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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Etelä-Kaukasiaa koskevasta EU:n strategiasta
(2009/2216(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Etelä-Kaukasiasta, mukaan lukien 
15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan 
lujittamisesta1 ja 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Etelä-Kaukasiaa 
koskevasta tehokkaammasta EU:n politiikasta2 ja uudesta poliittisesta lähestymistavasta 
Mustanmeren alueeseen3,

– ottaa huomioon 3. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle "Itäinen kumppanuus"(KOM)(2008)0823),

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 pidetyn itäistä kumppanuutta koskevan Prahan 
huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

– ottaa huomioon Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian kanssa tehdyt Euroopan 
naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmat ja eurooppalaisen naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen, joka kytkeytyy tiiviisti Euroopan naapuruuspolitiikan 
toimintasuunnitelmien toteuttamiseen,

– ottaa huomioon komission 23. huhtikuuta 2009 hyväksymät Armeniaa, Azerbaidžania ja 
Georgiaa koskevat selvitykset Euroopan naapuruuspolitiikan edistymisestä,

– ottaa huomioon maakohtaiset strategia-asiakirjat vuosille 2007-2013 sekä Armenian, 
Azerbaidžanin ja Georgian kanssa tehdyt naapuruus- ja kumppanuusvälineen 
maaohjelmat,

– ottaa huomioon Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian naapuruus- ja kumppanuusvälineen 
ohjelma-asiakirjojen väliarvioinnin,

– ottaa huomioon Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian kanssa tehdyt kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen asiaa koskevat 
seurantaraportit,

– ottaa huomioon Georgian konfliktia käsittelevän riippumattoman kansainvälisen 
selvitysvaltuuskunnan 30. syyskuuta 2009 antaman raportin (Tagliavinin raportti),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

                                               
1 EUVL C 282E, 6.11.2008, s. 443.
2 EUVL C 41 E, 19.02.2009, s. 53.
3 EUVL C 41E, 19.02.2009, s. 64.
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A. ottaa huomioon, että 8. joulukuuta 2009 pidetyssä ulkoasiainneuvoston kokouksessa EU 
toisti pyrkivänsä edistämään vakautta, yhteistyötä, hyvinvointia ja hyvää hallintotapaa 
koko Etelä-Kaukasiassa, myös teknisen avun ohjelmien kautta,

B. ottaa huomioon, että Georgiassa elokuussa 2008 käydyn sodan ja tulitaukoon johtaneen 
EU:n menestyksekkään väliintulon seurauksena – ja koska nämä tapahtumat lisäsivät 
tarvetta sitoutumiseen – EU:sta on tullut merkittävä toimija alueen turvallisuudessa, mistä 
osoituksena ovat EU:n tarkkailuoperaatio, sodan jälkeisen merkittävän avustusohjelman 
käynnistäminen sekä sodan syitä ja kulkua selvittelevän tiedonhankintavaltuuskunnan 
työn aloittaminen,

C. ottaa huomioon, että Etyjin Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien välittämät Vuoristo-
Karabahin rauhanneuvottelut tehostuivat vuonna 2009,

D. ottaa huomioon, että diplomaattisuhteiden perustamista ja maiden välisen rajan avaamista 
ja yhteistyötä koskevien Armenian ja Turkin välisten pöytäkirjojen allekirjoittaminen 
lokakuussa 2009 oli lupaava askel, mutta pöytäkirjoja ei ole toistaiseksi vielä ratifioitu,

E. ottaa huomioon, että alueen rauhan, turvallisuuden ja vakauden varmistaminen on 
välttämätöntä elintason parantamiseksi, demokratian normien toteuttamiseksi ja kaikkien 
asukkaiden ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi ja jotta voidaan maksimoida 
kehitysmahdollisuudet alueella ja laajemminkin,

F. ottaa huomioon, että itäinen kumppanuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia syventää 
kahdenvälisiä suhteita ja tuo alueelle myös monenkeskistä yhteistyötä,

