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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 66. istunnosta
(2011/2030(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Alexander Graf Lambsdorffin ALDE-ryhmän puolesta esittämän 
ehdotuksen suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin painopisteistä Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen 66. istunnossa (B7-0072/2010),

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 antamansa suosituksen neuvostolle Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen 65. istunnosta1,

– ottaa huomioon neuvoston 25. toukokuuta 20102 vahvistamat Euroopan unionin 
painopisteet YK:n yleiskokouksen 65. istuntoa varten,

– ottaa huomioon YK:n uuden tasa-arvoyksikön (YK:n sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan lisäämistä edistävä yksikkö, UN Women),

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 65. istunnon, erityisesti sen 
päätöslauselmat kansainvälisestä humanitaarisesta yhteistyöstä luonnonkatastrofeissa –
hätäavusta kehitykseen3, Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta4, Korean 
demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteesta5, demokraattisen ja tasa-arvoisen 
kansainvälisen järjestyksen edistämisestä6, rauhan edistämisestä välttämättömänä ehtona 
kaikkien ihmisoikeuksien täysimääräiselle toteutumiselle7, kansainvälisen yhteistyön 
tehostamisesta ihmisoikeuksien alalla8, operatiivisista toimista YK-järjestelmän 
kehittämiseksi9, YK:n roolista kehityksen edistämisessä globalisaation ja keskinäisen 
riippuvuuden oloissa10, pyrkimisestä uuteen kansainväliseen talousjärjestykseen11, YK:n, 
kansallisten parlamenttien ja parlamenttien välisen liiton välisestä yhteistyöstä12, YK:sta
globaalissa hallinnossa13, "Kohti ydinaseetonta maailmaa: ydinaseriisuntavelvoitteiden 
täytäntöönpanon nopeuttaminen"14, YK:n rauhanrakentamisjärjestelmän uudistaminen15, 
'Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development Goals'16,

                                               
1 EUVL C 4 E, 7.1.2011.
2 Euroopan unionin neuvosto, 10170/10.
3 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/264.
4 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/226.
5 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/225.
6 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/223.
7 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/222.
8 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/218.
9 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/177.
10 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/168.
11 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/167.
12 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/123.
13 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/94.
14 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/59.
15 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/7.
16 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/1.
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– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmaluonnoksen 
Euroopan unionin osallistumisesta YK:n toimintaan1,

– ottaa huomioon ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2010 tarkistuskonferenssin ja 
vuosituhattavoitteiden, rauhanrakentamiskomission sekä ihmisoikeusneuvoston arvioinnit,

– ottaa huomioon EU:n ja Afrikan strategisen kumppanuuden tulevaisuudesta kolmannen 
EU:n ja Afrikan huippukokouksen jälkeen 15. joulukuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman2,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Cancúnin 
ilmastonmuutoskonferenssista (COP16)3,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevän 
päätöslauselman 1325 (2000) kymmenvuotispäivästä 25. marraskuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman4,

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman 
siviili-sotilasyhteistyöstä sekä siviili-sotilasvoimavarojen kehittämisestä5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdan ja 97 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan 
lausunnon (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että kansainvälinen järjestys on oleellisesti muuttumassa, mikä haastaa 
EU:n toimimaan aktiivisemmin nykyisten ja nousevien maailmanvaltojen sekä myös 
kahdenvälisten ja monenvälisten kumppanien kanssa, jotta voidaan edistää tehokkaita 
ratkaisuja EU:n kansalaisia ja koko maailmaa vaivaaviin yhteisiin ongelmiin,

B. ottaa huomioon, että EU:n olisi oltava aktiivisesti mukana rakentamassa YK:ta, joka voisi 
tehokkaasti myötävaikuttaa maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja turvallisuuteen 
sekä oikeusvaltioon perustuvaan kansainväliseen järjestykseen; ottaa huomioon, että 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti EU on sitoutunut 
virallisesti tehokkaaseen monenväliseen järjestelmään, jonka ytimessä on YK, joka on 
keskeisessä asemassa kun vastataan maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja kaikille tarkoitettuun turvallisuuteen ja kehitykseen,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella perustettiin uusia pysyviä rakenteita EU:n 
ulkoiseen edustukseen ja sen seurauksena uusien EU:n edustajien on määrä ottaa 
hoitaakseen EU:n kiertävän puheenjohtajavaltion aiemmin hoitamia tehtäviä,

