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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä
(KOM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2010)0638),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin 
tasavallan väliseksi kumppanuus- ja yhteistyösopimukseksi (00000/20XX),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 
ja 209 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti 
esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0000/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A7-0000/2011),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Irakin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Neuvosto valtuutti 23. maaliskuuta 2006 komission neuvottelemaan kauppa- ja 
yhteistyösopimuksen Irakin kanssa. EU:n ja Irakin välisten neuvottelujen seitsemännellä 
kierroksella molemmat osapuolet sopivat vahvistavansa sopimusluonnoksen asemaa 
muuttamalla sen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseksi sekä perustamalla säännöllisesti 
ministeritasolla kokoontuvan yhteistyöneuvoston. Tämä EU:n ja Irakin välinen kumppanuus-
ja yhteistyösopimus on ensimmäinen EU:n ja Irakin välillä tehtävä sopimus. Kymmeneksi 
vuodeksi tehtävän, uusittavissa olevan sopimuksen tavoitteena on luoda kestävä perusta Irakin 
ja EU:n välisten siteiden lujittamiselle.

Sopimus kattaa kolme osa-aluetta. Ensimmäinen osa-alue on poliittinen ja pitää sisällään 
vuosittain sekä ministerien että johtavien virkamiesten tasolla käytävän vuoropuhelun 
aloittamisen. Sopimukseen on sisällytetty ihmisoikeuksia ja joukkotuhoaseiden leviämisen 
estämistä koskevat lausekkeet. Kahdenvälisissä keskusteluissa on kuitenkin syytä korostaa, 
että EU kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeuksien ja yksilön perusvapauksien 
kunnioittamiseen, olipa kyse uskonnollisista tai etnisistä vähemmistöistä tai suojattomassa 
asemassa olevasta väestöstä, kuten pakolaisista ja asuinseuduiltaan siirtymään joutuneista 
henkilöistä. Sopimuksessa on lisäksi terrorismin torjuntaa, pienaseita ja kevyitä aseita sekä 
Kansainvälistä rikostuomioistuinta koskevat lausekkeet. EU:n on tällä saralla tuettava Irakia 
kansainvälisten oikeudellisten välineiden ratifioinnissa.

Kaupan ja investointien alaan liittyen voidaan todeta, että tämä muuta kuin etuuskohteluun 
oikeutettua kauppaa koskeva sopimus sisältää Maailman kauppajärjestön (WTO) 
perussäännöt, vaikka Irak ei ole WTO:n jäsen. Se tarjoaa merkittäviä julkisiin hankintoihin ja 
palveluihin sekä sijoituksiin liittyviä etuja.

Sosiaalisen ja inhimillisen kehityksen alan yhteistyötoimissa puolestaan pyritään torjumaan 
köyhyyttä sekä tyydyttämään terveydenhuoltoon, koulutukseen ja työllisyyteen liittyviä 
välttämättömiä tarpeita, jotka Irakin hallitus on asettanut etusijalle. On myös huolehdittava 
siitä, että näitä toimia toteutettaessa kehitetään valmiuksia ja instituutioita ottaen huomioon 
osallistamista, avoimuutta ja hyvää hallintotapaa koskevat periaatteet.

Tämä EU:n ja Irakin välinen sopimus on historiallinen. Se tehdään juuri ratkaisevalla hetkellä, 
jotta sillä voidaan tukea tulevina vuosina Irakin siirtymistä demokratiaan sekä 
jälleenrakennukseen ja kehitykseen liittyvien ongelmien ratkaisemista ja auttaa Irakia 
saamaan takaisin suvereniteettinsa ja normalisoimaan suhteensa kansainväliseen yhteisöön. 
EU:n on oltava aktiivisesti Irakin kansan ja sen viranomaisten tukena, sillä näillä on monia 
haasteita edessään, kun amerikkalaiset taistelujoukot tänä vuonna vetäytyvät maasta. 
Ensimmäisenä haasteena on taata maan turvallisuus ja vakaus. Irakin turvallisuusjoukoilla on 
kyllä paikallista kokemusta, mutta niiden sisäinen yhtenäisyys on heikko ja niiltä puuttuu 
oikeudellinen kehys ja demokraattinen valvonta. Lisäksi väkivaltaisuuksien uhka on edelleen 
todellinen, vaikka se onkin selvästi pienenemässä. Luisuminen takaisin sekasortoon ja 
sisällissotaan ei ole pois laskuista; erityisessä vaarassa ovat uskonnolliset vähemmistöt. 
Niinpä sekä Irakin poliittisten päättäjien että kansainvälisen yhteisön ensisijaisena tavoitteena 
on oltava kansallisen sovinnon aikaansaaminen. On annettava täysi tuki osallistavan 
poliittisen ja institutionaalisen hallinnon vahvistamiselle, joka tapahtuu demokraattisessa ja 
moniarvoisessa liittovaltiossa, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion 
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periaatteita. Tulevina vuosina merkittävänä haasteena on myös kehityksen vieminen eteenpäin 
maassa, joka kuuluu planeettamme köyhimpiin ja jossa suuri osa väestöstä on vailla 
perustarpeiden tyydyttämiseen tarvittavia edellytyksiä (juomavesi, sähkö, 
sanitaatioinfrastruktuuri, jne.). Demokraattinen, vakaa, moniarvoinen Irak, joka toimii 
kansalaistensa sosiaalis-taloudellisen kehityksen edistämiseksi, on ensisijaisessa asemassa 
pyrittäessä vakauttamaan aluetta, jolla on ratkaisevan tärkeä merkitys kansainvälisen 
turvallisuuden kannalta. Unionin Irakin-politiikan on tulevina vuosina tukeuduttava pitkälle 
tulevaisuuteen suuntautuvaan strategiseen näkemykseen.

Kumppanuus- ja yhteistyösopimus on osoitus siitä, että EU haluaa olla merkittävä toimija 
Irakin siirtymäprosessissa, mutta unionin on osoitettava sitoutuneisuuttaan antamalla käyttöön 
henkilöresursseja ja rahoitusta, joiden määrä on ilmoitettujen poliittisten tavoitteiden ja 
strategisten haasteiden tasolla.


