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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 
2020 pidettävää huippukokousta
(2019/2209(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3 ja 8 artiklan ja 
V osaston, erityisesti sen 21, 22, 36 ja 37 artiklan, sekä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) viidennen osan,

– ottaa huomioon itäisen kumppanuuden käynnistämisen Prahassa 7. toukokuuta 2009 
EU:n ja sen kuuden itäisen kumppanin Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan 
tasavallan, Ukrainan ja Valko-Venäjän yhteisenä hankkeena,

– ottaa huomioon Varsovassa vuonna 2011, Vilnassa vuonna 2013, Riiassa vuonna 2015 
ja Brysselissä vuonna 2017 pidettyjen itäistä kumppanuutta käsitelleiden 
huippukokousten yhteiset julkilausumat,

– ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden 
jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen1, Euroopan unionin, 
Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan 
välisen assosiaatiosopimuksen2 sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen3 sekä pitkälle menevät ja laaja-alaiset 
vapaakauppa-alueet,

– ottaa huomioon Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean, itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin, alueiden 
komitean sekä EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisten 
konferenssin (CORLEAP) suositukset ja toimet,

– ottaa huomioon komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedonannot [...],

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Euroopan naapuruuspolitiikasta ja 
itäisestä kumppanuudesta,

– ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman armenialaisten 
kansanmurhan satavuotismuistopäivästä4, 9. heinäkuuta 2015 antamansa 
päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta5, 21. tammikuuta 
2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä 
assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista6, 
23. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n strategisesta viestinnästä 

1 EUVL L 261, 30.8.2014, s. 4.
2 EUVL L 260, 30.8.2014, s. 4.
3 EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.
4 EUVL C 328, 6.9.2016, s. 2.
5 EUVL C 265, 11.8.2017, s. 110.
6 EUVL C 11, 12.1.2018, s. 82.
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kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi7, 
13. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksista itäisen 
kumppanuuden valtioissa8, 19. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman Valko-
Venäjästä9, 14. kesäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman Georgian miehitetyistä 
alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen10, 4. heinäkuuta 2018 
antamansa päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja 
Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan 
välisen kokonaisvaltaisen ja laajennetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin 
puolesta11, 4. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden vapauden 
heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta12, 
14. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n ja Moldovan 
assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta13, 14. marraskuuta 2018 antamansa 
päätöslauselman EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta14 ja 
12. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman Ukrainan kanssa tehdyn EU:n 
assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta15,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle 
ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 
pidettävää huippukokousta16 ja 4. heinäkuuta 2018 antamansa suosituksen neuvostolle, 
komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista 
sopimusta koskevista neuvotteluista17,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 118 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. toteaa, että itäinen kumppanuus perustuu Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, 
Moldovan tasavallan, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Euroopan unionin yhteiseen 
sitoumukseen syventää suhteitaan ja noudattaa kansainvälistä oikeutta ja perusarvoja, 
mukaan luettuina demokratia, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen, 
oikeusvaltioperiaate, oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus, sekä 
sosiaalista markkinataloutta, kestävää kehitystä ja hyvää hallintotapaa;

B. katsoo, että EU:n ja kaikkien itäisen kumppanuuden maiden yhteistyön aikaansaaminen 
ja ylläpitäminen edellyttää, että edellä mainittuja perusarvoja ja periaatteita 
kunnioitetaan;

C. toteaa, että jotkut itäisen kumppanuuden maat ovat halunneet tavoitella tiiviimpää 

7 EUVL C 224, 27.6.2018, s. 58.
8 EUVL C 238, 6.7.2018, s. 42.
9 EUVL C 390, 18.11.2019, s. 100.
10 EUVL C 28, 27.1.2020, s. 97.
11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0284.
12 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0375.
13 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0458.
14 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0457.
15 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0518.
16 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 130.
17 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0294.
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poliittista, ihmisten välistä ja taloudellista yhdentymistä Euroopan unioniin tekemällä 
kunnianhimoisia assosiaatiosopimuksia, joihin kuuluu pitkälle menevät ja laaja-alaiset 
vapaakauppa-alueet, sekä soveltamalla viisumivapausjärjestelyjä;

D. katsoo, että vieläkin edistyneemmät yhteistyö- ja yhdentymismuodot ovat mahdollisia, 
mikäli kattavia uudistuksia toteutetaan hyvissä ajoin ja kestävällä tavalla;

E. katsoo, että ratkaisemattomat alueelliset konfliktit asettavat vaaraan EU:n itäisen 
kumppanuuden maiden itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden;

