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1) Katsotteko, että pääministerinne tehtävästänne antamat lausunnot, mukaan luettuna 
turkkia puhuvien maiden neuvoston kokouksessa Bakussa 15. lokakuuta 2019 annettu 
lausunto, sitovat teitä hoitaessanne tulevia tehtäviänne komission jäsenenä tai 
vaikuttavat teihin, ja miten arvioisitte sitä, jos jokin unionin hallitus myöntäisi 
turvapaikan laajentumismaan tuomitulle entiselle pääministerille?  
 
Komissaarina ainoa tavoitteeni on panna täytäntöön Euroopan unionin poliittiset painopisteet 
kaikkien laajentumis- ja naapuruuskumppaneiden osalta sekä laatia ja toteuttaa 
toimintapolitiikkoja Länsi-Balkanilla ja itäisellä ja eteläisellä naapurialueella korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan ohjauksessa, täyden kollegiaalisen vastuun periaatteen 
mukaisesti ja aidosti eurooppalaisessa hengessä. 
 
Sen takia yhdenkään maan pääministerin tai minkään hallituksen edustajien lausunnot tai 
kannanotot eivät sido minua eivätkä vaikuta minuun. 
 
Komissaarien on edistettävä koko Euroopan unionin yleistä etua, varmistettava EU:n 
lainsäädännön soveltaminen ja oltava täysin riippumattomia kaikista hallituksista ja muista 
instituutioista. 
 
Komissaarit eivät edusta mitään hallitusta tai jäsenvaltiota. He eivät ole vastuussa oman 
jäsenvaltionsa hallitukselle eivätkä ylipäätään omalle jäsenvaltiolleen. 
 
He ovat vastuussa komission puheenjohtajalle ja Euroopan parlamentille. 
 
Tämä todetaan selkeästi perussopimuksissa ja komission jäsenten toimintasäännöissä. 
 
Olen täysin tietoinen tästä seikasta ja olen vakaasti päättänyt täyttää nämä suuret odotukset 
hoitaessani päivittäisiä komissaarin tehtäviä, jos parlamentti vahvistaa nimitykseni. 
 
En ole yhdenkään maan lähettiläs, vaan edustan Euroopan komissiota suhteessa EU:n 
naapurimaihin. 
 
Näiden tehtävien hoitaminen on minulle kunnia-asia, ja siihen liittyy myös suuri vastuu. 
 
Sen takia vastaukseni tähän kysymykseen on hyvin selkeä: yhdenkään maan pääministerin tai 
minkään hallituksen edustajien lausunnot tai kannanotot eivät sido minua eivätkä vaikuta 
minuun.  
 
Edellä mainitut EU:n poliittiset painopisteet heijastavat koko Euroopan unionin etuja ja 
perustuvat Euroopan parlamentin, neuvoston ja jäsenvaltioiden sekä Euroopan komission 
kannanottoihin. Suhteet Azerbaidžaniin ja Turkkiin ovat luonnollisesti olennainen osa 
salkkuani. EU on Azerbaidžanin keskeinen kauppakumppani, tarjoaa maalle tukea talouden 
monipuolistamiseen ja edistää uudistuksia, joilla parannetaan liiketoimintaympäristöä. EU:lla 



on Azerbaidžanin kanssa keskinäisiä etuja energiayhteistyön alalla. Aion kuitenkin ottaa 
selvästi esille Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteen ja muita asiaankuuluvia kysymyksiä, kuten 
poliittiset vangit ja kokoontumis- ja sanavapauden, sekä julkisesti että suoraan Azerbaidžanin 
viranomaisten kanssa korkeimmilla tasoilla. Sama koskee Turkkia. Turkki on EU:lle tärkeä 
kumppani, ja on oman etumme mukaista tehdä tiivistä yhteistyötä Turkin kanssa. Tämä ei 
kuitenkaan estä minua ottamasta yksiselitteisesti kantaa esimerkiksi silloin, kun 
oikeusvaltioperiaatteen ja perusvapauksien suhteen tapahtuu vakavaa taantumista tai kun on 
kyse laittomasta poraustoiminnasta Välimerellä tai sotilaallisesta tunkeutumisesta Syyriaan. 
Lisäksi aion jatkaa vahvaa tukeamme kansalaisyhteiskunnalle.  
 
