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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta
(2011/2157(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 25. toukokuuta 2011 ja 8. maaliskuuta 2011 annetut komission ja unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteiset tiedonannot "Uusi 
strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten" (KOM(2011)0303) ja "Demokratiaan 
ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa" 
(KOM(2011)0200),

– ottaa huomioon komission 11. maaliskuuta 2003 päivätyn tiedonannon "Laajempi 
Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin", 
(KOM(2003)0104), 12. toukokuuta 2004 päivätyn tiedonannon "Euroopan 
naapuruuspolitiikka – strategia-asiakirja" (KOM(2004)0373), 4. joulukuuta 2006 päivätyn 
tiedonannon Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta (KOM(2006)0726), 
5. joulukuuta 2007 päivätyn tiedonannon vahvasta Euroopan naapuruuspolitiikasta 
(KOM(2007)0774), 3. joulukuuta 2008 päivätyn tiedonannon itäisestä kumppanuudesta 
(KOM(2008)0823), 20. toukokuuta 2008 päivätyn tiedonannon "Barcelonan prosessi: 
Välimeren unioni" (KOM(2008)0319) sekä 12. toukokuuta 2010 päivätyn tiedonannon 
Euroopan naapuruuspolitiikan arvioinnista (KOM(2010)0207),

– ottaa huomioon Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) kehityksen vuodesta 2004 lähtien ja 
erityisesti komission kertomukset sen toteuttamisessa saavutetusta edistymisestä,

– ottaa huomioon Egyptin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Marokon, palestiinalaishallinnon 
ja Tunisian sekä Armenian, Azerbaidžanin, Georgian ja Moldovan kanssa yhteisesti 
hyväksytyt toimintasuunnitelmat ja Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatio-ohjelman,

– ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston kokouksissaan 26. heinäkuuta 2010 ja 
20. kesäkuuta 2011 hyväksymät päätelmät Euroopan naapuruuspolitiikasta,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2010 pidetyn itäisen kumppanuuden maiden 
ulkoministereiden kokouksen päätelmät,

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 kokoontuneen itäistä kumppanuutta käsitelleen 
Prahan huippukokouksen yhteisen lausuman,

– ottaa huomioon Barcelonan julistuksen, jolla perustettiin Euro–Välimeri-kumppanuus ja 
joka hyväksyttiin 27. ja 28. marraskuuta 1995 järjestetyssä Euro–Välimeri-alueen 
ulkoministereiden kokouksessa,

– ottaa huomioon, että Brysselissä 13. ja 14. maaliskuuta 2008 pidetyssä Eurooppa-
neuvoston kokouksessa hyväksyttiin aloite "Barcelonan prosessi: Välimeren unioni",

– ottaa huomioon Pariisissa 13. heinäkuuta 2008 pidetyn Välimeren maiden 
huippukokouksen julkilausuman,



PE469.805v01-00 4/10 PR\873189FI.doc

FI

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2008 annetut EU–Marokko-assosiaationeuvoston päätelmät, 
joissa Marokolle myönnetään pitkälle edistyneen maan asema,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2010 annetut EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätelmät, 
joissa Jordanialle myönnetään pitkälle edistyneen maan asema,

– ottaa huomioon eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista 
yleisistä määräyksistä 24. lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1638/2006 (ENPI-väline)1,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 13/2010 
"Onnistuiko eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen käynnistäminen ja 
saavutetaanko välineen avulla tuloksia Etelä-Kaukasiassa (Armeniassa, Azerbaidžanissa 
ja Georgiassa)?",

– ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselmat Euroopan 
naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta – itäinen ulottuvuus sekä Euroopan 
naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta – eteläinen ulottuvuus (B7-0198/2011 ja 
B7-0199/2011),