G. ottaa huomioon, että itäisen kumppanuuden tavoitteena on nopeuttaa uudistuksia, 
oikeudellista lähentymistä ja taloudellista yhdentymistä, se perustuu ehdollisuuteen, 
eriyttämiseen ja kaikkien asianosaisten osallistumiseen ja siihen kuuluu neuvotteleminen 
uusista kumppanuussopimuksista, joille tarvitaan Euroopan parlamentin hyväksyntä,

H. katsoo, että EU:n haasteet Etelä-Kaukasiassa ja sen sitoutuminen alueeseen ovat niin 
merkittäviä, että improvisoitu politiikka, joka lähinnä vain reagoi tapahtumiin, ei enää ole 
vaihtoehto; katsoo, että itäisen kumppanuuden käynnistäminen ja Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo merkitsevät oivaa tilaisuutta EU:n strategian laatimiseen,

1. katsoo, että EU:n pitää ottaa aktiivisempi poliittinen rooli ja kehittää strategia, jolla 
tuetaan Etelä-Kaukasian muuttumista kestävän rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin alueeksi 
ja jolla se voi hyödyntää täysin mahdollisuuksiaan myötävaikuttaa alueen konfliktien 
rauhanomaiseen ratkaisemiseen yhdistämällä ”pehmeä vallankäyttö” tinkimättömään 
asenteeseen;

Turvallisuuskysymykset ja konfliktien rauhanomainen ratkaisu

2. korostaa, että nykyisen tilanteen säilyttäminen ei ole hyväksyttävä eikä kestävä ratkaisu
yhteenkään alueen konfliktiin;

3. panee merkille, että konfliktien hallinta ja ratkaisu vaativat muun muassa kaikkien 
osapuolten ja yhteisöjen oikeuksien ja legitiimien etujen tunnustamista, avoimuutta 
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tarkastella uudelleen käsityksiä menneistä tapahtumista, todellista halua päästä eroon 
vihasta ja pelosta, valmiutta luopua ehdottomista vaatimuksista, uudenlaista suhtautumista 
muun muassa itsemääräämisoikeuden harjoittamiseen sekä valmiutta tehdä todellisia 
myönnytyksiä;

4. korostaa, että on ehkäistävä konflikteja myös kunnioittamalla kaikkien kansallisten 
vähemmistöjen oikeuksia, edistämällä uskonnollista suvaitsevaisuutta ja vahvistamalla 
sosiaalista ja taloudellista koheesiota;

5. korostaa, että ulkopuolisten toimijoiden on käytettävä voimaansa ja vaikutusvaltaansa 
tavalla, joka on täysin kansainvälisen oikeuden mukainen, kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädäntö mukaan luettuna; katsoo, että olisi pyrittävä vähentämään 
ulkopuolisten toimijoiden välistä kilpailua alueella, mutta ei siten, että tosiasiassa 
hyväksytään jonkin toimijan väite sille kuuluvista "ensisijaisista eduista"; katsoo, että 
ehtojen asettamista Etelä-Kaukasian valtioiden itsemääräämisoikeuden ja alueellisen 
koskemattomuuden kunnioittamiselle ei voida hyväksyä;

Vuoristo-Karabahin konflikti

6. tukee täysin Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien välitystyötä, Madridin periaatteita 
sekä Moskovan julistusta; tuomitsee ajatuksen sotilaallisesta ratkaisusta ja kehottaa 
molempia osapuolia välttämään sotaisaa kielenkäyttöä; kehottaa lisäksi molempia 
osapuolia osoittamaan suurempaa aktiivisuutta rauhanneuvotteluissa ja luopumaan 
suuntauksesta, joka suosii YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vastaisesti 
sotilaallisilla valloituksilla luodun nykytilanteen säilyttämistä; kehottaa myös 
kansainvälistä yhteisöä osoittamaan rohkeutta ja poliittista tahtoa jäljellä olevien ja 
sopimukseen pääsyn estävien kiistakohtien ratkaisemiseksi;