On jäsenvaltioiden asia tarkastella yksittäisiä turvapaikkahakemuksia ja tehdä niistä päätökset 
EU:n lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Oikeusvaltioperiaate on 
Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja myös ehdokasmaiden perusperiaatteita. Oletan kaikkien 
asianosaisten noudattavan sääntöjä tiukasti ja ilman politisoitumista.  
 
Olen valmis keskustelemaan kaikista merkittävistä kysymyksistä AFET-valiokunnan kanssa 
osana säännöllistä ja sujuvaa näkemysten vaihtoa, jota aion edistää koko toimikauteni ajan. 
Aion osallistua valiokunnan kokouksiin säännöllisesti ja niin usein kuin on tarpeen.  
 
2) Miten suhtaudutte Euroopan parlamentin suositukseen, joka koskee kohdennettujen 
ihmisoikeuspakotteiden määräämistä ja josta neuvosto parhaillaan keskustelee, ja miten 
edistäisitte sen nopeaa hyväksymistä?  
 
Olen tyytyväinen parlamentin päätöslauselmaan ja neuvostossa käynnissä olevaan 
keskusteluun EU:n maailmanlaajuisesta ihmisoikeusseuraamusten järjestelmästä. Tämä on 
tärkeä aihe. EU on viime vuosina jo hyväksynyt kaksi merkittävää horisontaalista 
seuraamusjärjestelmää: rajoittavien toimenpiteiden järjestelmän kemiallisten aseiden käytön ja 
leviämisen torjumiseksi sekä rajoittavat toimenpiteet unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien 
kyberhyökkäysten torjumiseksi. Lisäaskel, joka antaisi EU:lle uuden välineen puuttua 
ihmisoikeusloukkauksiin, voisi olla horisontaalinen ihmisoikeusseuraamusten järjestelmä, 
joka ylittäisi maantieteellisten seuraamusjärjestelmien jo nyt tarjoamat mahdollisuudet. 
 
Tällaisen lähestymistavan keskeisenä tavoitteena on kuitenkin oltava lisäarvon aikaansaaminen 
unionin ulkosuhteissa ja näiden suhteiden vahvistaminen, ihmisoikeuksien edistäminen 
kaikkialla maailmassa ja samalla ihmisoikeusrikkomusten ehkäiseminen. Sen takia tehokkaan 
seuraamusjärjestelmän on oltava hyvin kohdennettu ja oikeudellisesti perusteltu. On otettava 
huomioon erilaisia muuttujia ja perusteita. Neuvostossa käynnissä olevan prosessin puitteissa 
on mahdollista tarkastella huolellisesti ja arvioida yksityiskohtaisesti tällaisten järjestelyjen 
lisäarvoa ja vaikutuksia sekä vuorovaikutusta muiden ulkosuhteiden välineiden kanssa. 
Komissio on vahvasti mukana tässä prosessissa ja osallistuu jatkossakin aktiivisesti 
keskusteluihin. 
  
Ymmärtääkseni jäsenvaltioiden välillä on vielä tässä vaiheessa merkittäviä näkemyseroja. 
Tällä on ratkaiseva merkitys sen takia, että tällaisen järjestelyn hyväksyminen edellyttäisi tällä 
hetkellä yksimielisyyttä neuvostossa.  
 
Komission kollegiossa erityinen vastuu pakotepolitiikasta on toimeksiantokirjeiden mukaisesti 
korkealla edustajalla / varapuheenjohtajalla Josep Borrellilla ja johtavalla varapuheenjohtajalla 
Valdis Dombrovskisilla. Kollegion jäsenenä olen kuitenkin valmis tukemaan SEUT-



sopimuksen 215 artiklan nojalla annettavaa ehdotusta neuvoston asetukseksi, jos neuvostossa 
on kannatusta päätökselle EU:n ihmisoikeusseuraamusten järjestelmän perustamisesta.  
 
