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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tällä alalla
(2019/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n muut 
ihmisoikeussopimukset ja -välineet,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 8, 21 ja 23 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 artiklan,

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2016 julkaistun Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen globaalistrategian,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman 2015–
2019, jonka neuvosto hyväksyi 20. heinäkuuta 2015, ja sen kesäkuussa 2017 tehdyn 
väliarvioinnin,

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi,

– ottaa huomioon YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja kestävän kehityksen 
toimintaohjelman Agenda 2030,

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2015 julkistetun toisen sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
EU:n toimintasuunnitelman ”Sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n 
ulkosuhteiden avulla (2016–2020)”,

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
(jäljempänä ’Istanbulin yleissopimus’),

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

– ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2007 tehdyn YK:n yleissopimuksen vammaisten 
henkilöiden oikeuksista, 

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2011 annetut yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat 
YK:n suuntaviivat,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 10. ja 11. joulukuuta 2018 hyväksymän 
muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen,
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– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 17. joulukuuta 2018 vahvistaman pakolaisia 
koskevan Global Compact -aloitteen,

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta1 (yleinen tietosuoja-asetus),

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2018 annetun Euroopan neuvoston pöytäkirjan, jolla 
muutetaan yleissopimusta yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä, 

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät EU:n painopisteistä 
Yhdistyneissä kansakunnissa ja Yhdistyneiden kansakuntien 73. yleiskokouksessa,

– ottaa huomioon 17. heinäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Kansainvälisestä 
rikostuomioistuimesta Rooman perussäännön hyväksymisen 20. vuosipäivänä,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä 13 osallistuvan YK:n jäsenvaltion 
ulkoministerin tai edustajan 27. syyskuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman ”Hyviä 
ihmisoikeustarinoita” -aloitteesta,

– ottaa huomioon EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta 
maailmassa 2018,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta 
tällä alalla2, sekä aiemmat päätöslauselmansa aiheesta,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden 
loukkauksista vuonna 2018 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon Saharov-mielipiteenvapauspalkintonsa, joka myönnettiin vuonna 2018 
ukrainalaiselle elokuvaohjaajalle ja Venäjällä vangitulle poliittiselle vangille Oleg 
Sentsoville,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

A. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70-vuotisjuhlien 
aikana 2018 EU korosti ihmisoikeuksiin perustuvan maailmanjärjestyksen rakentamisen 
poliittista merkitystä ja vahvisti uudelleen olevansa syvästi ja vakaasti sitoutunut 
ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojelemiseen kaikkialla maailmassa; toteaa, että 
Euroopan parlamentti järjesti marraskuussa 2018 ensimmäisen ihmisoikeusviikkonsa, 

1 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0515.
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jonka aikana tuotiin esille ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen jälkeen 
saavutetut virstanpylväät sekä nykyiset ihmisoikeuksiin kohdistuvia haasteita;

B. toteaa, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisella julistuksella, joka on YK:n 
jäsenvaltioita ohjaavien yleismaailmallisten arvojen, periaatteiden ja normien kokoelma, 
ihmisoikeuksien suojelu asetetaan hyvän hallintotavan ytimeen; ottaa huomioon, että 
EU on ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja SEU:n 21 artiklan hengessä 
ihmisoikeuksiin perustuvia politiikkoja noudattavien toimijoiden eturintamassa ja pyrkii 
jatkuvasti puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin;

C. toteaa, että jatkuvien kahden- ja monenvälisten toimien avulla EU tuki ihmisoikeuksien 
edistämistä vuonna 2018 erityisesti vahvistamalla poliittista vuoropuhelua unionin 
ulkopuolisten maiden kanssa ja tekemällä uusia kansainvälisiä sopimuksia, kuten 
kauppa- ja talouskumppanuuksia;