7. muistuttaa, että sadattuhannet ihmiset, jotka pakenivat kodeistaan Vuoristo-Karabahin 
sodan aikana tai sen seurauksena, ovat edelleen pakolaisina eikä heillä ole oikeutta palata 
kotiseuduilleen; kehottaa kaikkia osapuolia tunnustamaan yksiselitteisesti ja ehdoitta 
tämän oikeuden ja tarpeen sen nopeaan toteutumiseen; kehottaa Armenian ja 
Azerbaidžanin viranomaisia ja asianosaisten yhteisöjen johtajia osoittamaan 
sitoutumisensa kansanryhmien välisten rauhanomaisten suhteiden luomiseen pakolaisten 
paluuta helpottavilla käytännön valmisteluilla ja muilla tavoin; katsoo, että sisäisten 
pakolaisten tilanne on ratkaistava kansainvälisten standardien mukaisesti ottamalla 
huomioon mm. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen äskettäinen 
suositus 1877(2009), "Euroopan unohdetut ihmiset: pitkään sisäisenä pakolaisena olleiden 
ihmisten ihmisoikeuksien suojelu";

8. panee merkille, että Vuoristo-Karabahin tilapäinen asema saattaa johtaa tosiasiallista 
valtaa alueella käyttävien viranomaisten tilapäiseen laillistamiseen; katsoo, että tässä 
tilanteessa näiden viranomaisten olisi oman uskottavuutensa parantamiseksi pikaisesti 
luovuttava kannastaan, jonka mukaan Vuoristo-Karabahiin kuuluvat kaikki Armenian 
miehittämät Azerbaidžanin alueet eikä pakolaisten oikeudesta palata kotiseuduilleen voida 
edes keskustella tässä vaiheessa; kehottaa Armenian hallitusta käyttämään 
vaikutusvaltaansa tässä asiassa ja neuvostoa ja komissiota yhtymään tähän kehotukseen;

9. korostaa, että turvallisuus on välttämätön osa kaikkia ratkaisuja; tunnustaa, että pitävät 
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rauhanturvaamisjärjestelyt ovat tärkeitä;

Armenian ja Turkin lähentyminen

10. panee tyytyväisenä merkille pöytäkirjat diplomaattisuhteiden perustamisesta, rajan 
avaamisesta ja yhteistyöstä; kehottaa molempia osapuolia hyödyntämään tätä tilaisuutta 
suhteiden parantamiseen ratifioimalla pöytäkirjat ja panemalla ne täytäntöön; ei kannata 
pöytäkirjoihin sisältymättömien ehtojen asettamista ratifioinnille, mutta katsoo, että jos ne 
pannaan täytäntöön, niillä on kauaskantoisia ja mahdollisesti hyvin myönteisiä seurauksia 
alueella ja siksi niitä ei pidä käsitellä erillään muista asioista; kehottaa Armeniaa ja 
Azerbaidžania tehostamaan työtään Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien johtamissa 
neuvotteluissa Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemisen periaatteista;

Georgian konfliktit

11. panee tyytyväisenä merkille Tagliavinin raportin ja tukee sen keskeisiä päätelmiä; tukee 
EU:n tarkkailuoperaation mandaattia ja sen osan täytäntöönpanoa, jota Venäjä ja 
Georgiasta irtautuneiden alueiden tosiasiallista valtaa käyttävät johtajat eivät ole estäneet;

12. on vakavasti huolissaan siitä, että Venäjän tunnustusta Etelä-Ossetian ja Abhasian 
valtioille valmisteltiin etnisillä puhdistuksilla; panee tyytyväisenä merkille, että 
kansainvälinen yhteisö on edelleen yhtenäinen eikä hyväksy yksipuolisia 
itsenäisyysjulistuksia; kehottaa Venäjää noudattamaan tulitaukosopimuksessa antamaansa 
sitoumusta, jonka mukaan se vetää joukkonsa takaisin niiden ennen elokuun 2008 sotaa 
pitämiin asemiin eikä enää estä EU:n tarkkailuvaltuuskunnan pääsyä Etelä-Ossetiaan ja 
Abhasiaan;

