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P5_TA-PROV(2004)0122 

Etelä-Kaukasus  

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Euroopan unionin Etelä-Kaukasuksen-
politiikasta (2003/2225(INI)) 
 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon Per Gahrtonin Verts/ALE-ryhmän  puolesta esittämän ehdotuksen 

suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin Etelä-Kaukasuksen-politiikasta 
(B5-0429/2003), 

 
– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2003 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan EU:n 

erityisedustajan nimeämisestä Etelä-Kaukasuksen alueelle, 
 
– ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimukset Armenian, Azerbaidžanin ja 

Georgian kanssa, 
 
– ottaa huomioon väkivaltaisten konfliktien estämiseksi laaditun Euroopan unionin 

ohjelman, joka vahvistettiin Göteborgin Eurooppa-neuvostossa 15. ja 16. kesäkuuta 
2001, 

 
– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2003 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan Euroopan 

unionin osallistumisesta Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin, 
 
– ottaa huomioon Istanbulissa 19. marraskuuta 1999 pidetyn huippukokouksen Etyj:n 

päätelmät, 
 
– ottaa huomioon äskettäin järjestetyt parlamentti- ja presidentinvaalit Armeniassa, ja 

Azerbaidžanissa, 
 
– ottaa huomioon Georgiassa marraskuussa 2003 tapahtuneet muutokset ("ruusujen 

vallankumous"), uuden presidentin, 25. tammikuuta 2004 tapahtuneen hallituksen 
muodostamisen ja 28. maaliskuuta 2004 pidettävät parlamenttivaalit, 

 
– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2003 antamansa päätöslauselman laajemmasta 

Euroopasta ja naapuruudesta1, 
 
– ottaa huomioon Euroopan unionin ulkoministerikokouksessa 26. tammikuuta 2004 

hyväksytyn julistuksen, jossa komissiota ja korkeaa edustajaa kehotettiin tutkimaan 
tapoja, joilla Armenia, Azerbaidžan ja Georgia voidaan sisällyttää uuteen "Laajempi 
Eurooppa - uusi naapuruus" -aloitteeseen, 

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2001 antamansa päätöslauselman Venäjän federaation 
Georgiaan kohdistamasta viisumimenettelystä2, 

                                                 
1  P5_TA(2003)0520. 
2  EYVL C 262, 18.9.2001, s. 259. 
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– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 1999 antamansa päätöslauselman Kaukasian alueen 

rauhanprosessin tukemisesta,1 
 
– ottaa huomioon Abhasian ja Georgian suhteista vastaavan Euroopan parlamentin 

erityisvaltuuskunnan 4. huhtikuuta 2003 antaman raportin2, 
 
– ottaa huomioon 9. helmikuuta 2004 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja 

Euroopan parlamentille suhteista Venäjään (KOM(2004) 106), 
 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 49 artiklan 3 kohdan ja 104 artiklan, 
 
– ottaa huomioon ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja 

puolustuspolitiikan valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, ulkomaankauppa-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A5-0052/2003), 

 
A. ottaa huomioon, että Etelä-Kaukasuksen maat (Armenia, Azerbaidžan ja Georgia), ovat 

kaikki Euroopan neuvoston ja Etyjin jäseniä, mikä korostaa niiden kohtalonyhteyttä 
Eurooppaan, 

 
B. ottaa huomioon, että Etelä-Kaukasus on Euroopan ja Keski-Aasian välinen silta ja on 

tulevaisuudessa laajentuneen EU:n naapurialue; ottaa huomioon, että alueen valtiot 
suhtautuvat myönteisesti molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön EU:n kanssa, 

 
C. ottaa huomioon, että nämä maat ovat korostaneet useissa yhteyksissä eurooppalaista 

kutsumustaan ja osoittaneet olevansa syvästi kiinnostuneita lähentymään EU:hun 
tarkoituksenaan hakea jäsenyyttä pitkällä aikavälillä; korostaa, että alueellisen 
yhteistyön uudelleenkäynnistämistä on pidettävä askeleena tähän suuntaan, 

