
AM\1207163FI.docx PE647.648v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

9.6.2020 A9-0112/1

Tarkistus 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 
pidettävää huippukokousta
(2019/2209(INI))

Suositusehdotus
1 kohta – g alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

g) ylläpidetään lähestymistapaa, jossa 
tasapainotetaan räätälöity eriyttäminen 
itäisen kumppanuuden puitteissa ja 
osallistavuus, yhdenmukaisuus ja 
johdonmukaisuus monenvälisen kehyksen 
puitteissa, joka pysyy edelleen 
vertailukohtana kaikille itäisen 
kumppanuuden maille; vältetään itäisen 
kumppanuuden jakamista sen mukaan, 
millaisia tavoitteita eri mailla on EU:n 
suhteen; katsotaan, että EU:n ja itäisen 
kumppanuuden maiden välisen yhteistyön 
laajuus ja syvyys määräytyvät osapuolten 
tavoitteiden sekä uudistusten 
täytäntöönpanon perusteella; otetaan 
huomioon, että Georgian, Moldovan 
tasavallan ja Ukrainan kanssa 
allekirjoitetut assosiaatiosopimukset ja 
pitkälle menevät ja laaja-alaiset 
vapaakauppasopimukset ovat osoitus 
eriytetystä lähestymistavasta ja että niiden 
olisi johdettava kahdenvälisten suhteiden 
entistä tehostetumpiin muotoihin ja 
etenemissuunnitelmiin ”enemmällä 
enemmän” -periaatteen pohjalta;

g) ylläpidetään lähestymistapaa, jossa 
tasapainotetaan räätälöity eriyttäminen 
itäisen kumppanuuden puitteissa ja 
osallistavuus, yhdenmukaisuus ja 
johdonmukaisuus monenvälisen kehyksen 
puitteissa, joka pysyy edelleen 
vertailukohtana kaikille itäisen 
kumppanuuden maille; vältetään itäisen 
kumppanuuden jakamista sen mukaan, 
millaisia tavoitteita eri mailla on EU:n 
suhteen; katsotaan, että EU:n ja itäisen 
kumppanuuden maiden välisen yhteistyön 
laajuus ja syvyys määräytyvät osapuolten 
tavoitteiden sekä uudistusten 
täytäntöönpanon perusteella;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/2

Tarkistus 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 
pidettävää huippukokousta
(2019/2209(INI))

Suositusehdotus
1 kohta – b t alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

b t) otetaan huomioon, että Ukrainan 
hallitus on pyytänyt laajennettujen 
kansainvälisten rauhanturvajoukkojen 
sijoittamista Ukrainan ja Venäjän rajalle 
sekä Luhanskin ja Donetskin alueille; 
todetaan, että kun tilanne sen sallii, olisi 
konfliktin osapuolille osana Minskin 
sopimuksen täysimääräistä 
täytäntöönpanoa tarjottava 
mahdollisuutta EU:n johtamaan 
YTPP-operaatioon, joka avustaisi 
esimerkiksi miinanraivauksessa, 
paikallisvaalien valmisteluissa ja 
humanitaarisen avun järjestöjen vapaan 
pääsyn varmistamisessa;

b t) otetaan huomioon, että Minskin 
sopimuksia ei ole vieläkään täytetty;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/3

Tarkistus 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 
pidettävää huippukokousta
(2019/2209(INI))

Suositusehdotus
1 kohta – h alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

h) harkitaan räätälöidyn 
lähestymistavan perusteella tehostetun 
yhteistyöstrategian laatimista kolmea 
assosioitunutta maata varten, jotta 
voitaisiin perustaa uudistusten ja 
investointien tukiohjelma muun muassa 
valmiuksien kehittämisen, liikenteen, 
infrastruktuurin, yhteenliitettävyyden, 
energian, oikeuden ja digitaalitalouden 
aloilla, mikä voisi myöhemmin 
mahdollistaa laajentamisen muihin 
itäisen kumppanuuden maihin EU:n 
uudistussitoumusten ja saavutetun 
edistyksen yksilöllisten arviointien 
perusteella pitäen mielessä tarpeen 
säilyttää itäisen kumppanuuden 
johdonmukaisuus ja toimien 
osallistavuusperiaatteen mukaisesti; 
tähän vuoropuheluun voisi sisältyä 
Eurooppa-neuvoston yhteydessä 
jäsenneltyjä kokouksia assosioituneiden 
maiden johtajien kanssa ja näiden maiden 
edustajien säännöllinen osallistuminen 
Eurooppa-neuvoston työryhmien ja 
komiteoiden kokouksiin;

Poistetaan.