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 Euroopan naapuruuspolitiikasta2, 15. marraskuuta 
2007 Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta3, 6. heinäkuuta 2006 eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineestä4, 5. kesäkuuta 2008 Euroopan parlamentille 
esitetystä neuvoston vuosittaisesta selvityksestä YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja 
perusvalinnoista5, 19. helmikuuta 2009 eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden 
välineen uudelleentarkastelusta6, 19. helmikuuta 2009 aiheesta "Barcelonan prosessi, 
Välimeren unioni"7, 17. tammikuuta 2008 uudesta poliittisesta lähestymistavasta 
Mustanmeren alueeseen8, 20. tammikuuta 2011 Mustaamerta koskevasta EU:n 
strategiasta9, 20. toukokuuta 2010 Välimeren unionista10, 20. toukokuuta 2010 Etelä-
Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuudesta11, 9. syyskuuta 2010 Jordanjoen ja 
erityisesti sen alajuoksun tilanteesta12, 3. helmikuuta 2011 Tunisian tilanteesta13, 
17. helmikuuta 2011 Egyptin tilanteesta14, 10. maaliskuuta 2011 eteläisistä naapurimaista 
ja erityisesti Libyasta humanitaariset näkökohdat mukaan luettuina15 sekä 7. heinäkuuta 

                                               
1 EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.
2 EUVL C 287 E, 19.1.2006, s. 312.
3 EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 443.
4 EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 760.
5 EUVL C 285 E, 26.11.2009, s. 11.
6 EUVL C 76 E, 25.3.2010, s. 83.
7 EUVL C 76 E, 25.3.2010, s. 76.
8 EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 64.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0025.
10 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0192.
11 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0193.
12 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0314.
13 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0038.
14 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0064.
15 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0095.
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2011 Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen 
yhteydessä antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen valiokuntien 
suositukset, jotka hyväksyttiin Roomassa 3. ja 4. maaliskuuta 2011 järjestetyssä 
seitsemännessä täysistunnossa,

– ottaa huomioon Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta 15. marraskuuta 2007 
antamansa päätöslauselman 41 kohdan, jossa ehdotetaan EU:n itäisen naapuruuspolitiikan 
parlamentaarisen edustajakokouksen (Euronest) perustamista,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 8 ja 21 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

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

A. ottaa huomioon, että demokratian ja ihmisoikeuksien, erityisesti naisten oikeuksien, 
oikeudenmukaisuuden ja oikeusvaltioperiaatteen, perusvapauksien – mukaan lukien 
sananvapaus, omantunnon- ja uskonnonvapaus, yhdistymisvapaus sekä tiedotusvälineiden 
vapaus – kunnioittaminen ja edistäminen, turvallisuuden vahvistaminen, demokraattinen 
vakaus, vauraus, tulojen ja varallisuuden sekä yhteiskunnallisten mahdollisuuksien 
oikeudenmukainen jako, korruption torjunta ja hyvän hallintotavan edistäminen ovat 
Euroopan unionin perusperiaatteita ja tavoitteita, ja niiden on oltava yhteisiä arvoja 
Euroopan naapuruuspolitiikan uudistamisessa,

B. ottaa huomioon, että EU:n etu vaatii sitä olemaan taloudellisesti kunnianhimoinen ja 
poliittisesti määrätietoinen tuessaan demokratiaan siirtymiselle,

C. katsoo, että entistä tiiviimmät suhteet vaativat selvää ja koeteltua sitoumusta uudistuksiin, 
joiden tavoitteena on konkreettinen edistys ennalta määrättyjen vertailuarvojen 
saavuttamisessa,

D. katsoo, että EU:n olisi otettava käyttöön joustavia ja asianmukaisesti rahoitettuja välineitä 
saavuttaakseen tavoitteensa,

1. suhtautuu erittäin myönteisesti komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan yhteiseen tiedonantoon "Uusi strategia muutostilassa olevia 
naapurimaita varten" ja siinä esitettyyn menettelytapaan, erityisesti periaatteisiin 
molemminpuolisesta vastuusta ja yhteisestä sitoutumisesta ihmisoikeuksien, demokratian 
ja oikeusvaltioperiaatteen yleismaailmallisiin arvoihin sekä ehdollisuudesta ja 
tapauskohtaisesta lähestymistavasta kumppanimaihin;

2. korostaa, että suoritukseen ja saavutuksiin perustuvan eriyttämisen pitäisi liittyä tarkasti 
määriteltyihin kriteereihin sekä arviointikelpoisiin vertailuarvoihin;