 
D. ottaa huomioon, että kuohunnan ja sotien vuosia on seurannut jatkuva epävakaa kausi 

alueella; ottaa huomioon, että valtion jälleenrakentamisessa, demokratisoimisessa, 
oikeusvaltion lujittamisessa, uskonnonvapauden turvaamisessa ja taloudellisessa 
kehityksessä on tähän mennessä tapahtunut vain vähän edistystä ja alue on edelleen 
vaarassa joutua turvattomuuden ja konfliktien syöksykierteeseen, mikä estää kestävän  
kehityksen ja poliittiset uudistukset, 

 
E. ottaa huomioon, että näiden kolmen valtion välisten kiistojen ja jännitteiden jatkuminen 

on este niiden toiveille lähentyä Eurooppaa, 
 
F. ottaa huomioon, että demokraattisten arvojen, oikeusvaltioperiaatteen ja 

perusoikeuksien kunnioittamisen puute alueella antaa aihetta huoleen ja syyn jatkaa 
hallinnollisia ja poliittisia uudistuksia, jotta varmistetaan vakauden lisääntyminen, 

 
G. ottaa huomioon, että vuonna 2003 kyseisissä kolmessa valtiossa pidettyjen vaalien 

tunnusmerkkinä olivat mittavat sääntöjenvastaisuudet, joiden johdosta Etyj:n, Euroopan 
neuvoston ja EU:n tarkkailijat totesivat, että vaalit eivät olleet kansainvälisten normien 
mukaiset, 

                                                 
1  EYVL C 175, 21.6.1999, s. 251. 
2  PE 331.196. 
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H. ottaa huomioon, että Georgiassa 4. tammikuuta 2004 pidetyt presidentinvaalit, jotka 

kansainvälisten tarkkailijoiden mukaan sujuivat paremmin aiempiin äänestyksiin 
verrattuna, osoittivat maan uuden johdon olevan sitoutunut demokratiaan, 

 
I. ottaa huomioon, että viimeaikaiset tapahtumat osoittivat jälleen Georgian instituutioiden 

haurauden ja demokratian vakiinnuttamista ja Georgian yhteiskunnan kaikki osapuolet 
käsittävän sovintoprosessin käynnistämistä koskevan suunnitelman kiireellisyyden, 

 
J. ottaa huomioon, että on luotava olosuhteet, jotka edistävät kestävää demokraattista 

vakautta Etelä-Kaukasuksessa, ja saatava talouskehitys ja rajat ylittävä yhteistyö 
vauhtiin, mutta katsoo, että näihin päämääriin ei päästä ilman merkittävää kansainvälistä 
poliittista, diplomaattista ja taloudellista tukea, 

 
K. ottaa huomioon, että rauhanprosessin nykyinen lukkiutunut tilanne Abhasiassa, 

Etelä-Ossetiassa ja Vuoristo-Karabahissa on pääasiallisin vuoropuhelun jatkamisen ja 
aidon alueellisen yhteistyön kehittämisen este, 

 
L. ottaa huomioon, että kaikilla kolmella konfliktialueella Venäjä voi myötävaikuttaa 

ratkaisevasti yrityksiin saavuttaa rauhanomainen ja kestävä ratkaisu; ottaa erityisesti 
huomioon, että Kaukasuksella ei voida saavuttaa vakautta ilman Tšetšenian sodan 
päättymistä poliittisella tasolla, 

 
M. ottaa huomioon, että Etyj:n ministerineuvoston kokouksessa Maastrichtissa 1. ja 

2. joulukuuta 2003 EU esitti jälleen kantanaan, että osapuolten on saatava pikaisesti 
aikaan sopimus Venäjän Georgiassa sijaitsevien sotilastukikohtien läsnäolon kestosta ja 
niiden toimintaa koskevista säännöistä, 

