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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

toukokuun 17. päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen II osan G jakson 
43 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille esitetystä neuvoston vuosittaisesta 
selvityksestä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tärkeimmistä näkökohdista 
ja perusvalinnoista vuonna 2009
(2010/2124(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon toukokuun 17. päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen1 II osan 
G jakson 43 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille esitetyn neuvoston vuosittaisen 
selvityksen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tärkeimmistä näkökohdista ja 
perusvalinnoista vuonna 2009,

– ottaa huomioon edellä mainitun talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 
moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen,

– ottaa huomioon YUTP:tä koskevista vuosittaisista selvityksistä 19. helmikuuta 20092 ja 
10. maaliskuuta 20103 antamansa päätöslauselmat, joka koskevat vuosia 2007 ja 2008,

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnosta 8. heinäkuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman4,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman poliittisesta vastuusta5,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2010 hyväksytyt Eurooppa-neuvoston päätelmät EU:n 
ulkosuhteista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 119 artiklan 1 kohdan,

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

A. katsoo, että EU:n olisi kehitettävä edelleen ulkopoliittisia tavoitteitaan ja edistettävä 
arvojaan ja etujaan maailmanlaajuisesti ja pidettävä yleisenä tavoitteena edistää osaltaan 
rauhaa, turvallisuutta, solidaarisuutta ja ihmisoikeuksien suojelemista, monenvälisyyttä ja 
kansojen keskinäistä kunnioittamista, vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa sekä 
köyhyyden poistamista,

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL C 76 E, 25.3.2010, s. 54.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0060.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0280.
5 Ibid, liite II.
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B. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus toi Euroopan ulkoisiin toimiin uuden 
ulottuvuuden ja että se auttaa parantamaan EU:n ulkopolitiikan johdonmukaisuutta, 
ristiriidattomuutta ja tehokkuutta,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus luo uutta liikevoimaa EU:n ulkopolitiikalle ja 
antaa erityisesti unionille mahdollisuuden ottaa kansainvälinen rooli, joka vastaa sen 
merkittävää taloudellista asemaa ja päämääriä, sekä mahdollisuuden organisoida itsensä 
tavalla, joka tekee siitä tehokkaan maailmanlaajuisen toimijan, joka kykenee jakamaan 
vastuuta maailman turvallisuudesta ja asettumaan johtoon, kun määritellään yhteisiä 
vastauksia yhteisiin haasteisiin,

D. toteaa, että Euroopan ulkosuhteiden uusi liikevoima edellyttää EU:lta myös strategisempia 
toimia, jotta sen painoarvo tuntuisi kansainvälisesti; ottaa huomioon, että EU:n 
vaikutusvalta kansainvälisessä järjestelmässä on EU:n politiikkojen, toimijoiden ja 
toimielimien keskinäisen johdonmukaisuuden lisäksi riippuvainen myös EU:n 
ulkopolitiikan todellisesta strategianäkemyksestä, jonka on yhdistettävä kaikki jäsenvaltiot 
samojen prioriteettien ja tavoitteiden taakse niin, että ne puhuvat kansainvälisillä 
foorumeilla voimakkaalla ja yhtenäisellä äänellä,

E. ottaa huomioon, että kansainvälinen järjestys on oleellisesti muuttumassa, mikä haastaa 
EU:n toimimaan aktiivisemmin nykyisten ja nousevien maailmanvaltojen sekä myös 
kahdenvälisten ja monenvälisten kumppanien kanssa, jotta voidaan edistää tehokkaita 
ratkaisuja eurooppalaisille ja koko maailmalle yhteisiin ongelmiin,

F. ottaa huomioon, että uuden liikevoiman on johdettava myös uuden paradigman 
määrittelemiseen EU:n sekä uusia että vanhoja strategisia kumppanuuksia varten 
molemminpuolisten hyötyjen ja etujen pohjalta,

G. ottaa huomioon, että EU:n ulkopolitiikan parlamentaarinen valvonta on oleellisen tärkeää, 
jotta voidaan toteuttaa sellaisia EU:n ulkoisia toimia, joita EU:n kansalaiset ymmärtävät ja 
tukevat; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien on 
Lissabonin sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevien 9 ja 10 artiklan mukaisesti 
yhdessä määriteltävä, miten säännöllinen parlamenttien välinen yhteistyö EU:n sisällä 
järjestetään ja miten sitä edistetään,