Todellinen demokratia ja yhteiskuntien kumppanuus
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3. katsoo, että vaikka EU ei pyri sanelemaan poliittisten uudistusten mallia tai toteutustapaa, 
eurooppalainen naapuruuspolitiikka perustuu yhteisiin arvoihin ja sitoutumiseen 
demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintoon;

4. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen eurooppalaisesta demokratiatuesta, joka on oikea-
aikainen vastaus naapurimaidemme asukkaiden äänekkäisiin demokratiaa koskeviin 
vaatimuksiin; korostaa, että sen olisi perustuttava avoimuuden ja joustavuuden 
periaatteille ja sen pitäisi täydentää olemassa olevia EU:n välineitä ja pitkäaikaisten 
eurooppalaisten poliittisten ja ei-poliittisten säätiöiden esimerkillistä työtä; korostaa, että 
sen soveltamisala ja organisaatio olisi määriteltävä selkeästi ja sen rakenteiden ja 
menettelyiden pitäisi olla kevyitä ja vaivattomia; kehottaa perustamaan poliittisen 
ohjauskomitean, johon osallistuu myös Euroopan parlamentti, joka pitäisi ottaa mukaan 
myös jälkikäteen tehtävään valvontatoimintaan;

5. painottaa, että kumppanuuden rakentaminen yhteiskuntien kanssa on tärkeää, ja panee 
merkille ehdotuksen kansalaisyhteiskuntaa tukevan välineen perustamiseksi keinona 
kohdistaa voimavaroja tehokkaasti kansalaisyhteiskunnalle;

6. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota esittämään selkeät menettelyt ja 
tarkat vertailuarvot näiden maiden demokratian tilan arvioimiseksi ja laatimaan 
säännöllisesti riittävän yksityiskohtaisia kertomuksia, joiden perusteella jaettaisiin 
määrärahoja uuden suorituksiin perustuvan "anna enemmän, saa enemmän" toimintatavan 
mukaisesti; pyytää, että nämä kertomukset esitetään vuosittain ulkoasianvaliokunnalle; 
korostaa, että kansalaisjärjestöt on otettava mukaan uudistusprosessin kaikkiin vaiheisiin;

7. pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota antamaan lisää tietoja siitä, miten 
molemminpuolisen vastuun periaatetta toteutetaan;

8. katsoo, että ihmisoikeustilannetta on tarkkailtava jatkuvasti ja että tilanteen vuotuinen 
arviointi voitaisiin sisällyttää kunkin kumppanimaan vuotuisiin edistymiskertomuksiin, ja 
arviointiin on liitettävä selkeä mekanismi, jolla voidaan harkita uudelleen ja asteittain 
rajoittaa kahdenvälistä yhteistyötä, jos ihmisoikeusloukkaukset vahvistetaan;

Kestävä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys

9. painottaa, että kestävä demokratia, toimivat ja epäbyrokraattiset toimielimet sekä 
oikeusvaltio edistävät poliittista vakautta ja sosiaalista hyvinvointia, mutta sen lisäksi ne 
myös piristävät talouskasvua parantamalla liiketoimintaympäristöä, houkuttelemalla 
investointeja, antamalla uusille pk-yrityksille mahdollisuuden nousta esiin ja edistämällä 
kauppaa ja matkailua, jotka kaikki luovat uusia työpaikkoja ja uusia mahdollisuuksia;

10. korostaa, että välittömiä toimia, kuten yhteisrahoituksen myöntäminen jo nyt 
määritellyille lippulaiva-aloitteille tai koehankkeille taikka muille konkreettisille ja 
strategisesti merkittäville taloudellisille hankkeille, jotka voidaan toteuttaa nopeasti paikan 
päällä ja joista saadaan kiistämättömiä ja kouriintuntuvia tuloksia, olisi toteutettava 
pikaisesti, jotta voidaan lievittää nyt huomattaviin sosioekonomisiin kriiseihin joutuneiden 
maiden tilannetta;
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11. tukee voimakkaasti alueiden sisäisen yhteistyön edistämistä ja korostaa kumppaneiden 
kahden- ja monenvälisen taloudellisen yhteistyön kehittämistä, joka toisi konkreettisia 
etuja kansalaisille ja parantaisi alueen poliittista ilmapiiriä;

