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– Neuvoston päätelmät

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä päätelmät Euroopan naapuruuspolitiikasta sellaisina kuin 

ulkoasiainneuvosto hyväksyi ne 20. kesäkuuta 2011. 
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Neuvoston päätelmät Euroopan naapuruuspolitiikasta

1. Neuvosto on tyytyväinen 25. toukokuuta 2011 annettuun yhteiseen tiedonantoon uudesta 

strategiasta muutostilassa olevia naapurimaita varten ja kiittää korkeaa edustajaa ja komissiota 

tästä vastauksesta 26. heinäkuuta 2010 esittämäänsä pyyntöön käynnistää keskustelu ENP:n 

tulevasta täytäntöönpanosta Neuvosto on myös tyytyväinen yhteistä tiedonantoa varten 

käytyyn kuulemiskierrokseen. 

2. EU:n uusi lähestymistapa perustuu molemminpuoliseen vastuuseen ja yhteiseen sitoutumiseen 

vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, perusvapauksien ja 

oikeusvaltioperiaatteen yleismaailmallisiin arvoihin. EU:n ja sen naapureiden välistä 

kumppanuutta kehitetään kunkin naapurin tarpeiden, kykyjen ja uudistustavoitteiden 

perusteella. Se perustuu yhteisvastuuseen ja eriyttämiseen. Tällainen kumppanuus voi johtaa 

etenemään halukkaiden ja kykenevien maiden tiiviimpään poliittiseen assosiaatioon ja niiden 

talouden asteittaiseen yhdentymiseen EU:n sisämarkkinoihin. Toimintasuunnitelmia ja 

vastaavia asiakirjoja käytetään tehokkaammin, ja niissä keskitytään valikoituihin 

painopisteisiin, määritellään selvempi etenemissuunnitelma ja niihin sisällytetään selkeämpiä 

tavoitteita ja tarkemmat arviointiperusteet käyttäen tehokkaampaa poliittista ohjausta. 

Kumppaneiden uudistusten painopisteiden asettaminen helpottuu, samoin kuin poliittisten 

tavoitteiden kytkeminen tuen ohjelmasuunnitteluun. 
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3. Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että on lisättävä tukea kumppaneille, jotka pyrkivät 

rakentamaan kestävän syvädemokratian, tuettava osallistavaa talouskehitystä ja lujitettava 

sekä naapuruuspolitiikan itäistä että eteläistä ulottuvuutta, erityisesti demokratian, 

ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion alalla. Se painottaa, että lujempi poliittinen yhteistyö, 

tiiviimpi taloudellinen yhdentyminen ja EU:n tuen lisääminen riippuvat uudistuksissa 

edistymisestä. Ne räätälöidään niiden kumppaneiden tarpeisiin, jotka haluavat toteuttaa 

uudistuksia ja tehdä todellista yhteistyötä EU:n kanssa kaikilla asiaankuuluvilla aloilla, ja 

niitä voidaan harkita uudelleen, jos uudistuksia ei tapahdu. Näitä periaatteita sovelletaan 

tasavertaisesti kaikkiin ENP-kumppaneihin. Neuvosto pyytää korkeaa edustajaa ja komissiota 

suunnittelemaan asianmukaisia mekanismeja ja välineitä, jotka auttavat toteuttamaan nämä 

tavoitteet. 

4. Neuvosto on tyytyväinen siihen, että yhteisessä tiedonannossa painotetaan kumppanuutta 

yhteiskuntien kanssa. Se pyytää korkeaa edustajaa ja komissiota esittämään 

kansalaisyhteiskuntaa tukevia konkreettisia ehdotuksia, muun muassa eurooppalaisesta 

demokratiarahastosta ja kansalaisyhteiskuntaa tukevasta välineestä, sellaisen uuden keinon 

kehittämiseksi, jolla EU voi tukea kestävän syvädemokratian kehittämistä ja toimintaa 

naapurimaissa ja joka on täysin johdonmukainen olemassa olevien välineiden ja rakenteiden 

kanssa. 
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5. Tunnustaen tavaroiden ja palveluiden kaupan tehostamisen taloudelliset hyödyt, suurempien 

investointivirtojen potentiaalin ja sen, että asteittainen taloudellinen yhdentyminen EU:n 

sisämarkkinoihin on tärkeää, neuvosto kannattaa sitä, että EU jatkaa tällaista yhdentymistä 

perustamalla pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita ENP-kumppaneiden kanssa 

yhteisessä tiedonannossa ehdotetun mukaisesti heti, kun edellytykset täyttyvät. Pitkälle 

meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita koskevien neuvottelujen aloittaminen edellyttää 

WTO:n jäsenyyttä ja tärkeimpiin suosituksiin pohjautuvaa perusteellista valmistautumista. 

