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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden arvioinnista ja painopisteiden 
asettamisesta
(2013/2149(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Prahassa 7. toukokuuta 2009 käynnistetyn itäisen kumppanuuden,

– ottaa huomioon Varsovassa 29.–30. lokakuuta 2011 pidetyn huippukokouksen päätelmät,

– ottaa huomioon Vilnassa 28.–29. marraskuuta 2013 pidetyn huippukokouksen päätelmät,

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2003 annetun komission tiedoksiannon ”Laajempi 
Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin 
naapureihin”(COM(2003)0104), 12. toukokuuta 2004 annetun tiedonannon ”Euroopan 
naapuruuspolitiikka – Strategia-asiakirja” (COM(2004)0373), 4. joulukuuta 2006 annetun 
tiedonannon Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta (COM(2006)0726), 
5. joulukuuta 2007 annetun tiedonannon ”Vahva Euroopan naapuruuspolitiikka” 
(COM(2007)0774), 3. joulukuuta 2008 annetun tiedonannon ”Itäinen kumppanuus” 
(COM(2008)0823) sekä 12. toukokuuta 2010 annetun tiedonannon ”Euroopan 
naapuruuspolitiikan arviointi” (COM(2010)0207),

– ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan 20. maaliskuuta 2013 antaman yhteisen tiedonannon ”Euroopan 
naapuruuspolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta (JOIN(2013)0004) ja 
25. toukokuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon ”Uusi strategia muutostilassa olevia 
naapurimaita varten” (COM(2011)0303),

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston kokouksissaan 26. heinäkuuta 2010 ja 
20. kesäkuuta 2011 hyväksytyt päätelmät Euroopan naapuruuspolitiikasta ja 18.–
19. marraskuuta 2013 hyväksytyt päätelmät itäisestä kumppanuudesta, 
ulkoasianneuvoston (kauppa) kokouksessaan 26. syyskuuta 2011 hyväksymät päätelmät ja 
Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 7. helmikuuta 2013 hyväksymät päätelmät,

– ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan 15. toukokuuta 2012 antaman yhteisen tiedonannon ”Itäinen kumppanuus: 
etenemissuunnitelma syksyn 2013 huippukokousta edeltävää aikaa varten” 
(JOIN(2012)0013) ja yhteisen tiedonannon ”Uudistetun Euroopan naapuruuspolitiikan 
lupausten lunastaminen” (JOIN(2012)0014) sekä niihin liittyvät 20. maaliskuuta 2013 
annetut yksiköiden yhteiset valmisteluasiakirjat (”alueelliset raportit” SWD(2013)0085 ja 
SWD(2013)0086),

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Euroopan 
naapuruuspolitiikasta: kohti vahvempaa kumppanuutta – Euroopan parlamentin kanta 
vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin”1, 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0446.
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Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta1 ja 7. huhtikuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta – itäinen 
ulottuvuus2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikalla ja erityisesti itäisessä 
kumppanuudessa pyritään laajentamaan EU:n perustajien arvoja ja ajatuksia;

B. ottaa huomioon, että itäinen kumppanuus on suunnattu eurooppalaisille valtioille 
vastauksena kumppanimaiden yhteiskuntien EU:hun liittyviin pyrkimyksiin; 

C. ottaa huomioon, että itäisen kumppanuuden kohdemaissa on syvään juurtuneita EU:hun 
liittyviä pyrkimyksiä ja että maat ovat edelleen vaikeassa siirtymävaiheessa kymmeniä 
vuosia Neuvostoliiton aikaan kestäneen kasvun hidastamisen jälkeen;

D. ottaa huomioon, että nykyistä edistymistä suhteissa itäisiin kumppanimaihin olisi 
hyödynnettävä näiden maiden kansalaisten rohkaisemiseen, jotta he pyrkisivät 
toteuttamaan lisää demokraattisia uudistuksia;

E. ottaa huomioon, että itäisissä kumppanimaissa olisi edistettävä yhteistyön humanitaarisia, 
taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia;