13. korostaa, että on suojeltava Georgiasta irtautuneilla alueilla yhä asuvien etnisten 
georgialaisten turvallisuutta ja oikeuksia, edistettävä kotiseudultaan pakenemaan 
joutuneiden ihmisten oikeutta palata kotiinsa turvallisissa ja ihmisarvoa kunnioittavissa 
oloissa, lievennettävä tilapäisten rajojen "rautaesirippumaisuutta" sekä järjestettävä EU:lle 
ja muille kansainvälisen yhteisön toimijoille mahdollisuuksia avustaa molempien alueiden 
ihmisiä; tähdentää, että tätä varten tarvitaan selkeämmin määriteltyjä lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin tavoitteita;

Demokratia, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltio

14. pitää demokratisointia, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä 
vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltiota rauhanomaisten ja vakaiden 
demokraattisten valtioiden keskeisinä periaatteina;

15. korostaa, että demokraattisiin uudistuksiin sitoutuminen sekä poliittisen dialogin ja 
yhteistyön keskeinen rooli ovat tärkeitä seikkoja kansallisen yhteisymmärryksen 
kehittämisessä; suhtautuu myönteisesti Armenian oikeuslaitokseen liittyvän merkittävän 
lainsäädännön hyväksymiseen ja kehottaa viranomaisia varmistamaan sen tehokkaan 
täytäntöönpanon; panee tyytyväisenä merkille Azerbaidžanin oikeuslaitoksen 
uudistamisessa saavutetun edistyksen ja kehottaa viranomaisia toimiin tuomarien 
riippumattomuuden hyväksi; toivottaa tervetulleeksi Georgian presidentin ilmoituksen, 
joka koski uutta demokraattisten uudistusten aaltoa; kehottaa hyväksymään ja panemaan 
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täytäntöön tällaisia uudistuksia, kuten hallituksen parlamentaarisen valvonnan 
vahvistaminen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden lisääminen, ja katsoo, että 
demokraattisia uudistuksia on edistettävä ja demokratian instituutioita lujitettava;

16. kiinnittää huomiota alueella yhä laajalti esiintyvään korruptioon ja kehottaa viranomaisia 
tehostamaan toimia sen torjumiseksi, sillä se uhkaa talouskasvua ja alueen valtioiden 
sosiaalista ja taloudellista kehitystä;

17. painottaa kansainvälisten sitoumusten ja standardien mukaisten vapaiden ja rehellisten 
vaalien järjestämisen merkitystä; panee merkille, että helmikuussa 2008 pidetyissä 
Armenian presidentinvaaleissa ilmeni taas väkivaltaa ja että vaalien jälkeisen sisäisen 
kriisin vaikutukset tuntuvat yhä; panee merkille, että Azerbaidžanissa 23. joulukuuta 2009 
järjestetyt kunnallisvaalit sujuivat rauhanomaisesti ja odottaa Euroopan neuvoston 
paikallis- ja alueviranomaisten kongressin valtuuskunnan raporttia aiheesta; kehottaa 
Georgian viranomaisia varmistamaan, että 30. toukokuuta 2010 järjestettäviksi kaavaillut 
paikallisvaalit viedään läpi kansainvälisten standardien mukaisesti ja että vaalilakia 
muutetaan tarvittavilta osin, ja korostaa, että kaupunginjohtajien suorien vaalien 
varmistaminen on ratkaisevan tärkeää; vahvistaa omana ja EU:n kantana, että Georgiasta 
irrottautuneilla alueilla järjestettävät vaalit ja kansanäänestykset ovat laittomia; puolustaa 
kotiseudultaan pakenemaan joutuneiden ihmisten poliittisia oikeuksia;