Neuvoston YUTP:tä koskeva vuosittainen selvitys 2009

1. pitää neuvoston vuosittaista selvitystä ilahduttavana ja on tyytyväinen sen avoimeen ja 
aihekohtaiseen rakenteeseen, jolla annetaan selkeä yleiskuva yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan toimintalinjoista ja toimista; suhtautuu myönteisesti siihen, että 
neuvosto pyrkii lisäämään huomiota konfliktien ja ongelmien alueelliseen taustaan; 
pahoittelee kuitenkin, että selvityksessä ei esitetä mitään mahdollisia keinoja näiden 
konfliktien ja kysymysten ratkaisemiseksi;

2. kehottaa neuvostoa olemaan rajoittamatta vuosittaisessa selvityksessä YUTP:n alaa 
pelkkään YUTP-toimien kuvailuun; katsoo, että selvityksessä olisi esitettävä muutakin 
kuin luettelo maakohtaisista tapahtumista ja kehityskuluista;
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3. katsoo, että vuosittaisessa selvityksessä YUTP:stä olisi hyödynnettävä Lissabonin 
sopimuksen luomaa uutta liikevoimaa ja että sillä olisi tehostettava toimielinten välistä 
vuoropuhelua erityisesti siten, että keskustellaan EU:n ulkopoliittisen strategian 
täytäntöönpanosta, arvioidaan sen tehokkuutta ja hahmotellaan sen tulevaa suuntaa;

Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano

4. toistaa kannattavansa sellaisen johdonmukaisen EU:n ulkopoliittisen strategian 
kehittämistä, joka perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa 
vahvistettuihin tavoitteisiin ja periaatteisiin ja jossa määritellään selvästi EU:n yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan edut; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ottamaan Euroopan parlamentin asiaankuuluvat yksiköt täysin mukaan näihin 
pyrkimyksiin;

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja komission 
väliseen johdonmukaisuuteen, parannettava EU:n ja kansallisen tason välistä synergiaa ja 
tehostettava institutionaalisten toimijoiden välistä koordinaatiota, jotta voidaan integroida 
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti keskeisistä 
poliittisista kysymyksistä; katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission 
asiaankuuluvien yksiköiden välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on oleellista sille, että 
voidaan muodostaa strateginen lähestymistapa, joka koskee naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia jäsenyyteen, ja myös sellaisia toiminta-aloja 
kuin kauppa, kehitys, energiavarmuus ja oikeus- ja sisäasiat;

6. odottaa, että tehostamalla YUTP:n ja ulkoisten toimien välistä koordinointia Euroopan 
ulkosuhdehallinto auttaa vahvistamaan EU:n roolia ja vaikutusvaltaa maailmassa ja antaa 
EU:lle mahdollisuuden tuoda esiin etunsa ja arvonsa tehokkaammin tavalla, joka vastaa 
sen nykyistä asemaa kansainvälisessä kaupassa ja taloudessa;

7. toteaa kuitenkin, että täyttä yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta EU:n kaikessa 
ulkopolitiikassa ei saavuteta vain perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto, vaan se 
edellyttää myös, että EU:n jäsenvaltiot sopivat näkemyseronsa keskeisistä ulkopolitiikan 
kysymyksistä; pitää tässä yhteydessä oleellisen tärkeänä, että EU:n jäsenvaltiot sopivat 
yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategiasta ja varmistavat myös, että niiden 
kansalliset politiikat tukevat EU:n kantoja;

8. korostaa, että EU:n eritysedustajien roolin pitäisi yleisesti olla EU:n politiikan 
edustaminen ja koordinointi alueilla, joihin liittyy sellaisia EU:n kannalta erityisiä 
strategisia tai turvallisuuteen liittyviä etuja, jotka edellyttävät EU:n jatkuvaa läsnäoloa ja 
näkyvyyttä; katsoo, että EU:n erityisedustajien ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 
asiaankuuluvien yksiköiden toimintaa on koordinoitava tehokkaasti ja että on tarkasteltava 
uudelleen tärkeitä alakohtaisia kysymyksiä, joita henkilökohtaiset edustajat aiemmin 
hoitivat, ja on esitettävä ehdotuksia siitä, miten henkilökohtaisten edustajien tehtävät 
siirretään Euroopan ulkosuhdehallinnon korkeille virkamiehille tai EU:n erityisedustajille; 
pitää oleellisen tärkeänä, että EU:n erityisedustajien roolia ja tehtäviä määriteltäessä 
kuullaan ensin Euroopan parlamenttia ja että SEU-sopimuksen 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti annetaan ehdotuksia menettelyistä, joilla EU:n erityisedustajat antavat 
tiedotteita ja kertomuksia Euroopan parlamentille;
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9. muistuttaa, että perussopimuksen mukaan parlamentilla on oikeus tulla kuulluksi 
YUTP:stä ja YTPP:stä, että sen näkemykset on otettava asianmukaisesti huomioon ja että 
sen on voitava antaa suosituksia; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
vakiinnuttamaan kuulemista ja tietojen antamista koskevat tehtävät, joita komissio ja 
neuvosto ovat tähän asti toteuttaneet ulkosuhteiden alalla; odottaa, että parlamentin 
oikeutta valvoa demokraattisesti EU:n ulkoisen avun välineiden strategista suunnittelua 
vahvistetaan;