Assosiaatiosopimukset

12. korostaa, että assosiaatiosopimuksia koskevat neuvottelut antavat mahdollisuuden 
vauhdittaa uudistuksia; korostaa, että kaikki osa-alueet on kytkettävä toisiinsa, jotta EU 
voi syventää suhteitaan kokonaisvaltaisella ja johdonmukaisella tavalla; katsoo, että niihin 
pitäisi sisältyä sen vuoksi konkreettisia ehtoja, aikatauluja ja edistymisen 
arviointiperusteita, joita olisi säännöllisesti tarkkailtava;

13. katsoo, että eriyttämistä pitäisi soveltaa kauppaan; pyytää Euroopan naapuruuspolitiikan 
kumppanuusmaita luomaan edellytyksiä pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-
alueiden (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) perustamiselle ja kehottaa 
EU:ta avustamaan maita niiden uudistuspyrkimyksissä ja avaamaan sisämarkkinoitaan 
vastavuoroisesti; korostaa, että EU:n olisi myös arvioitava kunkin maan poliittisia, 
sosiaalisia ja ympäristöoloja niiden DCFTA:han osallistumisen kannalta;

14. panee tyytyväisenä merkille viittauksen SEU:n 49 artiklaan ja katsoo, että kaikilla itäisen 
kumppanuuden kumppanimailla on täysi oikeus pyrkiä EU-jäsenyyteen; katsoo, että 
assosiaatiosopimuksen tekeminen ei poista tätä näkymää vaan voi päinvastoin olla 
merkittävä askel kohti tulevaa EU-integraatiota;

15. vahvistaa, että eteläisen kumppanuuden osalta tavoitteena pitäisi olla molemmille 
osapuolille edullinen ja kunnianhimoinen kauppajärjestely, joka voi johtaa DCFTA:han, 
joka olisi varmasti ensimmäinen askel kohti suurta Euro-Välimeri-talousaluetta, joka 
auttaa ratkaisemaan myös etelän naapurikumppaniemme taloudellisia ongelmia;

Alakohtainen yhteistyö

16. korostaa, että EU:n pitäisi edistää synergiaetuja Euroopan ulkoisten ja sisäisten 
politiikkojen välillä, erityisesti lähentämällä työpaikkojen luomiseen, köyhyyden 
vähentämiseen, energia- ja ympäristöturvallisuuteen ja sosiaaliturvan parantamiseen 
tähtäävää lainsäädäntöä;

17. panee merkille, että alakohtaisen yhteistyön alueellisia ja rajat ylittäviä ulottuvuuksia olisi 
vahvistettava;

18. korostaa, että paikallisviranomaisilla on merkittävä asema kumppanimaiden 
demokraattisessa kehityksessä; kehottaa komissiota vahvistamaan ja suurentamaan 
TAIEXia1 ja ystävyyskaupunkiohjelmia EU:n ja kumppanimaiden paikallisviranomaisten 
kanssa;

Liikkuvuus

                                               
1 Teknistä apua ja tiedonvaihtoa koskeva ohjelma.
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19. muistuttaa, että EU:n olisi parannettava maahanmuuton hallintaa ja järjestettävä paremmat 
edellytykset laillisten maahanmuuttajien asettautumiselle Euroopan unioniin; katsoo, että 
EU:n on suosittava laillista työperäistä maahanmuuttoa tekemällä työvoiman liikkuvuutta 
koskevia sopimuksia;

20. korostaa, että on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota nuorempiin sukupolviin; tähdentää, 
että EU:n olisi lisättävä yhteistyötä koulutuksen alalla lisäämällä ja laajentamalla 
välittömästi nykyisiä apurahaohjelmia ja opiskelijoiden liikkuvuutta edistämällä yliopisto-
ja korkeakouluvaihtoja ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia tutkimuksen 
alalla; korostaa, että tarvitaan ehdottomasti Euroopan naapuruuspolitiikan 
kumppanimaiden kansalaisille tarkoitettua jäsenneltyä tiedotusta mahdollisuuksista 
osallistua EU:n ohjelmiin;