D. ottaa huomioon, että maailmanlaajuiset kumppanuudet edistävät yhteisesti määriteltyjen 
maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamista; ottaa huomioon, että Euroopan unioni on 

                                               
1 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/64/L.67.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0482.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0442.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0439.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0419.
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maailman merkittävin kehitysavun antaja ja YK:lle keskeinen kumppani kaikilla kolmella 
YK:n toiminnan osa-alueella, myös kriiseissä ja kriisin jälkeisissä tilanteissa; ottaa 
huomioon, että luja ja vakaa EU:n ja YK:n kumppanuus on olennaista YK:n toiminnan 
kannalta ja ratkaisevan tärkeä EU:n asemalle maailmanlaajuisena toimijana,

E. toteaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisen olisi merkittävästi edistettävä 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 ja 1820 täytäntöönpanoa sekä sisäisen 
rakenteen että ulkoisten toimien ja toimintalinjojen osalta,

F. ottaa huomioon, että tehostettu terrorismin torjunta maailmassa on lisännyt tarvetta
turvallisuuskysymysten käsittelyyn ihmisoikeuksia samalla kunnioittaen,

1. esittää neuvostolle seuraavat suositukset:

Euroopan unioni Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä

a) on edistettävä toimivaa monenkeskisyyttä unionin keskeisenä kysymyksenä ja 
vahvistettava EU:n johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä globaalina toimijana YK:ssa 
muun muassa vähentämällä EU:n sisäisiä neuvotteluita YK-asioissa ja siirtymällä 
edistämään laajemmin useita asioita, jotta EU voi edistää menestyksekkäästi 
YK-tavoitteitaan ja täyttää YK:n jäsenten sen toimintakyvylle asettamat odotukset; 
on parannettava johdonmukaisuutta sekä YK:n järjestelmän sisällä että EU:n 
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kantojen välillä, 
jotta voidaan maksimoida Lissabonin sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet EU:n 
vaikutusvallan vahvistamiseksi käyttämällä koordinoidulla ja strategisella tavalla 
erilaisia (EU:n ja jäsenvaltioiden) toimintaväyliä;

b) on toteutettava tarvittavat järjestelyt, jotta EU voi osallistua tehokkaasti YK:n 
yleiskokouksen työhön YK:n jäsenvaltioiden kanssa käytävän perinpohjaisen 
keskustelun perusteella YK:n peruskirjan ja YK:n hallitustenvälisen luonteen 
mukaisesti ja siten, että EU säilyttää samalla tarkkailijan asemansa YK:ssa ja jotta 
EU:n uudet edustajat voisivat puhua tehokkaasti ja oikea-aikaisesti 
maailmanlaajuisista asioista EU-sopimuksen 18 ja 47 artiklan mukaisesti; on 
uudistettava EU:n sitoumus siitä, että YK on EU:n ulkopolitiikan keskiössä, ja 
toistettava EU:n kanta, että sen tehokas osallistuminen YK:n työhön ei ole vain sen 
strateginen painopiste vaan myös johdonmukaista YK:n tavoitteiden saavuttamisen 
kanssa ja siten kaikkien sen jäsenten etujen kanssa;

