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Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan naapuruuspolitiikan 
uudelleentarkastelusta – eteläinen ulottuvuus

Euroopan parlamentti, joka

– 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 kanssa hyväksytyt toimintasuunnitelmat,

 ottaa huomioon komission 11. maaliskuuta 2003 päivätyn tiedonannon "Laajempi 
Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin"1, 
12. toukokuuta 2004 päivätyn tiedonannon Euroopan naapuruuspolitiikka – strategia-
asiakirja2, 4. joulukuuta 2006 päivätyn tiedonannon Euroopan naapuruuspolitiikan 
lujittamisesta3, 5. joulukuuta 2007 päivätyn tiedonannon vahvasta Euroopan 
naapuruuspolitiikasta4 ja 12. toukokuuta 2010 päivätyn tiedonannon Euroopan 
naapuruuspolitiikan arvioinnista5,

– ottaa huomioon 26. heinäkuuta 2010 annetut ulkoasioiden neuvoston päätelmät Euroopan 
naapuruuspolitiikasta,

 ottaa huomioon seuraavat aiemmat päätöslauselmansa: 19. tammikuuta 2006 annettu 
päätöslauselma Euroopan naapuruuspolitiikasta, 15. marraskuuta 2007 annettu 
päätöslauselma Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta, 19. helmikuuta 2009 annettu 
päätöslauselma aiheesta "Barcelonan prosessi: Välimeren unioni", 20. toukokuuta 2010 
annettu päätöslauselma Välimeren unionista, 6. heinäkuuta 2006 annettu 
lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä 
ja 19. helmikuuta 2009 annettu päätöslauselma eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineen uudelleentarkastelusta,

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

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



RE\840978FI.doc 3/8 PE454.423v01-00

FI

 ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Barcelonan 
prosessi: Välimeren unioni"1,

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

 ottaa huomioon Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen puhemiehistön 
julkilausumat sen Pariisissa (12. heinäkuuta 2008), Kairossa (20. marraskuuta 2009), 
Rabatissa (22. tammikuuta 2010), Palermossa (18. kesäkuuta 2010) ja Roomassa 
(12 marraskuuta 2010) pidetyissä kokouksissa, Euroopan parlamentin valtuuskunta 
talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa

 ottaa huomioon Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen valiokuntien 
suositukset, jotka hyväksyttiin Ammanissa 13.–14. maaliskuuta 2010 järjestetyssä 
kuudennessa täysistunnossa,

 ottaa huomioon eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä (ENPI) 
koskevista yleisistä määräyksistä 24. lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/20062,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että turvallisuuden, demokraattisen vakauden ja vaurauden lujittaminen, 
hyvän hallintotavan edistäminen sekä perusvapauksien ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen ovat Euroopan naapuruuspolitiikan keskeisiä tavoitteita,

B. ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikka on alusta lähtien edistänyt 
kumppanimaiden välisten suhteiden lujittumista ja tuonut joitakin todellisia etuja; katsoo, 
että haasteita on yhä jäljellä mutta huomio olisi nyt keskitettävä täytäntöönpanoon siten, 
että määritellään toiminnalle tarkat painopisteet, selkeät viitearvot sekä suoritukseen ja 
saavutuksiin perustuva eriyttäminen,

C. katsoo, että Lissabonin sopimus on luonut EU:lle olosuhteet, joissa se voi parantaa 
toimintalinjojensa ja toimintansa tehokkuutta ja yhtenäisyyttä, erityisesti ulkosuhteiden 
alalla Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja korkean edustajan / komission 
varapuheenjohtajan viran perustamisen ansiosta,

D. katsoo, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaan unioni luo 
naapurimaittensa 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,

E. katsoo, että ratkaisemattomat konfliktit estävät Euroopan naapuruuspolitiikan 
toteuttamista ja ovat haitaksi taloudelliselle, yhteiskunnalliselle ja poliittiselle kehitykselle 
sekä alueelliselle yhteistyölle, vakaudelle ja turvallisuudelle,

