
 

 

 

 
 

 

Viides itäisen kumppanuuden huippukokous Brysselissä 

Itäistä kumppanuutta koskevat myytit 
 

VÄITE 1 
 

 

Osallistuminen itäiseen kumppanuuteen johtaa EU-jäsenyyteen 
EI PIDÄ PAIKKAANSA: Itäistä kumppanuutta koskeva aloite ei ole sama asia kuin EU:hun liittymisprosessi. 
Itäisen kumppanuuden tavoitteena on luoda yhteinen alue, jolle on yhteistä demokratia, vauraus, vakaus ja 
lisääntynyt yhteistyö. Itäistä kumppanuutta koskeva aloite tarjoaa osallistavan kehyksen, jonka puitteissa 
Euroopan unionin jäsenmaat sekä Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldovan tasavalta ja Ukraina 
voivat tehdä yhteistyötä erityisesti seuraavilla aloilla: 1) talouskehitys ja markkinamahdollisuudet, 2) 
instituutioiden ja hyvän hallintotavan lujittaminen, 3) yhteenliitettävyys, energiatehokkuus, ympäristö ja 
ilmastonmuutos sekä 4) liikkuvuus ja ihmisten väliset yhteydet. Jokaisella maalla on vapaus valita 
tavoitetasonsa ja tulokset, joita se haluaa saavuttaa suhteissaan Euroopan unioniin. 
 
 

VÄITE 2 
 

 

EU suunnitteli itäistä kumppanuutta koskevan aloitteen Venäjän 
provosoimiseksi 
EI PIDÄ PAIKKAANSA: Itäinen kumppanuus ei kohdistu mitään maata vastaan; se on molemminpuolisesti 
hyödyllinen ja rakentava foorumi, jonka avulla alueen maat voivat halutessaan luoda läheisempiä suhteita 
EU:hun. EU ei vaadi kumppaneitaan tekemään valintaa EU:n tai muiden maiden välillä. EU kannattaa hyviä 
naapuruussuhteita. Itäisessä kumppanuudessa otetaan huomioon kunkin kumppanimaan yksilölliset pyrkimykset 
ja tavoitteet.  
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VÄITE 3 
 

 

Itäinen kumppanuus luo epätasapainoa tai johtaa vallanvaihdokseen  
EI PIDÄ PAIKKAANSA: Itäisen kumppanuuden muutosvoimaisella ohjelmalla pyritään saamaan aikaan 
myönteisiä muutoksia Euroopan unionin ja itäisen kumppanuuden maiden kansalaisten elämässä. Yksi 
tärkeimmistä keinoista saavuttaa tämä on sisällyttää demokraattiset säännöt ja periaatteet kaikkeen toimintaan 
ja edistää niitä. EU ei aseta kumppanimaille minkäänlaisia velvoitteita toteuttaa toimia tai ohjelmia. Yhteistyön 
yleisenä tavoitteena on luoda yhteinen alue, jolle on yhteistä demokratia, vauraus ja vakaus kunkin yksittäisen 
maan pyrkimyksiä vastaavasti. 
 
 

VÄITE 4 
 

 

Kumppanimaiden on pakko noudattaa itäisen kumppanuuden asialistaa, 
vaikkeivät ne haluaisi 
EI PIDÄ PAIKKAANSA: Itäinen kumppanuus on Euroopan unionin ja kuuden kumppanimaan yhteinen aloite. 
Maat voivat valita, missä määrin ja kuinka tavoitteellisesti ne haluavat noudattaa asialistaa. EU ei velvoita 
kumppanimaita toteuttamaan uudistusohjelmia eikä omaksumaan asettamiaan arvoja. Päinvastoin 
kumppanimaat valitsevat, haluavatko ne mukautua EU:n normeihin. Tämä tapahtuu esimerkiksi niin, että maat 
ottavat käyttöön avoimia ja vastuuvelvollisia hallintorakenteita ja yhdenmukaistavat liiketoiminnan standardeja, 
jolloin osapuolet hyötyvät molemminpuolisista kaupankäyntimahdollisuuksista. 