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/4

Tarkistus 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 
pidettävää huippukokousta
(2019/2209(INI))

Suositusehdotus
Johdanto-osan D kappale

Suositusehdotus Tarkistus

D. katsoo, että EU:n ja itäisen 
kumppanuuden maiden välisen yhteistyön 
lisääminen ei ole lineaarinen prosessi ja 
että täysimittainen yhteistyö voidaan 
saavuttaa ja sitä voidaan ylläpitää vain, 
jos keskeisiä eurooppalaisia arvoja ja 
periaatteita kunnioitetaan perustuslaki- ja 
lainsäädäntöprosessissa ja jos korruption, 
järjestäytyneen rikollisuuden, 
rahanpesun, oligarkkisten rakenteiden ja 
nepotismin torjunta taataan; korostaa 
kuitenkin, että yhteistyö voidaan lopettaa, 
jos näistä arvoista ja periaatteista 
vakavasti lipsutaan;

D. katsoo, että kaikkien itäisen 
kumppanuuden maiden vaikeudet EU:n 
tavoitteiden saavuttamisessa ilmentävät 
itse kumppanuuden rajallisuutta 
varsinkin tehokkaan strategian 
toteuttamisessa niiden kuuden maan 
tapauksessa, jotka eivät ole 
maantieteellisesti läheisiä ja joilla on 
erilainen taloudellinen, sosiaalinen ja 
kulttuurinen profiili;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/5

Tarkistus 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 
pidettävää huippukokousta
(2019/2209(INI))

Suositusehdotus
Johdanto-osan G kappale

Suositusehdotus Tarkistus

G. ottaa huomioon, että itäisen 
kumppanuuden maat ovat itäisen 
kumppanuuden perustamisesta lähtien 
edistyneet poliittisissa ja taloudellisissa 
uudistuksissaan vaihtelevaa tahtia niin 
sisäisten kuin ulkoistenkin tekijöiden 
vuoksi eivätkä ne ole vielä saavuttaneet 
sellaista tasoa, jossa uudistukset olisivat 
peruuttamattomia;

G. ottaa huomioon, että itäisen 
kumppanuuden perustamisesta lähtien 
näissä maissa on ilmentynyt taloudellista 
ja rahoituksellista epävakautta ja että 
itäiseen kumppanuuteen kuuluviin 
suhteisiin on liittynyt EU:n kannalta 
useita kyseisten maiden hauraaseen 
valtiorakenteeseen liittyviä ongelmia ja 
riskejä, kuten korruptio, laiton kauppa, 
terrorismi ja etnis-alueelliset konfliktit;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/6

Tarkistus 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 
pidettävää huippukokousta
(2019/2209(INI))

Suositusehdotus
Johdanto-osan N kappale

Suositusehdotus Tarkistus

N. ottaa huomioon, että Euroopan 
vauraus ja turvallisuus ovat läheisesti 
sidoksissa naapurimaidemme ja erityisesti 
itäisen kumppanuuden maiden tilanteeseen; 
ottaa huomioon, että itäisellä 
kumppanuudella pyritään hyvien 
naapuruussuhteiden ja alueellisen 
yhteistyön yhteisiin tavoitteisiin ja että 
tarkistetulla Euroopan 
naapuruuspolitiikalla olisi edistettävä ja 
vahvistettava valmiuksia ratkaista 
kahdenvälisiä kiistoja ja pyrkiä sovintoon 
itäisen naapuruston yhteiskuntien välillä;

N. ottaa huomioon, että Euroopan 
vauraus ja turvallisuus ovat läheisesti 
sidoksissa naapurimaidemme ja erityisesti 
itäisen kumppanuuden maiden tilanteeseen; 
katsoo, että koska EU:n ulkopolitiikka on 
luonteeltaan rajallista ja hajanaista ja 
koska sen alalla ei ole olemassa ”EU:n 
etua”, EU:n toimilla ei ole koskaan kyetty 
ratkaisemaan tai estämään alueen 
turvallisuusuhkia, vaan ne ovat usein 
toimineet taloudellisena vipuvoimana 
poliittisten etujen saamiseksi ja 
painostuksen sekä muiden EU:n 
ulkopuolisten valtioiden kanssa käytävän 
geopoliittisen taistelun välineenä;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/7

Tarkistus 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 
pidettävää huippukokousta
(2019/2209(INI))

