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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan ja 

V osaston, erityisesti sen 21 ja 36 artiklan, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) viidennen osan, 

– ottaa huomioon SEUT:n 218 artiklan, 

– ottaa huomioon Chilen tasavallan ja EU:n voimassa olevan assosiaatiosopimuksen, 

– ottaa huomioon EU:n ja Chilen välistä uudistettua assosiaatiosopimusta koskevien 

neuvottelujen käynnistymisen 16. marraskuuta 2017, 

– ottaa huomioon neuvoston 13. marraskuuta 2017 hyväksymät sopimusta koskevat 

neuvotteluohjeet, 

– ottaa huomioon EU:n ja Chilen parlamentaarisen sekavaliokunnan sen 25. istunnossa 

22. tammikuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman, 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja 

Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen kauppapilarin 

nykyaikaistamista koskevista neuvotteluista1, 

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n poliittisista 

suhteista Latinalaiseen Amerikkaan2, 

– ottaa huomioon EU:n ja CELACin kansalaisyhteiskuntafoorumin 11. toukokuuta 2015 

antaman julkilausuman ”Tasa-arvo, oikeudet ja demokraattinen osallistuminen 

Euroopan ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen kansoille”, 

                                                 
1  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0354. 
2  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0345. 



– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 4 kohdan ja 52 artiklan, 

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0158/2018), 

A. ottaa huomioon, että Chileä ja EU:ta yhdistävät yhteiset arvot ja läheiset kulttuuriset, 

taloudelliset ja poliittiset siteet; 

B. ottaa huomioon, että Chile ja EU ovat läheisiä kumppaneita alueellisiin ja 

maailmanlaajuisiin haasteiden vastaamisessa, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, 

kansainvälinen turvallisuus, kestävä kehitys ja globaalihallinta; 

C. ottaa huomioon, että Chile puoltaa määrätietoisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia, 

vapaata ja avointa kauppaa sekä monenvälisyyttä; ottaa huomioon, että se on myös 

tärkeä jäsen Tyynenmeren allianssissa, Amerikan valtioiden järjestössä (OAS) ja Etelä-

Amerikan valtioiden unionissa (UNASUR) sekä korkean tulotason maa ja OECD:n 

jäsen; 

D. ottaa huomioon, että Chile on ollut merkittävä toimija alueellisessa toiminnassa, 

esimerkiksi Kolumbian rauhanprosessissa sekä Santo Domingossa käydyissä 

Venezuelan hallituksen ja opposition välisissä neuvotteluissa; ottaa huomioon, että 

Chile vetäytyi Venezuelan neuvotteluista, koska demokraattisten presidentinvaalien ja 

institutionaalisen normalisoinnin vähimmäisedellytyksiä ei onnistuttu saavuttamaan; 

E. ottaa huomioon, että osallistumista koskeva puitesopimus, joka helpottaa Chilen 

osallistumista EU:n kriisinhallintaoperaatioihin, on ollut voimassa tammikuusta 2014; 

ottaa huomioon, että Chile on mukana EUFOR Althea-operaatiossa Bosnia ja 

Hertsegovinassa ja monissa YK:n rauhanturvaoperaatiossa, mikä kertoo sen 

sitoutumisesta globaaliin rauhaan ja turvallisuuteen; 

F. ottaa huomioon, että äskettäin pidetyt parlamentti- ja presidentinvaalit osoittivat jälleen 

kerran, että Chilen demokratia on vakaa ja kypsä; ottaa huomioon, että Chilen talous on 

kasvanut voimakkaasti ja Chile on viime vuosikymmeninä ollut yksi nopeimmin 

kasvavista talouksista alueella; ottaa huomioon, että maan uudistuspyrkimykset jatkuvat 

edelleen; 

G. ottaa huomioon, että abortin rangaistavuus poistettiin hiljattain tietyin edellytyksin, 

mikä on osoitus siitä, että chileläisessä yhteiskunnassa suhtaudutaan yhä avoimemmin 

naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen; 

