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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta
(2019/2202(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 8 artiklan ja V osaston, 
erityisesti sen 21, 22, 36 ja 37 artiklan, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen viidennen osan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen 
assosiaatiosopimuksen, johon sisältyy pitkälle menevä ja laaja-alainen 
vapaakauppasopimus ja joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2017, sekä siihen liittyvän 
assosiaatio-ohjelman,

– ottaa huomioon Ukrainan kansalaisia koskevan viisumivapaan matkustusjärjestelmän 
voimaantulon 11. kesäkuuta 2017 sen seurauksena, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto muuttivat neuvoston asetusta (EY) N:o 539/2001,

– ottaa huomioon aiemmat Ukrainaa koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 
12. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman Ukrainan kanssa tehdyn EU:n 
assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta1 ja 21. tammikuuta 2016 antamansa 
päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä 
assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista2 
sekä 19. kesäkuuta 2020 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää 
huippukokousta3,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2019 julkaistun komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon yhteisen valmisteluasiakirjan Ukrainan assosiaatiosopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevasta selvityksestä,

– ottaa huomioon Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen, itäisen kumppanuuden 
kansalaisyhteiskuntafoorumin ja Ukrainan muiden kansalaisyhteiskunnan edustajien 
suositukset ja toimet,

– ottaa huomioon 19. joulukuuta 2019 pidetyn EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen 
assosiaatiovaliokunnan kokouksen loppulausuman ja suositukset,

– ottaa huomioon Ukrainassa 31. maaliskuuta ja 21. huhtikuuta 2019 järjestettyihin 
presidentinvaaleihin sekä 21. heinäkuuta 2019 järjestettyihin ennenaikaisiin 
parlamenttivaaleihin liittyneiden vaalitarkkailuvaltuuskuntien päätelmät,

– ottaa huomioon, että Ukrainalle maksettiin 500 miljoonan euron laina 29. toukokuuta 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0518.
2 EUVL C 11, 12.1.2018, s. 82.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0167.
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2020 osana komission neljättä makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelmaa,

– ottaa huomioon EU:n käyttöönottamat ennennäkemättömät avustuspaketit, joilla 
autetaan naapurimaita covid-19-pandemian torjumisessa, ja erityisesti 1,2 miljardin 
euron lainat, jotka myönnettiin Ukrainalle 25. toukokuuta 2020 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2020/701 makrotaloudellisen rahoitusavun 
myöntämisestä laajentumis- ja naapuruuskumppaneille covid-19-pandemian 
yhteydessä4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen 
laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn 
puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. katsoo, että assosiaatiosopimus sekä pitkälle menevä ja laaja-alainen 
vapaakauppasopimus muodostavat Euroopan unionin ja Ukrainan suhteiden kulmakiven 
sekä luovat etenemissuunnitelman uudistuksille, joiden täysimääräistä toteuttamista 
olisi pidettävänä keskeisenä askeleena kohti asteittaista lähentymistä unioniin ja sen 
jäsenyyskriteerien porrasteista noudattamista;

B. ottaa huomioon, että vuonna 2019 Ukrainassa käytiin sekä presidentin- että 
parlamenttivaalit monimutkaisessa tilanteessa ja että Ukrainaa olisi kiitettävä sen 
toiminnasta tänä aikana;

C. toteaa, että Ukraina on jatkanut lainsäädäntötoimintaa entiseen tapaan, toisinaan 
parlamentaarisen valvonnan ja lainsäädännön laadun kustannuksella;

D. ottaa huomioon, että vaikka Ukraina on edistynyt merkittävästi lähentymisessään 
unioniin, sen on vielä saatettava päätökseen joukko uudistuksia ja toteutettava joitakin 
lisätoimenpiteitä taantumisen välttämiseksi;

E. ottaa huomioon, että toteutettuja uudistuksia ei vielä voida hyödyntää täysimääräisesti 
toimielinten sisäisen epävakauden ja ristiriitaisuuksien vuoksi;

F. toteaa, että Ukrainan kansalaiset antavat edelleen laajan tuen nykyaikaistamiselle, 
oligarkkien vallan rajoittamiselle, uudistuksille sekä korruption torjunnalle;

G. toteaa, että ennen covid-19-pandemian puhkeamista Ukrainan talous oli palautunut 
vakaaksi ja kasvoi tyydyttävällä vauhdilla;