10. toistaa jälleen kantansa, että SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaan 
parlamentille on annettava täydelliset tiedot kansainvälisten sopimusten tekemiseen 
johtavista menettelyistä niiden alku-, neuvottelu- ja loppuvaiheessa; odottaa, että 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja antaa kaikki merkitykselliset tiedot neuvotteluista 
menettelyn koko keston ajan, mukaan luettuina neuvotteluohjeet ja luonnokset 
neuvoteltavista teksteistä, ja muistuttaa, että poliittista vastuuta koskevassa 
julkilausumassaan varapuheenjohtaja / korkea edustaja sitoutui soveltamaan 
luottamuksellisiin YUTP:n asiakirjoihin kansainvälisistä sopimuksista tehdyn 
puitesopimuksen määräyksiä; kehottaa luomaan tehokkaan toimintatavan, joka yhdistää 
parlamentin etuoikeuksien kunnioittamisen ja luottamuksellisuuden tarpeellisen tason; 
katsoo, että tarvitaan kattavaa sopimusta, jossa kaikki toimielimet ovat mukana ja joka 
kattaa kaikki EU:n elimet, jotta voidaan säännellä parlamentin jäsenten mahdollisuutta 
saada käyttöönsä luottamuksellisia asiakirjoja;

11. korostaa, että talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta vuonna 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen tarkistetussa 
versiossa on määrättävä YUTP:ta koskevan talousarviomenettelyn suuremmasta 
avoimuudesta ja käsiteltävä kunnolla budjettivallan käyttäjän tietovaatimuksia, jotta tämä 
voisi saada säännöllisesti täydelliset tiedot tämän toiminta-alan poliittisten päätösten 
taustoista, kontekstista ja taloudellisista vaikutuksista; katsoo, että Euroopan parlamentin 
olisi saatava riittävästi tietoja ennen kuin YUTP:hen liittyvistä toimivaltuuksista ja 
strategioista tehdään päätöksiä; pitää ilahduttavana varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan antamaa tukea ehdotukselle, että kaikki merkittävät YTPP-operaatiot olisi 
mainittava talousarviossa; toistaa kantansa, että YUTP:n demokraattisen legitimiteetin 
vahvistamiseksi parlamentin toimivaltaisia elimiä olisi kuultava ennen YTPP-
operaatioiden käynnistämistä ja että niiden olisi voitava valvoa erityisesti YTPP-
operaatioita;

12. katsoo, että YTPP:stä säännöllisesti järjestettäviä yhteisiä kuulemisia olisi täydennettävä 
järjestämällä lisäkokouksia, jos ilmenee tarvetta antaa ennakkotietoja; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että kokouksissa olisi pyrittävä myös saamaan oppia keskeisistä strategisista 
ja poliittis-sotilaallisista kysymyksistä, jotta voidaan parantaa tulevien operaatioiden 
suunnittelua ja johtamista ja auttaa kehittämään ennakoivia lähestymistapoja tulevia 
tarpeita varten; muistuttaa lisäksi, että parlamentilla on SEU-sopimuksen 41 artiklan 
3 kohdan nojalla oikeus tulla kuulluksi ja saada asianmukaisesti tietoja YUTP:n alalla 
tehtävien tiettyjen kiireellisten aloitteiden rahoittamisesta;

YUTP:n keskeiset aihekohtaiset kysymykset
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13. korostaa, että YTPP-toimien on oltava osa kriisissä oleviin maihin ja alueisiin kohdistuvaa 
kattavaa politiikkaa; korostaa myös, että sen sijaan, että nykytavan mukaan keskitytään 
YTPP-operaatioiden onnistuneeseen käyttöönottoon ja painotetaan sitä, olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota niiden onnistuneeseen täytäntöönpanoon ja kestävään vaikutukseen 
paikan päällä;

14. korostaa, että on koordinoitava mahdollisimman hyvin EU:n katastrofivalmiuksia ja muita 
välineitä – kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita – joita toteutetaan jo paikan päällä 
tai jotka voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia malleja 
eikä todellisuutta kentällä, ja korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa tarvitaan sekä 
sotilaallisia että siviilivälineitä;