 
N. ottaa huomioon, että konfliktit alueella ovat ajaneet satojatuhansia ihmisiä kodeistaan 

eikä kaikille heistä ole myönnetty pakolaisen tai maan sisäisen pakolaisen asemaa; ottaa 
huomioon, että monet ovat pikaisen avun tarpeessa, jotta he voivat tyydyttää 
perustarpeensa ja heidän lapsensa voivat saada koulutusta äidinkielellään, 

 
O. ottaa huomioon, että viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana EU:n 

humanitaarinen apu alueelle on vähentynyt merkittävästi huolimatta maan sisäisten 
pakolaisten ja pakolaisten sekä välittömistä jännitteistä kärsivien alueiden asukkaiden 
jatkuvasta ruoan, terveydenhoidon ja perustuotteiden tarpeesta, ja että vuonna 2002 
maan sisäiset pakolaiset ja pakolaiset Azerbaidžanissa eivät saaneet humanitaarista 
apua,  

 
P. katsoo, että Armenian maanjäristysalueella sijaitsevan Medzamorin ydinvoimalan 

sulkemista koskeva asia on erityisen arkaluontoinen sähkönpuutteen takia ja siksi, että 
ensiksi on tarpeen kehittää vaihtoehtoisia energialähteitä; katsoo, että on kehitettävä 
tehokkaat alueelliset energiamarkkinat sekä parannettava sähkönjakeluverkon 
tehokkuutta, minkä lisäksi tarvitaan energian säästämistä koskeva politiikka, 

 
Q. ottaa huomioon, että maantieteellisen sijaintinsa ansiosta Etelä-Kaukasuksen merkitys 

kansainvälisen turvallisuuden vahvistamisessa voi kasvaa; katsoo, että jos alue sen 
sijaan jätetään kehittyvien keskinäisen riippuvuuden ja yhteistyön verkostojen 
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ulkopuolelle, Etelä-Kaukasuksen valtioiden alttius joutua naapurialueilta lähtöisin 
olevan epävakauden muodostaman uhan uhriksi voi lisääntyä, 

 
R. ottaa huomioon, että EU antaa huomattavaa tukea Etelä-Kaukasuksen valtioille 

avustuksina merkittävien liikenne-, energia- ja tietoliikennehankkeiden 
täytäntöönpanemiseksi sekä tukena rakenneuudistuksille; toteaa, että valitettavasti 
unioni ei ole vielä laatinut kunnianhimoista strategiaa, sillä kyseiset kolme valtiota ovat 
edelleen Laajempi Eurooppa ja naapuruus -aloitteen ulkopuolella, 

 
S. ottaa huomioon, että seuraavan vuosikymmenen aikana alueesta tulee yhä 

merkittävämpi EU:n, maailman suurimman öljyn- ja kaasuntuojan, energiahuollon 
kannalta, 

 
T. ottaa huomioon, että Inogate- ja Traceca-avustusohjelmat ovat avainasemassa Etelä-

Kaukasian maiden välisen ja niiden kanssa tehtävän talousyhteistyön kehittämisen 
edistämisessä, 

 
U. ottaa huomioon kansainvälisen kansalaisyhteiskunnan esittämän kritiikin Bakun, 

Tbilisin ja Ceyhanin välistä siirtoputkihanketta vastaan, 
 
V. ottaa huomioon, että alueellisen yhteistyön muodot kuten GUUAM ja Mustanmeren 

talousyhteistyöjärjestö (BSEC), joka on ainoa organisaatio, jossa Georgia, Armenia ja 
Azerbaidžan tapaavat säännöllisesti ja vaihtavat kokemuksia, ovat muotoutumassa, 
mutta mahdollisia osallistumiskelpoisia maita jätetään ulkopuolelle nykyisistä 
konflikteista johtuen; katsoo, että EU:n pitäisi löytää keinoja tällaisen alueellisen 
yhteistyön asianmukaiseen tukemiseen, 