18. pitää ilmaisunvapautta perusoikeutena ja keskeisenä periaatteena ja viestimien roolia 
tärkeänä; on huolissaan ilmaisunvapauden rajoittamisesta ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden puutteesta Etelä-Kaukasian maissa ja kehottaa viranomaisia 
varmistamaan, että näihin asioihin tulee korjaus; on huolissaan Armeniassa toimittajiin 
kohdistetuista hyökkäyksistä ja erityisesti oppositiotoimittaja Nikol Pašinianin yhä 
jatkuvasta vankeudesta, vaikka 18. kesäkuuta 2009 myönnettiin armahdus, jonka 
perusteella vapautettiin useita vangittuja oppositioaktivisteja; on huolissaan 
mediailmapiirin huonontumisesta Azerbaidžanissa, jossa media-ammattilaisia on 
ahdisteltu ja uhkailtu, ja pahoittelee kahden nuoren aktivistin ja bloggaajan Emin Millin ja 
Adnan Hajizaden pidättämistä ja tuomitsemista; vaatii heidän vapauttamistaan 
vetoomusmenettelyn perusteella kansainvälisten standardien mukaisesti ja noudattaen 
oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, siten kuin siitä on määrätty 
ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 
6 artiklassa;

19. katsoo, että kokoontumisvapaus on taattava, koska se on välttämätön vireän 
kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi; on huolissaan välittömistä ja epäsuorista 
vaikeuksista, joita kansalaisyhteiskunta kohtaa järjestötoiminnassa, ja siitä, että otetaan 
käyttöön lakeja ja käytäntöjä, jotka voivat epäsuorasti rajoittaa kokoontumisvapautta, 
myös hallinnollisen ahdistelun keinoin, esimerkiksi veroviranomaisten Armeniassa 
harjoittamien tiukennettujen tarkastusten muodossa; on huolissaan siitä, että minkäänlaista 
vakavaa tutkimusta ei ole tehty helmikuussa 2008 pidettyjen presidentinvaalien jälkeisistä 
tapahtumista, joissa 10 ihmistä tapettiin ja jotka johtivat poikkeustilan julistamiseen ja 
useiden vapauksien ja oikeuksien rajoittamiseen; kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia, 
myös paikallistasolla, panemaan täytäntöön rajoittamattomalla tavalla 
kokoontumisvapautta koskevan lainsäädännön, joka tarkistetussa muodossaan vastaa 
suurinta osaa kansainvälisistä normeista; on huolissaan, että Georgiassa vuonna 2009 
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tehdyt muutokset kokoontumisia ja mielenosoituksia koskevaan lakiin saattavat rajoittaa 
kokoontumisvapautta ja heikentää opposition toimintakykyä; korostaa 
kansalaisyhteiskunnan merkittävää roolia alueen rauhan- ja sovintoprosesseissa;

20. kehottaa alueen maita osallistumaan aktiivisesti EU:n ja sen itäisten naapurimaiden 
parlamentaarisen edustajakokouksen työhön ja käyttämään sen tarjoamia mahdollisuuksia 
monenkeskiseen ja kahdenväliseen mielipiteenvaihtoon; panee merkille tässä yhteydessä, 
että tiivistynyt vuoropuhelu alueen kansanedustajien välillä on ratkaisevan tärkeää;

Talouskysymykset ja sosiaalinen kehitys

21. katsoo, että laajempi yhteistyö alueellisella tasolla ja EU:n kanssa esimerkiksi talous-, 
liikenne-, energia- ja ympäristökysymyksissä on tärkeää näiden alojen optimaaliselle 
kehitykselle sekä alueen vakauden varmistamiseksi, mutta yhteistyöhön pitää kuulua 
myös inhimillisen pääoman kehittäminen koko alueella pitkäaikaisena investointina; 
panee tyytyväisenä merkille, että kaikki kolme maata hyötyvät EU:n 
tullietuusjärjestelmästä ja ottaa huomioon, että ne kaikki pääsevät mukaan kestävää 
kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn (GSP+); panee 
merkille, että alueellinen yhteistyö oikeus- ja poliisialalla ja yhdennetyn rajavalvonnan 
perustaminen ovat välttämättömiä liikkuvuuden lisäämiseksi alueella ja EU:n kanssa;