Neuvosto odottaa, että pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista parhaillaan 

Ukrainan kanssa käytävissä neuvotteluissa edistytään ripeästi ja panee merkille myös 

joidenkin muiden itäisten kumppaneiden hyvän edistyksen tärkeimpien suositusten 

toteuttamisessa. Se on tyytyväinen pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita 

Moldovan tasavallan kanssa koskevien neuvotteluohjeiden hyväksymiseen tänään. Eteläisen 

Välimeren maiden osalta neuvosto kannustaa toteuttamaan aloitteita, joiden tarkoituksena on 

tehostaa kauppa- ja investointisuhteita demokraattisiin ja taloudellisiin uudistuksiin 

sitoutuneiden kumppaneiden kanssa. Tätä varten neuvosto pyytää komissiota toimittamaan 

suosituksia neuvotteluohjeiksi tiettyjen eteläisen Välimeren maiden kumppaneiden kanssa 

pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista käytäviä neuvotteluja varten. 

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että EU pyrkii meneillään olevien tai tulevaisuudessa käytävien 

neuvottelujen yhteydessä parantamaan tilaisuuksia päästä markkinoille tarvittaessa 

laajentamalla kaupan alan myönnytyksiä kunkin kumppanimaan olosuhteet huomioon ottaen. 

6. Ihmisten hallittu liikkuminen on keskeisen tärkeää keskinäisen ymmärryksen, liike-elämän 

yhteyksien ja talouskasvun kannalta sekä EU:ssa että kumppanimaissa. Palauttaen mieleen 

11. maaliskuuta 2011 annetun Eurooppa-neuvoston julkilausuman ja 9. kesäkuuta 2011 

annetut oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmät neuvosto pyytää komissiota jatkamaan ja 

tehostamaan kumppaneiden kanssa tällä alalla tehtyä työtä maahanmuuttoa koskevan 

kokonaisvaltaisen lähestymistavan pohjalta. EU valmistelee ensi vaiheessa Marokon, 

Tunisian ja Egyptin kanssa liikkuvuuskumppanuuksista käytävien neuvottelujen aloittamista 

komission 25. toukokuuta 2011 antamassaan tiedonannossa ehdottaman mukaisesti. EU pyrkii 

käyttämään täysin hyväksi EU:n viisumisäännöstön mahdollisuuksia vilpittömässä 

tarkoituksessa EU:n ja kaikkien kumppaneiden välillä matkustavien kannalta. EU harkitsee 

9. ja 10. kesäkuuta annettujen OSA-neuvoston päätelmien mukaisesti takaisinotto- ja viisumin 

myöntämistä helpottavia sopimuksia tapauskohtaisesti eteläisten kumppaneiden kanssa, ja 

EU:n sitoutuminen riippuu muun muassa laittoman muuttoliikkeen torjunnan sekä 

takaisinoton ja rajaturvallisuuden osalta tehtävästä tosiasiallisesta yhteistyöstä. 
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Palauttaen mieleen itäisestä kumppanuudesta 25. lokakuuta 2010 antamansa päätelmät EU 

pyrkii saattamaan päätökseen liikkuvuuskumppanuudesta käytävät neuvottelut Armenian 

kanssa sekä aloittamaan viisumien myöntämisen helpottamista koskevia sopimuksia koskevat 

neuvottelut samanaikaisesti takaisinottoa koskevien sopimusten kanssa Valko-Venäjän kanssa 

niin että väestö hyötyy niistä laajasti, samoin kuin Armenian ja Azerbaidžanin kanssa. 