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä kansainvälisten kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun tehostamista muiden keskeisten kriisinhallinnan 
toimijoiden kuten YK:n, Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin sekä kolmansien maiden 
kuten Yhdysvaltojen, Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa sekä toimien tahdistamista ja 
tietojen ja resurssien jakamista rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja erityisesti meriturvallisuus sekä terrorismin torjunta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, että EU:n energiahuolto ei tule riippuvaiseksi 
kolmansista maista, mikä heikentäisi EU:n ulkopolitiikan riippumattomuutta; muistuttaa 
kiireellisestä tarpeesta vastata energiapoliittisiin haasteisiin sellaisella yhteisellä 
eurooppalaisella ulkoisella energiapolitiikalla, joka perustuu energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
noudattamaan päättäväisesti parlamentin suosituksia yhtenäisen ja koordinoidun politiikan 
kehittämisestä erityisesti siten, että edistetään EU:n yhtenäisyyttä rakentavassa 
vuoropuhelussa energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän ja kauttakulkumaiden kanssa; 

17. toistaa jälleen kantansa, että EU:n on vahvistettava johtavaa asemaansa maailmanlaajuisen 
ilmastopolitiikan alalla ja kehitettävä edelleen vuoropuhelua muiden keskeisten 
toimijoiden, kuten nopeasti kehittyvien maiden (Kiina, Brasilia, Intia), Venäjän, 
Yhdysvaltojen ja kehitysmaiden kanssa, koska ilmastonmuutoksesta on tullut merkittävä 
kansainvälisten suhteiden osatekijä;

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista EU:n ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
demokratian edistäminen, sillä demokraattinen yhteiskunta on ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen perusta; katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja erityisesti 
ulkosuhdehallinto ja sen erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden parantaa EU:n 
ulkopolitiikan yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; vahvistaa Euroopan parlamentin 
puolustavan päättäväisesti ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa kahdenvälisillä 
suhteilla kolmansiin maihin sekä aktiivisella osallistumisella kansainvälisillä foorumeilla 
ja kansainvälisten ja paikallistason kansalaisjärjestöjen tukemisen avulla ja muistuttaa, 
että nämä pyrkimykset ovat pitkäaikaisia;

YUTP:n keskeiset maantieteelliset painopisteet

Monenvälinen diplomatia, kansainväliset järjestöt
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19. korostaa, että tehokkaan monenvälisyyden olisi oltava unionin ensisijainen strateginen 
huolenaihe ja että tässä yhteydessä EU:n olisi otettava johtoasema kansainvälisessä 
yhteistyössä, helpotettava kansainvälisen yksimielisyyden saavuttamista ja edistettävä 
maailmanlaajuisia toimia; korostaa, että olisi kiireesti puututtava maailmanlaajuisiin 
kysymyksiin, jotka huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, kuten terrorismiin, 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen, energiavarmuuteen, ilmastonmuutokseen, 
vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen, köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden hallintaan 
sekä ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä mieltä, että voidakseen 
puhua yhdellä voimakkaalla äänellä maailmanlaajuisista asioista YK-järjestelmässä EU:n 
olisi saatava YK:ssa lisäoikeuksia – siten, että se säilyttää samalla tarkkailijan asemansa –
jotka ovat luonnollinen seuraus Lissabonin sopimuksen voimaantulosta; kehottaa EU:ta 
parantamaan strategiaansa ja taktiikkaansa keskusteluissa YK:n jäsenistön kanssa muun 
muassa selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista alueellisista järjestöistä; suosittelee, että kysymys 
EU:n oikeuksista YK:ssa asetetaan esityslistan kärkeen strategisten kumppanien kanssa 
pidettävissä kahden- ja monenvälisissä huippukokouksissa; katsoo, että on tärkeää olla 
yhteydessä EU:n strategisten kumppanien kanssa, jotta voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin; suosittelee lisäksi, että strategisille 
kumppanuuksille annetaan monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä maailmanlaajuiset 
kysymykset EU:n kahdenvälisten ja monenvälisten huippukokousten esityslistoille;

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, jotta voidaan 
vahvistaa kumppanuutta Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan kehitys; korostaa, että olisi löydettävä pragmaattisia tapoja selvittää 
ongelmia – erityisesti Kyproksen ja Turkin näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti yhteisiä 
molemmille organisaatioille;

21. tunnustaa, että Etyjiä ja sen arvoja on vahvistettava; uskoo vakaasti, että EU:n olisi oltava 
tarmokkaasti mukana vahvistamassa Etyjiä muun muassa huolehtimalla siitä, että prosessi 
ei heikennä yhtäkään järjestön kolmesta ulottuvuudesta (poliittis-sotilaallista ulottuvuutta, 
talous- ja ympäristöulottuvuutta sekä inhimillistä ulottuvuutta); korostaa, että EU:n olisi 
kiinnitettävä huomiota myös siihen, että on tärkeää jatkaa Korfun prosessia ja pitää 
säännöllisesti korkean tason kokouksia poliittisen tuen antamiseksi ja Etyjin toimien 
näkyvyyden lisäämiseksi;