22. korostaa, että suotuisan liiketoimintailmapiirin luominen ja yksityissektorin kehittäminen 
on tärkeää; antaa tunnustusta Azerbaidžanille sen huomattavasta talouskasvusta ja 
uudistusprosessista, joka muuttaa taloutta houkuttelevammaksi ulkomaalaisille 
sijoittajille, ja toivoo, että Azerbaidžan jatkaa neuvotteluita WTO-jäsenyydestä ja saa ne 
lopulta päätökseen; panee tyytyväisenä merkille Armenian ja Georgian markkinoiden 
vapauttamiseen tähtäävien markkinatalousuudistusten toteuttamisessa saavutetun 
edistyksen; panee kuitenkin merkille, että yleismaailmallinen talouskriisi on vaikuttanut 
Armenian ja Georgian talouskehitykseen, ja pitää tervetulleena vuoden 2009 lopulla 
tehtyä päätöstä makrotaloudellisen avustuksen myöntämisestä näille maille;

23. ottaa huomioon Etelä-Kaukasian geopoliittisesti strategisen sijainnin ja alueen kasvavan 
merkityksen energian, liikenteen ja viestinnän käytävänä, joka yhdistää Kaspianmeren 
alueen ja Keski-Aasian Eurooppaan;

24. tunnustaa alueen merkityksen EU:n energia-alan yhteistyölle ja energian 
toimitusvarmuudelle; panee merkille Azerbaidžanin energiavarojen suuren arvon ja niiden 
ratkaisevan roolin maan talouskehitykselle; korostaa, että luonnonvarojen 
hyödyntämisestä saatavat tulot on jaettava tasaisesti ja investoitava koko maan 
kehittämiseen, jolloin maa voi suojautua öljyntuotannon mahdollisen vähentymisen 
kielteisiltä vaikutuksilta; suhtautuu myönteisesti Azerbaidžanin pyrkimyksiin 
monipuolistaa talouttaan;

25. korostaa, että on investoitava uusiutuviin energialähteisiin ja varmistettava 
ympäristönäkökohtien huomioonottaminen; pitää Kaukasian alueellisen 
ympäristökeskuksen perustamista myönteisenä; katsoo, että Azerbaidžanin ilmoittamat 
suunnitelmat vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämisen nostamisesta hallituksen 
ensisijaiseksi tavoitteeksi ansaitsevat tunnustusta, ja rohkaisee tällaisiin tavoitteisiin 
pyrkimistä; panee tyytyväisenä merkille Armenian päätöksen Medzamorin ydinvoimalan 
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käytöstä poistamisesta, mutta pahoittelee, että samalle maanjäristysherkälle alueelle
rakennetaan uusi ydinvoimala;

26. katsoo, että sosiaalisen koheesion ja sosiaalisen vuoropuhelun edistäminen, koulutuksen ja 
terveydenhuollon sekä inhimillisen pääoman kehittäminen ja riittävän elintason 
varmistaminen ovat välttämättömiä tekijöitä vireiden demokraattisten yhteiskuntien 
rakentamisessa; suhtautuu myönteisesti siihen, että kaikki kolme maata ovat hyväksyneet 
ohjelmia köyhyyden torjumiseksi ja kannustaa panemaan ne täysimääräisesti täytäntöön;

Kohti EU:n strategiaa

27. suhtautuu myönteisesti itäiseen kumppanuuteen ja panee merkille siihen liittyvät aloitteet
ja kokoukset; aikoo kehittää edelleen kumppanuuden parlamentaarista ulottuvuutta;