 
W. katsoo, että EU:lla on suuret mahdollisuudet toimia rakentavassa roolissa alueella 

siviilimahtina, jolla on kokemusta siitä, miten hyödynnetään menestyksekkäästi 
poliittisiin ja diplomaattisiin aloitteisiin yhdistettyjä taloudellisia kannustimia, ja 
toimijana, joka pystyy jakamaan vastuun yhdessä toisten merkittävien kansainvälisten 
toimijoiden kanssa rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi alueella, 

 
X. katsoo, että EU:n on tehostettava toimintaansa Etelä-Kaukasuksella erityisesti 

konfliktien ratkaisemisen, poliittisten ja taloudellisten uudistusten ja alueiden sisäisen 
yhteistyön aloilla, 

 
1. suosittaa, että neuvosto: 

 
– vahvistaa alkuvaiheessa joukon vähimmäisvaatimuksia, jotka Etelä-

Kaukasuksen valtioiden on täytettävä, jotta ne voidaan sisällyttää 'Laajempi 
Eurooppa – uusi naapuruus' -politiikkoihin; vauhdittaa EU:n rauhaan ja 
vakauteen tähtääviä ponnisteluja alueella luomalla voimakkaampia uudistamisen 
ja yhteistyön kannustimia konfliktien osapuolten välille; huolehtii siitä, että 
EU:n lisääntynyt läsnäolo alueella perustuu valmiuteen toimia välittäjänä 
kiistoissa ja edistää uudistuksia; huolehtii siitä, että EU:n apu ja yhteistyön 
tiivistäminen on selkeästi yhteydessä konfliktien ratkaisemisen, perusoikeuksien 
kunnioittamisen, oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten arvojen kaltaisilla 
avainaloilla saavutettuun edistykseen sekä siihen, että edistysaskeleet on 
varmistettu selkeiden vertailuanalyysien avulla; 
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– tukee demokratiaa edistävien ohjelmien avulla Georgiassa tapahtuneita lupaavia 

uudistuksia; 
 
– pyytää komissiota tehostamaan EU:n tukiohjelmia ja käymään Turkin kanssa 

vuoropuhelua Turkin ja EU:n politiikoista ja toimista alueella; 
 
– vaatii tässä yhteydessä Turkkia sitoutumaan täysimääräisesti ehdokasvaltion 

asemaansa ja toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet hyvien naapurisuhteiden 
luomiseksi ja erityisesti kaupan rajoitusten poistamiseksi ja maarajan 
asteittaiseksi avaamiseksi Armenian kanssa; Euroopan parlamentti toistaa 18. 
kesäkuuta 1987 antamassaan päätöslauselmassa Armenian kysymyksen 
poliittisesta ratkaisemisesta esittämänsä kannan; kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
edistämään hyvää naapuruutta jännitteiden laukaisemiseksi, ja kehottaa Turkin ja 
Armenian yliopistoväkeä, yhteiskunnallisia järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä 
aloittamaan keskenään vuoropuhelun, jotta maat voivat päästä menneisyyden 
traagisten kokemusten yli; 

 
– nimitettyään Euroopan parlamentin pyynnöstä EU:n erityisedustajan Etelä-

Kaukasuksen alueelle myöntää tälle kaikki tarvittavat resurssit, jotta tämän 
toiminta olisi tehokasta ja näkyvää ja jotta tällä olisi mahdollisuus edistää EU:n 
poliittisten tavoitteiden toteutumista alueella ja lähentää alueen kolmen valtion 
politiikkaa toisiinsa tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys maille yhteisistä 
ongelmista; 

 
– informoi säännöllisesti EU:n erityisedustajan välityksellä Euroopan parlamenttia 

alueella tapahtuneesta kehityksestä ja erityisedustajan toiminnasta; edustajan 
säännölliset raportit sekä toimikauden päättyessä laadittava kattava kirjallinen 
loppuraportti yhteisen toiminnan vaatimusten mukaisesti on myös toimitettava 
Euroopan parlamentille; 

