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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin ja Välimeren maiden suhteista
(2008/2231(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euro–Välimeri-kumppanuuden perustamisen sisältävän Barcelonan 
julistuksen, joka hyväksyttiin Barcelonassa 27. ja 28. marraskuuta 1995 pidetyssä 
ulkoministereiden Euro–Välimeri-kokouksessa,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle nimeltä 
"Barcelonan prosessi: Välimeren unioni" (KOM(2008)0319),

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

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

– ottaa huomioon Euro–Välimeri-alueen ulkoministereiden Lissabonissa 5. ja 
6. marraskuuta 2007 pidetyn kokouksen,

– ottaa huomioon Barcelonassa 27. ja 28. marraskuuta 2005 Euro–Välimeri-kumppanuuden 
kymmenvuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn Euro–Välimeri-huippukokouksen 
päätelmät ;ottaa huomioon Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen 
puheenjohtajiston julkilausuman 12. heinäkuuta 2008,

– ottaa huomioon Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen 
puheenjohtajiston päätösjulkilausuman sekä sen hyväksymät suositukset 27. ja 
28. marraskuuta 2008 Ateenassa pidetyssä neljännessä täysistunnossa,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan unionin Välimeren-politiikasta ja 
erityisesti 5. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille nimeltä 
"Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa toteutettavien, ihmisoikeuksiin ja 
demokratiakehitykseen liittyvien EU:n toimien lujittaminen" (KOM(2003) 294),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan 
naapuruuspolitiikan lujittamisesta (KOM(2006)0726),

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan 
naapuruuspolitiikan lujittamisesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0257.



PE412.142v01-00 4/6 PR\741407FI.doc

FI

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon Välimeren alueen keskeisen aseman sekä Euroopan unionin ja 
kumppanimaiden yhteisten intressien lisääntymisen globalisaation haasteiden ja 
rauhanomaisen yhteiselon yhteydessä, ja toteaa tästä syystä, että on tarpeen varmistaa 
laajempi alueellinen yhteenkuuluvuus  ja alueen yhteisen poliittisen strategian kehitys,

B. ottaa huomioon Välimeren kahden puolen välillä vallitsevan taloudellisen, poliittisen ja 
kulttuurisen kuilun, joka saattaa hidastaa rauhan, turvallisuuden ja vaurauden yhteisen 
alueen luomista koskevan tavoitteen toteutumista,

C. ottaa huomioon tarpeen muokata uudelleen Euroopan unionin ja Välimeren 
kumppanimaiden suhteita alkaen jo saavutettujen tulosten hyödyntämisestä, mutta ottaen 
lisäksi huomioon tähän mennessä täytöntöönpantujen toimintalinjojen rajat sekä erityisesti 
Barcelonan prosessin heikot tulokset,

D. ottaa huomioon Välimeren maiden kanssa toteutetun naapuruuspolitiikan rajat, joiden 
perusteella on keskitytty kahdenvälisiin suhteisiin, jolloin ei ole voitu toteuttaa alueen 
yhteistä merkittävää uudistusprosessia,

E. ottaa huomioon tarpeen luoda tasa-arvoiset suhteet Euroopan unionin ja Välimeren maiden 
välille koko Välimeren alueella,

F. ottaa huomioon vaatimuksen edistää alueellista ja taloudellista integraatiota Välimeren 
alueen maiden välillä,

G. korostaa, että hallitusten välinen ulottuvuus ei riitä kattamaan Euro–Välimeri-alueen 
poliittisten suhteiden kokonaisuutta,

H. korostaa Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen puheenjohtajiston 
roolia, sillä se on ainoa elin, joka kokoaa yhteen Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ja 
kaikki Lähi-idän rauhanprosessiin liittyvät osapuolet,

I. ottaa huomioon, että on tärkeää taata paikallisyhteisöjen, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen Euro–Välimeri-suhteiden uudelleenelvyttämiseen,

J. muistuttaa, että on tarpeen välttää monia erilaisia välineitä, toimintalinjoja ja olemassa 
olevia toimielintasoja sekä päällekkäisyyksiä ja taata koko Euro–Välimeri-suhteita 
koskevan järjestelmän yhtenäisyys,

1. katsoo, että ehdotus "Barcelonan prosessi: Välimeren unioni", jonka valtioiden ja 
hallitusten päämiehet hyväksyivät Pariisissa 13. heinäkuuta 2008 pidetyssä Välimeren 
huippukokouksessa muodostaa askeleen kohti Välimeren maiden taloudellista ja 
alueellista integraatiota; pitää myönteisenä assosioitumattomien maiden ottamista mukaan 
kumppanuuteen sekä tavoitetta, jonka avulla pyritään luomaan tasa-arvoiset suhteet 
Euroopan unionin ja Välimeren kumppaneiden välille;
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2. pitää ilahduttavana, että Välimeren unioni saa tukea Euroopan unionin toimielimiltä;

3. hyväksyy päätöksen, jonka mukaan etusija annetaan monenväliselle järjestelmälle 
määrittelemällä joitakin laajoja hankkeita, jotka toteutetaan Välimeren unionin tarjoamien 
uusien välineiden avulla; panee kuitenkin merkille, ettei Välimeren alueella ole 
taloudellisen ja alueellisen integraation strategioita kyseisten hankkeiden tueksi;

