
EU julkisti Euroopan naapuruus-
politiikan (ENP) uudistusehdotuk-
sen useiden viivästysten jälkeen 25. 
toukokuuta. ENP sai alkunsa vuon-
na 2004 tavoitteenaan levittää EU:n 
hallintotapaa unionin rajojen ulko-
puolelle. Itäisen Keski-Euroopan 
siirtymäkausi oli tuolloin juuri hui-
pentunut EU:n laajentumiseen. Me-
nestyksen innoittamana unioni pyrki 
levittämään eurooppalaista mallia 
yhä laajemmalle ja muuttamaan naa-
purinsa enemmän itsensä kaltaisiksi: 
vakaiksi, vauraiksi, demokraattises-
ti valittujen johtajien hallitsemiksi 
 oikeusvaltioiksi.

Käytännössä ENP:llä ei ole ollut 
paljoakaan tekemistä naapuruston 
poliittisen kehityksen kanssa. EU on 
jossain määrin onnistunut tukemaan 
poliittisia ja taloudellisia uudistuksia 
niissä maissa, jotka ovat itse valin-
neet uudistusten tien, kuten Moldo-
vassa tai (rajoitetummassa määrin) 
Marokossa. Yleisesti ottaen naapu-
rusto ei ole kuitenkaan muuttunut 
demokraattisemmaksi eikä vakaam-
maksi.

Tuore ENP-ehdotus osoittaa, että 
EU pystyy vain reagoimaan naapuri-
maidensa tapahtumiin, mutta ei toi-
mimaan suunnannäyttäjänä.  Unionin 
pääasiallinen vastaus ”arabikevää-
seen” on se, että ENP pyrkii nyt 
avoimemmin ja aktiivisemmin edis-
tämään demokratiaa. Uuden lähes-

tymistavan iskulause on ”enemmällä 
enemmän” (more for more): maat, 
jotka kehittyvät kohti demokratiaa ja 
oikeusvaltiota, saavat edistyksestään 
palkinnoksi enemmän tukea ja lähei-
semmät suhteet EU:n kanssa. 

Kunkin maan sisältä nousevien 
demokratiapyrkimysten tukeminen 
onkin oikea painopiste, johon panos-
tamalla EU kaikkein todennäköisim-
min saavuttaa myönteisiä tuloksia. 
Uuden lähestymistavan ongelma on 
se, että se pohjautuu oletukseen, että 
naapuruston kehityssuunta kulkee 
kohti demokratiaa. Naapurustossa 
ovat kuitenkin yhä enemmistössä 
autoritaariset tai puoliautoritaariset 
maat, joissa on vain vähän tai ei lain-
kaan kiinnostusta ryhtyä demokraat-
tisiin uudistuksiin. Tämä tosiasia 
tuskin muuttuu lähivuosina, vaikka 
Tunisia, Egypti tai muut arabimaat 
onnistuisivat kehittymään kohti de-
mokratiaa – mikä on sinänsä hyvin 
epävarmaa.

EU:n haasteena on välttää niiden 
maiden eristäminen, jotka eivät ole 
kiinnostuneet ENP:n tarjouksesta. 
Vaikutusvaltaa uudistushaluttomiin 
maihin ei kasvateta karsimalla suh-
teita niihin – pikemminkin päinvas-
toin. Uusittu ENP lupaa esimerkiksi 
vapaampaa ihmisten liikkuvuutta 
niille maille, joissa toteutetaan de-
mokraattisia uudistuksia. Tämä on 
epäreilu rangaistus autoritaarisesti 

johdettujen maiden kansalaisia koh-
taan eikä lisää demokratiakehityksen 
todennäköisyyttä. 