F. ottaa huomioon, että viimeaikainen kehitys itäisissä kumppanimaissa ja niiden suhteissa 
EU:hun olisi nähtävä varoituksena siitä, että EU:ta ei edelleenkään katsota ainoaksi 
poliittiseksi vaihtoehdoksi;

1. palauttaa mieleen itäisten kumppanimaiden saavutukset ja kunnianhimoiset tavoitteet, 
joita ovat poliittiset puitteet EU:n ja itäisten kumppanimaiden suhteiden vahvistamiselle 
molemminpuolisten etujen, sitoumusten, yhteisen vastuun ja vastuunoton pohjalta sekä 
poliittisen yhteistyön institutionaalinen perusta ja kumppanimaiden välinen 
vuoropuhelufoorumi; on tämän osalta tyytyväinen EURONESTin parlamentaarisen 
edustajakokouksen ja muiden yhteistyöfoorumien perustamiseen, jollaisia ovat 
esimerkiksi itäisen kumppanuuden puitteissa perustettu kansalaisyhteiskuntafoorumi sekä 
itäisen Euroopan aloitteita tarkasteleva kongressi (Eastern Europe Initiatives Congress); 
toteaa kuitenkin, että hiljattaiset tapahtumat joissakin itäisissä kumppanimaissa ovat 
kiinnittäneet huomiota poliittisen prosessin haurauteen;

2. katsoo, että itäistä kumppanuutta koskevassa hankkeessa tarvitaan uutta puhtia ja selkeä 
näkemys etenemisestä ja on keskityttävä poliittisen yhteistyön lisäksi myös itäisten 
kumppanimaiden yhteiskuntien EU:hun liittämistä koskevaan tavoitteeseen, ja kehottaa
EU:ta tämän vuoksi panostamaan erityisesti viisumivapauteen, nuoriin ja tuleviin johtajiin 
investoimiseen sekä energia-alaan;

3. painottaa, että viisumivapausjärjestelyissä voidaan edetä pidemmälle; toteaa tämän osalta, 
                                               
1 EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 26.
2 EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 105.



PR\1012656FI.doc 5/8 PE524.575v02-00

FI

että viisumivapaus on vain yksi monista menettelyistä, joilla pyritään lähentämään 
yhteiskuntia, ja että alalla tarvitaan lisäponnistuksia, erityisesti mitä tulee yhteistyön 
edistämiseen koulutuksen ja kulttuurin alalla; katsoo, että olisi korostettava enemmän sitä, 
että itäistä kumppanuutta koskeva hanke on suunnattu pikemminkin yhteiskunnille kuin 
viranomaisille; 

4. painottaa nuoriin ja tuleviin johtajiin investoimisen merkitystä, missä on hyödynnettävä 
täysimääräisesti Yhteinen Erasmus -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia stipendeihin 
itäisten kumppanimaiden ja EU:n jäsenvaltioiden opiskelijavaihdon edistämiseksi ja 
perustettava itäisen kumppanuuden yliopisto ja Mustanmeren eurooppalainen 
koulutuskeskus, jotka tarjoaisivat jatkotutkinto-opintoja ja tähtäisivät itäisten 
kumppanuusmaiden ja EU:n jäsenvaltioiden tulevien johtajien koulutukseen;

5. kehottaa järjestämään lisää koululaisvaihtoa EU:n jäsenvaltioiden ja itäisten 
kumppanimaiden kesken ja katsoo, että tähän olisi osoitettava erityistä rahoitusta;

6. painottaa tarvetta vahvistaa nuorten yhteistyötä Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman 
itäisen kumppanuuden nuorisoikkunan (Eastern Partnership Youth Window) puitteissa, 
koska näin vahvistetaan nuorten aktiivista kansalaisuutta, kehitetään solidaarisuutta ja 
edistetään nuorten suvaitsevaisuutta; 

7. painottaa, että on tärkeää yhtenäistää energiasektoria, mikä on yksi talouden 
nykyaikaistamisen pääasiallisista edellytyksistä, ja laatia Euroopan energiayhteisön 
velvoitteiden mukaista energiastrategiaa; kehottaa jatkamaan kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden uudistuksia sekä kasvattamaan uusiutuvien energialähteiden osuuden 
asianmukaiseksi;

