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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Intian suhteista
(2021/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Portossa Portugalissa 8. toukokuuta 2021 pidettäväksi suunnitellun 
EU:n ja Intian johtajien kokouksen,

– ottaa huomioon vuonna 2004 perustetun EU:n ja Intian strategisen kumppanuuden,

– ottaa huomioon EU:n ja Intian vuoden 1994 yhteistyösopimuksen,

– ottaa huomioon yhteisen julkilausuman ja EU:n ja Intian strategisen kumppanuuden: 
Etenemissuunnitelma vuoteen 20251, joka hyväksyttiin EU:n ja Intian välisessä 
virtuaalihuippukokouksessa 15. heinäkuuta 2020, sekä muut äskettäin allekirjoitetut 
yhteiset julkilausumat, jotka koskevat muun muassa terrorismin torjuntaa, ilmastoa ja 
energiaa, kaupungistumista, muuttoliikettä ja liikkuvuutta sekä vesialan kumppanuutta,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission 20. marraskuuta 2018 antaman 
yhteisen tiedonannon ”Intiaa koskevan EU:n strategian osatekijät” (JOIN(2018)0028) 
sekä 10. joulukuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät EU:n Intia-strategiasta 
(14634/18),

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja komission 19. syyskuuta 
2018 antaman yhteisen tiedonannon ”Euroopan ja Aasian yhteydet – EU:n strategian 
perusta” (JOIN(2018)0031) ja siihen liittyvät 15. lokakuuta 2018 annetut neuvoston 
päätelmät (13097/18),

– ottaa huomioon 28. toukokuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät EU:n tehostetusta 
yhteistyöstä Aasiassa ja Aasian kanssa (9265/1/18 REV 1),

– ottaa huomioon 4. syyskuuta 2001 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa ja Aasia: 
strateginen toimintakehys kumppanuuksien edistämistä varten” (COM(2001)0469),

– ottaa huomioon tulevan asetuksen naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineen perustamisesta vuosiksi 2021–2027 (2018/0243(COD)),

– ottaa huomioon 20. tammikuuta 2021 yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
täytäntöönpanosta – vuosikertomus 20202, 21. tammikuuta 2021 yhteenliitettävyydestä 
ja EU:n ja Aasian suhteista3 ja 13. syyskuuta 2017 EU:n poliittisista suhteista Intiaan4

                                               
1 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/15/joint-statement-15th-eu-india-summit-15-
july-2020/
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2021)0012.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2021)0016.
4 EUVL C 337, 20.9.2018, s. 48.
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antamansa päätöslauselmat sekä muut aiemmat päätöslauselmansa Intiasta, mukaan 
lukien päätöslauselmat ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden 
loukkauksista,

– ottaa huomioon 28. lokakuuta 2004 neuvostolle antamansa suosituksen EU:n ja Intian 
suhteista5,

– ottaa huomioon 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman EU:n ja Intian 
suhteista: strateginen kumppanuus6,

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman ”EU muuttuvassa 
globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja 
monimutkaisempi maailma”7,

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman merirosvoudesta8,

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman ydinturvasta ja 
asesulusta9,

– ottaa huomioon Brysselissä 27.–28. syyskuuta 2018 pidetyn Aasian ja Euroopan 
parlamentaarisen kumppanuuden 10. kokouksen (ASEP10) ja siinä hyväksytyn 
julkilausuman sekä Phnom Penhissä Kambodžassa 26.–27. toukokuuta 2021 pidetyn 
Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kumppanuuden 11. kokouksen (ASEP11),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ulkoasianvaliokunnan valtuuskunnan vierailun 
Intiassa 21.–22. helmikuuta 2017,

– ottaa huomioon 22. helmikuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät EU:n painopisteistä 
YK:n ihmisoikeusfoorumeilla vuonna 2021 (6326/21),

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat EU:n aihekohtaiset suuntaviivat, kuten 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevat suuntaviivat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 118 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan kirjeen ja työjärjestyksen liitteen VI 
mukaisen toimivallan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

A. ottaa huomioon, että EU ja Intia aikovat kutsua koolle johtajien kokouksen Portossa 
Portugalissa 8. toukokuuta 2021 noudattaen antamaansa sitoumusta tavata säännöllisesti 
korkeimmalla tasolla ja lujittaa vuonna 2004 perustettua strategista kumppanuutta;

B. ottaa huomioon, että EU:n ja Intian kumppanuus on viime vuosina vilkastunut, mikä on 
osoitus uudesta poliittisesta tahdosta vahvistaa kumppanuuden strategista ulottuvuutta ja 

