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Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan naapuruuspolitiikan 
uudelleentarkastelusta – itäinen ulottuvuus 

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan 
naapuruuspolitiikasta, 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan 
naapuruuspolitiikan lujittamisesta, 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman 
eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineestä ja 19. helmikuuta 2009 
antamansa päätöslauselman eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
uudelleentarkastelusta, 

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

– ottaa huomioon Armenian, Azerbaidžanin, Georgian ja Moldovan kanssa yhteisesti 
hyväksytyt toimintasuunnitelmat ja Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatio-ohjelman,

– ottaa huomioon eurooppalaisesta naapuruuspolitiikasta 26. heinäkuuta 2010 annetut 
ulkoasiainneuvoston päätelmät,

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

– ottaa huomioon Euroopan naapuruuspolitiikan arvioinnista 12. toukokuuta 2010 annetun 
komission tiedonannon1,

– ottaa huomioon itäisestä kumppanuudesta 3. joulukuuta 2008 annetun komission 
tiedonannon2,

– ottaa huomioon vahvasta Euroopan naapuruuspolitiikasta 5. joulukuuta 20073ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan lujittamisesta 4. joulukuuta 20064annetut komission tiedonannot sekä 
12. toukokuuta 2004 annetun komission tiedonannon "Euroopan naapuruuspolitiikka –
strategia-asiakirja"5ja 11. maaliskuuta 2003 annetun komission tiedonannon "Laajempi 
Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin"6,

                                               
1 KOM(2010) 0207.
2 KOM(2008)0823.
3 KOM(2007) 0774 lopullinen.
4 KOM(2006)0726 lopullinen.
5 KOM(2004)0373 lopullinen.
6 KOM(2003)0104 lopullinen.



RE\840976FI.doc 3/8 PE454.421v01-00

FI

– ottaa huomioon eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä (ENPI) 
koskevista yleisistä määräyksistä 24. lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/20061,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella on luotu edellytykset, joiden avulla EU voi 
tehostaa ja yhdenmukaistaa entisestään suhteita toimijoihin, kumppaneihin ja etenkin 
naapureihinsa,

B. katsoo, että SEUT:n 8 artiklan mukaan unioni luo naapurimaidensa kanssa erityissuhteet 
pyrkien saamaan aikaan unionin arvoihin perustuvan alueen, jolla vallitsee vauraus ja 
hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia yhteistyöhön perustuvat läheiset ja rauhanomaiset 
suhteet,

C. ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikka on alusta alkaen lujittanut suhteita 
kumppanivaltioihin ja tuottanut konkreettisia etuja; ottaa huomioon, että haasteita on 
edelleen ja huomio olisi nyt keskitettävä toimeenpanoon yhdistettynä selkeästi 
määriteltyihin ensisijaisiin toimiin, selkeisiin vertailuarvoihin ja toimintatehokkuuteen 
perustuvaan eriyttämiseen, 

D. katsoo, että itäinen kumppanuus on merkityksellinen poliittinen kehys, jonka puitteissa 
voidaan syventää yhteiseen vastuuseen ja vastuunottoon perustuvia suhteita 
kumppanimaihin ja kumppanimaiden välillä; katsoo, että suhteiden lujittamiseen 
vaaditaan yhteistä sitoutumista ja hyvään hallintotapaan tähtäävää konkreettista edistystä,

E. katsoo, että EU:n olisi edistettävä alhaalta ylös etenevää linjausta ja lisättävä tukeaan 
kansalaisyhteiskunnille ja tiedotusvälineille ylläpitääkseen demokratisointia, joka on 
pitkän aikavälin vakauden edellytys,

F. ottaa huomioon, että ratkaisemattomat konfliktit haittaavat asianomaisten maiden 
taloudellista, sosiaalista ja poliittista kehitystä sekä alueellista yhteistyötä, vakautta ja 
turvallisuutta,

G. ottaa huomioon, että eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline on 
myötävaikuttanut siihen, että Euroopan naapuruuspolitiikan rahoittaminen on 
yksinkertaistunut; ottaa huomioon, että korvaavan välineen suunnittelussa olisi otettava 
huomioon Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan strategisen katsauksen päätelmät ja 
se olisi toteutettava laajojen kuulemisten välityksellä kerättyihin tietoihin nojaten,