                                               
1 KOM(2008) 0319.
2 EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.
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F. katsoo, että EU:n olisi suosittava alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa ja 
annettava enemmän tukea kansalaisyhteiskunnalle ja demokratiaprosesseille, sillä tämä on 
pitkän aikavälin vakautuksen edellytys,

G. katsoo, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion kunnioittaminen sekä 
kuolemanrangaistuksen vastustaminen ovat EU:n perusperiaatteita ja että parlamentti on 
lujasti sitoutunut kuolemanrangaistuksen poistamiseen, 

H. ottaa huomioon, että alueellisia oloja, joissa Välimeren unioni on muotoutumassa, 
leimaavat alueelliset konfliktit, poliittiset kriisit ja sosiaalisten jännitteiden lisääntyminen 
ja että nämä hidastavat Välimeren unionin toimielinten toimintaa sekä valtion- ja 
hallitusten päämiesten Pariisin huippukokouksessa heinäkuussa 2008 yksilöimien 
keskeisten alueellisten yhdentymishankkeiden aloittamista;

I. katsoo, että talous- ja rahoituskriisin vaikutukset ovat lisänneet Euroopan 
naapuruuspolitiikan eteläisissä kumppanuusmaissa jo olemassa olleita poliittisia, 
taloudellisia ja sosiaalisia haasteita;

J. katsoo väestönkehityksen suuntausten osoittavan, että tulevina kahtenakymmenenä 
vuotena EU:n jäsenvaltioiden väestömäärä pysyy vakaana, mutta väestö ikääntyy yhä 
enemmän, kun taas Euroopan naapuruuspolitiikan eteläisissä maissa väestö kasvaa ja 
erityisesti työikäisten määrä kasvaa; katsoo, että talouskasvu ja työpaikkojen luominen 
näissä maissa eivät ehkä pysty pysymään ennustetun väestönkasvun tahdissa, erityisesti 
kun joissakin maissa työttömyysaste on jo hyvin korkea ja nuorisotyöttömyys vielä 
korkeampi,

K. katsoo, että eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline on myötävaikuttanut 
eurooppalaisen naapuruuspolitiikan rahoituksen yksinkertaistamiseen; katsoo, että 
kehitettäessä sen korvaavaa välinettä olisi otettava huomioon Euroopan 
naapuruuspolitiikkaa koskevan strategisen uudelleentarkastelun päätelmät ja prosessi olisi 
toteutettava kaikkien sidosryhmien laajojen kuulemisten pohjalta,

ENP:n uudelleentarkastelu – yleisiä huomioita

1. tunnustaa uudelleen ne arvot, periaatteet ja sitoumukset, joille Euroopan 
naapuruuspolitiikka rakentuu ja joihin kuuluvat muun muassa demokratia, oikeusvaltio, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen, hyvä hallintotapa, markkinatalous ja 
kestävä kehitys, sekä sen, että Euroopan naapuruuspolitiikka tarjoaa edelleen 
tarkoituksenmukaisen kehyksen suhteiden syventämiselle ja vahvistamiselle lähimpien 
kumppaneiden kanssa niiden poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten 
tukemiseksi;    korostaa, että on tärkeää säilyttää yhteisen vastuun periaate Euroopan 
naapuruuspolitiikan ohjelmien ja toimien suunnittelussa ja toteutuksessa;

2. korostaa, että Euroopan naapuruuspolitiikan strategisessa uudelleentarkastelussa olisi 
otettava huomioon kaikkien kumppaneiden tiiviimpi poliittinen sitoutuminen ja 
vahvistettava selkeästi määriteltyihin vertailuarvoihin ja suorituksiin perustuvaa 
eriyttämistä;
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3. korostaa tarvetta tunnustaa Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat muutokset ja 
hyödyntää niitä, erityisesti sellaisia muutoksia kuten unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan roolin 
vahvistaminen, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) perustaminen ja Euroopan 
parlamentin uudet toimivaltuudet, jotta EU:n ulkopolitiikasta tehdään yhdenmukaisempaa 
ja EU:n ulkoisen ulottuvuuden ja toiminnan tehokkuutta ja oikeutusta lisätään;