                                               
5 EUVL C 174 E, 14.7.2005, s. 179.
6 EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 589.
7 EUVL C 58, 15.2.2018, s. 109.
8 EUVL C 261 E, 10.9.2013, s. 34.
9 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 202.
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siitä, että kumppanuus on kehittynyt talouskumppanuudesta suhteeksi, joka laajenee 
useille aloille yhteisten geopoliittisten etujen mukaisesti;

1. suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että ne

EU:n ja Intian yleiset suhteet

a) lujittavat strategisessa kumppanuudessa viime vuoden huippukokouksen jälkeen 
saavutettua edistystä ja etenevät konkreettisesti ensisijaisissa kysymyksissä, joita 
ovat erityisesti kestävä globaali terveys, ilmastonmuutos ja vihreä kasvu, 
teknologia, yhteenliitettävyys, kauppa ja investoinnit sekä ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka;

b) panevat täysimääräisesti täytäntöön vuonna 2018 laaditun EU:n Intia-strategian ja 
vuoteen 2025 ulottuvan EU:n ja Intian etenemissuunnitelman koordinoiden 
jäsenvaltioiden omia toimia Intian kanssa; laativat selkeät ja julkiset kriteerit 
etenemissuunnitelman edistymisen mittaamista varten; varmistavat EU:n Intia-
politiikan parlamentaarisen valvonnan esittämällä ulkoasiainvaliokunnalle 
vuotuisen edistymiskertomuksen;

c) toistavat, että tarvitaan syvempää kumppanuutta, joka perustuu yhteisiin arvoihin, 
joita ovat demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
sitoutuminen osallistavan, johdonmukaisen ja sääntöihin perustuvan 
maailmanjärjestyksen edistämiseen, tehokkaaseen monenvälisyyteen ja kestävään 
kehitykseen;

d) korostavat Intian merkitystä kumppanina maailmanlaajuisissa toimissa 
ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden heikkenemistä vastaan; 
vahvistavat yhteiset suunnitelmat Pariisin ilmastosopimuksen ja sen kansallisesti 
määriteltyjen panosten panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön sekä yhteistä 
ilmastodiplomatiaa varten;

e) edistävät jäsenneltyä parlamenttien välistä vuoropuhelua muun muassa 
perustamalla Lok Sabhaan ja Rajya Sabhaan pysyvä vastapuoli suhteista Intian 
tasavaltaan vastaavalle Euroopan parlamentin valtuuskunnalle ja edistämällä 
valiokuntien välisiä yhteyksiä;

f) varmistavat EU:n ja Intian kansalaisyhteiskunnan aktiivisen kuulemisen ja 
osallistumisen EU:n ja Intian suhteiden kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja 
seurantaan; pyrkivät perustamaan tätä tarkoitusta varten EU:n ja Intian 
kansalaisyhteiskuntafoorumin;

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö

g) edistävät synergiaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa nykyisten asiaankuuluvien 
vuoropuhelumekanismien avulla ja toimintasuunnitelman 2020 nojalla 
perustetuilla foorumeilla ja ottaen huomioon EU:n viimeaikaisen strategisen 
painotuksen turvallisuusyhteistyön tehostamiseen Aasiassa ja Aasian kanssa;

h) korostavat tarvetta tiivistää kansainvälisen turvallisuuspolitiikan aihekohtaista 
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koordinointia ja toimia sellaisilla aloilla kuin ydinturvallisuus ja 
joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen, kemiallisten, biologisten ja 
säteilyaseiden torjunta, alueellisen konfliktinehkäisyn ja rauhanrakentamisen 
edistäminen, merirosvouksen torjunta, merenkulun turvallisuus, väkivaltaisten 
ääriliikkeiden torjunta sekä kyberturvallisuus, hybridiuhat ja ulkoavaruus;

i) huomauttavat, että EU ja Intia ovat YK:n rauhanturvaamisen kaksi suurinta 
rahoittajaa ja että ne ovat kestävän rauhan määrätietoisia puolestapuhujia;
kannustavat keskustelua ja aloitteita rauhanturvayhteistyön laajentamiseksi;

j) panevat tyytyväisenä merkille pidetyt kuusi säännöllistä EU:n ja Intian välistä 
kuulemista aseriisunnasta ja asesulusta; toteavat, että Intia on liittynyt kolmeen 
merkittävään joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvään monenväliseen 
vientivalvontajärjestelmään, ja kannustavat tiivistämään EU:n ja Intian 
kumppanuutta näillä foorumeilla;