H. katsoo, että meneillään oleva maailmanlaajuinen kriisi edellyttää koordinoitua 
lähestymistapaa ja poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä;

I. katsoo, että Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta 
heikentävät edelleen maan itäosaa koskeva ratkaisematon konflikti ja Venäjän 
miehityksen jatkuminen suurissa osissa Donbassia ja koko Krimillä;

4 EUVL L 165, 27.5.2020, s. 31.
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Yhteiset arvot ja yleiset periaatteet

1. toteaa, että assosiaatiosopimus sekä pitkälle menevä ja laaja-alainen 
vapaakauppasopimus muodostavat alustavan suunnitelman uudistuksille, ja korostaa 
niiden äärimmäisen suurta merkitystä erityisesti näinä poikkeusaikoina;

2. suhtautuu myönteisesti ennennäkemättömiin avustuspaketteihin, joihin kuuluu myös 
unionin Ukrainalle myöntämä makrotaloudellinen rahoitusapu covid-19-hätätilasta 
selviämiseksi;

3. on tyytyväinen siihen, että vaalitarkkailuvaltuuskuntien arvioiden mukaan Ukrainan 
vuoden 2019 presidentin- ja parlamenttivaaleissa oli yleisesti ottaen kilpailuasetelma, 
niiden järjestelyt toimivat hyvin ja ne vietiin läpi tehokkaasti;

4. kehottaa komissiota kehittämään ja ottamaan käyttöön laadullisia mekanismeja, joilla 
seurataan uudistusten täytäntöönpanoa Ukrainassa ja joihin sisältyy myös selkeät 
vertailuarvot;

Uudistukset ja institutionaalinen kehys

5. suhtautuu myönteisesti Ukrainan edistymiseen assosiaatiosopimukseen sisältyvien 
sitoumusten täyttämisessä erityisesti maatalouden, energian, pankkitoiminnan, hallinnon 
hajauttamisen ja vaalimenettelyjen aloilla; on kuitenkin huolissaan siitä, että 
assosiaatiosopimuksen tarkastelumekanismin (”Pulse of the AA”) mukaan vain 
37 prosenttia sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä saatiin päätökseen 
vuonna 2019;

6. suhtautuu myönteisesti vuonna 2018 hyväksyttyyn hallituksen ja parlamentin yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan ja Euroopan yhdentymisen yhteisen foorumin perustamiseen 
marraskuussa 2019;

7. kiittää Ukrainaa sen saavuttamasta edistyksestä julkishallinnon uudistamisessa ja uuden 
vaalilain hyväksymisestä joulukuussa 2019;

8. suhtautuu myönteisesti vuonna 2018 aloitettuun hallinnon hajauttamista koskevaan 
uudistukseen ja kehottaa Ukrainaa saattamaan sen päätökseen;

9. kehottaa Ukrainaa ratifioimaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman 
perussäännön sekä Istanbulin yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta;

Yhteistyö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla

10. onnittelee Ukrainaa sen uudesta asemasta Naton laajennettujen mahdollisuuksien 
kumppanimaana;

11. toistaa, että unioni antaa vankkumattoman tukensa Ukrainan itsenäisyydelle, 
suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle maan kansainvälisesti 
tunnustettujen rajojen sisällä ja on sitoutunut niihin sekä tukee kansainvälisesti 
koordinoitujen pakotteiden määräämistä Venäjän hallitukselle ja toimijoille, jotka 
heikentävät maan alueellista koskemattomuutta, siihen saakka, kunnes kaikki 
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pakotteiden poistamisen edellytykset täyttyvät;

12. panee merkille, että Ukrainan parlamentti hyväksyi kansallista turvallisuutta koskevan 
lain kesäkuussa 2018; kehottaa sitä kuitenkin hyväksymään myös lainsäädäntöä, jolla 
pyritään rajoittamaan Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) toimivaltaa ja muuttamaan 
se pelkästä vastatiedustelusta ja terrorismin torjunnasta vastaavaksi viranomaiseksi;

Oikeus, vapaus ja turvallisuus

13. on tyytyväinen siihen, että kansallinen korruptiontorjuntavirasto on perustettu uudelleen 
ja että korruptiontorjunta-asioita käsittelevä erityistuomioistuin aloitti toimintansa 
syyskuussa 2019; pitää kuitenkin valitettavana, että se on tähän mennessä antanut vain 
vähän tuomioita ja että maalta on puuttunut kattava korruptiontorjuntastrategia vuodesta 
2017 lähtien;