 
 

VÄITE 5 
 

 

EU:n varoja menee hukkaan korruption takia 
EI PIDÄ PAIKKAANSA: EU:n varoihin sovelletaan aina tiukkoja valvonta- ja raportointimenettelyitä. Lisäksi 
korruptiosta kärsivät eniten tavalliset ihmiset, ja siksi yksi tärkeimmistä prioriteeteista, joita EU kannattaa, on 
korruption torjuminen kumppanimaissa: oikeuslaitoksen uudistaminen, perustuslaki- ja vaaliuudistukset, 
liiketoimintailmaston yleinen parantaminen ja julkishallinnon uudistaminen. Näiden uudistusten tukeminen on 
EU:n kansalaisten ja kumppanimaiden kansalaisten etujen mukaista, ja niiden avulla pyritään vakiinnuttamaan 
oikeudenmukainen järjestelmä, jossa keskinäinen valvonta toimii. 
 
 

VÄITE 6 
 

 

Itäinen kumppanuus on mahdollistanut massamuuton näistä maista 
Euroopan unioniin 
EI PIDÄ PAIKKAANSA: Euroopan unioni on tehnyt sopimukset Georgian, Moldovan tasavallan ja Ukrainan 
kanssa. Näiden sopimusten nojalla kansalaiset, joilla on biometrinen passi, voivat matkustaa Schengen-alueelle 
ilman viisumia ja oleskella siellä 90 päivän ajan minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Schengen-alueelle 
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tulemisen syynä voi olla matkailu, vierailu sukulaisten tai ystävien luona tai liiketoiminnan harjoittaminen, mutta 
ei työnteko. Viisumimenettelyjen helpottamissopimukset on tehty Armenian ja Azerbaidžanin kanssa. Viisumi siis 
vaaditaan yhä, mutta kansalaisten on hallinnollisesti helpompaa matkustaa Schengen-alueelle. Näihin 
sopimuksiin on liitetty takaisinottosopimukset, joissa vahvistetaan menettelyt laittomien maahanmuuttajien 
palauttamiseksi kotimaihinsa. Menettelyt koskevat myös rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä. EU:n ulkorajan 
ylittävien henkilöiden tiedot tarkastetaan järjestelmällisesti asiaankuuluvista tietokannoista. Näin varmistetaan, 
että he eivät muodosta uhkaa yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle. 
Tietokantoihin kuuluvat Schengenin tietojärjestelmä sekä Interpolin varastettujen ja kadonneiden 
matkustusasiakirjojen tietokanta. Frontexin eli Euroopan raja- ja merivartioviraston toteuttamalla hankkeella 
pyritään vahvistamaan rajaturvallisuutta kaikissa kuudessa kumppanimaassa. Asiaankuuluville viranomaisille 
annetaan räätälöityä koulutusta, jolla niitä autetaan parantamaan turvallisuutta, suojelemaan haavoittuvia 
henkilöitä (esim. turvapaikanhakijoita ja ihmiskaupan uhreja), estämään rajatylittävää rikollisuutta ja 
vähentämään korruptiota. 
 
 

VÄITE 7 
 

 

Vapaakauppa johtaa epäoikeudenmukaiseen kilpailuun, kun kumppanimaiden 
tuotteita virtaa EU:n markkinoille ja työvoima on halvempaa  
EI PIDÄ PAIKKAANSA: EU:n ja kumppanimaiden kauppasuhteet hyödyttävät molempia osapuolia. Itäisen 
kumppanuuden maat tarjoavat eurooppalaisille yrityksille uusia markkinoita ja kuluttajia. Toisaalta pitkälle 
menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tuovat näiden maiden 
kansalaisten ulottuville suuremman tuotevalikoiman sekä laadukkaampia ja turvallisempia tuotteita tiukempien 
kuluttajansuojanormien ansiosta. EU:n vienti kuuteen kumppanimaahan on lähes kaksinkertaistunut 
16,3 miljardista eurosta vuonna 2004 30 miljardiin euroon vuonna 2016. Vuoden 2017 ensimmäisten kahdeksan 
kuukauden luvut näyttävät myös lupaavilta: kahdenvälinen kauppa on selvästi lisääntynyt kaikissa kuudessa 
maassa. Tullivalvonta EU:n ulkorajoilla merkitsee sitä, että tuontituotteiden on edelleen oltava EU:n normien ja 
vaatimusten mukaisia. EU voi myös ryhtyä toimenpiteisiin, jos EU:ssa sijaitseva elinkeinoelämän toimija tekee 
valituksen vahingosta, jota aiheutuu epäoikeudenmukaisista käytännöistä, kuten polkumyynnistä tai valtiontuista. 
 