F. toteaa, että Euroopan parlamentti torjuu voimankäytön tai voimankäytöllä uhkaamisen 
konfliktien ratkaisemisessa ja kannattaa EU:n sitoumusta tukea kaikkien itäisen 
kumppanuuden maiden itsemääräämisoikeutta, alueellista koskemattomuutta ja 
poliittista riippumattomuutta kyseisten maiden kansainvälisesti tunnustettujen rajojen 
sisäpuolella kansainvälisen oikeuden sekä kansainvälisten normien ja periaatteiden 
mukaisesti;

1. suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

a) korostetaan itäisen kumppanuuden politiikan jatkuvaa muutoksia aikaansaavaa 
vaikutusta ja tavoitellaan sitä, jotta kolmessa assosioituneessa 
kumppanimaassa voidaan saavuttaa poliittisia, sosiaalisia, taloudellisia ja 
lainsäädäntöä koskevia muutoksia;

b) otetaan huomioon, että kattavia uudistuksia toimeenpanevat ja Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklassa vahvistettujen kriteerien 
täyttämiseksi toimia toteuttavat maat voivat täyttää Euroopan unionin 
jäsenyyden hakemiselle asetetut vaatimukset ja yhdentyä unioniin asteittain;

c) laaditaan itäisen kumppanuuden seuraavaa vuosikymmentä varten laajennettu 
ja tulevaisuuteen suuntaava visio kestävien ja pysyvien saavutusten 
varmistamiseksi ja EU:n ja itäisen kumppanuuden maiden välisen yhteistyön 
syventämiseksi; 

d) pidetään yllä itäisen kumppanuuden osallistumista edistävää luonnetta 
tukemalla pyrkimyksiä parantaa demokraattista vastuuvelvollisuutta ja 
talouden ohjausta ja hallintaa sekä vahvistaa kansalaisten oikeuksia ja 
ympäristön kestävyyttä; 

e) ryhdytään luomaan yhteistä talousaluetta, joka edistää syvempää poliittista ja 
taloudellista yhdentymistä Euroopan unioniin;

f) suunnitellaan yhdentymisen syventämiseen tähtääviä lisätoimia esimerkiksi 
valituissa EU:n virastoissa, EU:n sisäisissä ohjelmissa ja aloitteissa noudattaen 
täysimääräisesti voimassa olevia ehtoja ja enemmällä enemmän -periaatetta;

g) myönnetään enemmän rahoitustukea, esimerkiksi lainsäädäntöneuvottelujen 
kohteena parhaillaan olevilla ulkoisen toiminnan rahoitusvälineillä; tuki on 
sovitettava kunkin yksittäisen kumppanin erityistarpeisiin, ja sitä on käytettävä 
itäisen kumppanuuden ohjelmaan liittyvien toimien toteuttamiseen;

h) varmistetaan, että kesäkuussa 2020 pidettävän huippukokouksen päätelmissä 



PE646.863v01-00 6/7 PR\1196889FI.docx

FI

mainitaan EU:n rahoitussitoumusten kasvattaminen ja itäisen kumppanuuden 
maiden lupaus täyttää omat sitoumuksensa;

Jäsennelty vuoropuhelu, valtiorakenteiden kehittäminen ja demokraattinen 
vastuuvelvollisuus
i) pannaan merkille edistyneiden itäisen kumppanuuden maiden 

assosiaatiokumppanin asema, erityisesti niiden, joiden allekirjoittamiin 
assosiaatiosopimuksiin kuuluu pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-
alueet, jotta voidaan vastata molemminpuoliseen tarpeeseen lisätä poliittista 
vuoropuhelua ja taloudellista yhteistyötä sekä yhdenmukaistaa lainsäädäntöä; 

j) osallistutaan edelleen valtiorakenteiden kehittämiseen ja instituutioiden 
vahvistamiseen antamalla ensisijaisesti assosioituneille maille mahdollisuus 
käyttää Ukrainan tukiryhmän kaltaisia välineitä; vahvat, riippumattomat ja 
tehokkaat keskus- ja paikallistason instituutiot ovat erittäin tärkeitä 
demokraattisen vastuuvelvollisuuden kannalta ja oligarkkien vallan 
rajoittamiseksi sekä valtiovallan toimintaan vaikuttamisen ja korruption 
torjumiseksi;

k) otetaan huomioon ja kannustetaan assosioituneiden maiden hallitusten 
aloitteita edistää näiden keskinäistä yhteistyötä; samanlaista lähestymistapaa 
olisi noudatettava myös kaikkien itäisen kumppanuuden maiden välisessä, eri 
aiheita koskevassa yhteistyössä; 

l) kannustetaan noudattamaan vaalimenettelyissä täysimääräisesti kansainvälisiä 
standardeja, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyjin) suosituksia 
sekä Venetsian komission lausuntoja;