D. katsoo, että EU:n sisäisen ja ulkoisen politiikan ja ulkoisen politiikan eri toimien 
keskinäistä yhtenäisyyttä on lisättävä, jos unioni haluaa toteuttaa menestyksellistä ja 
vaikuttavaa ihmisoikeuspolitiikkaa; katsoo, että suurempi johdonmukaisuus antaisi 
unionille mahdollisuuden reagoida ihmisoikeusloukkauksiin nopeammin heti niiden 
ilmettyä;

E. ottaa huomioon, että demokratiaan siirtyminen ja oikeusvaltion perustaminen tai 
vakiinnuttaminen ovat monissa maissa pitkiä ja raskaita prosesseja ja että niiden 
onnistumisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että niihin saadaan tukea ulkopuolelta 
pitkän ajan kuluessa, myös EU:lta;

Ihmisoikeudet ja demokratia: yleiset suuntaukset ja keskeiset haasteet

1. esittää syvän huolestumisensa demokratiaa ja oikeusvaltiota vastaan eri puolilla 
maailmaa vuonna 2018 tehdyistä hyökkäyksistä, jotka osoittavat, että itsevaltius on 
nousussa poliittisena hankkeena, johon kuuluvat ihmisoikeuksien laiminlyöminen, 
eriävien mielipiteiden tukahduttaminen, oikeuslaitoksen politisoituminen ja vilpillisten 
vaalien järjestäminen; katsoo, että autoritaaristen järjestelmien valtaan joutuneet maat 
ovat aiempaa haavoittuvampia epävakaudelle, konflikteille, korruptiolle ja 
väkivaltaisille ääriliikkeille; pitää myönteisenä, että samaan aikaan eräät maat ovat 
käynnistäneet rauhan- ja demokratisointiprosesseja, toteuttaneet perustuslaillisia ja 
oikeudellisia uudistuksia ja käyneet kansalaisyhteiskunnan kanssa avoimia ja julkisia 
keskusteluja, joilla on pyritty edistämään perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, 
kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen mukaan luettuna;

2. tähdentää, että kaikkien valtioiden, jotka pitävät yllä perusvapauksia demokratian 
kulmakivinä, on näytettävä esimerkkiä ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen 
perustuvien hyvän hallinnon käytäntöjen levittämisessä ympäri maailman sekä 
ihmisoikeuksien suojelemiseen tähtäävien kansainvälisten oikeudellisten välineiden 
vahvistamisessa; painottaa, että haitallisesta vaikuttamisesta aiheutuvat ongelmat 
heikentävät demokraattista hallintotapaa ja ihmisoikeuksien perustavia arvoja ja siten 
vaikeuttavat demokraattisten valtioiden myönteisiä pyrkimyksiä;

3. korostaa, että aseelliset konfliktit ovat vitsaus, joka vaatii edelleen siviiliuhreja ja 
aiheuttaa laajamittaisia pakkomuuttoja, ja että niiden yhteydessä valtiot ja muut kuin 
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valtiolliset toimijat näyttävät laiminlyövän vastuunsa noudattaa kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta; korostaa, 
että sotatilassa tai konfliktitilanteessa olevat alueet joutuvat kärsimään vakavista 
ihmisoikeusrikkomuksista, jotka ovat luonteeltaan poikkeuksellisia, joilla pyritään 
kieltämään uhrien ihmisarvo ja jotka ovat tuhoisia uhrien kannalta ja niiden tekijöiden 
ihmisarvoa alentavia; korostaa esimerkkinä seksuaalisen väkivallan käyttöä yksittäisten 
henkilöiden, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien tuhoamiseen, horjuttamiseen ja 
lannistamiseen tarkoitettuna sota-aseena;

4. tuomitsee monenvälisyyden ja sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen 
horjuttamisen, joka muodostaa vakavan haasteen ihmisoikeuksille ympäri maailman; 
uskoo vakaasti siihen, että monenvälisessä kehyksessä ja erityisesti YK:n elimissä 
yhdessä sovitut yhteiset lähestymistavat ja päätökset tarjoavat tehokkaimman keinon 
palvella ihmiskunnan etua, löytää kestäviä ratkaisuja konflikteihin ja vauhdittaa 
edistystä ihmisoikeuksien alalla;