3) Jos laajentumismaa rajoittaa oppositiopuolueiden toimintamahdollisuuksia, hallitsee 
miltei täysin kansallisia tiedotusvälineitä, pakottaa tuomarit varhaiseläkkeelle ja 
rajoittaa akateemista vapautta eikä torju järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota, 
mitä suosittelisitte edistymiskertomuksessa asiasta vastaavana komission jäsenenä? 
 
Komissaarina ainoa tavoitteeni on panna täytäntöön Euroopan unionin politiikkaa. EU:n 
laajentumispolitiikan mukaisesti aion varmistaa, että asetamme ”perusasiat ensin” -periaatteen 
etusijalle myös jatkossa. Tämä tarkoittaa, että keskitymme jatkossakin tukemaan 
laajentumismaita niiden pyrkimyksissä vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta, mukaan lukien 
oikeuslaitoksen uudistaminen ja perusoikeudet, puuttua korruptioon ja järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, työskennellä demokraattisten instituutioiden asianmukaisen toiminnan 
edistämiseksi ja toteuttaa julkishallinnon uudistus.  
 
Aion kehottaa hallituksia varmistamaan, että oppositiolla on mahdollisuus hoitaa kaikilta osin 
tehtävänsä ja osallistua demokraattisiin prosesseihin. Lisäksi haluaisin kehottaa 
oppositiopuolueita hoitamaan perustuslaillisen tehtävänsä ja toimimaan äänestäjiensä 
edustajana tässä yhteydessä.  
 
Euroopan unionin tuomioistuin on jo todennut, että tuomareiden pakottaminen jäämään 
varhaiseläkkeelle on vastoin EU:n lainsäädäntöä. Sen takia kehotan laajentumismaita 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lainsäädäntö on 
yhdenmukainen unionin säännöstön kanssa. 
 
Sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden turvaaminen on keskeinen haaste. Poliittinen 
sekaantuminen tiedotusvälineiden toimintaan, taloudellinen painostus ja pahimmassa 
tapauksessa väkivalta ja pelottelu ovat kasvussa. Aion korostaa näiden kysymysten tärkeyttä 
viranomaisille julkisesti, poliittisessa vuoropuhelussa, maaraporteissa ja tukemalla käytännön 
uudistuksia.  
 
Kansainvälisen oikeuden mukaan valtioiden on kunnioitettava myös akateemista vapautta, joka 
perustuu useisiin laajalti hyväksyttyihin ihmisoikeuksiin. Aion hyödyntää komission käytössä 
olevia välineitä varmistaakseni, että laajentumismaat kunnioittavat tätä tärkeää periaatetta.  
 
Laajentumismaissa esiintyy edelleen laajalle levinnyttä korruptiota ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta. Vastuukomissaarina aion huolehtia siitä, että laajentumismaat toteuttavat kattavia 
ja päättäväisiä toimia näiden ilmiöiden kitkemiseksi. Riittävien tulosten aikaansaaminen 
tutkinnan, syytteeseenpanon ja tuomioiden alalla järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota 
koskevissa asioissa, myös korkeimmalla tasolla, ovat keskeisiä seikkoja arvioitaessa maiden 
edistymistä kohti EU-jäsenyyttä. 
 
Edistyminen kaikilla näillä aloilla on edelleen keskeisen tärkeää, jotta maat täyttävät 
Kööpenhaminan liittymisperusteet. Lisäksi ne ovat olennaisia monialaisia kysymyksiä, joiden 
asianmukainen käsitteleminen auttaa ehdokasmaita noudattamaan kaikilta osin 
jäsenyysvelvoitteita. Meidän olisi edelleen tarjottava taloudellista ja poliittista tukea 
kumppaneillemme alueella vahvojen toimintapoliittisten sitoumustemme mukaisesti. Aion 
varmistaa, että seuraamme jatkossakin tiiviisti kaikkia oikeusvaltioon liittyviä kysymyksiä 
maaraporteissamme. Mikäli edistyminen ei ole riittävää, kehotan laajentumismaita 



toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi. Kun on kyse maista, jotka 
käyvät liittymisneuvotteluja luvun 23 (oikeuslaitos ja perusoikeudet) ja luvun 24 (oikeus, 
vapaus ja turvallisuus) osalta, käytän epäröimättä kaikkia saatavilla olevia välineitä 
edistääkseni uudistuksia. Tarvittaessa voin muun muassa aktivoida neuvottelukehyksiin 
sisältyvän epätasapainolausekkeen.  
 