ENP-ehdotukseen sisältyy myös 
(epäilemättä tarkoituksenmukai-
sen) epämääräinen muotoilu, jonka 
mukaan kauppasuhteiden tiivistämi-
sen ehtona tulee olemaan ”riittävä 
edistys kohti yhteisiä arvoja ja peri-
aatteita”. Tätä ehtoa tuskin tullaan 
johdonmukaisesti noudattamaan 
käytännössä, ja siitä saattaa koitua 
EU:n demokratiatavoitteille enem-
män harmia kuin hyötyä.

Ongelmana on myös se, että EU:n 
naapureille tarjoamat kannustimet 
ovat heikkoja. Kolme merkittävintä  

”porkkanaa” – rahallinen tuki, kaup-
pasuhteet ja ihmisten liikkuvuus 

– ovat sinänsä houkuttelevia, mutta 
niitä on tarjolla niin vähäisessä mää-
rin että niiden vaikutus jää väistä-
mättä pieneksi. Nykyisenä tiukan 
budjettikurin aikana on vaikea 
kasvattaa ENP:n budjettia. Komissio  
on kylläkin päättänyt 1,2 miljardin  
lisärahoituksesta naapurustolle seu-
raavina vuosina, mutta suhteessa 
naapurimaiden määrään ja haastei-
den mittavuuteen tämä ei ole paljon.

Vielä huolestuttavampaa on kui-
tenkin EU:n sisäänpäin kääntyminen 
ja protektionismi. Jäsenmailla ei ole 
poliittista tahtoa lisätä aidosti avoi-
muutta naapurimaiden kansalaisille 
ja tuotteille – jopa avoimuus EU:n 
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sisällä on joutunut uhatuksi. Kaiken 
kaikkiaan EU ei pysty vastaamaan 
naapurimaiden odotuksiin ja tarpei-
siin.

ENP:n sopeuttaminen EU:n ulko-
politiikan uusiin rakenteisiin olisi ol-
lut vaikea tehtävä ilman eteläisen Vä-
limeren järisyttävää muutos aaltoakin. 
On jokseenkin outoa, että ENP ei 
siirtynyt uuden ulkosuhdehallinnon 
tehtäviin, vaan säilyi komission vas-
tuulla. Barroson toisessa komissiossa 
naapurusto siirrettiin osaksi laajen-
tumiskomissaarin salkkua, mikä on 
looginen valinta, sillä ENP pitkälti 
kopioi EU:n suhteita jäsenehdokkai-
siin.

ENP ja laajentuminen pidetään 
kuitenkin poliittisesti tiukasti eril-
lään. Monet naapuruston kriisit ja 
haasteet vaativat enemmänkin diplo-
maattista kuin teknokraattista lähes-
tymistapaa. EU:n on syytä varautua 
siihen, että poliittinen epävakaus ja 
massaprotestit naapurimaissa jatku-
vat samalla kun ratkaisemattomat 
konfliktit pitkittyvät entisestään. 

Tuore ENP-ehdotus on Euroopan 
komission ja ulkosuhteiden korkean 
edustajan yhteinen tuotos, joka pyr-
kii yhdistämään komission tekno-
kraattisen otteen ja ulkosuhdehallin-
non poliittisen ja diplomaattisen työn 
toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. 
Tämä edellyttää komission ja ulko-
suhdehallinnon tiivistä yhteistyötä, 

joka on lähtenyt käyntiin kangerrel-
len.

Arabikevät voimisti EU:n sisäistä 
kilpailua itäisen ja eteläisen naapu-
ruston puolestapuhujien välillä. 
Uusittu ENP tuo nämä kaksi ulottu-
vuutta kuitenkin lähemmäksi kuin 
koskaan. Erilliset alueelliset kump-
panuudet idän ja etelän suunnalla 
säilyvät, mutta ennen kaikkea pa-
nostetaan kahdenkeskeisiin suh-
teisiin, jotka voivat saada eri muo-
toja, pohjautuen kuitenkin kaikille 
yhtäläisiin kriteereihin ja kannusti-
miin. Tämä motivoi uudistushalui-
sia kumppaneita ja auttaa estämään 
EU:n jakautumista.
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