5. pitää hyvin huolestuttavana, että niiden tapausten määrä, joissa ihmisoikeuksien 
puolustajia, erityisesti toimittajia, tutkijoita, asianajajia ja kansalaisyhteiskunnan 
aktivisteja, muun muassa ympäristönsuojelijoita ja maitaan puolustavia henkilöitä, on 
murhattu, heitä vastaan on hyökätty tai heitä on peloteltu, on lisääntynyt ympäri 
maailman ja eritoten maissa, joissa korruptio on yleistä ja oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen ja oikeudellinen valvonta on heikkoa;

6. korostaa sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien maailmanlaajuisen edistämisen 
tärkeyttä; korostaa, että vaikka asiassa on tapahtunut edistystä, naiset ja tytöt kärsivät 
edelleen syrjinnästä ja väkivallasta; painottaa, että monissa yhteiskunnissa naisilla ja 
tytöillä on edelleen vaikeuksia saada lain mukaista tasa-arvoista kohtelua, käyttää 
yhtäläisiä mahdollisuuksia saada koulutusta, terveydenhuoltopalveluja ja kunnollisia 
työpaikkoja sekä huolehtia tasapuolisesta edustuksestaan poliittisissa ja taloudellisissa 
elimissä;

7. korostaa, että ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on keskeisen tärkeää kunnioittaa ja 
edistää lapsen oikeuksia, torjua kaikkia lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön, 
laiminlyönnin, kaupan ja riiston ilmenemismuotoja, myös lapsisotilaiden käyttöä 
aseellisissa konflikteissa, sekä tarjota lapsille hoivaa ja koulutusta;

8. painottaa, että on tärkeää ottaa täysin huomioon vammaisten henkilöiden erityistarpeet; 
kehottaa EU:ta sisällyttämään vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän 
torjumisen ulkosuhde- ja kehitysapupolitiikkaansa;

9. kiinnittää huomiota etniseen alkuperään, kansallisuuteen, luokkaan, kastiin, uskontoon, 
vakaumukseen, kieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja ikään perustuvaan vainoon ja 
syrjintään, jotka ovat edelleen yleisiä monissa maissa ja monissa yhteiskunnissa; on 
vakavasti huolissaan yhä suvaitsemattomammista ja vihantäyteisistä reaktioista, jotka 
kohdistuvat tällaisten ihmisoikeusloukkausten uhreiksi joutuneisiin ihmisiin;

10. toteaa, että vuonna 2018 pakkosiirrettyjen henkilöiden määrä ylitti 70 miljoonaa 
ihmistä, joista 26 miljoonaa oli pakolaisia3;; katsoo, että sodat, konfliktit, poliittinen 

3UNHCR – Global Trends 2018 -raportti (19. kesäkuuta 2019).
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sorto, köyhyys ja puutteellinen ruokaturva, epätasainen taloudellinen kehitys ja 
ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset erityisesti maailman köyhimmissä maissa 
uhkaavat ruokkia uusia konflikteja ja lisätä väestön siirtymistä muualle;

11. painottaa, että sananvapaus ja ilmaisunvapaus sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuus 
ovat kestävien demokraattisten yhteiskuntien ytimessä; kehottaa ottamaan käyttöön 
parhaat mahdolliset suojatoimet disinformaatiokampanjoiden ja vihamielisen 
propagandan torjumiseksi kehittämällä sekä EU:n tasolla että kansainvälisellä tasolla 
oikeudellinen kehys hybridiuhkien torjumiseksi, kyber- ja informaatiosota mukaan 
luettuina;

EU:n ihmisoikeuspolitiikan tehostaminen

12. muistuttaa, että EU on sitoutunut asettamaan ihmisoikeudet ja demokratian keskeiselle 
sijalle suhteissaan kolmansien maiden kanssa; korostaa siksi, että tavoite edistää 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa kaikkialla maailmassa edellyttää, että se 
valtavirtaistetaan kaikkeen EU:n politiikkaan, jolla on ulkoinen ulottuvuus;