Talouspolitiikka ja yhteisen talousalueen kehittäminen
m) todetaan, että pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden 

käyttöönotto on onnistunut niin hyvin, että se voi johtaa pääsyyn EU:n 
sisämarkkinoille asteittain EU:n standardien ja vaatimusten täytäntöönpanon 
perusteella;

n) pyritään varmistamaan valintakelpoisten ja osallistumishaluisten itäisen 
kumppanuuden maiden yhteistyö ja osallistuminen energiaunioniin, 
liikenneyhteisöön ja digitaalisille sisämarkkinoille sekä laajempi yhteistyö 
mm. tulliasioissa; 

o) varmistetaan itäisen kumppanuuden maiden tiiviimpi sitoutuminen 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, mukaan lukien niiden osallistuminen uuteen 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan;

p) otetaan käyttöön kattava infrastruktuurien kehittämistä koskeva suunnitelma, 
jonka tavoitteena on parantaa EU:n ja sen Itä-Euroopan kumppanimaiden 
välisiä sekä itäisen kumppanuuden maiden keskinäisiä yhteyksiä; 

q) laajennetaan sen lähestymistavan, jota EU käyttää Ukrainan talouden 
elpymisen tukemisessa, soveltaminen myös muihin assosiaatiokumppaneihin; 
tukitoimiin kuuluvat esimerkiksi erityistarpeisiin sovitettu ja joustava 
makrotaloudellinen tuki ja välineet sekä kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
lahjoittajien hankkiminen ja koordinointi sekä ulkomaisia suoria investointeja 
houkuttelevan ympäristön kehittäminen; 
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Inhimillisen pääoman kehittäminen
r) ryhdytään toimiin, joiden tavoitteena on pätevän työvoiman puuttumisen 

EU:lle aiheuttaman ongelman ratkaiseminen, lisäämällä työvoiman 
liikkuvuutta itäisen kumppanuuden maista ja asettamalla sosiaalisia takuita;

s) lisätään itäisen kumppanuuden maille myönnettävää rahoitusta ja tuetaan 
niiden osallistumista Erasmus+- ja Horisontti 2020 -ohjelman kaltaisiin 
koulutusta, ammatillisen osaamisen kehittämistä ja vaihtoa koskeviin 
ohjelmiin;

t) vahvistetaan itäisen kumppanuuden maiden keskinäistä akateemista yhteistyötä 
perustamalla hyvän hallintotavan periaatteisiin ja julkishallintoon keskittyvä 
itäisen kumppanuuden yliopisto;

u) varmistetaan, että kaikissa EU:n tukiohjelmissa otetaan huomioon sukupuolten 
tasa-arvo ja ne suunnataan yhteiskunnan heikoimmassa ja haavoittuvimmassa 
asemassa oleville ryhmille; 

Turvallisuus ja vakaus
v) otetaan huomioon turvallisuuden ja vakauden merkitys itäisen kumppanuuden 

jäsenten tulevalle kehitykselle edistämällä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä 
ja kiinnittämällä erityisesti huomiota alueellisiin konflikteihin;

w) otetaan huomioon itäisen kumppanuuden maiden ainutlaatuinen kokemus ja 
asiantuntemus; tunnustetaan assosiaatiokumppaneiden osallistuminen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) alaisiin operaatioihin; tiivistetään 
Euroopan unioniin liittyvässä puolustuspolitiikassa tehtävää yhteistyötä; 

Paikallisviranomaiset ja kansalaisyhteiskunta
x) otetaan huomioon itäisen kumppanuuden maiden kansalaisyhteiskunnan 

toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen merkitys kotimaidensa ja koko itäisen 
kumppanuuden alueen demokratiakehityksessä ja uudistusprosesseissa; 
jatketaan näiden toteuttamien toimien tukemista ja työympäristön turvaamista;

y) lisätään EU:n tukea ja aloitteita, joilla vahvistetaan paikallisviranomaisia ja 
autetaan heitä toteuttamaan kansallisia uudistuksia paikallisesti; edistetään 
keskus- ja paikallishallinnon välistä uudistusohjelmia koskevaa säännöllistä 
keskustelua, johon kansalaisyhteiskunnan edustajat osallistuvat;

Viestinnän kehittäminen 
z) lisätään EU:n antaman tuen näkyvyyttä itäisen kumppanuuden tuensaajamaissa 

ja tiedotetaan EU:n kansalaisille enemmän itäisestä kumppanuudesta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle sekä 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle. 