Transatlanttiset suhteet

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n lähimmän 
liittolaisen ja strategisen kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta voidaan varmistaa 
yhteinen lähestymistapa maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja haasteisiin, kuten 
ydinsulkuun ja terrorismiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tiiviiseen 
koordinointiin ja synergian luomiseen Yhdysvaltojen kanssa, jotta voidaan varmistaa 
vakaus ja turvallisuus Euroopassa, myös Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön pohjalta, ja 
edistää vakautta Lähi-idässä, Iranissa, Afganistanissa ja Pakistanissa;

Länsi-Balkan



PR\853946FI.doc 9/13 PE445.857v04-00

FI

23. kiinnittää huomiota kaikkien Länsi-Balkanin valtioiden mahdollisuuksiin liittyä EU:n 
jäseniksi ja korostaa, että on tärkeää, että tätä prosessia edistetään jatkuvasti sekä alueen 
valtioissa että EU:ssa; 

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, mutta on 
huolissaan vakavista ongelmista ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita tapahtui 
monissa kunnissa äskettäisten vaalien aikana; korostaa oikeudenmukaisten vaalien 
tärkeyttä osana Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä demokratiaan; vaatii Kosovon 
hallitusta parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja Serbian väliset suunnitelmalliset neuvottelut EU:n 
tukemina ja korostaa, että neuvottelut voivat suuresti edistää Kosovon vakautta ja 
paikallisen väestön tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion periaatteiden ylläpitäminen 
maan pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan pohjoisosassa ja että operaation on saatava koko 
väestön luottamus ja tuki; 

25. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja komissiota tehostamaan vuoropuhelua 
Bosnia ja Hertsegovinan poliittisten johtajien kanssa, jotta maata ja sen kansaa voidaan 
auttaa jatkamaan tiellä kohti yhdentymistä Euroopan unioniin; katsoo, että Bosnia ja 
Hertsegovinan edistyminen unioniin liittymistä koskevissa uudistuksissa on ollut vähäistä 
ja että vallitsevat etniset ja alueelliset pyrkimykset saattavat haitata EU- ja Nato-jäsenyyttä 
koskevien vaatimusten täyttämistä;

Itäinen kumppanuus

26. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja komissiota syventämään itäistä 
kumppanuutta Itä-Euroopan kumppaniemme kanssa pitäen silmällä niiden poliittista 
assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä muun muassa energia-alalla yhteisten 
eurooppalaisten arvojen pohjalta ja niiden ehtojen ja kannustimien puitteissa, joilla 
pyritään käynnistämään uudistuksia;

27. tuomitsee Valko-Venäjän presidentin Lukašenkan hallinnon opposition jäseniä, 
toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia vastaan harjoittaman vakavan sorron 19. 
joulukuuta 2010 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen ja vaatii vapauttamaan välittömästi 
kaikki pidätetyt henkilöt; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja komissiota 
asettamaan hallinnolle kohdennettuja pakotteita, kuten viisumikielto ja tiettyjen 
korkeiden virkamiesten varojen jäädyttäminen, ja lisäämään EU:n tukea 
kansalaisyhteiskunnalle, jotta kansan parissa vahvistetaan EU-myönteisiä arvoja; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa, ettei Valko-Venäjä eristäydy erityisesti nykyisistä 
alueellisista rakenteista;

28. kehottaa perustamaan pikaisesti EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen 
edustajakokouksen (Euronest) mutta jättämään Valko-Venäjän parlamentin sen 
ulkopuolelle, millä korostetaan Euronestin asemaa demokratian ja demokraattisten 
instituutioiden vahvistamisessa ja sen merkitystä kumppanuuden parlamentaarisen 
ulottuvuuden tehostamisessa; 
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Venäjä

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa varmistamaan, että EU:n Venäjän-
politiikka, EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta käytävät neuvottelut mukaan 
luettuina, on johdonmukaista ja sitoutunutta demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa tässä yhteydessä nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden 
merkitystä; korostaa samalla tarvetta elvyttää uudelleen kumppanuus Venäjän kanssa 
siten, että se perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
aseriisuntaan, konfliktien ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä pyrkimykseen kohti 
maailmanlaajuisen turvallisuuden ja vakauden vahvistamista suhteessa Iraniin, 
Afganistaniin ja Lähi-itään; katsoo, että näissä asioissa tehtävän yhteistyön olisi toimittava 
perustana uudelle EU:n ja Venäjän väliselle sopimukselle, ja toivoo siksi nopeaa 
edistymistä meneillään olevissa neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta sopimuksesta, jonka 
odotetaan vahvistavan huomattavasti EU:n ja Venäjän välisiä suhteita;