Eteläinen ulottuvuus

4. panee merkille, että joillekin kumppanimaille pitkälle edistyneen maan asema on jo 
myönnetty tai siitä käydään neuvotteluja; korostaa, että on tärkeää omaksua avoimempi ja 
yhtenäisempi lähestymistapa tähän eriyttämiseen sekä määrittää selkeät arviointiperusteet, 
jotka on täytettävä, jotta pitkälle edistyneen maan asema myönnetään;

5. pitää valitettavana, ettei Euroopan parlamenttia kuulla missään vaiheessa myönnettäessä 
pitkälle edistyneen maan asemaa kumppanimaille eikä laadittaessa Euroopan 
naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmia; pyytää neuvostoa ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ottamaan Euroopan parlamentin mukaan pitkälle edistyneen maan 
asemaa koskevaan päätöksentekoprosessiin, muun muassa päätöksen tekemiseen 
arviointiperusteista, jotka maan on täytettävä, sekä toimintaohjelmiin sisällytettävien 
prioriteettien ja ohjeiden laatimiseen;

6. pyytää korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa osallistumaan aktiivisesti 
konfliktien ratkaisemiseen alueella, varmistamaan EU:n aktiivisen roolin myös toimijana 
eikä vain maksajana sekä torjumaan sen, että nämä konfliktit estäisivät Euroopan 
naapuruuspolitiikan, sen alueellisen ulottuvuuden ja sen monenvälisen yhteistyön, 
esimerkiksi Välimeren unionin, kehittämisen;

7. on syvästi huolestunut siitä, että Välimeren unionin valtion- ja hallitusten päämiesten 
toista huippukokousta on jatkuvasti lykätty toistaiseksi, mikä antaa kielteisen signaalin 
alueen ihmisille ja instituutioille; muistuttaa, etteivät Välimeren alueen poliittiset 
jännitteet ja alueelliset konfliktit saa jarruttaa mahdollisuutta edetä konkreettisesti kohti 
alakohtaista ja monenvälistä yhteistyötä ja että juuri suurten integraatiota edistävien 
hankkeiden toteuttamisen ja avoimen poliittisen vuoropuhelun avulla Välimeren unioni 
auttaa osaltaan kehittämään yhteisen oikeuden ja turvallisuuden tavoitteiden saavuttamista 
edistävää luottamuksen ilmapiiriä solidaarisuuden ja rauhan hengessä;

8. kehottaa vakavasti tavoittelemaan yhteisten neuvottelujen käymistä syvälle ulottuvista ja 
laaja-alaisista vapaakauppa-alueista, joilla edistetään Euro–Välimeri-vapaakauppa-alueen 
luomista ja jotka on mukautettu kunkin kumppanimaan sosiaalis-taloudellisiin 
realiteetteihin; puoltaa myös kahden- ja monenvälisen taloudellisen etelä-etelä-yhteistyön 
kehittämistä, joka toisi konkreettisia etuja kansalaisille ja parantaisi alueen poliittista 
ilmapiiriä;

9. katsoo, että alueita pienempien yksiköiden yhteistyö sellaisten jäsenvaltioiden ja ENP-
maiden kesken, joilla on yhteisiä erityisintressejä, voisi panna liikkeelle myönteisen 
muutosvoiman koko Välimeren alueella;  kannustaa jäsenvaltioita tutkimaan vaihtelevan 
geometrian mahdollisuuksia yhteistyömallina ja korostaa, että tulevan Euroopan 
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naapuruuspolitiikan olisi helpotettava ja edistettävä tätä lähestymistapaa erityisesti 
alueellisten määrärahojen avulla;