Suositusehdotus
1 kohta – a alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

a) korostetaan, että itäisen 
kumppanuuden maat ovat ottaneet yhä 
enemmän vastuuta ja omistajuutta itäistä 
kumppanuutta koskevasta aloitteesta; 
korostetaan, että on tärkeää pyrkiä 
itäisessä kumppanuudessa antamaan 
jatkuvaa liikevoimaa tehokkaalle 
yhteistyölle, intensiiviselle vuoropuhelulle 
ja läheiselle kumppanuudelle, mitä 
vahvistaa sellaisen itäisen kumppanuuden 
politiikan muutoksia aikaansaavaa 
vaikutus, jolla tuetaan niitä uudistuksia, 
jotka saavat kaikissa itäisen 
kumppanuuden maissa aikaan myönteisiä 
poliittisia, sosiaalisia, taloudellisia ja 
lainsäädäntöä koskevia muutoksia, kun 
otetaan huomioon niiden EU:hun 
kohdistuvat kunnianhimoiset tavoitteet; 
korostetaan assosioituneiden maiden 
pyrkimyksiä tiivistää suhteitaan EU:hun; 
vahvistetaan itäisen kumppanuuden maiden 
suvereeni oikeus valita vapaasti oma 
yhteistyö- tai yhdentymistasonsa EU:n 
kanssa ja torjua kaikki niiden valintaan 
kohdistuvat ulkoiset paineet;

a) vahvistetaan itäisen kumppanuuden 
maiden suvereeni oikeus valita vapaasti 
oma yhteistyö- tai yhdentymistasonsa EU:n 
kanssa omien poliittisten, sosiaalisten, 
oikeudellisten ja taloudellisten 
suuntautumistensa mukaisesti, ja torjua 
kaikki niiden valintaan kohdistuvat 
ulkoiset paineet;

Or. en
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9.6.2020 A9 0112/8

Tarkistus 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 
pidettävää huippukokousta
(2019/2209(INI))

Suositusehdotus
1 kohta – b alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

b) korostetaan, että SEU-sopimuksen 
49 artiklan mukaan jokainen Euroopan 
valtio voi hakea EU:n jäsenyyttä 
edellyttäen, että se kunnioittaa 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja 
ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, 
kansanvallan, tasa-arvon, oikeusvaltion ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen arvoja, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet 
mukaan luettuina; todetaan, että vaikka 
liittymistä ei ennakoida itäisen 
kumppanuuden puitteissa, itäisen 
kumppanuuden politiikalla voidaan 
helpottaa asteittaista yhdentymistä 
EU:hun; katsotaan, että mahdollisen 
liittymisprosessin edellytyksenä on, että 
sekä EU että kyseinen itäisen 
kumppanuuden maa ovat hyvin 
valmistautuneita ottaen huomioon EU:n 
tulevan uudistusprosessin ja 
kumppanimaan lähentymisen EU:n 
säännöstöön sekä sen, että se täyttää 
EU:n jäsenyysehdot; varmistetaan, että 
EU:n ja itäisen kumppanuuden maiden 
välisten nykyisten sopimusten 
täysimääräinen täytäntöönpano on 
ensimmäisen askel tässä asteittaisessa 
yhdentymisprosessissa;

b) korostetaan, että itäisen 
kumppanuuden puitteissa ei ole 
suunniteltu itäisen kumppanuuden 
maiden mahdollista liittymisprosessia; 
todetaan, että SEU-sopimuksen 49 artiklan 
mukaan teoreettisesti jokainen Euroopan 
valtio voi hakea EU:n jäsenyyttä 
edellyttäen, että se kunnioittaa 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja 
ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, 
kansanvallan, tasa-arvon, oikeusvaltion ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen arvoja, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet 
mukaan luettuina;
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9.6.2020 A9-112/9

Tarkistus 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 
pidettävää huippukokousta
(2019/2209(INI))

Suositusehdotus
1 kohta – c alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

c) laaditaan pikaisesti itäisen 
kumppanuuden politiikan vuoden 2020 
jälkeistä aikaa varten strateginen ja 
tulevaisuuteen suuntautuva visio, jonka 
tavoitteena on tarjota hyötyjä ensi sijassa 
kansalaisille, vahvistaa selviytymiskykyä, 
edistää kestävää kehitystä, varmistaa 
peruuttamattomat saavutukset ja syventää 
EU:n itäisen kumppanuuden yhteistyötä ja 
yhdentymisprosessia, mikä on EU:n 
omien turvallisuus- ja talousintressien 
mukaista;

c) laaditaan perusteellinen analyysi 
itäisen kumppanuuden taloudellisista 
saavutuksista ja geopoliittisista 
seurauksista, myös poliittisella tasolla, 
konkreettisten saavutusten 
varmistamiseksi EU:n ja itäisen 
kumppanuuden maiden välisessä 
yhteistyössä seuraavalla 
vuosikymmenellä;

Or. en