13. korostaa, että kauppa ja ihmisoikeudet tukevat toisiaan ja että elinkeinoelämällä on 
tärkeä rooli myönteisten kannustimien tarjoajana ihmisoikeuksien, demokratian ja 
yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi; muistuttaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa siitä, että kansainvälisissä sopimuksissa on käytettävä tehokkaasti 
ihmisoikeuslausekkeita, jotka perustuvat poliittiseen vuoropuheluun, edistyksen 
säännölliseen arviointiin ja kuulemismenettelyn soveltamiseen sopimuspuolen 
pyynnöstä; pyytää ottamaan käyttöön tehokkaat ihmisoikeuslausekkeiden 
täytäntöönpano- ja seurantamekanismit, joissa ovat mukana parlamentti, paikallinen 
kansalaisyhteiskunta ja asiaankuuluvat kansainväliset järjestöt, sekä perustamaan 
valitusmekanismin sellaisia kansalaisryhmiä ja sidosryhmiä varten, joihin 
ihmisoikeusloukkaukset kohdistuvat;

14. tukee ihmisoikeusvuoropuhelua EU:n ulkopuolisten maiden kanssa keskeisenä 
välineenä kahdenvälisessä kanssakäymisessä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa yhdistämään 
voimansa ihmisoikeuksien ja niihin liittyvien velvoitteiden käsittelemiseksi 
vuoropuheluissa ja neuvotteluissa kaikilla politiikan ja talouden aloilla EU:n 
ulkopuolisten maiden hallitusten kanssa ihmisoikeusvuoropuhelujen vaikutusten 
tehostamiseksi;

15. tukee voimakkaasti ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan työtä 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi maailmassa; korostaa unionin 
erityisedustajan toimeksiannon mukaista tärkeää tavoitetta parantaa unionin tehokkuutta 
tällä alalla;

Ratkaisujen kehittäminen ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi ja suojelemiseksi

Demokraattinen hallinto ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien parantaminen

16. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita seuraamaan edelleen tiiviisti kehitystä, joka vaikuttaa 
kielteisesti hallintoon ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksiin 
maailmanlaajuisesti, ja vastaamaan järjestelmällisesti kaikilla asianmukaisilla keinoilla 
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autoritaaristen hallitusten johdolla toteutettuihin toimiin ja lainsäädännön muutoksiin, 
joilla pyritään heikentämään demokraattisiin perusperiaatteisiin nojautuvaa hallintoa ja 
kaventamaan kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia; katsoo, että komission, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon ja parlamentin välistä synergiaa olisi vahvistettava tässä 
asiassa;

EU:n lähestymistapa konflikteihin ja vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista

17. korostaa ihmisoikeusloukkausten lisääntymisen ja laajalle levinneen 
rankaisemattomuuden ja vastuun puuttumisen välistä yhteyttä alueilla ja maissa, joita 
konfliktit ravistelevat, tai siellä, missä esiintyy poliittisin perustein tapahtuvaa 
pelottelua, syrjintää, häirintää ja väkivaltaa, ihmisryöstöjä, väkivaltaisia poliisitoimia, 
mielivaltaisia pidätyksiä ja kidutustapauksia;

18. suhtautuu myönteisesti EU:n pyrkimyksiin edistää Rooman perussäännön 
maailmanlaajuista soveltamista vuonna 2018, jolloin juhlittiin sen hyväksymisen 
20. vuosipäivää, ja vahvistaa horjumattoman tukensa kansainväliselle 
rikostuomioistuimelle; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
selvittämään keinoja ja esittämään uusia välineitä, joilla voidaan auttaa kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten 
uhreja saamaan kansainvälistä oikeussuojaa, hyvitystä ja korvauksia;

19. suhtautuu myönteisesti neuvostossa käytyihin alustaviin keskusteluihin EU:n 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan pakotemekanismin eli niin kutsutun ”Magnitskin 
listan” perustamisesta, jotta vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin osallistuneille henkilöille 
voidaan määrätä kohdennettuja pakotteita;