EU ja globaali hallinto

c) on tehostettava globaalia hallintoa ja etsittävä G-ryhmien ja YK-järjestelmän välisiä 
suhteita koskevaan kysymykseen kestäviä ratkaisuja, joiden perusteella nämä ryhmät 
voisivat huolehtia aihekohtaisista keskusteluista ja taloudellisista kysymyksistä 
edellyttäen että YK säilyttää keskeisen asemansa ja on yhä ainoa maailmanlaajuiseen 
toimintaan oikeutettu elin; samaan aikaan G8 ja G20 ovat merkittäviä foorumeja 
maailmanlaajuisten vastausten määrittelemiseksi, ja EU:n on osallistuttava siihen 
aktiivisesti koordinoiduilla kannanotoilla; on tuettava YK:n yleiskokouksen 
puheenjohtajan aloitetta yleiskokouksen keskusteluiden järjestämisestä G20-ryhmän 
puheenjohtajan kanssa ennen G20-huippukokouksia ja niiden jälkeen;
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d) on tuettava täysin UN Women -yksikköä sen työssä sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi ja naisten suojelemiseksi ja heidän vaikutusvaltansa lisäämiseksi myös 
kriiseissä ja kriisin jälkeisissä tilanteissa tiiviissä yhteistyössä muiden YK-
järjestelmän osien kanssa;

e) on käytettävä kaikkien aikojen ensimmäistä turvallisuusneuvoston uudistamista 
koskevaa neuvotteluasiakirjaa tilaisuutena keskittyä kokonaisvaltaisesti 
yhtymäkohtiin ja saada aikaan konkreettista edistystä kysymyksissä, jotka koskevat 
turvallisuusneuvoston toimivaltaa suhteessa YK:n muihin elimiin, uusien pysyvien ja 
vaihtuvien jäsenten määrän lisäämistä – mahdollisesti väliaikaisesti –
turvallisuusneuvoston edustavuuden ja legitimiteetin parantamiseksi ja 
turvallisuusneuvoston toimintatapojen tarkistamista; on korostettava, että EU:n 
paikka laajennetussa turvallisuusneuvostossa on Euroopan unionin pitkän aikavälin 
tavoite;

Rauha ja turvallisuus

Kriisinhallinta, rauhanturvaaminen ja rauhanrakentaminen

f) on pyrittävä saavuttamaan yhteisymmärrys suojeluvelvollisuusdoktriinista ja 
kehittämään toiminnallisempi tapa tarkastella sitä samalla kun korostetaan sen 
merkitystä konfliktien estämisessä; on kannustettava suojeluvelvollisuuden 
täytäntöönpanoa muun muassa vahvistamalla alueellisten järjestöjen, kuten Afrikan 
unionin asemaa, vahvistamalla varhaisvarotusjärjestelmiä YK:ssa ja määrittelemällä 
paremmin keskeisten YK:n elinten roolit; panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston 26. helmikuuta 2011 antaman päätöslauselman, jossa Libyan 
hallitusta kehotettiin kantamaan vastuunsa maan asukkaiden suojelemiseksi ja jossa 
suojeluvelvollisuusdoktriini mainittiin ensimmäistä kertaa turvallisuusneuvoston 
virallisessa lausunnossa meneillään olevan kriisin johdosta;

g) on edistettävä turvallisuutta ja vakauttamista rauhanrakentamisella samalla kun 
rauhanrakentamista itseään kehitetään pitempiaikaisella työllä ja varmistamalla että 
rauhanturvaamisen suunnittelun ja toteutuksen puitteet muodostuvat kattavasta YK:n 
strategiasta, jossa otetaan huomioon rauhanrakentamisen tarpeet ja tuleva siirtyminen 
pitemmän aikavälin strategiaan sekä suunnittelu- että täytäntöönpanovaiheessa ja 
johon EU perustaa omat toimenpiteensä; konfliktin repimän maan vakauttaminen 
vaatii monipuolisempaa toimintaa ja tilanteen kokonaisvaltaista käsittelyä eikä 
pelkästään joukkoja, joten tarvittavat valmiudet olisi järjestettävä tällaisen strategian 
avulla, jotta voidaan puuttua asianmukaisesti konfliktien perimmäisiin syihin, sillä 
puolet maista, joissa on ollut rauhanturvaoperaatioita, joutuvat uudestaan konfliktiin 
10 vuoden sisällä rauhanturvajoukkojen lähdöstä;

h) on kehitettävä selvästi määritelty strateginen näkemys EU:n kriisinhallintavälineistä 
ja sitä varten tarvitaan ensisijaisesti yhteisymmärrystä EU:n jäsenvaltioiden välillä;