Katsaus Euroopan naapuruuspolitiikkaan – Yleistä

1. vahvistaa arvot, periaatteet ja sitoumukset, joiden varaan Euroopan naapuruuspolitiikka 
on rakennettu ja joita ovat muun muassa demokratia, oikeusvaltion periaate, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen, markkinatalous, kestävä kehitys ja 

                                               
1 EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.
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hyvä hallintotapa; katsoo, että Euroopan naapuruuspolitiikka tarjoaa edelleen 
tarkoituksenmukaisen viitekehyksen, jonka puitteissa voidaan syventää ja lujittaa suhteita 
lähimpiin kumppaneihin siten, että tuetaan näitä poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten 
uudistusten toteutuksessa, ja korostaa, että on tärkeää säilyttää yhteisen vastuun periaate 
ohjelmien ja toimien suunnittelussa ja toteutuksessa;

2. korostaa, että Euroopan naapuruuspolitiikan strategisessa uudelleentarkastelussa olisi 
otettava huomioon kaikkien kumppaneiden tiiviimpi poliittinen sitoutuminen ja 
vahvistettava selkeisiin vertailuarvoihin ja toimintatehokkuuteen perustuvaa eriyttämistä;

3. korostaa tarvetta tunnustaa Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat muutokset, joita 
ovat erityisesti unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / 
komission varapuheenjohtajan roolin vahvistaminen, Euroopan ulkosuhdehallinnon 
(EUH:n) perustaminen ja Euroopan parlamentin uudet toimivaltuudet, joiden 
tarkoituksena on tehdä EU:n ulkopolitiikasta yhdenmukaisempaa ja lisätä EU:n ulkoisen 
ulottuvuuden ja toiminnan tehokkuutta ja oikeutusta;

Euroopan naapuruuspolitiikka – Itä

4. suhtautuu myönteisesti itäisen kumppanuuden käynnistämiseen Euroopan 
naapuruuspolitiikan itäisen ulottuvuuden edistämiseen tähtäävänä poliittisena 
viitekehyksenä, jolla pyritään syventämään ja lujittamaan EU:n ja sen itäisten 
naapureiden suhteita siten, että edistetään poliittista yhdistymistä, taloudellista 
integraatiota ja lainsäädännöllistä lähentymistä ja samalla tuetaan kumppanivaltioiden 
poliittisia ja sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; kehottaa neuvostoa, komissiota ja EUH:ta 
laatimaan selkeät arviointiperusteet näiden uudistusten valvontaa varten ja panemaan 
merkille, että arviointiperusteissa olisi otettava huomioon kunkin kumppanin 
erityispiirteet sekä niiden erilaiset tavoitteet ja mahdollisuudet;

5. korostaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti EU:n 
kumppanimailla on pitkällä aikavälillä mahdollisuus liittyä EU:n jäseneksi, ja korostaa, 
että jäsenyysmahdollisuus on säilytettävä näissä maissa toteutettavien uudistusten 
liikkeellepanevana voimana;

6. muistuttaa, että yhteiset perusarvot, kuten demokratia, oikeusvaltion periaate ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen, oikeuslaitoksen riippumattomuus ja 
korruption torjuminen, ovat Euroopan naapuruuspolitiikan ja itäisen kumppanuuden 
perustana ja ne olisi säilytettävä tärkeimpänä mittapuuna, johon EU:n kumppanimaiden 
suorituksia olisi verrattava; kannustaa sen vuoksi komissiota ja EUH:ta siihen, että ne 
pyrkisivät panemaan kunnianhimoisemmin täytäntöön tämän alan vuosittaiset 
toimintaohjelmat;

7. huomauttaa, että vuonna 2004 käynnistetyllä Euroopan naapuruuspolitiikalla saadut 
tulokset ovat olleet ristiriitaisia ottaen huomioon, että joissakin kumppanivaltioissa 
ihmisoikeuksia ja demokratisoitumista koskeva kehitys on ollut myönteistä kun taas 
toisissa se on ollut kielteistä, näin etenkin Valko-Venäjällä;
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8. korostaa, että EU:n olisi asetettava erityisesti oikeuslaitosta ja virkavaltaa koskeva 
korruption torjuminen keskeiseksi tavoitteeksi suhteiden kehittämisessä itäisiin 
kumppanimaihin ja että tämä tavoite olisi otettava huomioon kattavassa instituutioiden 
kehittämistä koskevassa viitekehyksessä (Comprehensive Institution Building 
framework);