21. katsoo, että EU:n olisi jatkettava viisumien myöntämisen helpottamista ja 
takaisinottosopimuksia koskevaa työtään ja pyrittävä kaikkien ehtojen täytyttyä 
viisumittomaan järjestelmään; korostaa, että turvapaikkaa koskevien määräysten pitää olla 
etenkin ihmisoikeuksien osalta kansainvälisten velvoitteiden, sitoumusten ja EU:n 
normien mukaisia;

Alueellinen ulottuvuus

22. katsoo, että itäisen kumppanuuden monenvälistä ulottuvuutta olisi edelleen vahvistettava 
ja kehitettävä, myös kansalaisyhteiskunnan foorumin osalta; panee tyytyväisenä merkille 
ehdotuksen käyttää monenvälistä kehystä strategisemmin kumppaniemme kahdenvälisten 
suhteiden edistämiseen ja odottaa konkreettisia toimia, joilla ehdotus on tarkoitus panna 
täytäntöön;

23. muistuttaa, että konkreettisten alueellisten erityishankkeiden yhteisrahoittaminen on 
merkittävää yhteisen kehitys- ja integraatioprosessin edistämiseksi; suhtautuu 
myönteisesti Välimeren unionin perustamisen tarjoamaan mahdollisuuteen vahvistaa 
kahdenvälisten ja alueellisten toimintalinjojen täydentävyyttä, jotta yhteisten arvojen 
keskinäiseen tunnustamiseen perustuvan Euro–Välimeri-yhteistyön tavoitteet saavutetaan 
tehokkaammin;

EU ja konfliktien ratkaiseminen

24. muistuttaa, että EU:n pitäisi osallistua enemmän ja aktiivisemmalla ja rakentavammalla 
tavalla alueellisten konfliktien ratkaisemiseen kehittämällä lisää 
luottamuksenrakentamistoimia, harkitsemalla uusia innovatiivisia tarkastelutapoja, 
käynnistämällä yleisiä tiedotusstrategioita, tukemalla kansalaiskulttuuria ja eri yhteisöjen 
vuoropuhelua sekä lujittamalla hyviä naapuruussuhteita;

25. korostaa, että alueellinen toimintatapa on syytä säilyttää ja panee tyytyväisenä merkille 
päätöksen nimittää EU:n erityisedustajan Etelä-Kaukasiaan ja eteläisen Välimeren alueelle 
sekä eteläisen Välimeren maita tarkastelevan työryhmän;

26. on tyytyväinen kansainvälisten järjestöjen, erityisesti YK:n erillisvirastojen tekemään 
työhön paikan päällä konfliktitilanteissa ja konfliktien jälkeen ja kestävän kehityksen 
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edistämiseksi kaikissa naapurimaissa, erityisesti UNRWA:n pitkäaikaisen sitoutumisen 
palestiinalaispakolaisten auttamiseen;

Parlamentaarinen ulottuvuus

27. korostaa, että Euroopan parlamentilla on parlamentaaristen valtuuskuntiensa ja 
parlamentaarisissa edustajakokouksissa toimivien valtuuskuntiensa kautta tärkeä rooli 
poliittisen vuoropuhelun, täysimittaisten vapauksien, demokraattisten uudistusten ja 
oikeusvaltion edistämisessä EU:n naapureina olevissa kumppanimaissa ja korostaa, että 
nämä kontaktit voisivat helpottaa tulevien kriteerien noudattamisen arviointia;

