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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n ja Aasian yhteyksistä
(2020/2115(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2016 julkaistun Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen globaalistrategian,

– ottaa huomioon 19. syyskuuta 2018 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Euroopan ja Aasian 
yhteydet – EU:n strategian perusta”,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2019 hyväksytyn Euroopan unionin ja Japanin välisen 
kestäviä yhteyksiä ja laadukasta infrastruktuuria koskevan kumppanuuden,

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2012 annetun EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisen 
julkilausuman Aasian ja Tyynenmeren alueesta,

– ottaa huomioon 28. toukokuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät ”EU:n tehostettu 
yhteistyö Aasiassa ja Aasian kanssa”,

– ottaa huomioon 15. toukokuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät ”EU ja Keski-Aasia: 
Uusia mahdollisuuksia kumppanuuden lujittamiseen”,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2020 annetun yhteisen tiedonannon ”Tavoitteena 
kokonaisvaltainen EU–Afrikka-strategia”,

– ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2019 annetun yhteisen tiedonannon ”Euroopan unioni, 
Latinalainen Amerikka ja Karibian alue: yhteistyötä yhteisen tulevaisuuden hyväksi”,

– ottaa huomioon 18. maaliskuuta 2020 annetun yhteisen tiedonannon ”Itäisen 
kumppanuuden politiikka vuoden 2020 jälkeen – Selviytymiskykyä parantava ja kaikkia 
hyödyttävä itäinen kumppanuus”,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon Länsi-Balkanin 
talous- ja investointisuunnitelmasta,

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2020 annetun komission tiedonannon Länsi-Balkanin 
tukemisesta covid-19:n torjunnassa ja pandemian jälkeisessä elpymisessä – komission 
panos 6. toukokuuta 2020 järjestettävään EU:n ja Länsi-Balkanin johtajien kokoukseen,

– ottaa huomioon vuonna 2015 hyväksytyn Länsi-Balkanin liitettävyysohjelman,

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 annetun yhteisen tiedonannon strategisesta 
lähestymistavasta selviytymiskykyyn,

– ottaa huomioon 29. tammikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”5G:n turvallinen 
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käyttöönotto EU:ssa – EU:n välineistön täytäntöönpano” (COM(2020)0050),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan ja 142 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot,

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

A. katsoo, että EU:n laajennettu maailmanlaajuinen yhteyksiä koskeva strategia edellyttää 
tehokasta hallintoa ja jäsenvaltioiden sekä talouden ja yhteiskunnan sidosryhmien laajaa 
osallistumista, jotta voidaan tehokkaasti edustaa EU:n perusarvoja ja sen yhteisiä etuja;

B. katsoo, että maailmanlaajuisen yhteyksiä koskevan strategian olisi palveltava EU:n 
keskeisten politiikkojen, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, digitaalisen 
siirtymän ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuisen edistämisen, tavoitteita; katsoo, että 
sen olisi perustuttava Euroopan vahvuuteen kauppapolitiikassa ja vastattava uusiin 
kiireellisiin haasteisiin, kuten globaaliin terveyteen ja turvallisuuteen;

C. ottaa huomioon, että vuonna 2019 solmittu EU:n ja Japanin yhteyksiä koskeva 
kumppanuus antoi lisäpainoarvoa tälle strategialle; katsoo, että olisi luotava 
kumppanuuksia muiden aasialaisten kumppanien kanssa; katsoo, että Afrikka olisi 
asetettava yhteyksien ensisijaiseksi alueeksi samalla tavalla kuin Aasia;

D. katsoo, että komission vuoden 2021 työohjelmaan olisi sisällytettävä maailmanlaajuinen 
yhteyksiä koskeva strategia;

Yhteyksiä koskevan strategian periaatteet

1. korostaa, että yhteenliitettävyys on Euroopan unionin perustavanlaatuinen suuntaus, 
joka on otettu perusteellisesti huomioon EU:n lähestymistavassa sisäisiin ja 
kansainvälisiin haasteisiin; toteaa ylpeänä, että yhteyksiä koskevaa politiikkaa on 
toteutettu menestyksekkäästi monissa EU:n ulkosuhteissa; kehottaa komissiota ja 
EUH:ta laatimaan EU:n maailmanlaajuisen yhteyksiä koskevan strategian, jäljempänä 
’strategia’, jatkona nykyiselle EU:n ja Aasian yhteyksiä koskevalle strategialle, jotta 
EU:n yhteyksiä koskevaa filosofiaa ja yhteyksiä koskevaa politiikkaa voidaan 
mukauttaa siten, että tavoitteena on vahvistaa EU:n roolia todellisena geopoliittisena ja 
geotaloudellisena toimijana;