9. korostaa, että EU:n on täydennettävä kahdenvälisiä suhteitaan itäisen kumppanuuden 
valtioiden kanssa monenvälisellä ulottuvuudella siten, että se lisää toimien ja aloitteiden 
määrää myös aihekohtaisilla foorumeilla ja kiinnittää erityishuomiota 
kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän aktiivisen vuoropuhelun vahvistamiseen 
entisestään; panee kuitenkin merkille, että kahdenvälinen ulottuvuus on edelleen 
merkittävä, ja kehottaa selkeämpään ja tiukempaan erotteluun siten, että tavoitteet ja 
sitoumukset johtavat täytäntöönpanoon ja konkreettisesta edistymisestä palkitaan; uskoo 
vakaasti, että siteiden lujittaminen parhaita tuloksia tuottaviin kumppaneihin vaikuttaa 
tulevaisuudessa myönteisesti muihin kumppanivaltioihin ja saattaa myötävaikuttaa 
monenkeskisen yhteistyön lisääntymiseen;

10. korostaa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tärkeänä tehtävänä on edistää arvoja, 
erityisesti ihmisoikeuksia ja demokratisoitumista, joihin Euroopan naapuruuspolitiikka 
perustuu, ja että tätä tehtävää olisi tuettava voimakkaammin, kuten myös näiden 
järjestöjen osallistumista eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
yhteydessä toteutettavien hankkeiden täytäntöönpanoon sekä Euroopan 
naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon valvontaan siten, että 
siirretään järjestöille rahoitustukea ja institutionaalista tukea; pitää myönteisenä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja erityisesti kumppanivaltioiden järjestöjen 
osallistumista kansalaisyhteiskunnan foorumiin;

11. korostaa paikallisviranomaisten merkitystä EU:n kumppanivaltioiden 
demokratiakehityksessä ja kannustaa laajentamaan EU:n paikallisviranomaisten ja 
kumppanivaltioiden kumppanuusohjelmia sekä perustamaan Itä-Euroopan ja 
Etelä-Kaukasian paikallisen ja alueellisen edustajakokouksen;

12. korostaa, että lehdistönvapaus ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat tärkeitä 
demokratioiden kehityksen kannalta ja keino edistää alueen yhteisöjen sekä näiden ja 
EU:n välistä tietojenvaihtoa ja muuta vaihtoa; kannustaa EU:ta tukemaan myös 
rahoitustuen avulla tiedotusvälineiden perustamista ja niiden aseman lujittamista, mikä on 
myös keino edistää suorien viestintäkanavien toimintaa yhteisöjen välillä;

13. muistuttaa kannastaan, jonka mukaan assosiaatiosopimukset ovat tärkeä väline 
uudistusten edistämisessä ja niihin olisi sisällytettävä konkreettisia ehtoja, aikatauluja ja 
toimintatehokkuutta koskevia arviointiperusteita ja liitettävä säännöllinen valvonta, jotta 
kahdenvälisiä suhteita EU:n kanssa voitaisiin syventää tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti 
sekä edistää tällaisten sopimusten kaikkien osatekijöiden, toisin sanoen poliittisten, 
taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen osatekijöiden, välistä yhdenmukaisuutta sekä 
ihmisoikeuksien kunnioittamista; pitää myönteisenä kokonaisvaltaisten 
instituutioidenkehittämisohjelmien valmistelutoimien käynnistämistä vuonna 2011; 
korostaa, että ottaen huomioon assosiaatiosopimusten kunnianhimoiset tavoitteet ja 
näiden sopimusten ratkaisevan tärkeän merkityksen itäisen kumppanuuden maiden 
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tulevaisuudelle, EU:n olisi tuettava näitä maita teknisen ja taloudellisen tuen avulla siten, 
että niille annettaisiin mahdollisuus täyttää toteuttamista koskevat sitoumuksensa;

14. pitää myönteisinä EU:n korkean tason neuvoa-antavan komitean toimia Armeniassa ja 
niiden käynnistämistä Moldovassa; kehottaa korkeaa edustajaa / neuvoston 
varapuheenjohtajaa ja komissiota keskustelemaan mahdollisuudesta tarjota tällaista tukea 
muille itäisille kumppanimaille;