4) Kun otetaan huomioon eteläisen naapuruston taloudellista kehitystä, ulkomaisia 
investointeja ja maahanmuuton hallintaa korostava lausuntonne, miten aiotte tukea 
kumppanimaiden kansalaisyhteiskuntaa, ja sitoudutteko keskeyttämään budjettitukena 
annettavan avun hallituksille, jotka rikkovat ihmisoikeuksia, mukaan luettuina 
ihmisoikeuksien puolustajien, muuttajien ja pakolaisten sekä uskonnollisten 
vähemmistöjen oikeudet?  
 
Kansalaisyhteiskunta on jatkossakin keskeinen kumppani kaikissa eteläisissä naapurimaissa. 
Tältä osin aion jatkaa ja vahvistaa alueellista vuoropuheluamme kansalaisyhteiskunnan 
kumppaneiden kanssa eteläisten naapurimaiden kansalaisyhteiskuntafoorumin kautta.  
 
Aion lisäksi edistää työtämme, jonka tarkoituksena on luoda kansalaisjärjestöille 
asianmukaiset toimintamahdollisuudet hyödyntämällä poliittista vuoropuheluamme 
kumppanimaiden hallitusten kanssa. Erityisesti tämä koskee maita, joissa 
kansalaisyhteiskunnalla on vähäisimmät toimintamahdollisuudet.  
 
Erityisillä valmiuksien kehittämisohjelmilla on jatkossakin keskeinen merkitys julkisen 
vastuuvelvollisuuden ja vaikuttamisen lujittamisessa, selviytymiskyvyn edistämisessä, 
paikallistason osallistumisen lisäämisessä ja nuorten johtajien kouluttamisessa.  
 
Soveltamalla kansalaisyhteiskunnan osalta tätä jatkuvaan vuoropuheluun ja valmiuksien 
kehittämiseen perustuvaa lähestymistapaa hyödynnämme kansalaisyhteiskunnan potentiaalia 
kehittää strateginen näkemys kyseistä aluetta varten ja edistää osallistavaa kasvua, 
talouskehitystä, vakautta, rauhaa ja demokraattista hallintotapaa. 

 
Lisäksi aion hyödyntää budjettitukea ja sen vipuvaikutusta poliittisessa vuoropuhelussa 
varmistaakseni, että tukemme sopii jatkossakin yhteen perusarvoja koskevan sitoumuksemme 
kanssa. Uskon, että EU:n olisi eteläisellä naapurialueella ja sen ulkopuolella oltava valmis 
reagoimaan kaikenlaiseen tilanteen vakavaan heikkenemiseen, ihmisoikeusloukkaukset 
mukaan luettuina, oikeasuhteisella ja asteittaisella tavalla. Erittäin vakavissa tapauksissa 
saattaa olla tarpeen keskeyttää tuki välittömästi. Tavoitteena olisi oltava parhaiden 
mahdollisten tulosten saavuttaminen perusarvojen puolustamisessa ja edistämisessä. 

 
Ihmisoikeussitoumukset ja niiden täytäntöönpano kumppanimaissa ovat edelleen keskeinen 
arviointiperuste, kun teemme päätöksiä uusista budjettitukitoimista. Aion jatkossakin seurata 
niitä säännöllisesti muun muassa hyödyntämällä EU:n edustustojen toteuttamaa poliittista 
seurantaa, yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.  