2. odottaa, että strategialla edistetään EU:n keskeisten puitepolitiikkojen täytäntöönpanoa 
vahvan ja oikeudenmukaisen unionin rakentamiseksi, rauhanomaisiin kansainvälisiin 
suhteisiin investoimiseksi, taloudellisen edistyksen saavuttamiseksi Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja digitaalisen siirtymän pohjalta sekä maailmanlaajuisen 
oikeudenmukaisuuden edistämiseksi;

3. katsoo, että strategiassa on käsiteltävä kattavasti monenlaisia poliittisia, taloudellisia, 
kulttuurisia sekä kestävyyttä ja turvallisuutta koskevia ulottuvuuksia, jotka perustuvat 
EU:n perusarvoihin ja sen yhteisiin etuihin; vaatii, että strategiaa ohjaavat vapauden, 
ihmisoikeuksien, oikeusvaltion, demokratian, solidaarisuuden, kestävyyden, 
osallistavuuden, avoimuuden, vastavuoroisuuden ja monenvälisyyden arvot;
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4. kehottaa EU:n ja jäsenvaltioiden taloudellisia ja yhteiskunnallisia sidosryhmiä 
osallistumaan strategian kehittämiseen;

5. muistuttaa, että kestävän kasvun ja työpaikkojen luomiseksi yhteyksiä koskevissa 
investoinneissa on kunnioitettava yleistä etua, markkinoiden tehokkuutta ja julkisen 
talouden elinkelpoisuutta ja vältettävä velkaloukkujen syntymistä; korostaa, että 
tällaisilla investoinneilla on tuettava talouden kestävyyttä ja talouden hiilestä 
irtautumista sekä noudatettava korkeita ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta 
koskevia normeja; korostaa, että investoinneissa on noudatettava korkeita sosiaalisia ja 
työntekijöiden oikeuksia, avoimuutta, ihmisoikeuksia, asianmukaista huolellisuutta ja 
hyvää hallintotapaa koskevia normeja ja annettava hankkeiden vaikutuspiiriin 
kuuluville henkilöille ääni;

6. korostaa voimakkaasti reilun kumppanuuden tarvetta asianomaisten maiden kanssa; 
katsoo, että strategialla on luotava yhteisiä etuja, estettävä yksipuoliset 
riippuvuussuhteet tai velkaloukut sekä lisättävä itsemääräämisoikeutta ja se on 
toteutettava molemminpuolista kunnioitusta noudattaen;

Strategian hallinnointi

7. korostaa, että strategia on sovitettava yhteen EU:n sisäisten yhteyksien luomisen kanssa;

8. korostaa strategian moniulotteista luonnetta, joka edellyttää jo olemassa olevien 
kansainvälisiä yhteyksiä koskevien strategioiden, politiikkojen ja hankkeiden tehokasta 
koordinointia;

9. ehdottaa, että strategiasta keskustellaan säännöllisesti vahvempaa EU:ta käsittelevässä 
komission jäsenten ryhmässä, joka toimii yhteenliitettävyyden koordinointielimenä ja 
jonka puheenjohtajina toimivat komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja ja 
komission yhteyskoordinaattori, joka on mieluiten johtava varapuheenjohtaja;

10. katsoo, että erityisen neuvoston työryhmän perustaminen voisi lisätä 
yhteenliitettävyyden johdonmukaisuutta ja jäsenvaltioiden sitoutumista;

11. katsoo, että asiaankuuluvien sidosryhmien mukaan ottaminen on välttämätöntä 
strategian onnistumisen kannalta; suosittelee, että perustetaan kansainvälisiä yhteyksiä 
käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä, joka toimii neuvoa-antavana elimenä ja 
johon kuuluu liike-elämän edustajia, ihmisoikeuksien, ympäristöoikeuksien ja 
työntekijöiden oikeuksien puolustajia sekä kansainvälisiä rahoituslaitoksia;