 
– kehottaa alueen konfliktien selvittämiseen osallistuvia jäsenvaltioita tekemään 

aktiivisesti yhteistyötä hänen kanssaan;  
 
– antaa Etelä-Kaukasuksen alueelle oman määritellyn aseman Laajempi Eurooppa 

ja naapuruus -politiikan puitteissa noudattamalla periaatetta, jonka mukaan 
pyritään välttämään uusien jakolinjojen muodostumista Eurooppaan, ja 
houkuttelemaan täten alueen valtioita viemään poliittisia ja taloudellisia 
uudistuksia eteenpäin sekä osoittamaan samalla, että EU:n toiveena on lisätä 
poliittista näkyvyyttään alueella ja konfliktinratkaisutilanteissa;  

 
– ottaa kuitenkin huomioon, että konfliktien ratkaisemiseen liittyviä huolenaiheita 

tärkeämpää on pitää mielessä, että EU:n ja Etelä-Kaukasuksen maiden, jotka 
ovat Euroopan neuvoston jäseniä ja joiden kauan jatkunut suuntauminen kohti 
Eurooppaa on monesti tunnustettu, välien lähentyminen mahdollistaa vakautta, 
vaurautta ja hyviä naapurisuhteita edistävän demokraattisen alueen luomisen; 

 
– pitää yhteistyöperiaatteen noudattamista, niin alueen sisällä kuin myös EU:n  

kanssa, ensisijaisena tavoitteena kehitettäessä suhteita Etelä-Kaukasuksen ja sen 
naapurivaltioiden kanssa ja edistettäessä alueen sisäistä yhteistyötä; 
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– varmistaa, ettei rahoituspöytäkirjojen mukauttaminen estä tarvittavan avun ja 

tuen toteuttamista; 
 
– pyytää komissiota jatkamaan tukeaan UNDP:n johtamalle Etelä-Kaukasuksessa 

toimivalle huumeiden vastaiselle ohjelmalle, jolla on suuri merkitys Etelä-
Kaukasuksen sosiaalis-taloudelliselle ja poliittiselle vakaudelle; 

 
– antaa täyden tukensa Etyj:lle ja Yhdistyneille kansakunnille niiden pyrkiessä 

ratkaisemaan umpikujaan ajautuneita alueellisia kiistoja; sitoutuu siihen, että EU 
toimii välittäjänä pyrkimyksissä löytää rauhanomaisia ratkaisuja; 

 
– vetoaa kaikkiin alueen maihin, jotta ne eivät jäädyttäisi kolmen valtion 

lähentämiseksi tehtäviä ponnisteluja vaatimalla, että ensin on ratkaistava 
Vuoristo-Karabahin konflikti; 

 
– huolehtii yhdessä komission kanssa täysimääräisesti konfliktien estämiseen 

tarkoitetuista yhteisön välineistä ja keskittyy maan sisäisiä pakolaisia ja 
pakolaisia sekä miinanraivausta, elintarviketurvallisuutta, vesihuoltoa ja 
ympäristöä varten annettavaan humanitaariseen apuun välttämällä kuitenkin 
päällekkäisyyksiä voimassa olevien kansainvälisten konfliktinratkaisu- ja 
sovintomenettelyjen kanssa; Euroopan parlamentti korostaa, että 
kiistavyöhykkeitä ja turvallisuusjärjestelyjä koskevia voimassa olevia 
sopimuksia ja sitoumuksia on noudatettava; 

 
– liittää Etelä-Kaukasuksen kolmea rauhanprosessia koskevan kysymyksen ja 

alueen tulevaisuuden EU:n ja Venäjän kumppanuuden kehittämiseen, jotta 
saadaan aikaan tarvittava impulssi, jolla päästään nykyisestä umpikujasta ja jolla 
Venäjä saadaan sitoutumaan pitkän aikavälin kriisinhallintapolitiikkaan; 
Euroopan parlamentti torjuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja 
ulkoministeri Igor Ivanovin äskettäiset kannanotot, joiden mukaan Venäjä varaa 
itselleen mahdollisuuden tehdä ennaltaehkäiseviä iskuja naapurimaihin 
vaaratilanteissa; 