15. katsoo, että taloudellisen yhdentymisen syventäminen on väline uudistusten 
toteuttamiseen ja että se toimii muutosvoimana; katsoo, että mahdollisuus pitkälle 
menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen (Deep and Comprehensive Free Trade 
Areas, DCFTAs) perustamiseen EU:n kanssa, kun tarvittavat ehdot on täytetty, kuuluu 
itäisen kumppanuuden tärkeimpiin vetovoimatekijöihin kumppanimaiden näkökulmasta 
ja on myös tehokas kannustin uudistuksille;

16. korostaa, että on tärkeää tukea kansalaisten liikkuvuutta ja hallita maahanmuuttovirtoja 
etenkin takaisinottosopimuksilla ja viisumien myöntämistä helpottamalla, minkä 
seurauksena voitaisiin pitkän aikavälin tavoitteeksi asettaa asteittain etenevä 
viisumipakon poistaminen edellyttäen, että asiaa koskevat ehdot täyttyvät; kannustaa 
tekemään kahdenvälisiä sopimuksia, joihin sisältyy kansallisen 
maahanmuuttolainsäädännön päivittäminen ENP-maissa; korostaa tarvetta varmistaa, että 
tällaisten sopimusten ja toimintalinjojen täytäntöönpano on kansainvälisten 
velvollisuuksien ja sitoumusten sekä erityisesti ihmisoikeuksia koskevien EU:n 
vaatimusten mukaista etenkin, kun on kyse turvapaikan myöntämisestä;

17. kehottaa komissiota kiinnittämään erityishuomiota opiskelijoiden, korkeakoulujen 
henkilöstön, tutkijoiden ja yrittäjien liikkuvuuteen siten, että varmistetaan riittävät 
resurssit sekä lisätään ja laajennetaan nykyisiä apurahaohjelmia; suhtautuu myönteisesti 
liikkuvuuskumppanuuksien luomiseen Moldovan ja Georgian kanssa ja kannustaa 
tekemään tällaisia kumppanuuksia myös muiden itäisten kumppanimaiden kanssa osana 
EU:n siirtolaisuutta koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa;

18. korostaa alakohtaisen yhteistyön merkitystä, kun otetaan huomioon lisääntyvä 
keskinäinen riippuvuus erityisesti energiavarmuuden, ympäristö- ja ilmastonmuutoksen, 
koulutuksen, informaatioteknologian, tutkimuksen, liikenteen, sosiaalisen kehityksen ja 
osallisuuden, työllisyyspolitiikan ja työpaikkojen luomista koskevien politiikkojen sekä 
terveysalan yhteistyön alalla; korostaa, että alakohtaisen yhteistyön lisäämisellä voitaisiin 
edistää EU:n sisäisten toimintalinjojen ja Euroopan naapuruuspolitiikan välisiä 
synergioita; katsoo tässä yhteydessä, että useampia kumppanivaltioita olisi kannustettava 
tekemään EU:n kanssa pöytäkirjoja yhteisön ohjelmiin ja virastojen toimintaan 
osallistumisesta;

19. toteaa jälleen eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen arvon Euroopan 
naapuruuspolitiikan rahoitusvälineenä; korostaa kuitenkin tarvetta lisätä joustavuutta ja 
reagointivalmiutta kriisien varalle ja varmistaa, että erityisesti kansalaisyhteiskunnalle ja 
paikallisille tahoille tarkoitettu tuki kohdennetaan paremmin siten, että varmistetaan 
alhaalta ylös etenevä linjaus; korostaa eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden 
välineen yhteydessä toimivien ohjelmien täytäntöönpanon valvonnan ja hallinnan 
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tärkeyttä; kehottaa komissiota ja EUH:ta kuulemaan korvaavan välineen tulevan 
suunnittelun varhaisessa vaiheessa parlamenttia ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä;

20. korostaa, että on tärkeää säilyttää rahoitus asianmukaisella tasolla ja että kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja muiden avunantajien työn parantunut koordinointi tukee tehokkuutta 
ja luo synergioita; korostaa, että EU:n olisi myös myötävaikutettava siihen, että 
kumppanivaltiot hyödyntäisivät paremmin nykyisiä voimavaroja siten, että se kiinnittäisi 
enemmän huomiota käytännön yhteistyöhön, jotta näiden maiden instituutioille tarjoutuisi 
mahdollisuus panna täytäntöön uudistukset ja sitoumukset, jotka ovat seurausta EU:n 
kanssa tehdyistä sopimuksista;