 
Aion käynnissä olevien operaatioiden osalta harkita kaikkia käytettävissä olevia 
varautumistoimenpiteitä, joita voidaan hyödyntää perusarvojen edistämisessä ja joiden avulla 
voidaan reagoida tasapainoisella tavalla. Oikeuksiin perustuva lähestymistapa, budjettituki 
mukaan lukien, on toimintani keskiössä. Silloin kun esiintyy ongelmia, ensimmäisenä 
ratkaisuvaihtoehtona olisi oltava poliittisen vuoropuhelun tehostaminen erityisesti sopimalla 
mahdollisesta etenemissuunnitelmasta ja lyhyen aikavälistä ehdoista, joiden tarkoituksena on 



palauttaa luottamus. Maihin, jotka eivät noudata näitä periaatteita, sovelletaan jatkossakin 
asteittaista lähestymistapaa. Toimenpiteet vaihtelevat budjettitukimaksujen väliaikaisesta 
jäädyttämisestä EU:n rahoitussopimuksissa oleviin lykkääviin lausekkeisiin, jotka koskevat 
ihmisoikeuksien kunnioittamista. 
 
Keskustelen näistä kysymyksistä mielelläni tarkemmin AFET-valiokunnan kanssa osana 
säännöllistä ja sujuvaa näkemysten vaihtoamme.  
 
5) Millä tasolla Länsi-Balkanin IPA-tuen on mielestänne oltava? Tuetteko näkemystä, 
jonka mukaan delegoituja säädöksiä olisi käytettävä tulevien ulkoisten 
rahoitusvälineiden (NDICI/IPA) mukaisten strategisten ohjelma-asiakirjojen osalta sekä 
liitteiden päivityksiin että ohjelma-asiakirjojen hyväksymiseen? Katsotteko, että Turkin 
IPA-tukea ja muuta taloudellista tukea olisi vähennettävä? Mitä suunnitelmia teillä on 
Länsi-Balkaniin kohdistuvan ulkoisen vaikuttamisen lieventämiseksi ja vähentämiseksi?  
 
Uskon, että komission ehdotus osoittaa huomattavasti rahoitusta (14,5 miljardia euroa) 
liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen (IPA III) uuden monivuotisen rahoituskehyksen 
(2021–2027) puitteissa antaa Länsi-Balkanille mahdollisuuden saavuttaa vuonna 2018 
hyväksytyssä Länsi-Balkanin strategiassa asetetut tavoitteet ja tukea muuttuvia tarpeita 
suhteissa Turkin kanssa. 
 
Kuten kuulemistilaisuudessa todettiin, aion tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa 
avoimella, läpinäkyvällä ja rakentavalla tavalla. Sen takia yksi tärkeimmistä tavoitteistani 
komissaarina on työskennellä yhdessä korkean edustajan / varapuheenjohtajan ja 
kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin kanssa, jotta voimme kehittää 
asianmukaiset järjestelyt muiden toimielinten kanssa perussopimuksia kaikilta osin 
noudattaen. Näiden järjestelyjen olisi mahdollistettava asianmukainen parlamentaarinen 
valvonta IPA III -välineen ja naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen 
(NDICI) hallinnoinnissa. Erityisesti korostaisin tarvetta käydä tilanteesta asianmukaista ja 
säännöllistä strategista keskustelua Euroopan parlamentin kanssa ja antaa EU:n tukea kaikille 
salkkuni alaan kuuluville kumppaneille. Aion olla valmiina osallistumaan aktiivisesti tällaisiin 
keskusteluihin. 
 
EU on viime vuosina jo huomattavasti vähentänyt tukeaan Turkille. Alkuperäisiin 
suunnitelmiin verrattuna tuen määrää on supistettu yli 1,2 miljardia euroa vuodesta 2017 
lähtien. Jäljellä oleva EU:n taloudellinen apu keskitetään oikeutetusti vahvistamaan 
riippumatonta ja elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa, myös ihmisoikeuksien puolustajia, ja 
edistämään ihmisten (erityisesti opiskelijoiden ja tutkijoiden) välisiä vaihtoja sekä keskeisiä 
politiikkoja, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristönsuojelua. Katson, että komission 
vuoden 2020 talousarvioesityksessä ehdottamat määrärahat (250 miljoonaa euroa) ovat tältä 
osin riittävät. Jos Turkissa kuitenkin tapahtuisi edelleen vakavaa taantumista 
oikeusvaltioperiaatteen ja perusvapauksien suhteen, kannattaisin mahdollisuutta supistaa 
edelleen IPA-välineen määrärahoja kohdennetusti. Olen tältä osin luonnollisesti täysin 
tietoinen Euroopan parlamentin hyväksymistä päätöslauselmista. Samanaikaisesti EU:n 
Turkissa oleville pakolaisille antama tuki, jota toteutetaan tällä hetkellä erityisen välineen 
kautta, olisi pidettävä erillään myös jatkossa. 
 