Lähi-itä

30. tukee suorien rauhanneuvottelujen uudelleen käynnistämistä Israelin ja 
palestiinalaisviranomaisen välillä ja korostaa, että mielekkäitä neuvotteluja on käytävä 
määräajan kuluessa ja keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä; muistuttaa, että Euroopan 
unioni on palestiinalaisviranomaisen suurin avunantaja ja Israelin tärkein 
kauppakumppani;

31. kehottaa EU:ta omaksumaan neuvoston 12. joulukuuta 2009 hyväksymien päätelmien 
mukaisesti voimakkaamman poliittisen roolin, joka vastaa sen taloudellisia sitoumuksia 
alueella; on vakuuttunut siitä, että EU:n Lähi-idän-politiikka on pikaisesti ja kattavasti 
määriteltävä uudelleen, jotta EU voi toimia päättäväisessä ja johdonmukaisessa 
poliittisessa roolissa; katsoo, että samalla on käytettävä tehokkaita diplomaattisia keinoja, 
jotka edistävät rauhaa ja turvallisuutta tällä EU:lle strategisesti erittäin tärkeällä 
lähialueella; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa harkitsemaan aluetta varten 
uutta EU-strategiaa, jossa määritellään EU:n edut, tavoitteet ja keinot, joita se voi käyttää;

Välimeren alue

32. on Välimeren unionin perustamisesta huolimatta edelleen huolestunut siitä, että EU:n 
Välimeren alueella harjoittamaa politiikkaa ei ole määritelty selvästi ja ettei ole 
hahmoteltu pitkän aikavälin strategista näkemystä alueen, jonka poliittiset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset kriisit ovat lisääntyneet, kehittämiseksi ja vakauttamiseksi; korostaa, että 
Euro–Välimeri-alueen yhdentymisprosessi on sisällytettävä kiireesti EU:n poliittisiin 
painopistealueisiin;

33. muistuttaa roolistaan EU:n talousarviomenettelyssä ja korostaa, että on varmistettava 
Välimeren unionin demokraattinen legitimiteetti, avoin päätöksenteko ja se, että Euroopan 
parlamentti, Välimeren unionin parlamentaarinen yleiskokous ja kansalliset parlamentit 
ovat mukana päätöksenteossa;



PR\853946FI.doc 11/13 PE445.857v04-00

FI

34 seuraa tiiviisti Tunisian tilannetta ja kehottaa EU:ta tukemaan Tunisia kansaa sen 
siirtymisessä demokratiaan tarjoamalla myös asiamukaisesta tukea, jota mahdollisesti 
tarvitaan; painottaa, että rahoitusta on mukautettava maan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kriisin lievittämiseksi;

35. toistaa täyden tukensa Libanonin erityistuomioistuimelle riippumattomana 
tuomioistuimena, joka on perustettu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1757 
ja joka täyttää korkeimmat oikeudelliset vaatimukset; vahvistaa lujan tukensa Libanonin 
itsemääräämisoikeudelle, yhtenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle ja kaikkien 
libanonilaisten instituutioiden täysipainoiselle toiminnalle; korostaa, että sisäinen vakaus 
ja kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen ovat sovitettavissa yhteen; kehottaa 
Libanonin poliittisia vallanpitäjiä jatkamaan sitoutumistaan avoimeen ja rakentavaan 
vuoropuheluun kaikkien libanonilaisten hyvinvoinnin, vaurauden ja turvallisuuden 
vaalimiseksi; kiittää YK:n Libanonissa olevien valvontajoukkojen (UNIFIL) ratkaisevaa 
roolia ja kehottaa panemaan täytäntöön kaikki YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1701 vaatimukset;

Aasia

36. korostaa, että lähtökohta mille tahansa pitkän aikavälin ratkaisulle Afganistanin kriisiin on 
oltava, että ratkaisu palvelee Afganistanin kansalaisten etuja, joita ovat sisäinen 
turvallisuus, väestön suojelu, taloudellinen ja yhteiskunnallinen suojelu, 
sovittelumekanismit, oopiumin tuotannon lopettaminen, voimakas valtion kehittäminen, 
Afganistanin integroituminen kansainväliseen yhteisöön ja al-Qaidan karkottaminen 
maasta; toistaa kantansa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä kansainvälisen yhteisön 
yleensä olisi tuettava Afganistania sen rakentaessa omaa valtiotaan ja vahvoja 
demokraattisia instituutioita, jotka pystyvät varmistamaan kansallisen täysivaltaisuuden, 
valtion yhtenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden, kestävän talouskehityksen ja maan 
kansalaisten hyvinvoinnin sekä kunnioittamaan kaikkien Afganistanin etnisten ja 
uskonnollisten yhteisöjen historiallisia, uskonnollisia, hengellisiä ja kulttuurisia perinteitä;