12. on vahvasti sitä mieltä, että eurooppalaisilla kehityspankeilla olisi oltava keskeinen rooli 
kansainvälisiä yhteyksiä koskeviin hankkeisiin tehtävien investointien hallinnoinnissa, 
erityisesti yksityisen sektorin investointien mobilisoinnissa;

Strategian ensisijaiset tavoitteet

Vihreä siirtymä

13. katsoo, että ilmastonmuutoksen torjunnan, talouden hiilestä irtautumisen sekä 
biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja ympäristön olisi oltava strategian 
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ensisijainen tavoite erityisesti infrastruktuurin kehittämisen osalta; kehottaa tekemään 
kaikista yhteyksiin tehtävistä investoinneista järjestelmällisesti 
ympäristöystävällisempiä; pitää erittäin tärkeänä kehitysyhteistyön viherryttämistä, 
infrastruktuuri-investointeja kaikilla aloilla ja erityisesti energiaulottuvuutta;

Digitaalinen siirtymä

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita nostamaan digitaaliseen siirtymään liittyviä 
tavoitteitaan; odottaa, että EU:sta tulee kilpailukykyinen globaali toimija digitalisaation 
alalla samaan tapaan kuin Yhdysvalloista ja Kiinasta; katsoo tässä yhteydessä, että 
digitaalisten yhteyksien edistäminen on EU:n ensisijainen tavoite; katsoo, että tämän 
alan avoimen strategisen autonomian kehittämiseen on sisällyttävä 
digitalisointikumppanuuksia kolmansien maiden kanssa; korostaa, että EU:n olisi 
pyrittävä yhteisjohtajuuteen kansainvälisten normien ja käytäntöjen asettamisessa ja 
puolustamisessa;

Ihmisten väliset yhteydet

15. katsoo, että ihmisten välinen ulottuvuus on strategian peruspilari, jonka olisi saatava 
keskeisempi asema; korostaa voimakkaasti ihmisten välisten yhteyksien edistämistä 
opiskelijoiden, ammatillista harjoittelua suorittavien, nuorten ammattilaisten, 
akateemisen maailman edustajien ja tutkijoiden välillä keskinäisen ymmärtämyksen ja 
kunnioituksen avaintekijänä; kannattaa tällaista osallistavuuteen perustuvaa yhteistyötä; 
kehottaa erityisesti vahvistamaan nuorisoulottuvuutta nuorisofoorumien kautta, jotta 
edistetään vastavuoroisesti vieraiden kielten taitoa, opiskelija- ja akateemista vaihtoa ja 
tutkintojen vastavuoroista tunnustamista;

16. antaa tunnustusta Länsi-Balkania varten hyväksytyille aloitteille, joilla pyritään 
edistämään nuorisoyhteistyötä ja nuorisovaihtoa sekä ammatillista koulutusta, ja 
kannustaa tarjoamaan vastaavia ohjelmia muille liitettävyysstrategian kumppaneille 
alkaen itäisen kumppanuuden maista;

Kauppa, investoinnit ja standardit

17. korostaa kaupan ja investointien merkitystä strategian tavoitteiden saavuttamisessa; 
painottaa tässä yhteydessä erityisesti kansainvälisten normien ja standardien merkitystä; 
katsoo, että EU:n standardointipoliittisen mallin etuna on, että se on innovatiivinen, 
avoin ja osallistava, ja että sen on voitava edelleen selvitä erilaisten 
standardointimallien välisestä maailmanlaajuisesta kilpailusta; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta estää kaikki autoritaariset suuntaukset tieto- ja viestintätekniikan ja 
esineiden internetin tulevassa standardoinnissa;

Terveys

18. katsoo, että covid-19-pandemia on osoittanut, että terveydenhuoltoala on kiireellisesti 
asetettava etusijalle uutena keskeisenä yhteistyöalana, joka kattaa erityisesti 
terveydenhuoltojärjestelmien kestokyvyn, lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja 
rokotteiden saatavuuden, yksipuolisten riippuvuuksien välttämisen, turvallisten ja 
monipuolisten lääkealan ja terveyteen liittyvien teollisuuden toimitusketjujen 
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varmistamisen sekä parhaiden käytäntöjen vaihdon kriisinhallintaa ja pandemian 
ehkäisyä koskevissa politiikoissa;