 
– vaatii Venäjän federaatiota kunnioittamaan Istanbulin huippukokouksessa 

tekemiään sitoumuksia venäläisten sotavoimien supistamiseksi ja 
poisvetämiseksi Georgian alueelta ja ottamaan huomioon, että vierasmaalaisten 
sotilastukikohtien läsnäololle on saatava isäntämaan suostumus; Euroopan 
parlamentti korostaa, että Georgian hallituksen on toteutettava pikaisia toimia 
venäläisten sotilastukikohtien sulkemisesta aiheutuvien sosiaalisten ja 
taloudellisten seurausten hoitamiseksi; 

 
– lisää yhdessä komission kanssa alueen Tacis-demokratiaohjelmia erityisesti 

demokraattisten instituutioiden vakiinnuttamisen, kansalaisyhteiskunnan 
kehittämisen ja vahvistamisen ja riippumattomien tiedotusvälineiden tukemisen 
osalta; 

 
– ilmaisee huolensa Azerbaidžanin viranomaisille maan ihmisoikeustilanteesta ja 

tiedotusvälineiden vapaudesta; kehottaa erityisesti Azerbaidžanin hallitusta ja 
maan toimivaltaisia viranomaisia tekemään kattavan, avoimen ja perusteellisen 
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tutkimuksen 15. lokakuuta 2003 pidettyjen presidentinvaalien jälkeisistä 
tapahtumista; 

 
– ryhtyy toimiin Etelä-Kaukasuksen vakaussopimuksen kehittämistä koskevan 

Euroopan parlamentin ehdotuksen pohjalta siten, että otetaan huomioon 
Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksesta saatujen kokemusten antamat 
opetukset; tällaiseen sopimukseen olisi otettava mukaan naapurivaltiot ja muut 
tärkeät toimijat alueella, ja itsenäisyyttä vaativat alueet olisi otettava mukaan 
sopivalla tavalla; 

 
– edistää ehdotetun vakaussopimuksen puitteissa taloudellista yhteistyötä 

seuraavilla aloilla: kaupan esteiden poistaminen, energia-, liikenne- ja 
viestintäverkkojen kehittäminen, henkilöiden vapaan liikkuvuuden lisääminen, 
rajavalvonnan tehostaminen, rajat ylittävän rikollisuuden vastaiset toimet ja 
yhteistyö ympäristökysymyksissä; Euroopan parlamentti katsoo, että 
edistysaskeleet yhtäältä edellä mainituissa kysymyksissä ja toisaalta välittömissä 
turvallisuuskysymyksissä saattavat vahvistaa toinen toisiaan; 

 
– pyytää komissiota perustamaan kumppanuusohjelmia yhtäältä Vuoristo-

Karabahin, Etelä-Ossetian ja Abhasian ja toisaalta EU-maissa erityisasemassa 
olevien alueiden välille niin, että vaihdetaan kokemuksia ja etsitään käytännön 
ratkaisuja, joilla kunnioitetaan asianomaisten maiden alueellisen yhtenäisyyden 
periaatetta sekä vähemmistöjen oikeutta itsehallintoon; 

 
– seuraa yhdessä komission kanssa tarkoin tilanteen kehittymistä Georgiassa ja 

tarjoaa maan viranomaisille kaiken niiden tarvitseman taloudellisen ja teknisen 
avun instituutioiden tukemiseksi, vakiinnuttamiseksi ja uudelleen 
rakentamiseksi, uudistusstrategian kehittämiseksi ja tulevien vaalien, erityisesti 
28. maaliskuuta 2004 uusittavien parlamenttivaalien, valmistelemiseksi; 