28. katsoo, että Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevat toimintasuunnitelmat ja niiden 
toteuttaminen ovat keskeinen perusta, kun arvioidaan ehdollisuusperiaatteen mukaisesti
sitoumusten noudattamista, kahdenvälisten suhteiden kehitystä EU:n kanssa sekä 
harkitaan maiden kanssa tehtyjen sopimusten statuksen nostamista; katsoo, että Euroopan 
parlamentin olisi oltava mukana tässä prosessissa; panee merkille näiden kolmen maan 
erilaisen edistyksen Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevien toimintasuunnitelmien 
toimeenpanossa; katsoo, että neuvotteluissa uudesta assosiaatiosopimuksesta olisi otettava 
huomioon maiden erot ja erilaiset tavoitteet, mutta samalla uskoo, että 
neuvotteluprosessissa olisi mieluiten edettävä samaa vauhtia kaikissa kolmessa maassa 
alueellisen ulottuvuuden takia;

29. muistuttaa, että kaikki Etelä-Kaukasian maat kuuluvat myös Mustanmeren synergia-
aloitteeseen, jolla voidaan edistää kumppanien välistä keskinäistä luottamusta 
parantamalla alueellista yhteistyötä tietyillä aloilla;

Turvallisuuskysymykset ja konfliktien rauhanomainen ratkaisu

30. uskoo, että konfliktien ratkaisemisen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää ja että EU:lla on 
hyvät mahdollisuudet tukea luottamuksen rakentamista, jälleenrakennusta ja 
kunnostamista ja se voi myös edesauttaa apua tarvitsevien yhteisöjen osallistumista; pitää 
myös oleellisen tärkeänä, että kansainvälinen huomio kaikkiin alueen konflikteihin säilyy 
korkealla tasolla, jotta ne voidaan ratkaista nopeasti;

31. panee merkille EU:n nykyisen osallistumisen konfliktien ratkaisemiseen alueella ja 
katsoo, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo oikeuttaa EU:n roolin nostamisen; panee 
tyytyväisenä merkille EU:n tarkkailuoperaation toiminnan Georgiassa ja kehottaa 
tehostamaan EU:n toimia Venäjän ja Georgiasta irtautuneiden alueiden tosiasiallista valtaa 
käyttävien viranomaisten suostuttelemiseksi päästämään EU:n tarkkailuvaltuuskunta 
Etelä-Ossetiaan ja Abhasiaan; katsoo, että EU:lla on nyt mahdollisuus ottaa merkittävämpi 
asema Vuoristo-Karabahin kiistan ratkaisemisessa ja että tämä voisi tapahtua 
osallistumalla neuvotteluihin siten, että Minskin ryhmän Ranskan yhteispuheenjohtajalle 
myönnetään EU:n toimivaltuudet, olemalla valmiina aloittamaan jälleenrakennusta 
tukevia ohjelmia ja tukemalla kansalaisyhteiskunnan hankkeita, joilla pyritään edistämään 
sovinnontekoa ja alueen ihmisten välisiä yhteyksiä;
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32. kehottaa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa seuraamaan tiiviisti 
alueen kehitystä ja olemaan aktiivisesti mukana konfliktien ratkaisussa; tunnustaa EU:n 
Etelä-Kaukasian erityisedustajan työn ja esittää toiveen, että korkea edustaja varmistaa sen 
jatkamisen ja johdonmukaisuuden; kannustaa neuvostoa harkitsemaan yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan välineiden mahdollista käyttämistä rauhan 
rakentamisessa ja konfliktinhallinnassa;

33. kehottaa komissiota myöntämään tuntuvaa taloudellista ja teknistä apua luottamusta 
lisääviin ja eri yhteisöjen välisiä suhteita kohentaviin toimenpiteisiin ja osallistumaan 
kunnostamiseen ja jälleenrakennukseen alueella, kuten ansiomahdollisuuksia lisääviin 
hankkeisiin, kotiseudultaan siirtymään joutuneiden ja sinne palanneiden ihmisten 
taloudellista ja sosiaalista sopeutumista tukeviin hankkeisiin sekä toimintaan asuntojen 
kunnostamiseksi ja vuoropuheluun ja sovitteluun tähtääviin hankkeisiin;

Demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio

34. tukee EU:n rahoitusta näiden periaatteiden ja prosessien edistämiseksi alueella ja katsoo, 
että tällaiselle EU:n tuelle olisi asetettava poliittisia ehtoja, kuten oikeuslaitoksen 
uudistaminen ja demokratisoinnissa saavutettava edistys; varoittaa hallituksia käyttämästä 
hyväkseen konflikteja kansainvälisen yhteisön mielenkiinnon kääntämiseksi pois 
kotimaan asioista;

35. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että poliittisiin ehtoihin kuuluvia 
sitoumuksia myös noudatetaan, kuten komission ja Georgian tammikuussa 2009 sopimaan 
EU:n konfliktin jälkeiseen tukeen kuuluvaa Georgian hallituksen erityistä sitoumusta 
nopeuttaa demokraattisia uudistuksia, ja ilmoittamaan säännöllisesti Euroopan 
parlamentille edistyksestä;

36. panee tyytyväisenä merkille Armeniaa käsittelevän EU:n korkean tason neuvoa-antavan 
komitean työn; katsoo, että itäisen kumppanuuden kysymyksissä ja uusien 
assosiaatiosopimusten neuvotteluissa EU:lla on mahdollisuus tarjota teknistä apua, ja 
kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta tarjota tällaista apua Azerbaidžanille ja 
Georgialle;

37. tunnustaa itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin paikaksi, jossa voidaan 
tukea aidon kansalaisyhteiskunnan syntymistä ja vahvistaa sen juurtumista alueen 
valtioihin, ja kehottaa komissiota varmistamaan, että foorumi saa riittävästi taloudellista ja 
teknistä apua; muistuttaa, että on tärkeää rahoittaa kansalaisyhteiskunnan hankkeita, että 
alueella toimivilla EU:n edustustoilla on merkittävä asema hankkeiden valinnassa ja että 
hankkeilla voi olla suuri merkitys yhteyksien edistämisessä koko alueella;

Talousyhteistyö ja sosiaalinen kehitys

38. muistuttaa, että energiakysymykset ovat yhteinen huolenaihe; kehottaa unionia siksi 
tukemaan voimakkaammin energiahankkeita alueella, tehostamaan yhteistyötä energia-
asioissa ja työskentelemään Nabucco-öljyputken toteuttamiseksi; kehottaa komissiota 
myös varmistamaan, että energiaan ja liikenteeseen liittyvät hankkeet Etelä-Kaukasiassa 
parantavat kolmen maan välisiä suhteita eivätkä sulje tiettyjä yhteisöjä ulkopuolelle;
toistaa, että Bakun aloite ja sitä tukevat ohjelmat INOGATE ja TRACECA ovat 
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merkittäviä;

39. katsoo, että EU:n olisi tuettava talouden, kaupan ja investointien kehittämistä alueella ja 
uskoo, että perinpohjaisten ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten neuvottelemisella ja 
tekemisellä on siinä hyvin merkittävä rooli; kehottaa komissiota harkitsemaan mahdollisia 
tapoja auttaa alueen maita valmistautumaan neuvotteluihin ja parantamaan omia 
neuvotteluvalmiuksiaan ja sen jälkeen panemaan täytäntöön ja noudattamaan tulevissa 
vapaakauppasopimuksissa annettavia sitoumuksia;

40. korostaa edelleen ihmisten välisten kontaktien ja liikkuvuutta edistävien ohjelmien 
merkitystä; kehottaa neuvostoa ja komissiota edistämään viisumikäytäntöjen helpottamista 
näiden kolmen maan kanssa ja panee tyytyväisenä merkille viisumin myöntämisen 
helpottamista ja palauttamista koskevien sopimusten parafoimisen Georgian kanssa;

41. toistaa, että EU:n on kehitettävä strategia Etelä-Kaukasiaa varten, koska alue on tärkeä 
unionille ja EU:lla on mahdollisesti merkittävä rooli alueen kehityksessä ja sen konfliktien 
ratkaisemisessa;

42. Kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian hallituksille ja parlamenteille.