 

VÄITE 8 
 

 

Itäisen kumppanuuden varjolla EU tekee yhteistyötä sellaisten johtajien 
kanssa, jotka eivät kunnioita demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
EI PIDÄ PAIKKAANSA: Euroopan unionin perustana ovat demokraattiset periaatteet ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen. Se on näiden arvojen puolestapuhuja ja puolustaja niin Euroopan unionin sisällä kuin sen 
ulkopuolella. Itäisen kumppanuuden lisäarvona on, että se tarjoaa foorumin, jossa Euroopan unionin jäsenmaat 
ja kuusi kumppanimaata voivat kokoontua vaihtamaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Vahvempi hallinto, 
johon kuuluu myös instituutioiden vahvistaminen ja hyvä hallintotapa, on yksi itäisen kumppanuuden 
prioriteettialoista. Itäinen kumppanuus on monenvälinen kehys. Sen lisäksi Euroopan unionilla on myös vahvat 
kahdenväliset suhteet kunkin yksittäisen maan kanssa. EU käsittelee demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä 
kysymyksiä niiden kanssa pidettävissä vuotuisissa vuoropuheluissa näistä asioista. 
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VÄITE 9 
 

 

Jäsenyys itäisessä kumppanuudessa merkitsee, että kyseiset maat eivät voi 
olla jäseninä Euraasian talousunionissa 
EI PIDÄ PAIKKAANSA: Osallistuminen itäistä kumppanuutta koskevaan aloitteeseen ei sulje pois jäsenyyttä 
Euraasian talousunionissa. Esimerkiksi Armenia ja Valko-Venäjä ovat mukana molemmissa. EU kannattaa 
alueellista yhdentymistä kaikkialla maailmassa. Sen kannatus perustuu kuitenkin kansainvälisen oikeuden, myös 
kansainvälisten rajojen, kunnioittamiseen ja osallistuvien maiden valinnanvapauteen. Euroopan unionin yhteistyö 
Euraasian talousunionin kanssa puolestaan on mahdollista, jos EU:n jäsenmaat niin päättävät ja edellyttäen, 
että Minskin sopimukset pannaan täytäntöön. 
 
 

VÄITE 10 
 

 

EU:n kansalaisille ei ole hyötyä itäisestä kumppanuudesta 
EI PIDÄ PAIKKAANSA: Vakaat, turvalliset ja vauraat maat EU:n lähialueilla ovat EU:n oman vakauden, 
turvallisuuden ja vaurauden kannalta oleellisia, ja tästä koituu välitöntä hyötyä EU:n kansalaisille. Itäisen 
kumppanuuden tavoitteena on luoda alue, jolle tällaiset ominaisuudet ovat leimallisia. Lisäksi itäinen 
kumppanuus avaa uusia markkinoita ja tuo uusia kuluttajia yrityksille molemmin puolin, erityisesti pitkälle 
menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet sisältävien assosiaatiosopimusten allekirjoittamisen kautta. 
Tällaisten sopimusten nojalla alueiden maantieteelliset merkinnät sekä EU:n kansalaisten ja yritysten henkinen 
omaisuus ovat suojeltuja. Muita itäisestä kumppanuudesta ja läheisistä suhteista itäisiin naapureihimme 
koituvia etuja, etenkin nuorille, ovat lisääntyneet matkailu ja vaihtomahdollisuudet (esimerkiksi Erasmus+-
ohjelma ja itäisen kumppanuuden nuorisofoorumi). Euroopan unioni tukee myös riippumattomia 
tiedotusvälineitä itäisen kumppanuuden maissa, sillä kriittinen ja vapaa mediaympäristö on ratkaisevan tärkeä 
demokratialle, joka puolestaan edistää vakautta EU:n naapurustossa. 

 

 

 

 

 

Learn more about the 5th Eastern Partnership summit 

http://www.erasmusprogramme.com/
http://www.erasmusprogramme.com/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/28893/young-people-eu-and-its-eastern-partners-make-their-voices-heard-how-shape-future-youth_en
http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-summit/2017/11/24/