37. toistaa näkemyksensä, että Pakistanilla on keskeinen rooli alueella ja että vakaa, 
demokraattinen ja vauras Pakistan on äärimmäisen tärkeä Afganistanin ja koko alueen 
vakaudelle; korostaa lisäksi Pakistanin roolia Afganistanin rauhanprosessissa; toteaa, että 
elokuun 2010 tuhotulvat olivat takaisku Pakistanin uudelle hallitukselle, joka oli alkanut 
edistyä monien haasteiden käsittelyssä; kehottaa neuvostoa ja komissiota yhdessä 
laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa osoittamaan voimakasta solidaarisuutta ja 
antamaan konkreettista tukea, jota Pakistan tarvitsee tulvan jälkeiseen 
jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen ja maan pyrkimykseen rakentaa vahva ja vauras 
yhteiskunta; pitää ilahduttavina ja kannustaa edelleen EU:n ponnistuksia poliittisen tuen 
lisäämiseksi instituutioiden ja valmiuksien kehittämiseksi Pakistanissa ja Pakistanin 
demokraattisten instituutioiden auttamiseksi ääriliikkeiden torjumisessa;

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista siihen, että Iranin ydinkysymyksessä pyritään varhaiseen 
neuvotteluratkaisuun, joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen Iranin ydinohjelman 
puhtaaseen rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston kaksitahoista lähestymistapaa diplomaattisen 
ratkaisun löytämiseksi; panee tyytyväisenä merkille YK:n turvallisuusneuvoston 
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päätöslauselman 1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja 
Australian ilmoittamat rajoittavat lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin jatkuvan 
provokatiivisen ja yllyttävän retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee erityisesti 
uhkauksia, joita presidentti Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion pelkkää 
olemassaoloa vastaan; on erittäin huolissaan Iranin yrityksistä saada poliittista 
vaikutusvaltaa Afganistanissa manipuloimalla monia poliittisia, taloudellisia ja 
sotilaallisia tuloksia; korostaa, että Euroopan parlamentin ja Majlisin valtuuskuntien 
virallisia kontakteja olisi käytettävä myös keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä;

39. on tyytyväinen Kiinan kanssa käytävien alakohtaisten vuoropuhelujen tehostumiseen ja 
kehottaa tekemään yhteistyötä äskettäisessä EU:n ja Kiinan huippukokouksessa esiin 
otetuissa kiistakysymyksissä; pahoittelee kuitenkin, että edistyminen paremman 
taloudellisen ja oikeudellisen hallintotavan luomisessa ei ilmene haluna puuttua jatkuviin 
vakaviin ja järjestelmällisiin ihmisoikeuksien loukkauksiin Kiinassa; korostaa, että suhteet 
Japaniin, joka jakaa EU:n demokraattiset arvot ja huolen ihmisoikeuksista, ovat edelleen 
äärimmäisen tärkeät sekä talouden kannalta että kansainvälisillä foorumeilla tehtävän 
yhteistyön kannalta ja että nykyinen huomion kiinnittäminen Kiinaan ei saa varjostaa 
tarpeellisia toimia yhteistyön lisäämiseksi Japanin kanssa ja jäljellä olevien esteiden 
poistamiseksi keskinäiseltä markkinapääsyltä;

40. on tyytyväinen Intian mukanaoloon kansainvälisissä toimissa, erityisesti Afganistanissa ja 
Atalanta-operaatiossa; kehottaa lisäämään yhteisiä toimia asioissa, jotka koskevat 
maailmanlaajuista hallintotapaa ja demokratian ja ihmisoikeuksien edistämistä; odottaa 
huomattavaa edistystä parhaillaan käytävissä neuvotteluissa vapaakauppasopimuksesta; 
odottaa, että strateginen kumppanuus Intian kanssa kehittyy yhteisen 
toimintasuunnitelman mukaisesti niin, että saadaan konkreettisia tuloksia;