10. kannattaa liikkuvuuden osalta viisumimenettelyjen helpottamista Euroopan 
naapuruuspolitiikan eteläisten kohdemaiden kohdalla – erityisesti opiskelijoiden, 
tutkijoiden ja liikemiesten hyväksi – ja pitää kiinni siitä, että takaisinottosopimusten 
tekeminen kumppanimaiden kanssa tulee kyseeseen ainoastaan laittomien 
maahanmuuttajien tapauksessa, jolloin se ei koske turvapaikanhakijoita, pakolaisia tai 
suojelun tarpeessa olevia henkilöitä, ja toistaa, että palauttamiskiellon periaate koskee 
kaikkia henkilöitä, joita uhkaa kuolemanrangaistus, epäinhimillinen kohtelu tai kidutus;

11. pyytää korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota asettamaan kontakteissa Euroopan naapuruuspolitiikan eteläisten kohdemaiden 
kanssa etusijalle EU:n poliittiset prioriteetit, joita ovat kuolemanrangaistuksen 
poistaminen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, erityisesti kokoontumis- ja 
yhdistymisvapauden sekä lehdistönvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden, 
kunnioittaminen;

12. panee merkille, että sopimussuhteet kaikkien ENP-maiden kanssa sisältävät järjestelyjä 
säännöllisesti kokoontuvan, ihmisoikeuskysymyksiä teknisellä tasolla käsittelevän 
foorumin perustamiseksi ihmisoikeuksia käsittelevien alivaliokuntien muodossa; pyytää 
Euroopan ulkosuhdehallintoa käyttämään tehokkaasti nykyisiä alivaliokuntia ja ajamaan 
kaikissa neuvotteluissa niiden toiminnan tehostamista ja tulossuuntautuneisuuden 
lisäämistä;

13. pyytää korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota vahvistamaan kansalaisjärjestöjen roolia politiikan seurannassa ja avun 
ohjelmasuunnittelussa ja täytäntöönpanossa valmiuksien kehittämiseen keskitetyn 
välineen avulla;

14. korostaa rakenteellisen yhteistyön merkitystä korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen alalla, 
jotta kannustetaan tutkintojen ja koulutusjärjestelmien vastavuoroiseen tunnustamiseen 
erityisesti opiskelijoiden, tutkijoiden ja opettajien liikkuvuuden lisäämiseksi ja toteutetaan 
toimia aivovuodon torjumiseksi;  pitää tässä yhteydessä myönteisenä Tempus-ohjelman 
tarjoamaa apua korkeakouluopetuksessa ja ERASMUS Mundus -ohjelman toimen 
2 tarjoama vaihtoa sekä Euro–Välimeri-yliopiston (EMUNI) perustamista;

15. korostaa voimakkaasti, että on tärkeää tuoda investoinnit, koulutus, tutkimus ja innovointi 
tiiviimmin yhteen ja kiinnittää erityistä huomiota työmarkkinoiden tarpeisiin 
mukautettuun koulutukseen, jotta voidaan vastata alueen sosioekonomisiin haasteisiin;

16. katsoo, että kestävän kehityksen olisi oltava Euroopan naapuruuspolitiikan 
uudelleentarkastelussa kaikkialle ulottuva periaate ja että erityisesti olisi keskityttävä 
ympäristönsuojelun parantamiseen, uusiutuvaan energiaan liittyvien runsaiden 
mahdollisuuksien kehittämiseen alueella sekä vähäisten vesivarojen parempaa käyttöä 
suosivien toimintalinjojen ja hankkeiden edistämiseen;

17. korostaa energia-alan yhteistyön ja uusiutuvien energialähteiden kuten tuuli-, aurinko- ja 
aaltoenergian tarjoamia hyviä mahdollisuuksia; kannattaa Välimeren aurinkosuunnitelman 
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ja teollisuushankkeiden koordinoitua täytäntöönpanoa sekä energiatehokkuutta koskevan 
Euro–Välimeri-strategian hyväksymistä; korostaa, että on tärkeää edistää Euro–Välimeri-
alueen sähkö-, kaasu- ja öljyalan yhteyksiä energian toimitusvarmuuden parantamiseksi;