H. ottaa huomioon, että Chile sijoittui vuoden 2016 inhimillisen kehityksen indeksissä 

hyvin korkean inhimillisen kehityksen maiden ryhmään ja se oli Latinalaisen Amerikan 

maista ensimmäisellä sijalla ja koko maailmassa 38. sijalla ja sijoittui seitsemän EU:n 

jäsenvaltion edelle; 

I. ottaa huomioon, että voimassa olevalla assosiaatiosopimuksella on ollut tärkeä merkitys 

EU:n ja Chilen poliittisten suhteiden syventämisessä ja se on lisännyt huomattavasti 

kauppaa ja investointeja; ottaa huomioon, että oikeusvaltion periaatteen jatkuvan 

kunnioittamisen ja vakaan oikeudellisen ja poliittisen kehyksen ansiosta sekä Chilessä 

että EU:ssa voidaan harjoittaa vapaasti yritystoimintaa ja taata tarkoituksenmukainen 

investointiympäristö, jolla taataan oikeusvarmuuden periaatteen toteutuminen; 

J. ottaa huomioon, että viime vuosina EU ja Chile ovat tehneet kunnianhimoisempia ja 

kattavampia sopimuksia muiden kumppaneiden kanssa; katsoo, että EU:n ja Chilen 



uudistettu assosiaatiosopimus voikin syventää merkittävästi nykyistä suhdetta, muun 

muassa ulko- ja turvallisuusasioiden aloilla; 

K. ottaa huomioon, että EU:n ja Chilen välisessä tulevassa assosiaatiosopimuksessa on 

otettava täysimääräisesti huomioon kestävän kehityksen 

Agenda 2030 -toimintaohjelman muutosvoima sekä kansainvälisen kehitysyhteistyön 

merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa; 

L. ottaa huomioon, että uudistettu assosiaatiosopimus yhdessä Meksikon ja Mercosurin 

kanssa parhaillaan (uudelleen) neuvoteltavien sopimusten kanssa vahvistaisi EU:n 

roolia Latinalaisen Amerikan ensisijaisena liittolaisena näinä aikoina, jolloin muut 

toimijat, esimerkiksi Kiina ja Venäjä, pyrkivät kasvattamaan vaikutusvaltaansa alueella; 

M. ottaa huomioon, että EU:n ja Chilen parlamentaarinen sekavaliokunta on toistuvasti 

ilmaissut tukensa assosiaatiosopimuksen uudistamiselle, viimeksi sen 25. istunnossa 

22. tammikuuta 2018 hyväksytyssä yhteisessä julkilausumassa; 

1. suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että 

Yleiset periaatteet 

a) lujitetaan merkittävästi Chilen ja EU:n yhteistyötä, sillä ne ovat samanmieliset 

kumppanit ympäristössä, jossa kansainvälisiä suhteita leimaa uusi epävarmuus, ja 

niitä yhdistävät samat demokraattiset arvot ja periaatteet, ilmastonmuutoksen 

torjunta, sukupuolten tasa-arvon varmistaminen, oikeusvaltio, hyvä hallinto sekä 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen; 

b) varmistetaan, että uudistettu sopimus Chilen kanssa on kunnianhimoinen, kattava 

ja tasapainoinen ja siitä seuraa konkreettisia etuja molempien sopimuspuolten 

kansalaisille, yrityksille ja taloudelle; varmistetaan, että sopimus on edelläkävijä 

niiden kaikkein kunnianhimoisimpien sopimusten joukossa, joita EU on tehnyt 

kolmansien maiden kanssa; 