28. korostaa, että monenväliset parlamentaariset edustajakokoukset kuten Euronest ja 
Välimeren unionin parlamentaarinen edustajakokous ovat ratkaisevassa asemassa 
luottamuksen ja johdonmukaisuuden rakentamisessa EU:n ja kumppanimaiden välillä ja 
kumppanimaiden kesken ja siksi ne auttavat huomattavasti itäisen kumppanuuden ja 
Välimeren unionin tavoitteiden saavuttamisessa; pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota ottamaan Euronestin jäsenet mahdollisimman laajalti mukaan itäisen 
kumppanuuden monenkeskisiin rakenteisiin ja ohjelmiin; korostaa, että Välimeren unionin 
parlamentaarinen edustajakokous on tunnustettava Välimeren unionin legitiimiksi 
parlamentaariseksi elimeksi; korostaa, että täysivaltainen sihteeristö tuo lisää 
johdonmukaisuutta Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen työhön ja 
yhdenmukaisuutta eteläiseen ulottuvuuteen suunniteltujen Euroopan naapuruuspolitiikan 
ohjelmien kanssa;

Rahoitus

29. panee tyytyväisenä merkille uutta Euroopan naapuruuspoliittista kumppanuusvälinettä ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan ohjelmien rahoituksen lisäämistä koskevan ehdotuksen, 
jota oli pyydetty aiemmissa päätöslauselmissa; katsoo, että rahoituksen jakamisen pitäisi 
olla joustavaa ja riittävää molemmille alueille ja toimintatavan olisi perustuttava 
suorituksiin eikä maantieteeseen; panee merkille, että joustavuuden lisäämisessä ja 
selkeyttämisessä olisi noudatettava oikeutta demokraattiseen valvontaan ja sitä olisi 
täydennettävä tarkemmalla menojen valvonnalla;

30. korostaa, että nykyinen valtioiden velkakriisi ei saa vaikuttaa Euroopan 
naapuruuspolitiikan ohjelmien rahoitukseen;

31. katsoo, että kansalaisyhteiskuntaa tukeva väline voitaisiin ajatella Euroopan 
naapuruuspoliittisen kumppanuusvälineen kiinteäksi osaksi; ehdottaa, että harkittaisiin 
ajatusta Euroopan naapuruuspoliittisen kumppanuusvälineen rahoituksen hallinnan 
siirtämisestä kansalaisyhteiskuntaa tukevalle välineelle, jos valtiot eivät kykene 
epätyydyttävien tulosten takia täyttämään rahoitukselle asetettuja ehtoja;

32. korostaa, että varojen jakamisen pitäisi perustua rajattuun määrään selkeästi määriteltyjä 
prioriteetteja, joissa otetaan huomioon kumppanimaiden tarpeet ja jotka perustuvat 
selkeään ehdonalaisuuteen; korostaa, että talousarviotukea olisi käytettävä ainoastaan 
silloin, kun on takeet talousarvion moitteettomasta hoitamisesta, ja että olisi käytettävä 
kaikkia saataville olevia välineitä prioriteettien ilmentämiseksi paremmin;
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33. korostaa, että tarvitaan johdonmukaista tarkastelutapaa kunkin yksittäisen EU:n 
jäsenvaltion ja EU:n Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa naapurimaille antamaan 
apuun; suosii kaikkia sellaisia järjestelyjä, joilla helpotetaan eri EU:n avunantajien 
toiminnan koordinoimista ja rationalisoimista naapurimaissa ilman että lisätään 
tarpeetonta byrokratiaa;

34. toistaa, että neuvoston olisi hyväksyttävä eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden 
välineestä annetun asetuksen 23 artiklan muuttamista koskeva lainsäädäntöehdotus, jonka 
komissio esitti toukokuussa 2008 ja Euroopan parlamentti hyväksyi 8. heinäkuuta 2008 ja 
joka mahdollistaisi aikaisemmista toimista takaisin maksettujen varojen sijoittamisen 
uudelleen; muistuttaa, että tätä pidetään jo varmana ja se näkyy Euroopan 
naapuruuspolitiikan tarkistamisen rahoitusta koskevassa ehdotuksessa vuosien 2011–2013 
talousarviossa;

35. pitää myönteisenä Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin tekemää työtä ja korostaa tarvetta synergioiden lisäämiseen muiden alueella 
aktiivisesti toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa; tukee Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin perussäännön muuttamista siten, että eteläiset 
naapuruuskumppanit voisivat myös saada sen tukea;

*
* *

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan kohdemaiden hallituksille ja parlamenteille ja Välimeren unionin 
pääsihteerille.