8. toteaa, että itäisen kumppanuuden edistämisessä ja täytäntöönpanossa on ilmennyt 
ongelmia, ja painottaa, että EU:n sitoumusten on ylitettävä pelkästään poliittinen 
vuoropuhelu, jotta voidaan osallistua yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen 
vuoropuheluun ja kehittää sitä;

9. kehottaa soveltamaan kumppanimaihin yksilöllisempiä lähestymistapoja, noudattamaan 
eriyttämisperiaatetta sekä arvioimaan kunkin kumppanimaan edistymistä selkeiden 
viitearvojen ja sen omien ansioiden perusteella yleisesti koordinoidusti; 

10. ilmaisee huolensa siitä, että yhteistyön ytimestä ei ole yhteistä käsitystä, koska EU 
vaikuttaa keskittyvän itäisten kumppanimaiden valmiuksiin noudattaa yhteisön säännöstöä 
ja arvoja, kun taas kumppanimaat tarkastelevat suhteita niiden etujen ja haittojen kannalta; 
panee merkille, että EU mielletään yksinomaan avunantajaksi ja kumppanimaat 
edunsaajiksi, vaikka molemmilla olisi oltava kaksoisrooli;

11. pitää valitettavana, että jäsenvaltioiden mielenkiinto suhteisiin itäisten kumppanimaiden 
kanssa ja niiden kehittämiseen vaihtelee; panee huolestuneena merkille, että jäsenvaltiot 
eivät ymmärrä yhteistyön ja joitakin seikkoja koskevan yhdenmukaisen kannan 
geopoliittista merkitystä;

12. pitää lisäksi valitettavana itäisten kumppanimaiden riittämätöntä halukkuutta esittää 
yhteistä viestiä ja sitoutua yhteisiin toimiin EU:n osalta;
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13. painottaa, että tarvitaan lisäponnistuksia demokraattisia uudistuksia ja menettelyjä 
koskevien kokemusten vaihtamiseksi sen sijaan, että vaadittaisiin EU:n normien 
noudattamista, ja että on tunnustettava yksittäisten valtioiden ainutlaatuisuus ja 
korostettava kumppanimaiden tasavertaista asemaa ja mahdollisia vastavuoroisia hyötyjä; 

14. kehottaa mahdollisuuksien mukaan allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
assosiaatiosopimukset kumppanimaiden kanssa hyvän hallinnon ja oikeusvaltion, 
ihmisoikeuksien, erityisesti oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, ja korruption 
torjunnan edistämiseksi sekä kumppanimaiden talouksien ja yrityksille myönteisen 
lainsäädännön kehittämisen ja nykyaikaistamisen tukemiseksi;

15. muistuttaa, että itäisten kumppanimaiden kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on oltava 
tiiviimpien strategisten kumppanuuksien luominen, EU:n ja itäisten kumppanimaiden 
kansalaisten välisten yhteyksien vahvistaminen, sosiaalisten verkostojen luominen 
yhdentymisen edistämiseksi sekä nykyaikaistamisen ja myönteisen Eurooppa-näkemyksen 
vahvistamiseksi pelkän vakauttamisen sijaan;

16. rohkaisee kehittämään tiiviimpiä suhteita kumppanimaiden kesken sekä edistämään 
vakautta ja monenvälisen luottamuksen kehittämistä;

17. katsoo, että yhteistyövälineet olisi määritettävä täsmällisesti ottaen huomioon nykyiset 
välineet ja ohjelmat sekä keskittyen erityisesti koulutukseen ja yliopistojen vaihto-
ohjelmiin; kehottaa osoittamaan lisärahoitusta itäisten kumppanuuksien täytäntöönpanoon 
sekä tukemaan uudistuksia, lippulaiva-aloitteita ja hankkeita; toivoo kumppanimaiden 
täysimääräistä osallistumista unionin ohjelmiin;