c) vahvistetaan EU:n ja Chilen välisen yhteistyön ihmisoikeusnäkökohtia EU:n ja 

Chilen ihmisoikeusstrategian 2016–2020 perusteella; sitoudutaan yhdessä 

suojelemaan ja edistämään ihmisoikeuksia, perusvapauksia, sukupuolten tasa-

arvoa sekä vähemmistöjen, kuten hlbti-yhteisön, ja alkuperäiskansojen, oikeuksia 

seurannassa, säännöllisessä raportoinnissa ja riitojenratkaisussa käytettävien 

täytäntöönpanokelpoisten mekanismien avulla; rohkaistaan Chileä löytämään 

kysymyksiin ratkaisu alkuperäiskansoihin kuuluvan mapuchi-väestön ja muiden 

alkuperäisväestöjen kanssa; sisällytetään kaikkiin tuleviin assosiaatiosopimuksiin 

edelleen ihmisoikeuslauseke; jatketaan EU:n ja Chilen säännöllistä vuoropuhelua 

ihmisoikeuskysymyksistä, jotta voidaan vahvistaa institutionaalista kehystä ja 

julkista politiikkaa ihmisoikeuksien edistämiseksi myös monenvälisellä 

yhteistyöllä; 

d) kannustetaan Chileä takaamaan oikeudenmukaiset menettelyt ja oikeudenkäynnit 

täysin kansainvälisten standardien mukaisesti; 

e) pyritään tukemaan kestävää sosioekonomista kehitystä, torjumaan köyhyyttä ja 

vähentämään eriarvoisuutta ottaen huomioon Chilen sitoutuminen kestävän 



kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen Agenda 2030 -toimintaohjelman 

mukaisesti; 

f) tuetaan Chileä koulutuksen tason ja koulutusohjelmien parantamisessa ja 

varmistetaan, että kaikkein pienituloisimmilla ihmisillä on täydet mahdollisuudet 

päästä korkea-asteen koulutukseen; vahvistetaan yliopistojen ja työmarkkinoiden 

välistä yhteyttä sekä poistetaan ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan 

kohtaamattomuutta ja edistetään nuorten työllisyyttä; 

g) kannustetaan sosiaali- ja ympäristöoikeuksien suojelua ja varmistetaan 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten tehokas täytäntöönpano sekä 

lakkautetaan pakkotyö ja lapsityövoiman käyttö; 

Monenvälisyys ja alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö 

h) vahvistetaan vuoropuhelua ja yhteistyötä alueellisissa ja maailmanlaajuisissa 

haasteissa, joita ovat esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus, muuttoliike, terrorismi 

sekä ilmastonmuutos, mukaan lukien Agenda 2030 -toimintaohjelman 

täytäntöönpano; tuetaan EU:n ja Chilen välistä yhteistyötä muuttoliikkeen 

hallintaan liittyvissä asioissa sekä perustetaan takaisinottomekanismeja myös 

kansalaisuudettomia henkilöitä ja kolmansien maiden kansalaisia varten; 

i) muistutetaan monenvälisen ohjelman merkityksestä ja siitä, että kahdenväliset 

neuvottelut eivät saa heikentää pyrkimyksiä saada aikaan edistystä monenvälisellä 

tasolla; 

j) edistetään monenvälisyyden ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamista, jotta 

voidaan edistää kansainvälistä turvallisuutta ja torjua tehokkaasti globaaleja 

haasteita; lisätään sopimuspuolten kansainvälisissä järjestöissä ja yhteyksissä 

omaksumien kantojen koordinointia; 

k) kannustetaan Chileä tukemaan jatkossakin alueellisia yhdentymis- ja 

yhteistyömekanismeja, erityisesti Tyynenmeren allianssia, ottaen huomioon sen 

saavuttamat rohkaisevat tulokset alueen jäsenten välisen taloudellisen 

yhdentymisen todellisena ja aktiivisena liikkeellepanevana voimana, sekä 

UNASURia sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisöä 

(CELAC); selvitetään mahdollisuutta, että EU saisi tarkkailijan aseman 

Tyynenmeren allianssissa; 

Poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö 

l) huolehditaan tarkoituksenmukaisesta säännöllisestä vuoropuhelusta kaikista 

merkityksellisistä aiheista olemassa olevien formaattien pohjalta ja niitä 

laajentaen; otetaan käyttöön kumppanuuden välineen kautta saatavilla olevat 

voimavarat strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 

m) tehdään tiivistä yhteistyötä turvallisuuden ja puolustuksen alalla, erityisesti 

konfliktien ennaltaehkäisyn, kriisinhallinnan, meriturvallisuuden, aseistariisunnan 

ja aseiden leviämisen estämisen aloilla; mahdollistetaan Chilen nykyistä tiiviimpi 

osallistuminen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) 

operaatioihin; 



n) mahdollistetaan vahvistettu yhteistyö terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja 

verkkorikollisuuden torjunnassa sekä radikalisoitumisen ja rajatylittävän 

rikollisuuden ehkäisemisessä kansalaisvapauksia ja perusoikeuksia heikentämättä; 

ryhdytään maailmanlaajuisen terrorismin torjunnan puitteissa toimiin ja 

tehostetaan maailmanlaajuisen ja alueellisen yhteistyön mekanismeja, 

toimenpiteitä ja elimiä kansainvälisen oikeuden ja Yhdistyneiden kansakuntien 

peruskirjan periaatteiden mukaisesti; 

o) lisätään yhteistyötä korruption, rahanpesun ja veropetosten torjunnassa; 

sisällytetään sopimukseen verotusalan hyvää hallintotapaa koskevia säännöksiä ja 

avoimuusvaatimuksia, joilla vahvistetaan osapuolten sitoutuminen noudattamaan 

kansainvälisiä normeja veron välttelyn ja veropetosten torjumiseksi; 

p) muistetaan, että korruptio heikentää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta, kauppaa sekä tervettä kilpailua ja jarruttaa näin 

talouskasvua; sisällytetään sopimukseen erityisiä jaksoja, joissa määritellään 

selkeitä ja vahvoja sitoumuksia ja toimenpiteitä, jotta voidaan torjua korruptiota 

sen kaikissa muodoissa ja panna täytäntöön kansainvälisiä normeja ja 

monenvälisiä korruption vastaisia yleissopimuksia; 

q) helpotetaan liikkuvuutta EU:n ja Chilen välillä; lisätään nuoriso- ja 

opiskelijavaihtoja, apurahaohjelmia ja koulutusta esimerkiksi ERASMUS+-

ohjelman kautta; jatketaan työtä kohti akateemisten tutkintojen täysimääräistä 

vastavuoroista tunnustamista ja korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saatavuutta 

ja kansainvälistämistä; 

r) edistetään tieteellisen ja teknisen tiedon siirtoa ja lisätään yhteistyötä tutkimuksen 

ja yhteistyön alalla, siten että hyödynnetään täysimääräisesti nykyisiä ohjelmia, 

esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelmaa; 

s) edistetään ja lujitetaan suhteita kansainvälisen yhteistyön alalla vuonna 2015 

allekirjoitetun kansainvälistä yhteistyötä koskevan yhteistoimintapöytäkirjan 

pohjalta; luodaan innovatiivisia mekanismeja, joilla laajennetaan ja vahvistetaan 

kolmenvälistä ja alueellista yhteistyötä, jota tehdään kolmansien osapuolten 

kanssa Latinalaisessa Amerikassa ja sen ulkopuolella EUROsociAL+:n ja 

Euroclima+:n kaltaisten ohjelmien kautta, sekä Copolad-yhteistyöohjelman 

tyyppistä huumepolitiikkaan liittyvää yhteistyötä; 

t) kehitetään menetelmä, jolla tuodaan esiin uudistetun sopimuksen vaikutukset 

miehiin ja naisiin, sekä hyödynnetään saatuja tuloksia, kun muotoillaan 

politiikkaa, jolla pyritään saavuttamaan sukupuolten välinen tasapaino; 