Neuvosto on tyytyväinen Georgian kanssa tehtyjen viisumien myöntämisen helpottamista ja 

takaisinottoa koskevien sopimusten voimaantuloon. Neuvosto on tyytyväinen 

tilanneselvityksiin viisumipakosta luopumista koskevien toimintasuunnitelmien 

täytäntöönpanosta Ukrainassa ja Moldovan tasavallassa. Kyseiset toimintasuunnitelmat 

voisivat toimia hyödyllisinä malleina myös muille itäisille kumppaneille ottaen huomioon 

kunkin maan ominaispiirteet ja edistyminen Prahan julkilausuman ja sitä seuranneiden 

neuvoston päätelmien mukaisesti.

7. Neuvosto pyytää korkeaa edustajaa ja komissiota panemaan täytäntöön tiedonantoon 

sisältyvät ehdotukset alakohtaisesta yhteistyöstä tiiviissä yhteistyössä naapurialueen nykyisten 

aloitteiden kanssa. EU pyrkii myös helpottamaan kumppanimaiden osallistumista EU:n 

ohjelmiin ja virastojen toimintaan.

8. Naapurialueen kiireellisiin tarpeisiin, uusiin haasteisiin ja meneillään oleviin muutoksiin 

vastaamiseksi tavanomaisten talousarviomenettelyjen mukaisesti päätetään huomattavasti 

suuremmasta, enintään 1 242 miljardin euron suuruisesta rahoitustuesta, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta etenkään monivuotista rahoituskehystä. Neuvosto odottaa asiaa koskevaa 

komission ehdotusta budjettivallan käyttäjälle. Resursseja kohdennettaessa otetaan täysin 

huomioon kumppanimaiden tarpeet sekä niiden valmiudet sitoutua uudistuksiin ja 

edistyminen kestävän syvädemokratian kehittämisessä tiedonannossa määritellyn mukaisesti. 

Neuvosto pyytää komissiota tarkastelemaan EIP:n yhteydessä, miten riskipääomaoperaatioita 

voitaisiin vahvistaa naapurialueella ottaen huomioon moitteettoman varainhoidon periaatteet. 

Neuvosto painottaa myös tarvetta määritellä uudelleen nykyisten resurssien painopisteet ja 

vahvistaa uudelleen kannattavansa EIP:n lainanannon lisäämistä. Neuvosto vahvistaa myös 

uudelleen kannattavansa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) toiminta-alan 

laajentamista niihin eteläisiin kumppaneihin, jotka ovat sitoutuneet siirtymään demokratiaan, 

ja pyytää muita merkittäviä avunantajia ja kansainvälisiä rahoituslaitoksia edistämään tätä 

pyrkimystä. 
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9. ENP:hen liittyvän tehostetun lähestymistavan yhteydessä neuvosto odottaa komissiolta 

ehdotusta perustaa uuden monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä uusi eurooppalainen 

naapuruuden väline, joka perustuu yksinkertaisempaan ohjelmasuunnitteluun, johon 

kohdistuu enemmän poliittista ohjausta ja jossa eriyttäminen on keskeisemmällä sijalla, 

mukaan lukien jousto, jonka ansiosta resurssit voidaan kohdentaa paremmin uudistuksissa 

edistyminen ja tarpeet huomioon ottaen ja jossa politiikan uusi tavoitetaso on paremmin 

huomioitu. Uusi väline tukee myös alueellista yhteistyötä ja rajatylittävää yhteistyötä EU:n 

ulkorajoilla, ja tältä osin neuvosto korostaa myös tehokkaan täytäntöönpanon edellyttämiä 

joustavia mekanismeja. Neuvosto palaa näihin kysymyksiin seuraavaa monivuotista 

rahoituskehystä koskevien keskustelujen yhteydessä.

10. Neuvosto odottaa Varsovassa 29. ja 30. syyskuuta 2011 järjestettävää itäisen kumppanuuden 

huippukokousta, jolla on tarkoitus tehostaa EU:n ja itäisten kumppaneiden suhteita. Itäisellä 

kumppanuudella pyritään Prahassa 7. toukokuuta 2009 järjestetyn itäisen kumppanuuden 

huippukokouksen yhteisen julkilausuman mukaisesti vauhdittamaan poliittista assosiaatiota ja 

taloudellista yhdentymistä, ja se perustuu vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion jaettuihin periaatteisiin. Euroopan 

unionin kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet näihin arvoihin. Neuvosto tunnustaa joidenkin 

kumppaneiden pyrkimykset ja valinnan lähestyä Euroopan unionia. Neuvosto myös pyytää 

korkeaa edustajaa ja komissiota ehdottamaan etenemissuunnitelmaa, joka ohjaa itäisen 

kumppanuuden täytäntöönpanoa ja jossa otetaan huomioon huippukokouksen tulokset sekä 

lippulaiva-aloitteiden ja konkreettisten hankkeiden täytäntöönpanon, ja joka sisältää 

ehdotuksia alueellisen yhteistyön tehostamisesta.