4. katsoo, että hankkeiden toteuttamiseksi on syytä ottaa käyttöön "ohjelmasopimukset", 
joissa määritellään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti selkeästi eri toimielintasojen 
rahoitusta, hallintoa ja valvontaa koskevat vastuualueet – Euroopan unioni, jäsenvaltiot, 
alueet, yritykset ja työmarkkinaosapuolet;

5. kehottaa määrittelemään uudet ja laajemmat rahoitusmuodot hankkeille ja ottamaan niihin 
mukaan myös yksityisen sektorin; vakuuttaa jälleen tukevansa Euro–Välimerialueen 
investointipankin perustamista;

6. katsoo, että rahoitusnäkymien tarkistusta odotettaessa on varmistettava Euroopan unionin 
rahoitustuki Välimeren hankkeille siten, etteivät käynnissä olevat alueelliset 
Euro-Välimeri-ohjelmat, joille Euroopan parlamentti on jo useaan otteeseen pyytänyt 
laajempaa tukea, joudu kärsimään;  korostaa tässä yhteydessä Euroopan parlamentin 
valtuuksia Euroopan unionin talousarviomenettelyssä;

7. katsoo, että Välimeren unionia varten ehdotettu institutionaalinen rakenne, erityisesti 
yhteispuheenjohtajuus, puolivuosittainen huippukokous, pysyvä yhteinen komitea, 
korkeiden virkamiesten kokoukset ja yhteisen sihteeristön perustaminen, tasapainottavat 
osaltaan kumppanuuteen sisältyvää vastuuta; odottaa tähän liittyen Välimeren unioniin 
kuuluvien maiden ulkoministerien 3. marraskuuta 2008 pidettävän ensimmäisen 
kokouksen päätöksiä;

8. pyytää, että päätöksissä, jotka koskevat kyseisen hankkeen institutionaalista 
täytäntöönpanoa otetaan huomioon Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen 
edustajakokouksen puheenjohtajiston ja Euroopan parlamentin tehtävä;

9. pitää myönteisenä Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen 
puheenjohtajiston tunnustamista laillisena parlamentaarisena elimenä "Barcelonan 
prosessin: Välimeren unionin" yhteydessä; kehottaa lujittamaan sen asemaa oikeudella 
tehdä ehdotuksia ja arvioida taloudellista ja alueellista integraatiota koskevia strategioita 
ja hankkeita sekä mahdollisuudella tehdä suosituksia ulkoministereiden kokoukselle;

10. huomauttaa, että kaikki maat, jotka osallistuvat "Barcelonan prosessiin: Välimeren 
unioniin" eivät ole mukana Euro–Välimeri-kumppanuudessa; kehottaa tähän liittyen 
neuvostoa, komissiota ja kaikkia Barcelonan prosessissa mukana olevia valtioita luomaan 
johdonmukaiset suhteet, joissa tarkennetaan, että Välimeren unioni merkitsee 
kumppanuutta, joka perustuu taloudelliseen ja alueelliseen integraatioon Välimeren alueen 
maiden välillä;

11. korostaa tarvetta muokata uudelleen perusteellisesti koko Euro–Välimeri-politiikkaa siten, 
että lujitetaan poliittista ja kehitysyhteistyötä koskevaa ulottuvuutta, ja muistuttaa, että 
missään tapauksessa Barcelonan prosessia ja Välimeren unionia koskeva hanke ei 
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heikennä kyseistä politiikan alaa;

12. katsoo, että rauhaa ja turvallisuutta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä 
kulttuuriyhteistyötä koskevia ongelmia on tarkasteltava Euro–Välimeri-ulottuvuuden 
näkökulmasta; vakuuttaa jälleen, että Välimeren unioni muodostaa rakenteen, jossa 
alueellisia, infrastruktuuriin liittyviä sekä ympäristöongelmia voidaan käsitellä strategisten 
suunnitelmien ja erityishankkeiden yhteydessä;

13. toivoo, että Euro–Välimeri-suhteiden lujittaminen osaltaan edistää hanketta, jonka 
tarkoituksena on luoda rauhan ja vaurauden alue; korostaa, että neuvottelemalla ratkaisu 
alueen konflikteihin voidaan päästä kyseiseen tavoitteeseen;  korostaa, että on kiireesti 
laadittava yhteinen turvallisuussuunnitelma arabimaille, Persianlahden maat mukaan 
luettuina, ja kaikille Välimeren maille;

14. toteaa jälleen, että tärkeää edistää ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota; toivoo, että tähän asti 
saavutetut tulokset arvioidaan ja sovitetaan käyttöön otetut välineet kumppanuuteen ottaen 
huomioon myös kansainväliset järjestöt, kuten Euroopan neuvoston;

15. on huolissaan jäsenvaltioissa leviävästä suuntauksesta, jonka mukaan etusija Välimeren 
alueen politiikassa annetaan turvallisuudelle ja erityisesti maahanmuuttoilmiön 
hallinnalle;

16. pitää olennaisen tärkeänä, että sosiaalialalla saavutetaan konkreettisia tavoitteita; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että vapaakauppa-aluetta koskevaa tavoitetta ei voida 
arvioida yksinomaan suhteessa talouskasvuun, vaan ennen kaikkea suhteessa työpaikkojen 
luomiseen; muistuttaa, että nuorten ja naisten työttömyys on Välimeren maiden 
ensisijainen sosiaalinen ongelma;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä kaikkien kumppanuusmaiden 
hallituksille ja parlamenteille.
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