiden osapuolten 

käymään sotaan, koska yhteisen strategian puuttuminen voi haitata konfliktien 

rauhanomaista ratkaisemista, ja kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään toimista, jotka 

saattavat pahentaa tilannetta; pitää YK:n johtamaa Geneven prosessia ensisijaisena 

Syyrian konfliktin ratkaisemiseksi tavalla, joka vastaa YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmaa 2254 ja josta konfliktin osapuolet neuvottelevat ja jota keskeiset 

kansainväliset ja alueelliset toimijat tukevat; vaatii, että YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmat, joita Astanan neuvottelujen maat rikkovat, pannaan täysin täytäntöön 

ja niitä noudatetaan; 

30. muistuttaa, että unioni tukee merkityksellisen Lähi-idän rauhanprosessin 

uudelleenkäynnistämistä kohti kahden valtion ratkaisua, ja vaatii pidättymään kaikista 

toimista, jotka voivat haitata näitä pyrkimyksiä; painottaa, että Jerusalemin kysymyksen 

on oltava osa israelilaisten ja palestiinalaisten välistä lopullista rauhansopimusta; 

korostaa, että yhteistä toimintasuunnitelmaa olisi vahvistettava; 

31. toteaa, että meillä on yhteisiä etuja Afrikassa, missä meidän on tehostettava tukeamme 

hyvälle hallinnolle, demokratialle, ihmisoikeuksille ja turvallisuuskysymyksille; 

32. kiinnittää huomiota yhteisiin poliittisiin, taloudellisiin ja turvallisuuteen liittyviin 

etuihimme, jotka koskevat Kiinaa ja Venäjää, ja muistuttaa, että yhteiset ponnistelut 

myös WTO:ssa voisivat auttaa saattamaan kansainväliset kauppasopimukset 

tasapainoon ulkomaisten etujen kanssa esimerkiksi Ukrainan ja silkkitien osalta; 

33. painottaa, että maahanmuuttokysymyksiin olisi puututtava yhteistyön, kumppanuuden ja 

ihmisoikeuksien suojelun kautta mutta myös hallinnoimalla muuttoreittejä ja pyrkimällä 

maailmanlaajuiseen ratkaisuun YK:n tasolla; 

34. kannattaa EU:n ja Yhdysvaltain energiayhteistyön vahvistamista EU–USA-

energianeuvoston pohjalta; 

35. pitää valitettavana Yhdysvaltain irtautumista Pariisin sopimuksesta mutta pitää arvossa 

yksityishenkilöiden, yritysten, kaupunkien ja osavaltioiden jatkuvia toimia 

Yhdysvalloissa; 

36. kannustaa jatkamaan innovoinnin, tieteen ja teknologian alan yhteistyötä; 

° 
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° ° 

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan 

ulkosuhdehallinnolle, komissiolle, jäsenvaltioiden sekä liittymässä olevien valtioiden ja 

ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdysvaltain presidentille sekä 

Yhdysvaltain senaatille ja edustajainhuoneelle. 

 