Globaali kriisinhallintayhteistyö kumppanuuden puitteissa 

i) on otettava EU:n strategiseksi painopisteeksi kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien vahvistaminen ja vuoropuhelun tiivistäminen muiden 
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kriisinhallintaan osallistuvien tärkeimpien toimijoiden, kuten YK:n, Naton ja AU:n 
sekä kolmansien maiden kuten USA:n, Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa; on 
synkronoitava toimintaa kentällä, jaettava tietoja ja yhdisteltävä resursseja 
rauhanturvaamisessa ja rauhanrakentamisessa, mukaan luettuina 
kriisinhallintayhteistyö ja erityisesti meriturvallisuus sekä terrorismin torjunta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti; on parannettava koordinaatiota kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja kahdenvälisten lahjoittajien kanssa tässä asiassa;

j) on luotava laajemmat strategiset puitteet EU:n, AU:n ja YK:n 
kriisinhallintakumppanuuksille ja vahvistettava erityisesti AU:n rauhan ja 
turvallisuuden neuvoston, YK:n turvallisuusneuvoston ja EU:n poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komitean kolmenvälistä suhdetta, jotta voidaan auttaa 
varmistamaan johdonmukaisuus ja toimien keskinäinen vahvistaminen AU:n 
tukemiseksi; on parannettava AU:n toteuttamien YK:n valtuuttamien 
rauhanturvaoperaatioiden rahoituksen ennustettavuutta, kestävyyttä ja joustavuutta; 
on pyrittävä ratkaisuihin, joilla EU:n ja AU:n yhteistyötä tiivistetään niiden omilla 
operatiivisilla alueilla parantamalla varhaisvaroitusvalmiuksia ja konfliktien 
ennaltaehkäisyvalmiuksia ja huolehtimalla kriisinhallinnan parhaiden käytäntöjen ja 
asiantuntemuksen vaihtamisesta;

Rauhanrakentamisjärjestelmä ja rauhanrakentamiskomission uudistaminen

k) on autettava YK:n rauhanrakentamisjärjestelmän uudistamista, jotta se voi vastata 
sen perustamisen yhteydessä syntyneisiin odotuksiin siten, että 
rauhanrakentamiskomission uudistamisprosessin suosituksia viedään eteenpäin myös 
sen toiminnan tehostamiseksi edelleen; on tuettava järkevän rauhanrakentamisen 
kokonaisjärjestelmän syntymistä kehittyvien ja kehittyneiden maiden kumppanuuden 
pohjalta ja samalla on kiinnitettävä erityishuomiota käytännön työn tulosten 
parantamiseen, suhteiden parantamiseen kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa 
työpaikkojen luomiseksi ja talousongelmien ratkaisemiseksi ja luonnollisemman 
suhteen edistämiseksi rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen välillä; on 
edistettävä jäsennellympää suhdetta rauhanrakentamiskomission, YK:n 
yleiskokouksen, YK:n turvallisuusneuvoston ja YK:n talous- ja sosiaalineuvoston 
välillä, jotta voidaan saada aikaan lisää synergiaa rauhanturvaamisen ja 
rauhanrakentamisen sekä paikan päällä tehtävän kehitysyhteistyön välille; on 
harkittava erilaisia tapoja vahvistaa rauhanrakentamiskomission neuvoa-antavaa 
roolia suhteessa YK:n turvallisuusneuvostoon, jolle se on tilivelvollinen, tehostaa 
rauhanrakentamiskomission yhteistyötä rauhanrakennustyön tukitoimiston kanssa 
sekä vahvistaa yhteyksiä alueellisiin järjestöihin ja kansainvälisiin rahoituslaitoksiin;