 
– pyytää Armeniaa, Azerbaidžania ja Georgiaa, jotka tarvitsevat ulkomaisia 

investointeja kehittyäkseen, luomaan asianmukaisen ja avoimen 
lainsäädäntökehyksen, jolla kyseisten investointien turvallisuus varmistetaan, ja 
tukee täysin kyseisten kolmen valtion aloitteita tähän pyrittäessä; 

 
– varmistaa, että Euroopan investointipankki myöntää luottoja myös Etelä-

Kaukasuksen maille ja erityisesti pk-yrityksiä tukeville hankkeille sekä kestävän 
kehityksen mukaisille investoinneille perusrakenteisiin; 

 
– kehottaa komissiota antamaan etusijan sellaisten ohjelmien vahvistamiselle, 

jotka koskevat Etelä-Kaukasuksen kolmen valtion opiskelijoiden 
vastaanottamista Euroopan unionin yliopistoihin ja korkeakouluihin; 

 
– kehittää erityisiä välineitä Etelä-Kaukasuksen valtioiden kanssa tehtävälle ja 

kyseisten valtioiden kanssa tehtyjen kumppanuus- ja yhteistyösopimusten 
puitteissa tapahtuvalle kulttuuri- ja tiedeyhteistyölle; Euroopan parlamentti 
katsoo näin ollen, että unionin osallistuminen Armenian Candel-
synkronisäteilyhankkeeseen olisi rohkaiseva merkki kyseiselle hankkeelle, joka 
on tähän mennessä kiinnostanut pääasiassa eurooppalaisia tutkijaryhmiä; 

 



8 /PE 342.396 
 

FI 
 
 

– ottaa täysimääräisesti huomioon alueen energia-, liikenne- ja viestintäverkkojen 
kunnostamiselle annettavan EU:n tuen jatkamisen merkityksen; 

 
– harkitsee rahoitustukea energiahuoltojärjestelmien tukemiseksi alueella ottaen 

erityisesti huomioon Armenian ja Georgian ja pitäen mielessä, erityisesti 
Medzamorin ydinvoimalan osalta, EU:n toteuttaman politiikan Liettuan, 
Slovakian ja Bulgarian neuvostotyyppisten ydinreaktoreiden tapauksissa; 

 
– ottaa täysin huomioon Bakun, Tbilisin ja Ceyhanin välisen siirtoputken 

strategisen merkityksen ja kehottaa asianomaisia maita soveltamaan tähän 
hankkeeseen tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY1 
mukaisia vaatimuksia sekä lisäksi välttämään toimia, jotka saattavat johtaa 
sellaisten olosuhteiden luomiseen, joissa epävakaus ja turvattomuus alueella 
lisääntyvät; Euroopan parlamentti muistuttaa, että putkea rakennettaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota turvatoimiin ja terrorismin torjuntaan; 

 
– kehottaa alueen valtioita edistämään avointa yhteistyötä ja olemaan sulkematta 

mitään maata energiavarojen käytön ja siirtoputkien linjausten ulkopuolelle 
vakauden palauttamiseksi alueelle tehokkaasti; 

 
– kehottaa öljynkuljetuksia ajatellen komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 

toimiin, jotta Kaspianmeren ja Mustanmeren satamista ei lähde ympäröiville 
vesille liikennöimään yksirunkoisia säiliöaluksia, ja tiukentamaan vielä 
joulukuussa 2003 hyväksyttyä MARPOL-sopimuksen muutosta, jossa määrätään 
siirtymäajasta vuoteen 2010 asti, esimerkiksi siten, että jäsenvaltiot pyytävät 
IMOa julistamaan Kaspianmeren ja Mustanmeren erityisen herkiksi alueiksi; 

 
– tukee Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian kehitystä ja pidättäytyy 

osallistumasta millään tavoin sellaisiin kiistoihin, jotka ovat seurausta öljyn 
merkityksestä alueella; 

 
– ilmaisee huolensa sen johdosta, että Venäjän federaatio päätti hiljan helpottaa 