14. pitää valitettavana, että oikeuslaitos on edelleen yksi Ukrainan vähiten luotetuista 
instituutioista, ja on huolissaan siitä tilasta, jossa se on ollut lokakuussa 2019 
toteutetusta uudistuksesta lähtien;

15. suhtautuu myönteisesti syyskuussa 2019 aloitettuun valtakunnansyyttäjänviraston 
uudistukseen ja painottaa, että viraston täysi riippumattomuus on varmistettava; 
kehottaa Ukrainan viranomaisia noudattamaan korkeimman oikeuden uudistuksen 
toteutuksessa Venetsian komission lausuntoa nro 969/2019 täysimääräisesti;

Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

16. tuomitsee jyrkästi Krimiä ja Donbassia miehittävien joukkojen tekemät 
ihmisoikeusrikkomukset ja perusvapauksien loukkaukset;

17. panee merkille lain, jonka tarkoituksena on tukea ukrainan asemaa valtion virallisena 
kielenä, ja pyytää Ukrainan viranomaisia panemaan lain täytäntöön Venetsian 
komission lausuntoon nro 960/2019 sisältyvien suositusten mukaisesti;

Kauppa ja taloudellinen yhteistyö 

18. suhtautuu myönteisesti kauppavirran merkittävään lisääntymiseen EU:n ja Ukrainan 
välillä, minkä seurauksena unioni on tällä hetkellä Ukrainan suurin kauppakumppani;

19. kiittää Ukrainaa sen edistymisestä lainsäädännön lähentämisessä EU:n säännöstön 
kanssa ja terveys- ja kasvinsuojelustrategian hyväksymisestä marraskuussa 2019;

20. panee merkille, että Ukrainan tulli- ja rajamenettelyjen yhdenmukaistamisessa unionin 
menettelyjen kanssa on edistytty edelleen; kiittää Ukrainan hallitusta siitä, että se 
hyväksyi toukokuussa 2020 yhdennetyn rajaturvallisuuden strategian vuoteen 2025 
saakka ja sitä seuranneen toimintasuunnitelman vuosiksi 2020–2022;

21. pitää myönteisenä, että maaliskuussa 2020 hyväksyttiin viljelymaan myyntiä koskeva 
laki ja toukokuussa 2020 laki tiettyjen pankkitoiminnan sääntelyvälineiden 
parantamisesta, joka vahvistaa pankkijärjestelmää ja estää PrivatBankin palauttamisen 
sen entisille omistajille;

22. kehottaa Ukrainaa jatkamaan valtion omistamien yritysten yksityistämistä ja 
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kumoamaan raakapuun vientikiellon;

Energia, ympäristö ja ilmastonmuutos

23. suhtautuu myönteisesti siihen, että Naftogazin eriyttäminen saatettiin päätökseen 
vuonna 2019 ja että oikeudellisesti riippumaton kaasun siirtoverkonhaltija perustettiin 
EU:n kolmannen energiapaketin mukaisesti;

24. pitää valitettavana, että Ukrainassa heinäkuussa 2019 toimintansa aloittaneet uudet 
sähkön tukkumarkkinat eivät edelleenkään ole kilpailulle avoimet;

25. kiittää Ukrainan hallitusta siitä, että se hyväksyi helmikuussa 2019 vuoteen 2030 
ulottuvan valtion ympäristöpolitiikan strategian ja kansallisen jätehuoltosuunnitelman; 
kehottaa Ukrainaa ryhtymään toimiin ja lopettamaan ympäristövahingot, jotka johtuvat 
luonnonvarojen laittomasta ja kestämättömästä hyödyntämisestä, kuten laittomista 
hakkuista Karpaattien aarnimetsissä erityisesti luvattoman Svidovetsin 
hiihtokeskushankkeen yhteydessä;

Institutionaaliset määräykset

26. on tyytyväinen Jean Monnet -vuoropuhelun puitteissa järjestettyjen ja edelleen 
jatkuvien kokousten sekä toteutettujen toimien tuloksiin;

27. toistaa kehotuksensa itäisen kumppanuuden yliopiston perustamisesta Ukrainaan ja 
kehottaa unionin toimielimiä vahvistamaan ja laajentamaan ukrainalaisten oikeusalan 
ammattilaisten koulutusohjelmia;

°

° °

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle sekä Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.


