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B9-0334/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian 
ehdokasmaan asemasta
(2022/2716(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta, Moldovan tasavallasta ja 
Georgiasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan,

– ottaa huomioon Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian esittämät EU-
jäsenyyshakemukset,

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2022 annetun Versailles’n julistuksen,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2022 annetut komission lausunnot Ukrainan 
(COM(2022)0407), Moldovan tasavallan (COM(2022)0406) ja Georgian 
(COM(2022)0405) jättämistä EU-jäsenyyshakemuksista,

– ottaa huomioon poliittisten ryhmiensä johtajien valtion- ja hallitusten johtajille 23. ja 
24. kesäkuuta 2022 pidettävää Eurooppa-neuvostoa varten antaman yhteisen 
julkilausuman,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan geopoliittinen ympäristö muuttui merkittävästi 
24. helmikuuta 2022, jolloin Venäjä käynnisti provosoimattoman, perusteettoman ja 
laittoman hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan;

B. ottaa huomioon, että Ukraina jätti Euroopan unionin jäsenyyttä koskevan hakemuksen 
28. helmikuuta 2022 ja Moldovan tasavalta ja Georgia 3. maaliskuuta 2022;

C. ottaa huomioon, että Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian kansat ovat jo vuosia 
osoittaneet horjumattoman tukensa maidensa lähentymiselle Eurooppaan ja omaksuneet 
eurooppalaiset periaatteet ja arvot;

D. ottaa huomioon, että EU:n suhteet Ukrainaan, Moldovan tasavaltaan ja Georgiaan 
perustuvat kunnianhimoisiin assosiaatiosopimuksiin ja pitkälle meneviin ja laaja-alaisiin 
vapaakauppa-alueisiin, mikä luo suotuisan ympäristön lainsäädännön lähentämiselle ja 
taloudelliselle yhdentymiselle, jotka ovat tulevan liittymisprosessin keskeisiä 
osatekijöitä;

E. ottaa huomioon, että komissio on julkaissut lausunnot näistä kolmesta hakemuksesta ja 
suosittelee, että neuvosto vahvistaisi Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian 
mahdollisuudet tulla EU:n jäseniksi;
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F. ottaa huomioon, että lausunnoissaan komissio suositteli ehdokasmaan aseman 
myöntämistä Ukrainalle ja Moldovan tasavallalle; ottaa huomioon, että Georgian 
tapauksessa komissio suositteli ehdokasmaan aseman myöntämistä vasta sen jälkeen, 
kun tiettyjä painopisteitä on käsitelty;

1. pitää myönteisinä komission lausuntoja Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian 
hakemuksista liittyä Euroopan unionin jäseniksi, ja toteaa, että niissä vahvistetaan 
näiden kolmen maan mahdollisuudet liittyä Euroopan unioniin; suhtautuu myönteisesti 
komission viralliseen suositukseen myöntää EU:n ehdokasmaan asema Ukrainalle ja 
Moldovan tasavallalle sekä tukea Georgian pyrkimyksiä lähentyä EU:hun;

2. kehottaa 23. ja 24. kesäkuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston yhteydessä kokoontuvia 
valtion- ja hallitusten päämiehiä noudattamaan komission lausuntoa ja myöntämään 
EU:n ehdokasmaan aseman Ukrainalle ja Moldovan tasavallalle sekä jatkamaan työtä 
saman aseman myöntämiseksi Georgialle sen jälkeen, kun tiettyjä painopisteitä on 
käsitelty; korostaa, että valtion- ja hallitusten johtajien on kannettava historiallinen 
vastuunsa;