11. Neuvosto tähdentää Välimeren unionin merkitystä, sillä se täydentää EU:n ja sen kumppanien 

kahdenvälisiä suhteita. Sen valmiuksia järjestää konkreettisin hankkein tehokasta ja 

tuloksellista aluetason yhteistyötä olisi parannettava. Neuvosto on tyytyväinen Youssef 

Amranin nimeämiseen Välimeren unionin sihteeristön pääsihteeriksi. Neuvosto toistaa 

kannattavansa Välimeren unionin sihteeristöä, jonka olisi saatava valtiot, EIP, kansainväliset 

rahoituslaitokset ja yksityissektori yhdessä toteuttamaan konkreettisia ja strategisesti tärkeitä 

hankkeita, joiden tuloksena syntyy työpaikkoja, innovaatioita ja kasvua koko alueella.
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12. ENP:n on kyettävä vastaamaan uusiin haasteisiin eteläisellä naapurialueella. Siirtymävaiheet 

voivat olla pitkiä ja vaikeita, mistä huolimatta neuvosto painottaa EU:n ja jäsenvaltioiden 

olevan vahvasti sitoutuneita tukemaan poliittisiin ja taloudellisiin uudistuksiin aidosti 

sitoutuneiden hallituksen konkreettisia pyrkimyksiä sekä kansalaisyhteiskuntia. Tässä 

suhteessa neuvosto kannustaa korkeaa edustajaa ja komissiota varmistamaan, että

demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen eteläisen Välimeren maiden kanssa tähtäävästä 

kumppanuudesta 8. maaliskuuta annetun tiedonannon täytäntöönpanossa otetaan asiaa 

koskevien Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti huomioon uudessa strategiassa 

muutostilassa olevia naapurimaita varten esitetty uusi lähestymistapa. Neuvosto on 

tyytyväinen korkean edustajan perustamaan eteläisen Välimeren maiden työryhmään, joka 

tehostaa EU:n pyrkimyksiä lisätä johdonmukaista kansainvälistä tukea demokratian ja 

osallistavan talouskehityksen lujittamiseksi Välimeren alueella. Se on niin ikään tyytyväinen 

korkean edustajan ehdotukseen eteläisen Välimeren alueen EU:n erityisedustajasta ja 

painottaa, että EU:n erityisedustajan tulisi aloittaa työskentely mahdollisimman pian. 

Neuvosto on tyytyväinen Deauvillen kumppanuuteen ja G8-maiden tukeen demokratiaan 

siirtymässä oleville maille.

13. Neuvosto kannustaa korkeaa edustajaa ja komissiota tarttumaan Lissabonin sopimuksen 

tarjoamiin tilaisuuksiin tehostaa EU:n osallistumista pitkittyneiden konfliktien ratkaisemiseen 

ottaen huomioon nykyiset mallit ja jatkamaan yhteisiä ponnisteluja alueellisen turvallisuuden 

parantamiseksi naapurialueellamme yhdistämällä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

mukaisia ja muita EU:n välineitä. Se kehottaa kumppanimaita lisäämään ponnistelujaan 

konfliktien ratkaisemiseksi ja EU:n tuen käyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

14. Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden tulisi täydentää ja vahvistaa EU:n Euroopan 

naapuruuspolitiikan yhteydessä antamaa tukea kansallisin tukiohjelmin, samalla kun 

huolehditaan niiden tiiviistä koordinoinnista. Se kannustaa myös Euroopan komissiota 

tehostamaan koordinointia muiden avunantajien ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa.

15. Neuvosto odottaa uuden strategian muutostilassa olevia naapurimaita varten täytäntöönpanoa 

ja pyytää korkeaa edustajaa ja komissiota antamaan asiasta selvityksen vuonna 2012. 

________________________


