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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteistiedonanto
EU:n Intia-strategian elementeistä (14 sivua) annettiin 20.11.2018 ja neuvoston
päätelmät (4 sivua) hyväksyttiin neuvostossa 10.12.2018. Elementit ja päätelmät
muodostavat yhdessä strategian. Vastaavia maa-, alue- ja teemakohtaisia (esim. AsiaEurope Connectivity) strategioita EU:lla on runsaasti, esim. Kiina-strategia kesäkaudelta
2016.
Jäsenmailla ja muilla kiinnostuneilla toimijoilla oli tilaisuus antaa vapaamuotoiset,
epäviralliset evästyksensä strategian elementtien luonnosteluun alkuvuodesta 2018, mutta
sen jälkeen Euroopan ulkoasiainhallinto ja komissio pitivät laadinnan omissa käsissään.
Jäsenmailla oli mahdollisuus kommentoida neuvoston päätelmiä.
Komission aiempi EU:n Intia-politiikkaa linjaava tiedonanto oli vuodelta 2004.
Strategia otettiin ensireaktioissa myönteisesti vastaan Intiassa. Sen toimeenpano ei vielä
ole päässyt käyntiin, mikä pääosin johtuu Intian aikatauluista. Intian huhti-toukokuun
parlamenttivaalien ja niitä edeltävän kampanjoinnin takia siirtyvät korkean poliittisen
tason tapaamiset EU:n ja Intian välillä vuoden jälkipuoliskolle. Erityisesti toivotaan
tällöin järjestyvän EU:n ja Intian seuraavan huippukokouksen (viimeksi 6.10.2017), joka
antaisi suuntaviivoja EU:n strategian toimeenpanoon Intian kanssa yhteisenä
harjoituksena.
Suomen kanta
Suomi on alusta saakka tukenut EU:n Intia-suhteen päivittämistä. Suomi osallistui
aktiivisesti omin ja yhteispaperein (non-papers) strategian elementtien
luonnosteluvaiheeseen alkuvuodesta 2018.
Kiinan aseman jatkaessa vahvistumistaan niin Aasian kuin globaaliasetelmassa on
tärkeää, että EU omistaa huomiota myös Aasian muille isoille toimijoille niiden
joukossa Intia. EU:lla on jo ajantasaiset strategisen kumppanuuden sopimukset Aasian
muiden suurmaiden kanssa.
Vaikka Intia on joiltakin osin haastava kumppani EU:lle, mikä on erityisesti ilmennyt
Intian protektionistisena suhtautumisena vapaakauppasopimusneuvottelujen
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tavoitteelliseen jatkamiseen EU:n kanssa, on EU:n pysyttävä suhteen vaalimisessa
aktiivisena osapuolena. Intiakin tarvitsee EU:ta kumppaniksi modernisaatioonsa sekä
ilmasto- ja ympäristöprioriteetteihinsa. Lisäksi Intia toivoo EU:ta tasapainottavaksi
tekijäksi Etelä-Aasian ja Intian valtameren asetelmiin.
Pääasiallinen sisältö
Strategiassa, jonka on tarkoitus kattaa seuraavat 10-15 vuotta, ehdotetaan EU:n Intiasuhteen päivittämistä muuttuneeseen maailmantilanteeseen. EU:n ja Intian vuoden 1994
yhteistyösopimus tulisi korvata strategisen kumppanuuden sopimuksella. EU tarjoutuu
Intian kumppaniksi kestävään (sustainable) modernisaatioon sekä sääntöpohjaisuuteen ja
multilateralismiin perustuvan globaalijärjestyksen vakauttamiseen, minkä ytimessä ovat
YK ja WTO. EU:lla ja Intialla tulisi olla jaettu lähestymistapa globaalihaasteisiin sekä
yhteisiä vastauksia turvallisuusuhkiin ja alueellisiin kysymyksiin.
Käytännön tasolla strategia kattaa samat alat kuin käsitelty EU:n ja Intian
huippukokousten 2016 ja 2017 asiakirjoissa. Strategia on kirjoitettu laaja-alaiseksi
yhteistyökutsuksi Intialle välttäen Intian arvostelua tai sen heikkouksien käsittelyä.
Strategian kolme pääpilaria ovat:
1) vauraus kestävän modernisaation kautta (mm. talous, kaupunkikehitys,
infrastruktuuri, ympäristö, energia, ilmasto, tiede, tutkimus ja innovaatiot, kauppa ja
investoinnit, osaajien liikkuvuus, koulutus)
2) turvallisuus ja vakaus sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen kautta (mm.
monenvälisyys, rakentaminen yhteisille arvoille, kohti yhteistä ulkopoliittista
toimintaa, turvallisuus- ja puolustusyhteistyö)
3) EU:n ja jäsenmaiden tiiviimpi yhteenpelaaminen suhteessa Intiaan (mm. koordinaatio
EU-tason ja kahdenvälisissä suhteissa, EU:n tehokkaampi julkisuusdiplomatia
Intiassa, ehdotus strategisen kumppanuussopimuksen neuvottelemisesta Intian
kanssa).
Käsittely Euroopan parlamentissa
Ei vielä tietoa, käsitelläänkö Euroopan parlamentissa.
Aiempi mietintö EU:n poliittisista suhteista Intiaan 2017/2025(ini) ei liity strategiaan.
Eduskuntakäsittely
Eduskuntaa viimeksi informoitu EU:n Intia-politiikasta liittyen EU:n ja Intian väliseen
huippukokoukseen 6.10.2017 New Delhissä E-kirjeellä UM2017-01044.
Asiakirjat
Neuvoston asiakirja 14638/18 (päätelmät); JOIN(2018) 28 final
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Ari Tasanen (ASA-40), puh. +358 295 351 704
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