3. korostaa, että se, että Euroopan unioni myöntää ehdokasmaan aseman, merkitsee 
johtajuuden, päättäväisyyden ja kaukonäköisyyden osoittamista tämänhetkisessä 
tilanteessa, jossa Venäjä käy raakaa sotaa Ukrainaa vastaan ja jossa geopoliittista 
ympäristöä pyritään määrittelemään uudelleen; toteaa jälleen, että EU:n on oltava 
luotettava kumppani ja uskottava geopoliittinen toimija, joka noudattaa periaatteitaan ja 
arvojaan osoittamalla solidaarisuutta niitä kohtaan, jotka puolustavat samoja ihanteita;

4. toteaa, että tehokas laajentumispolitiikka on edelleen tärkeää, sillä se auttaa 
laajentamaan eurooppalaisten arvojen ja periaatteiden soveltamisaluetta sekä luomaan 
vakautta ja vaurautta; uskoo vakaasti, että Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian 
sekä Länsi-Balkanin maiden tuleva liittyminen unioniin on EU:n edun mukaista;

5. korostaa, että ehdokasmaan aseman myöntäminen antaa selkeän poliittisen viestin siitä, 
että kyseiset maat ovat peruuttamattomasti valinneet eurooppalaisen tien ja että niiden 
eurooppalaiset kumppanit ovat sen hyväksyneet, eivätkä kolmannet osapuolet saa 
puuttua asiaan;

6. muistuttaa, että liittymisprosessi on ansioihin perustuva ja pitkällinen prosessi, siihen 
liittyy ehtoja ja siinä painotetaan uudistuksia ja edistystä oikeusvaltion, perusarvojen, 
demokratian ja korruption torjunnan aloilla; painottaa, että Kööpenhaminan 
arviointiperusteita on sovellettava ja ne on täytettävä ennen kuin prosessi voidaan 
saattaa päätökseen;

7. korostaa tarvetta hyödyntää Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian kokemuksia 
niiden assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-
alueiden täytäntöönpanosta tulevan liittymisprosessin perustana, jotta nämä kolme 
maata voivat integroitua tiiviimmin EU:n sisämarkkinoihin ja tehostaa alakohtaista 
yhteistyötä; muistuttaa, että tämä prosessi edellyttää lisää teknistä, taloudellista ja 
poliittista tukea EU:lta;

8. muistuttaa, että EU:n laajentumisprosessin uskottavuuden säilyttämiseksi Länsi-
Balkanin maiden liittymisen on pysyttävä asialistan kärjessä ja että niiden rinnakkaisen 
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etenemisen on jatkuttava keskeytyksettä entistä dynaamisemmin ansioiden, poliittisen 
yhdenmukaistamisen, kansainvälisissä asioissa osoitettavan solidaarisuuden ja 
sovittujen sitoumusten pohjalta;

9. toteaa, että ukrainalaiset, moldovalaiset ja georgialaiset ovat jatkuvasti tukeneet 
maidensa Eurooppa-myönteistä suuntautumista ja ansaitsevat elää vapaissa, 
demokraattisissa ja vauraissa maissa, jotka ovat ylpeitä ja sitoutuneita eurooppalaisen 
perheen jäseniä; toteaa, että tuleva Eurooppa-neuvoston kokous voi ottaa tärkeän 
ensimmäisen askeleen kohti näiden kolmen maan kansojen unelmien toteuttamista;

10. kehottaa komissiota ja neuvostoa käynnistämään tehostetun ja jäsennellyn poliittisen 
vuoropuhelun ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kanssa, jotta voidaan 
edistää taloudellista yhdentymistä ja lainsäädännön yhdenmukaistamista sekä 
tarvittaessa asteittaista osallistumista EU:n toimielinten työhön ja menettelyihin;

11. kehottaa jälleen EU:n toimielimiä nopeuttamaan tarvittavia toimia, jotta 
määräenemmistöäänestysmenettely voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön EU:n 
päätöksenteossa, sillä se on kiireesti tarpeen Euroopan unionin toiminnan 
parantamiseksi;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, 
Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Ukrainan, 
Moldovan tasavallan ja Georgian presidenteille, hallituksille ja parlamenteille.