Turvallisuus

19. on vakuuttunut siitä, että strategian turvallisuusulottuvuutta on kiireellisesti kehitettävä, 
jotta EU voi pysyä uusien turvallisuushaasteiden tasalla; korostaa EU:n itäisten ja 
eteläisten naapurimaiden kasvavia turvallisuusongelmia; kehottaa EUH:ta ja 
jäsenvaltioita toimimaan ennakoivammin näissä kysymyksissä;

Yhteyksiä koskevat kumppanuudet

20. suhtautuu erittäin myönteisesti kestäviä yhteyksiä ja laadukasta infrastruktuuria 
koskevan EU:n ja Japanin kumppanuuden perustamiseen ja sen keskittymiseen 
Länsi-Balkaniin, Itä-Eurooppaan, Keski-Aasiaan, Aasian-Tyynenmeren alueeseen ja 
Afrikkaan; kiittää Japania siitä, että se on ehdottanut ennakoivasti käytännön toimia 
sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi; toivoo, että EU ja Japani onnistuvat 
käynnistämään kumppanuuden vuoden 2021 alkupuoliskolla;

21. suhtautuu erittäin myönteisesti käynnissä oleviin neuvotteluihin yhteyksiä koskevan 
kumppanuuden rakentamisesta Intian kanssa; toivoo, että EU:n neuvoston kiertävät 
puheenjohtajavaltiot sekä seuraavat G20-puheenjohtajavaltiot Italia ja Intia käyttävät 
vaikutusvaltaansa asian edistämiseen; pitää myönteisenä myös EU:n ja Korean välistä 
valmistelevaa keskustelua yhteyksiä koskevasta kumppanuudesta ja toivoo, että se 
etenee hyvin vuonna 2021; kannattaa EU:n ja ASEANin välisen yhteyksiä koskevan 
kumppanuuden perustamista, jolla pyritään yhdistämään ASEANin jo olemassa oleva 
yhteyksiä koskeva yleissuunnitelma ja hankejatkumo;

22. suhtautuu myönteisesti Yhdysvaltojen alulle paneman Blue Dot Network (BDN) 
-konseptin yleisiin periaatteisiin; kehottaa komissiota ja EUH:ta toimimaan yhdessä 
BDN:n kanssa hyväksymättä sitä vielä niin kauan kuin kestävyyttä koskevia 
huolenaiheita ei ole ratkaistu;

23. on myös halukas harkitsemaan kumppanuutta Kiinan silkkitiealoitteen kanssa 
erityistapauksissa, joissa tämä ei vaaranna EU:n keskeisiä periaatteita;

24. kehottaa komissiota ja EUH:ta kehittämään vahvoja seurantavalmiuksia muiden maiden 
yhteyksiä koskevissa strategioissa, myös tosiasiallisesti käyttöön otettujen taloudellisten 
resurssien osalta;

Maailmanlaajuiset yhteydet

25. korostaa voimakkaasti, että EU:n maailmanlaajuisessa yhteyksiä koskevassa 
strategiassa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteyksiin Afrikan mantereen kanssa; 
odottaa, että näissä pyrkimyksissä otetaan huomioon EU:n kokemukset Afrikassa 
kehitysyhteistyön avulla täytäntöön pannuista yhteyksiä edistävistä politiikoista; 
kehottaa keskustelemaan tästä tavoitteesta korkealla tasolla Afrikan unionin kanssa ja 
saamaan aikaan EU:n ja Afrikan yhteyksiä koskevan kumppanuuden vuoden 2021 
loppuun mennessä;
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26. odottaa komission esittävän uuden viestintälähestymistavan, jossa on selkeä narratiivi, 
jotta EU:n yhteyksiä koskeville politiikkatoimille ja niiden tuloksille saadaan riittävästi 
näkyvyyttä;

°

° °

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille ja EU:n 
yhteyksiä koskevaan kumppanuuteen osallistuville maille.