Afrikka

41. antaa voimakkaan tukensa ja kannustuksensa kumppanuudelle Afrikan unionin ja muiden 
Afrikan alueellisten organisaatioiden kanssa käsiteltäessä Afrikan mantereen vakauteen ja 
turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita ja varmistettaessa edistys muilla avainalueilla, joita 
ovat demokraattinen hallintotapa ja ihmisoikeudet, ilmastonmuutos ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttaminen; katsoo, että prosessi, jossa Afrikan unioni ottaa 
asteittain haltuunsa turvallisuus- ja vakauskysymykset Afrikassa ja voimistuu niissä ja 
varsinkin rauhanturvaamisoperaatioissa, edellyttää instituutioiden kehittämistä ja 
tehokkaampaa päätöksentekoa Afrikan unionin sisällä ja että EU:n olisi avustettava 
Afrikan unionia tässä asiassa;

42. ilmaisee tukensa päätökselle laatia Afrikan sarven aluetta koskeva kattava EU:n 
lähestymistapa, jossa yhdistetään turvallisuustoimet ja kehitys, oikeusvaltion periaatteet, 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sukupuoleen liittyvät näkökohdat ja kansainvälinen 
humanitaarinen oikeus ja siten suunnataan kaikki EU:n välineet kestävien ratkaisujen 
löytämiseen;

43. pitää ilahduttavana EU:n halua tukea Sudanin kattavan rauhansopimuksen rauhanomaista 
täytäntöönpanoa ja toimia kestävän alueellisen vakauden saavuttamiseksi; korostaa 
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samalla, että on tehostettava ponnistuksia, joilla puututaan turvattomuuteen ja pyritään 
kestävään rauhanratkaisuun Darfurissa;

44. muistuttaa, että Alassane Ouattara on 28. marraskuuta 2010 pidettyjen Norsunluurannikon 
presidentinvaalien ainoa laillinen voittaja ja että vaalien tuloksia ei voida kiistää; vaatii 
maan kaikkia poliittisia vallanpitäjiä ja sotavoimia kunnioittamaan 
norsunluurannikkolaisten äänestäjien tahtoa ja varmistamaan rauhanomaisen vallansiirron 
viipymättä; pahoittelee nykyistä vaalien jälkeistä poliittista umpikujaa ja raportoituja 
väkivallantekoja; tukee EU:n aietta asettaa pakotteita Laurent Gbagbolle;

45. katsoo, että EU:n olisi omaksuttava kattava lähestymistapa Sahelin alueen turvallisuus- ja 
vakausongelmiin ja käytettävä kaikkia asiaankuuluvia EU:n välineitä köyhyyden
poistamiseksi, kestävän kehityksen takaamiseksi, ilmastonmuutokseen alueella liittyvien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, etelä-etelä- ja etelä-pohjoinen-suuntaisten muuttovirtojen 
hallitsemiseksi ja demokratian ja instituutioiden kehittämisen varmistamiseksi; katsoo, 
että olisi myös luotava prosessi, jolla luodaan yksimielisyyttä alueen valtioiden välille 
yhdessä Afrikan unionin kanssa, joka asteittain ottaisi sen vastuulleen;

Latinalainen Amerikka

46. pitää ilahduttavana, että on saatu päätökseen neuvottelut assosiaatiosopimuksesta Keski-
Amerikan maiden kanssa ja monenvälisestä kauppasopimuksesta Perun ja Kolumbian 
kanssa; korostaa kuitenkin, että EU:n olisi edelleen annettava etusija Latinalaisen 
Amerikan alueellisille yhdentymisprosesseille; panee tyytyväisenä merkille, että 
neuvottelut assosiaatiosopimuksesta Mercosurin kanssa on käynnistetty uudelleen, ja 
kehottaa saattamaan ne pikaisesti päätökseen;

47. arvostaa Madridissa pidetystä EU:n ja Latinalaisen Amerikan maiden huippukokouksesta 
saatuja positiivisia tuloksia ja korostaa, että on tärkeää seurata Madridin 
toimintasuunnitelman toimeenpanoa; muistuttaa, että olisi hyväksyttävä Euroopan ja 
Latinalaisen Amerikan rauhaa ja solidaarisuutta koskeva peruskirja ja että siihen olisi 
sisällytettävä YK:n peruskirjan ja siihen liittyvän kansainvälisen oikeuden perustalta 
strategioita ja suuntaviivoja yhteisiä poliittisia ja turvallisuuteen liittyviä toimia varten 
yhteisten uhkien ja haasteiden käsittelemiseksi;

°
°  °

48. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / 
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, 
komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien 
pääsihteerille, Naton pääsihteerille, Naton parlamentaarisen yleiskokouksen 
puheenjohtajalle, Etyjin puheenjohtajalle, Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen 
puheenjohtajalle, Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajalle ja Euroopan 
neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajalle.