k) koordinoivat kantoja ja aloitteita monenvälisillä foorumeilla, erityisesti YK:ssa, 
edistämällä yhteisiä tavoitteita, lisäämällä vuoropuhelua ja sovittamalla kantoja 
tehokkaasti yhteen; tukevat Intian pyyntöä pysyvästä jäsenyydestä uudistetussa 
YK:n turvallisuusneuvostossa;

l) tukeutuvat Intian näkemykseen ja EU:n jäsenvaltioiden nykyisiin 
lähestymistapoihin Intian ja Tyynenmeren alueella, jotta voidaan kehittää EU:n 
periaatteisiin ja arvoihin perustuva Intian ja Tyynenmeren aluetta koskeva EU:n 
strategia; pyrkivät koordinoimaan EU:n ja Intian politiikkaa Intian ja 
Tyynenmeren alueella;

m) edistävät yhteisiä toimia kehitysavun ja humanitaarisen avun koordinoimiseksi 
sekä demokraattisten prosessien vahvistamiseksi ja autoritaaristen suuntausten 
torjumiseksi Aasiassa ja sen ulkopuolella;

n) korostavat, että Intian ja Tyynenmeren alueen rauhan, vakauden ja merenkulun 
vapauden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää EU:n ja sen jäsenvaltioiden etujen 
kannalta; tehostavat yhteistyötä merenkulun turvallisuuden alalla Intian ja 
Tyynenmeren alueella;

o) panevat merkille Kiinan kansantasavallan ekspansiiviseen politiikkaan liittyvät 
Intian turvallisuushuolet; tukevat kiistojen ratkaisua ja kansainvälisen oikeuden 
noudattamista Intian ja Kiinan rajalla;

p) tunnustavat Intian sitoutumisen naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaan 
toimintaohjelmaan rauhanturvaoperaatioihin osallistumisen kautta; vahvistavat 
niiden keskinäisen sitoutumisen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 täytäntöönpanoon, mukaan lukien kansallisten toimintasuunnitelmien 
laatiminen ja niille osoitetut asianmukaiset määrärahat tehokasta täytäntöönpanoa 
varten;

q) kannustavat sitoutumaan yhdessä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 
2250 nuorisosta, rauhasta ja turvallisuudesta, muun muassa kehittämällä 
kansallisia nuorisoa, rauhaa ja turvallisuutta koskevia toimintasuunnitelmia, joihin 
on varattu asianmukaiset määrärahat ja joissa painotetaan konfliktien ehkäisyä; 
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ottavat nuorisojärjestöt kumppaneiksi vuoropuheluun ja vastuuvelvollisuuteen; 
kartoittavat uusia tapoja ottaa nuoret mukaan positiivisen rauhan ja turvallisuuden 
rakentamiseen;

Oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan edistäminen

r) asettavat ihmisoikeudet keskeiselle sijalle EU:n suhteissa Intiaan ja mahdollistavat 
näin avoimen ja rauhallisen vuoropuhelun; kehittävät strategian 
ihmisoikeuskysymysten käsittelemiseksi yhteistyössä Intian kanssa ja 
ihmisoikeusnäkökohtien sisällyttämiseksi EU:n ja Intian laajempaan 
kumppanuuteen;

s) kannustavat Intiaa YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä hyväksymään 
kansalaistoimintaympäristön sekä perusoikeuksien ja -vapauksien kehityksen 
seurantaa käsittelevien YK:n erityisraportoijien vierailut ja helpottamaan niitä 
osana sitoumustaan edistää kansalaisyhteiskunnan aitoa ja tehokasta osallistumista 
ihmisoikeuksien edistämiseen;

t) käsittelevät ihmisoikeustilannetta ja kansalaisyhteiskunnan kohtaamia haasteita 
vuoropuhelussaan Intian viranomaisten kanssa, myös huippukokoustasolla; 
kannustavat Intiaa maailman suurimpana demokratiana osoittamaan olevansa 
sitoutunut kunnioittamaan ja suojelemaan sananvapautta, oikeutta 
rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen, lopettamaan hyökkäykset 
ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia vastaan – ja vapauttamaan 
mielivaltaisesti pidätetyt – myös Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa, 
kumoamaan lait, joita voidaan käyttää toisinajattelijoiden vaientamiseen, ja 
varmistamaan ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden vastuuseen saattaminen;

u) toimivat EU:n ja Intian etenemissuunnitelmassa annetun sitoumuksen mukaisesti 
ja jatkavat kahdenvälistä ihmisoikeusvuoropuhelua; tekevät vuoropuhelusta 
merkityksellistä varmistamalla korkean tason osallistumisen, asettamalla 
konkreettisia sitoumuksia ja kriteerejä edistykselle, käsittelemällä yksittäisiä 
tapauksia ja helpottamalla EU:n ja Intian kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua 
ennen hallitustenvälistä vuoropuhelua;