Ihmisoikeuksien puolustajat

20. korostaa, että ihmisoikeuksien puolustajat tekevät henkensä uhalla korvaamatonta ja 
olennaista työtä; suosittaa vahvistamaan EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä, jotta ne voivat antaa jatkuvaa tukea ihmisoikeuksien puolustajille; arvostaa 
”ProtectDefenders.eu” -mekanismia, joka on perustettu vakavassa vaarassa olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseksi; kehottaa neuvostoa ja komissiota 
ottamaan käyttöön erityisen koordinoidun menettelyn viisumien myöntämiseksi 
ihmisoikeuksien puolustajille; kehottaa komissiota hyödyntämään täysimääräisesti 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) 
rahoituskapasiteettia ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseksi;

Sukupuolten tasa-arvo

21. tukee voimakkaasti EU:n strategista sitoutumista sukupuolten tasa-arvoon ja sen 
jatkuvia pyrkimyksiä parantaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeustilannetta vuoden 2030 
kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti; kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa edistämään edelleen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien parantamista tekemällä tiivistä yhteistyötä kansainvälisten 
järjestöjen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotta voidaan kehittää ja panna 
täytäntöön sukupuolten tasa-arvoa koskevia uusia oikeudellisia kehyksiä ja poistaa 
naisiin ja tyttöihin kohdistuvat haitalliset käytännöt, kuten lapsiavioliitot ja naisten 
sukuelinten silpominen;
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Lapsen oikeudet

22. edellyttää unionilta uusia aloitteita, joilla ehkäistään ja torjutaan lasten hyväksikäyttöä 
maailmassa, kuntoutetaan konfliktista kärsiviä lapsia ja tarjotaan heille suojattu 
ympäristö, jossa hoito ja koulutus ovat keskeisessä asemassa; kehottaa EU:ta 
käynnistämään kansainvälisen liikkeen lapsen oikeuksien puolustamiseksi muun muassa 
järjestämällä lasten suojelua epävakaissa ympäristöissä käsittelevä kansainvälinen 
konferenssi;

Vammaisten oikeudet 

23. panee tyytyväisenä merkille vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen ratifioinnit; korostaa jälleen, että sekä EU:n jäsenvaltioiden että 
unionin toimielinten on huolehdittava sen tehokkaasta täytäntöönpanosta; korostaa 
erityisesti tarvetta valtavirtaistaa uskottavasti yleisen esteettömyyden periaate ja 
varmistaa kaikki vammaisten henkilöiden oikeudet kaikissa EU:n asiaankuuluvissa 
politiikkatoimissa;

Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus

24. kehottaa komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita tehostamaan 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen liittyvää työtään ja käynnistämään uskontojen 
välisen vuoropuhelun valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan ja uskonnollisten ryhmien 
edustajien kanssa, jotta voidaan estää ihmisten ajatuksiin, omaantuntoon, uskontoon tai 
vakaumukseen perustuva väkivalta ja syrjintä; kehottaa EU:ta jatkamaan liittoutumien 
muodostamista ja tehostamaan yhteistyötä monien maiden ja alueellisten järjestöjen 
kanssa, jotta saadaan aikaan myönteinen muutos uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen 
liittyvissä asioissa; muistuttaa neuvostoa ja komissiota siitä, että on tarpeen tukea 
asianmukaisesti uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämisestä EU:n ulkopuolella 
vastaavan erityislähettilään institutionaalista toimeksiantoa, valmiuksia ja tehtäviä;

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

25. vahvistaa, että kaikkien yritysten, riippumatta siitä, toimivatko ne kotimaassaan vai yli 
rajojen, on noudatettava toiminnassaan täysimääräisesti kansainvälisiä 
ihmisoikeusnormeja; korostaa, että on luotava väline, jolla säännellään monikansallisten 
yhtiöiden ja muiden yritysten toimintaa kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä; 
muistuttaa kaikkia maita, että niiden on pantava täytäntöön yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat, ja kehottaa niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka 
eivät ole vielä hyväksyneet yritystoimintaa koskevia kansallisia toimintasuunnitelmia, 
hyväksymään ne mahdollisimman pian;