18. muistuttaa maatalouden, maaseudun kehityksen, ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
veden saatavuuden ja sen järkevän käytön sekä energian tärkeydestä; suosittelee 
maatalousyhteistyön asettamista etusijalle Euroopan naapuruuspolitiikassa maataloutta 
koskevan Euro–Välimeri-etenemissuunnitelman tukemiseksi;

19. toistaa, että eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline on arvokas 
eurooppalaisen naapuruuspolitiikan rahoitusvälineenä; korostaa kuitenkin tarvetta tarjota 
enemmän joustavuutta ja varmistaa avun parempi  kohdentaminen erityisesti 
kansalaisyhteiskunnan tasolle ja paikallistasolle, millä varmistetaan alhaalta ylös 
-lähestymistavan noudattaminen;  korostaa eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden 
välineellä rahoitettavien erilaisten ohjelmien seuranta-, hallinto- ja 
täytäntöönpanoprosessien arvoa;  pyytää komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
panemaan aikaisessa vaiheessa toimeen kuulemisia parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien kanssa, kun jatkossa valmistellaan korvaavaa välinettä;

20. pyytää neuvostoa hyväksymään eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineestä 
annetun asetuksen 23 artiklan muuttamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jonka 
komissio esitti toukokuussa 2008 ja Euroopan parlamentti hyväksyi 8. heinäkuuta 2008 ja 
joka mahdollistaisi aikaisemmista toimista takaisin maksettujen varojen sijoittamisen 
uudelleen ja tarjoaisi siten EU:lle erittäin tarpeellisen välineen nykyisen rahoituskriisin 
reaalitalouteen kohdistuvien vaikutusten lieventämiseen naapuruusalueella ja erityisesti 
sen eteläisissä osissa;

21. korostaa tarvetta lisätä Euroopan naapuruuspolitiikan eteläiselle ulottuvuudelle osoitettuja 
varoja tulevassa EU:n rahoituskehyksessä vuosiksi 2014–2020, jotta varmistetaan, että 
rahoitus on poliittisten tavoitteiden mukainen ja jotta pitkälle edistyneen maan asema 
voidaan panna täytäntöön tämän vaikuttamatta Euroopan naapuruuspolitiikan muihin 
painopisteisiin;

22. pitää myönteisenä EIP-FEMIP:n tekemää työtä, mutta korostaa tarvetta synergioihin 
muiden alueella aktiivisesti toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa;

Euroopan parlamentin rooli

23. painottaa Euroopan parlamentin keskeistä merkitystä poliittisen vuoropuhelun 
edistämisessä ja sen roolia vapauden ja demokratian vahvistamisessa naapureina olevissa 
kumppanimaissa, erityisesti parlamenttien välisten valtuuskuntien ja Välimeren unionin 
parlamentaarisen edustajakokouksen kautta;

24. toistaa sitoutuvansa jatkamaan parlamentaarisen valvontaoikeuden käyttämistä Euroopan 
naapuruuspolitiikan täytäntöönpanossa ja myös käymällä eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välinettä koskevia säännöllisiä keskusteluja komission kanssa; pitää 
myönteisenä komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon Euroopan naapuruuspolitiikan 
uudelleentarkastelua koskevia laajoja kuulemisia ja toivoo, että komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto takaavat myös relevanttien asiakirjojen, esimerkiksi Euroopan 
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naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmien, valmisteluun liittyvän kuulemisen; vaatii 
lisäksi antamaan parlamentille mahdollisuuden tutustua kaikkia parhaillaan Euroopan 
naapuruuspolitiikan kumppanuusmaiden kanssa neuvoteltavia kansainvälisiä sopimuksia 
koskeviin valtuutuksiin SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti, jossa 
todetaan, että parlamentille on tiedotettava välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn 
kaikissa vaiheissa;

*
* *

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, korkealle edustajalle 
/ komission varapuheenjohtajalle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Euroopan naapuruuspolitiikan kohdemaiden hallituksille ja 
parlamenteille.