Kestävää kehitystä edistävä kauppa

v) hyödyntävät EU:n ja Intian johtajien kokouksen tarjoaman tilaisuuden käsitellä 
avoimesti arvopohjaista yhteistyötä korkeimmalla tasolla kauppaan ja 
investointeihin liittyvissä asioissa; pyrkivät saavuttamaan yhteiset tavoitteet näillä 
aloilla, jotka ovat yleismaailmallisten ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisia ja edistävät niiden kunnioittamista;

w) hyödyntävät parhaalla mahdollisella tavalla Intian sitoutumista monenvälisyyteen 
ja sääntöihin perustuvaan kansainväliseen kauppajärjestykseen; edistävät Intian 
ratkaisevaa roolia meneillään olevissa Maailman kauppajärjestön 
uudistamispyrkimyksissä;

x) arvioivat, missä määrin komission neuvotteluvaltuuksia on päivitettävä, jos 
tavoitteena on tehdä kauppa- ja yhteistyösopimus, joka sisältäisi kunnianhimoisia 
määräyksiä täytäntöönpanokelpoisesta kauppaa ja kestävää kehitystä koskevasta 
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luvusta, joka on Pariisin sopimuksen mukainen, sekä sijoittajien oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevia asianmukaisia määräyksiä; varmistavat rakentavat 
neuvottelut pitäen mielessä osapuolten erilaiset tavoitetasot; tukeutuvat tässä 
yhteydessä rohkaisevaan kehitykseen Intian viranomaisten asenteessa, joka 
koskee niiden valmiutta sisällyttää tulevaan sopimukseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevia määräyksiä;

Selviytymiskykyä alakohtaisten kumppanuuksien avulla

y) saavat päätökseen neuvottelut yhteenliitettävyyskumppanuudesta Intian kanssa;

z) liittyvät yhdessä jäsenvaltioiden kanssa Intian aloitteeseen katastrofinkestävää 
infrastruktuuria edistävästä koalitiosta;

a a) muistuttavat Intian asemasta maailman suurimpana rokotevalmistajana; 
kannustavat yhteisyrityksiä varmistamaan covid-19-rokotteiden yleisen 
saatavuuden; pyrkivät EU:n ja Intian johtoasemaan terveyden edistämisessä 
maailmanlaajuisena julkisena hyödykkeenä erityisesti tukemalla monenvälisiä 
aloitteita, kuten Covax-mekanismia, ja auttavat varmistamaan rokotteiden yleisen 
saatavuuden erityisesti alemman tulotason maissa;

a b) jatkavat yhdessä maailmanlaajuista johtajuutta Pariisin sopimuksen tukemiseksi ja 
keskittyvät puhdasta ja uusiutuvaa energiaa koskevan asialistan 
täytäntöönpanoon;

a c) edistävät biologista monimuotoisuutta koskevaa kunnianhimoista yhteistä 
asialistaa ja maailmanlaajuisia toimia muun muassa valmisteltaessa toukokuussa 
2021 pidettävää biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
osapuolten konferenssia (COP15);

a d) pyrkivät yhteisjohtajuuteen laadittaessa ja edistettäessä digitaalitalouden 
kansainvälisiä standardeja, jotka perustuvat kestävään ja vastuulliseen 
digitalisaatioon ja oikeusvaltiopohjaiseen tieto- ja viestintätekniikan ympäristöön, 
samalla kun puututaan kyberturvallisuusuhkiin ja suojellaan perusoikeuksia ja -
vapauksia, mukaan lukien henkilötietojen suoja;

a e) edistävät digitaalisia yhteyksiä Intiaan koskevia EU:n tavoitteita EU:n digitaalisen 
muutoksen strategian yhteydessä; investoivat digitaalisia palveluja koskevaan 
kumppanuuteen ja vastuullisen tekoälyn kehittämiseen; tukevat edelleen 
tietosuojauudistusta Intiassa;

a f) kehottavat syvempään kumppanuuteen koulutuksen, tutkimuksen ja 
kulttuurivaihdon alalla; kehottavat EU:n jäsenvaltioita ja Intiaa investoimaan 
erityisesti nuorten valmiuksiin ja johtajuuteen ja varmistamaan heidän 
merkityksellisen osallistumisensa poliittiseen ja taloudelliseen elämään;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle ja 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle.
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