26. suhtautuu myönteisesti GSP+ -tullietuusjärjestelmään keinona vauhdittaa 
ihmisoikeuksia ja työnormeja koskevien 27 keskeisen kansainvälisen sopimuksen 
tehokasta täytäntöönpanoa; toteaa, että globaalit arvoketjut vaikuttavat osaltaan 
keskeisten kansainvälisten työ-, ympäristö- ja sosiaalinormien parantamiseen ja 
tarjoavat mahdollisuuden kestävään edistykseen etenkin kehitysmaissa;

Uudet teknologiat ja ihmisoikeudet
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27. korostaa, että on tärkeää laatia EU:n strategia, jolla uudet teknologiat, kuten tekoäly, 
saadaan palvelemaan ihmisiä, puututaan uusien teknologioiden ihmisoikeuksille 
mahdollisesti tuottamaan uhkaan, mukaan lukien joukkovalvonta, valeuutiset, 
disinformaatio ja tekoälyn väärinkäyttö, ja löydetään oikea tasapaino ihmisoikeuksien ja 
muiden perusteltujen näkökohtien, kuten turvallisuuden tai rikollisuuden, terrorismin ja 
ääriliikkeiden torjunnan välillä;

Muuttajat ja pakolaiset

28. korostaa, että muuttovirtojen perimmäisiin syihin, kuten sotiin, konflikteihin, vainoon, 
laittoman maahanmuuton verkostoihin, ihmiskauppaan, salakuljetukseen ja 
ilmastonmuutokseen, on puututtava kiireellisesti; kehottaa käsittelemään pakolaiskriisin 
ulkoista ulottuvuutta, esimerkiksi löytämään kestäviä ratkaisuja konflikteihin, 
kehittämällä yhteistyötä ja luomalla kumppanuuksia asianomaisten kolmansien maiden 
kanssa; korostaa, että muuttoliikettä ja pakolaisia koskevien Global Compact 
-aloitteiden täytäntöönpanon on näin ollen kuljettava käsi kädessä strategisissa 
kehitystavoitteissa määritellyn YK:n vuoden 2030 toimintaohjelman täytäntöönpanon ja 
kehitysmaihin tehtävien investointien lisäämisen kanssa;

Demokratiatuki 

29. korostaa, että unionin olisi jatkossakin tuettava aktiivisesti demokraattisten ja toimivien 
ihmisoikeuselinten ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa demokratiakehityksen 
edistämiseksi; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille eurooppalaisen 
demokratiarahaston johdonmukaisen sitoutumisen EU:n itäisten ja eteläisten 
naapurimaiden demokratiakehityksen ja perusoikeuksien ja -vapauksien edistämiseen; 
muistuttaa, että demokratiaan siirtymisestä laajentumis- ja naapuruuspolitiikan 
yhteydessä saadut kokemukset ja opit voisivat auttaa määrittelemään parhaita 
käytäntöjä, joilla voitaisiin tukea ja lujittaa maailman muita 
demokratisoitumisprosesseja;

30. panee taas tyytyväisenä merkille, että EU on jatkanut vaaliprosessien tukemista ja 
vaaliavun ja -tuen antamista paikallisille tarkkailijoille; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä Euroopan parlamentin demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän työtä ja 
tukee sitä täysin; muistuttaa, että on tärkeää seurata asianmukaisesti 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien raportteja ja suosituksia, sillä näin voidaan tehostaa niiden 
vaikutusta ja lujittaa EU:n tukea asianomaisten maiden demokraattisille normeille;

°

° °

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n 
pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 74. istunnon puheenjohtajalle, YK:n 
ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä EU:n 
edustustojen päälliköille.