Adzaharian kansalaisia koskevaa viisumikäytäntöä neuvottelematta asiasta 
Georgian viranomaisten kanssa sekä niiden muiden viimeaikaisten järjestelyiden 
johdosta, joilla nopeutetaan Venäjän kansalaisuuden myöntämisprosessia 
Abhasian ja Adžarian kansalaisille; 

 
– löytää yhteisen ratkaisun pakolaisongelmalle, sillä asia koskee alueen kaikkia 

valtioita; katsoo tässä yhteydessä, että vaikka pakolaisten paluun tulisi sisältyä 
neuvoteltujen sopimusten piiriin, pakolaisia ja kotiseuduiltaan siirtymään 
joutuneita henkilöitä ei pidä käyttää hyväksi konfliktien välikappaleina; 
suosittelee, että maat, joita asia koskee, eivät käytä hyväkseen siirtymään 
joutuneiden henkilöiden ahdinkoa vaan ryhtyvät kaikkiin toimiin tarjotakseen 
heille fyysisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin; 

 
– pitää kiinni siitä, että kotiseudultaan siirtymään joutunutta väestöä ei missään 

oloissa pidä käyttää perusteluna poliittisia tavoitteita asetettaessa ja että olisi 
                                                 
1  EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40. 
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viipymättä kehitettävä ja pantava täytäntöön kestäviä ratkaisuja, mukaan lukien 
niiden henkilöiden kotouttaminen, jotka haluavat kotoutua, täydessä 
yhteisymmärryksessä kansainvälisen yhteisön kanssa; 

 
– antaa ehdottoman etusijan sille, että luodaan tarvittavat turvalliset ja 

ihmisarvoiset olosuhteet maan sisäisten pakolaisten paluuta varten Galin alueelle 
Abhasiaan; korostaa kaikkien asianomaisten osapuolten velvollisuutta tehdä 
yhteistyötä tämän mahdollistamiseksi; 

 
– kehittää Etelä-Kaukasuksen valtioiden kanssa useamman puheenjohtajakauden 

mittaisia oikeus- ja sisäasioita koskevia yhteistyöohjelmia, joissa keskitytään 
terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden, huumekaupan, pienaseiden kaupan, 
sieppausten ja muiden sellaisten rikollisten toimintojen torjuntaan, joilla on 
huomattava yhteiskunnan tasapainoa horjuttava vaikutus ja jotka aiheuttavat 
turvattomuutta ja heikentävät valtiollisia ja sosiaalisia rakenteita; 

 
– suhtautuu myönteisesti yksittäisten jäsenvaltioiden tarjoamaan apuun 

rajatarkastusten tehostamisen, verojen keruun, tullitoiminnan sekä lahjonnan ja 
terrorismin torjunnan aloilla; Euroopan parlamentti katsoo, että liittymässä 
olevat valtiot, jotka ovat hiljattain itse käyneet läpi demokratiaan ja toimivaan 
markkinatalouteen siirtymiseen liittyvät muutokset, voivat antaa erityisen 
arvokasta apua ja neuvontaa, ja kehottaa hyödyntämään kyseistä potentiaalia; 

 
– kiinnittää Etelä-Kaukasuksen valtioiden huomion siihen, että Kioton pöytäkirjan 

joustomekanismit voivat auttaa niitä investointien ja nykyaikaistamisen 
toteuttamisessa; 

 
– muistuttaa kolmelle Etelä-Kaukasuksen tasavallalle ja erityisesti kahdenväliset 

syyttämättä jättämistä koskevat sopimukset Yhdysvaltojen kanssa tehneille 
Azerbaidžanille ja Georgialle, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
tukeminen on tärkeä osa EU:n kanssa tehtävää yhteistyötä; 

 
2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle, 

YK:lle, Etyj:lle, Euroopan neuvostolle sekä Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, 
Venäjän, Turkin ja Iranin hallituksille ja parlamenteille. 
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