18. painottaa, että ensisijaiseksi on katsottava kumppanimaiden oikeusjärjestelmäuudistus, 
jolla varmistetaan oikeuslaitoksen riippumattomuus;

19. painottaa taloudellisen yhteistyön edistämisen merkitystä itäistä kumppanuutta koskevan 
hankkeen edistämiseksi muun muassa siten, että lisätään ymmärrystä taloudellisten 
ongelmien monimutkaisuudesta, edistetään rahoitusalan hyvää hallintoa, sovelletaan 
alakohtaista lähestymistapaa, rohkaistaan pk-yritysten kehitystä tukevan lainsäädännön 
laatimista ja edistetään EU:n ja itäisten kumppanimaiden välisten liikekumppanuuksien 
syntymistä;

20. katsoo lisäksi, että yhteisten toimintojen edistämisestä muiden strategisten kumppanien ja 
yhteistyöstä kansainvälisissä ja eurooppalaisissa järjestöissä olisi hyötyä kaikille 
asianosaisille; 

21. painottaa tarvetta edistää sosiaalisia ja kulttuurisia suhteita, joissa pannaan täytäntöön 
EU:n tunnuslausetta ”moninaisuudessaan yhtenäinen”;

22. painottaa, että eurooppalaisella demokratiarahastolla voi olla merkittävä asema itäisten 
kumppanimaiden kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa;

23. katsoo, että itäisten kumppanimaiden välisen yhteistyön parantamiseksi EU:n olisi 
pidättäydyttävä yhden kielen vaatimuksesta yhteisissä hankkeissa ja edistettävä 
monikielisyyttä erityisesti paikallishallinnossa, kansalaisaloitteissa ja koulutusta 
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koskevissa aloitteissa; 

24. painottaa, että on tärkeää edistää ja tukea yhteisiä tutkimusta ja innovointia koskevia 
ponnisteluja, myös opiskelijavaihdon ohjelmia, monikielisiä hankkeita ja kulttuurien 
välistä vuoropuhelua yhteisissä elokuvatuotannoissa ja kirjallisuuskäännöksin 
osoitettavissa yhteisissä resursseissa, kansallissosialismin ja kommunismin perintöä, 
totalitaarisia järjestelmiä ja Euroopan yhteistä historiaa koskevissa yhteisissä 
tutkimuksissa;

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission 
varapuheenjohtajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, alueiden komitealle, itäisen 
kumppanuuden kohdemaiden hallituksille ja parlamenteille, Etyjille ja Euroopan 
neuvostolle.
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PERUSTELUT

Tulevaisuutta koskevia ehdotuksia sisältävä asiakirja esitetään erityisellä hetkellä: Euroopan 
talouskriisin aikana, Vilnassa pidetyn itäistä kumppanuutta koskeneen huippukokouksen 
jälkeen, EU:n parlamentin istuntokauden 2009–2014 päättyessä ja parlamentin aseman 
vahvistuessa. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin olisi esitettävä kunnianhimoisia 
ehdotuksia, jotka osoittavat avoimen suhtautumisemme ja sitoutumisemme Euroopan 
yhdentymishankkeeseen. Tämän osalta kriisi ei saa rajoittaa pyrkimyksiämme, vaan sen olisi 
pikemminkin kannustettava tarkastelemaan aihetta laajemmin kuin pelkkänä poliittisena 
sitoumuksena ja keskittymään itäisten kumppanimaiden kansalaisiin sekä toimiin, joilla 
saadaan aikaan konkreettisia tuloksia, kuten viisumivapauteen. EU:n olisi myös keskityttävä 
nuoriin ja nuoriin johtajiin ja varmistettava näiden tulevaisuuden ankkurointi EU:hun. Lisäksi 
EU:n olisi keskityttävä myös energiavarmuuteen ja tehtävä tässä yhteistyötä itäisten 
kumppanimaiden kanssa. Asiakirjan on määrä toimia kannustimena rohkeaan poliittisen 
lähestymistapaan itäisen kumppanuuden kehittämiseksi sekä näyttää tietä ajatuksillemme.