u) vahvistetaan yhteinen sitoutuminen Pariisin ilmastosopimukseen ja 

Agenda 2030 -toimintaohjelmaan ja määrätään EU:n ja Chilen tiiviistä 

yhteistyöstä ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan alalla; 

vahvistetaan tekniseen ja poliittiseen yhteistyöhön liittyvää kumppanuutta 

keskeisillä ympäristöaloilla, joita ovat muun muassa kansainvälisten kuljetusten 

hiilidioksidipäästöt, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä kestävä 

tuotanto ja kulutus; kannustetaan tiivistämään yhteistyötä kiertotalouden alalla, 

jotta voidaan parantaa resurssitehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä, 

ekoinnovointia ja vesihuoltoa; lisätään tukea hankkeille, joilla lievennetään 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia; 



v) vahvistetaan tutkimus- ja kehittämisalan yhteistyötä sekä yhteistyötä, jossa 

pyritään hyödyntämään satelliitteihin perustuvan maan havainnoinnin alalla 

toteutettavaa EU:n Copernicus-ohjelmaa ympäristötarkoituksiin; 

w) edistetään kulttuuriyhteistyötä sekä tuetaan maahanmuuttajia sekä Chilessä että 

EU:ssa ulkomaisten investointien edistämiseksi niin EU:ssa kuin myös Chilessä; 

x) vahvistetaan, että vedensaanti on ihmisoikeus; 

Institutionaaliset määräykset 

y) varmistetaan, että assosiaatiosopimus perustuu parlamentin vahvaan panokseen, ja 

vahvistetaan nykyisiä määräyksiä ja yhteistyömekanismeja, jotta mahdollistetaan 

laajempi osallisuus ja täytäntöönpanon valvonta erityisesti olemassa olevan 

parlamentaarisen sekavaliokunnan parlamenttienvälisen muodon kautta; annetaan 

parlamentaariselle sekavaliokunnalle mahdollisuus pyytää merkityksellisiä tietoja 

assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta; 

z) varmistetaan kansalaisyhteiskunnan asianmukainen mukanaolo sekä 

neuvotteluvaiheessa että assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanovaiheessa, myös 

yhteisessä neuvoa-antavassa komiteassa, mutta ei kuitenkaan tähän rajoittuen; 

painottaa, että on otettava käyttöön vakiintunut mekanismi, jonka avulla voidaan 

käydä poliittista vuoropuhelua kummankin alueen kansalaisyhteiskunnan 

järjestöjen kanssa; 

aa) huolehditaan siitä, että parlamentille tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti 

neuvottelujen kaikissa vaiheissa SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan 

mukaisesti; tähän kuuluu myös se, että parlamentille toimitetaan myös 

neuvottelutekstit ja -pöytäkirjat kultakin neuvottelukierrokselta; panee tässä 

yhteydessä tyytyväisenä merkille 22. tammikuuta 2018 tehdyn neuvoston 

päätöksen julkaista komissiolle ja varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle 

marraskuussa 2017 annetut neuvotteluvaltuudet; 

ab) pidetään neuvotteluohjeiden hiljattaista julkaisemista tärkeänä ennakkotapauksena 

ja sitoudutaan julkaisemaan tulevaisuudessa kaikki kansainvälisiä sopimuksia 

koskevat neuvotteluohjeet; 

ac) kiirehditään assosiaatiosopimuksesta käytäviä neuvotteluja, jotta parlamentti voi 

ratifioida sen ennen meneillään olevan vaalikauden loppua; 

ad) varmistetaan, että kaikilla tasoilla noudatetaan vakiintunutta käytäntöä, jonka 

mukaan uutta sopimusta ei sovelleta väliaikaisesti ennen kuin parlamentti on 

antanut hyväksyntänsä; 

o 

o     o 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, komission 

varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle sekä Chilen tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille. 


