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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. kannattaa, että Euroopan naapuruuspolitiikassa yhdistettäisiin aiemmin erilliset ulko- ja 
avustuspolitiikan haarat; pyrkii vahvempaan institutionaalisten järjestelyjen verkostoon, 
joka on vakaa ja taloudellinen ja tarkoituksella suunnattu kaikkien osapuolten välisen 
tiiviimmän talouden yhdentymisen ja poliittisen assosiaation kehittämiseen sekä arvojen 
yhdenmukaistamiseen YK:ssa;

2. pitää myönteisenä, että komissio pyrkii välttämään päällekkäisyyttä ja keskittymään 
strategisiin kysymyksiin Euroopan naapuruuspolitiikan monenvälisissä foorumeissa sekä 
käyttämään paikallisia ja kahdenvälisiä yhteyksiä erityisiin rahoitushankkeisiin ja 
yhteistyöohjelmiin; korostaa, että on tärkeää kehittää tehokkaita paikallisia 
kumppanuuksia laajemmalla Välimeren alueella;

3. katsoo, että Välimeren unioni on ollut virheellinen, huonosti toteutettu ja jopa haitallinen; 
vaatii siksi, että kumppanuuden eurooppalaiset osapuolet sisällytetään täysimääräisesti 
tavanomaiseen EU:n kehykseen korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan ja
Euroopan ulkosuhdehallinnon tuella;

4. tukee parlamentin tehtävää Euroopan naapuruuspolitiikassa mutta panee samalla merkille, 
että parlamentin jäseniin ja yksiköihin kohdistuu yhä suurempi paine ylläpitää tehokkaasti 
kasvavaa määrää monen- ja kahdenvälisiä parlamentaarisia yhteistyömuotoja; kehottaa 
arvioimaan jatkuvasti Euronestin ja Välimeren unionin parlamentaarisen 
edustajakokouksen tuomaa lisäarvoa ja niiden käytännön järjestelyjä;

5. panee tyytyväisenä merkille uuden huomion institutionaalisten rakenteiden 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Euroopan naapuruuspolitiikassa ja pitäisi myönteisenä, 
että selvennettäisiin ENP-maiden erillistä vahvistettua asemaa koskevaa kategoriaa ja sen 
sisältöä ja merkitystä;

6. suosittelee erottamaan selvästi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen ja eurooppalaisen demokratiatuen hallitustenväliset ja valtiosta 
riippumattomat tehtävät; toteaa, että tarvitaan nopeita ja joustavia EU:n tukimenetelmiä, 
joilla edistetään pluralistista kansalaisyhteiskuntaa, joka tukee vahvan, vakaan ja 
maallisen demokratian kehittymistä;

7. suosittelee, että seuraavan kerran kun perussopimuksia tarkistetaan, perustettaisiin uusi 
unionin assosiaatiojäsenyyden kategoria sellaisille valtioille, jotka eivät pyri EU:n 
täysjäseniksi tai täytä liittymisperusteita.