21. katsoo, että talousarviotuki on hyödyllinen väline, jonka avulla voitaisiin tarjota todellisia 
kannustimia, mutta katsoo kuitenkin, että siihen olisi sisällytettävä ehtoja, kuten 
talousarviohallinnon toteuttaminen ja valvontamenettelyt edunsaajamaissa, vähäinen
korruptio ja valmius käyttää tällaista tukea avoimesti, tehokkaasti ja vastuullisesti;

22. panee merkille EU:n tiiviimmän osallistumisen itäisen naapuruuspolitiikan 
turvallisuuskysymyksiin sen jälkeen, kun EU:n rajavalvonnan avustusoperaatio 
(EU Border Assistance Mission, EUBAM) on pantu toimeen Moldovassa ja EU:n 
tarkkailuoperaatio (EU Monitoring Mission, EUMM) Georgiassa; kehottaa korkeaa 
edustajaa / neuvoston varapuheenjohtajaa ja EUH:ta osallistumaan tiiviimmin 
pitkittyneiden konfliktien ratkaisemiseen luottamuksenrakentamistoimilla ja -ohjelmilla 
ja siten, että ne osallistuvat aktiivisemmin pysyviin ja tilapäisiin 
konfliktinratkaisurakenteisiin ja etenkin Etyjin asiaa koskeviin rakenteisiin, käynnistävät 
uusia operaatioita ja harkitsevat käytännöllisiä aloitteita, kuten epävirallisten yhteyksien 
luomista irtaantumaan pyrkivien alueiden yhteisöihin ja johtajiin; korostaa, että hyvien 
naapuruussuhteiden periaatetta on vahvistettava Euroopan naapuruuspolitiikan, itäisen 
kumppanuuden ja assosiaatiosopimuksia koskevien neuvottelujen kautta; katsoo, että 
EU:n erityisedustajat ovat edelleen tärkeässä asemassa erityisesti, jos näiden 
toimeksiannolla on alueellinen ulottuvuus; 

Euroopan parlamentin asema

23. korostaa Euroopan parlamentin tärkeää tehtävää poliittisen keskustelun vaalimisessa sekä 
vapauden ja demokratian edistämisessä naapuruuspolitiikan kumppanimaissa; korostaa 
olevansa sitoutunut lisäämään toimiensa johdonmukaisuutta parlamentin elinten 
välityksellä, lujittamaan suhdettaan kansalaisyhteiskuntaan ja tehostamaan elintensä 
toimia myös siten, että se hyödyntää tehokkaammin valtuuskuntiaan parlamenttien 
välisissä elimissä;

24. kehottaa perustamaan mahdollisimman nopeasti EU:n ja sen itäisten naapurimaiden 
parlamentaarisen edustajakokouksen (EU-Neighbourhood-East Parliamentary 
Assembly, EURONEST) ja korostamaan sen roolia demokratian ja demokraattisten 
instituutioiden lujittamisessa ja sen merkitystä kumppanuuden parlamentaarisen 
ulottuvuuden vahvistamisessa;

25. korostaa Euroopan parlamentin roolia Euroopan naapuruuspolitiikan kaikissa 
kehitysvaiheissa ja kaikilla kehitysaloilla sekä strategisten valintojen määrittelemisessä 
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että Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamisen valvonnassa ja toistaa olevansa 
sitoutunut harjoittamaan oikeuttaan parlamentaariseen valvontaan Euroopan 
naapuruuspolitiikan täytäntöönpanossa myös siten, että se käy säännöllisiä keskusteluja 
komission kanssa eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välineen soveltamisesta; 
pitää kuitenkin valitettavana sitä, että mahdollisuudet hyödyntää asiakirjoja ja tulla 
kuulluksi ovat rajalliset asiaa koskevien ohjelma-asiakirjojen valmisteluvaiheessa; vaatii 
lisäksi, että parlamentille annetaan SEUT:n 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti 
mahdollisuus päästä käsiksi kaikkiin kansainvälisiin sopimuksiin, joista ollaan 
neuvottelemassa Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanivaltioiden kanssa, ottaen 
huomioon, että artiklassa määrätään, että "Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi 
ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa";

*
*     *

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle ja EUH:lle, alueiden komitealle, 
Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaiden hallituksille ja kansallisille 
parlamenteille, Etyjille ja Euroopan neuvostolle.