Muuttuvassa maailmassa, jossa eräät EU:n keskeiset liittolaiset ja kumppanit asettavat 
sääntöihin perustuvan monenvälisen järjestelmän kyseenalaiseksi, on entistä tärkeämpää, että 
EU panostaa yhteisen näkemyksen luomiseen ja sovittaa intressit yhteen kumppaneidensa 



kanssa. Lieventääksemme ulkoista vaikuttamista Länsi-Balkanilla meidän on ensisijaisesti 
edistettävä komission antaman Länsi-Balkanin strategian täytäntöönpanoa ja tuotava Länsi-
Balkanin maat lähemmäs EU:n järjestelmää ja sen arvoja uskottavan ja ansioihin perustuvan 
laajentumispolitiikan avulla. Perustavanlaatuisten uudistusten toteuttaminen ja lähentyminen 
EU:n sääntöihin, standardeihin ja politiikkoihin lujittavat laajentumismaiden kykyä sietää 
ulkoista vaikuttamista ja muun muassa varmistaa, että kaikessa ulkomaalaisrahoitteisessa 
taloudellisessa toiminnassa noudatetaan kaikilta osin EU:n edellyttämiä sääntöjä ja EU:lle 
annettuja sitoumuksia. 
 
EU:n kannalta on keskeisen tärkeää, että se nähdään vahvana poliittisena kumppanina ja 
tärkeimpänä taloudellisena sijoittajana ja avunantajana alueella. Yleinen mielipide EU:ta ja 
etenevää lähentymistä kohtaan on Länsi-Balkanilla yleisesti ottaen myönteinen. Kolmansien 
maiden läsnäolo ja disinformaatio julkisissa tiloissa ovat kuitenkin lisääntymässä. 
Lieventääkseen ja vähentääkseen tällaisia suuntauksia komissio jatkaa erittäin tiivistä 
yhteistyötä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) kolmen strategisen viestinnän työryhmän 
(itä, etelä ja Länsi-Balkan) kanssa ja keskittyy EU:n näkyvyyden parantamiseen, 
tiedotusvälineiden tukemiseen ja disinformaation torjumiseen. EUH:n toimeksiannossa 
keskitytään hyvin konkreettisesti disinformaatioon, kun taas komissio painottaa strategisessa 
viestinnässään laajentumismaissa ja naapurialueilla myönteisiä viestejä ja temaattisia 
kampanjoita EU:sta ja sen toimintapolitiikoista ja pyrkii osoittamaan toimiemme vaikutukset 
ja hyödyt kansalaisille ja yrityksille kumppanimaissa. Komissio tukee myös riippumattomia ja 
ammattimaisia tiedotusvälineitä ja rahoittaa toimia tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden edistämiseksi. Esimerkkinä voidaan mainita eurooppalaisen 
demokratiarahaston toteuttamat toimet. Aion tiiviissä yhteistyössä korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan kanssa tehostaa toimintaa lisätäkseni EU:n näkyvyyttä, varmistaakseni 
yhteisen brändin luomisen EU:n toimille ja tehdäkseni yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa, 
sillä ne ovat onnistuneet lisäämään kumppanimaiden kansalaisten tietoisuutta EU:sta ja sen 
toiminnasta.  
 
Keskustelen näistä kysymyksistä mielelläni tarkemmin AFET-valiokunnan kanssa osana 
säännöllistä ja sujuvaa näkemysten vaihtoamme.  
 
 