Ydinaseriisunta ja ydinaseiden leviämisen estäminen sekä terrorismin torjunta

l) on edistettävä ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2010 tarkistuskonferenssin 
suositusten täytäntöönpanoa ja erityisesti pyrittävä turvallisempaan maailmaan 
kaikille ja saavuttamaan rauha ja turvallisuus ydinaseettomassa maailmassa; on 
edistettävä avoimuutta keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi, saavutettava 
nopeampaa todellista edistystä pyrkimyksessä ydinaseriisuntaan, ryhdyttävä 
tehokkaisiin ydinaseriisuntatoimiin, jotka vastaavat avoimuuden, tarkastamisen ja 
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peruuttamattomuuden keskeisiä periaatteita ja kannustettava ydinasevaltioita 
raportoimaan säännöllisesti sitoumustensa noudattamisesta ja tarkastamaan niiden 
täytäntöönpano;

m) on kehitettävä edelleen yhteistyökanavia ja mekanismeja EU:n ulkoisten 
kumppanien, etenkin Yhdysvaltain kanssa terrorismin torjunnassa, erityisesti YK:n 
globaalin terrorismin vastaisen strategian täytäntöön panemiseksi osallistumalla 
G8-maiden Rooman/Lyonin ryhmään ja terrorismin vastaiseen toimintaryhmään ja 
vahvistamalla asiaa koskevia maailmanlaajuisia sopimuksia; on tehostettava ja 
jäsennettävä paremmin yhteistyötä näiden kumppanien kanssa sekä strategisella että 
käytännön tasolla; on osoitettava johtajuutta ja näytettävä esimerkkiä vahvistamalla 
perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista EU:n 
terrorismintorjunnassa noudattamien toimintatapojen ytimenä;

Kehitys

n) on täytettävä vuosituhattavoitteista järjestetyssä huippukokouksessa annetut 
lupaukset, jotka koskivat varojen hankkimista tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 
2015 mennessä erityisesti noudattamalla EU:n julkista kehitysapua koskevia 
sitoumuksia; on ajettava voimakkaasti rahoituksen määrän kasvattamista 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ja jotta voidaan nopeasti laajentaa ja toisintaa 
hyviksi osoittautuneita innovatiivisia ohjelmia ja toimenpiteitä, joilla pyritään 
saavuttamaan yleistä kehitystä ja taloudellista ja yhteiskunnallista muutosta;

o) on keskitettävä ponnistukset vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi alueisiin ja 
maihin, jotka ovat jääneet eniten jälkeen, ja erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan 
maihin ja vähiten kehittyneisiin maihin sekä tai epävakaisiin tai konfliktien repimiin 
maihin;

Ihmisoikeudet

Institutionaaliset kysymykset

p) on varmistettava, että Euroopan ulkosuhdehallinto integroidaan hyvin muiden 
kansainvälisten elinten ja alueellisten järjestöjen kanssa ja niiden ihmisoikeuksien 
edistämistä koskevaa työtä koordinoidaan; on varmistettava, että YK-järjestelmän ja 
muiden kansainvälisten elinten puitteissa ilmaistut suositukset, huolenaiheet ja 
painopistealueet sisällytetään kokonaisuudessaan ja järjestelmällisesti kaikkiin EU:n 
politiikkoihin ja erityisesti ihmisoikeuksien alalle;

q) on valmistauduttava ja otettava aktiivisesti osaa ihmisoikeusneuvoston tarkasteluun 
ja sen seurauksiin; on parannettava ihmisoikeusneuvoston kykyä puuttua kiireellisiin 
tilanteisiin, joihin liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, sekä sen valmiuksia panna 
täytäntöön nykyisiä kansainvälisiä sääntöjä ja normeja ja tehostettava sen roolia 
varhaisvaroitus- ja ennaltaehkäisymekanismina, joka kykenee priorisoimaan 
ihmisoikeusloukkausten perimmäiset syyt ja puuttumaan niihin, jotta voidaan estää 
uudet ihmisoikeusloukkaukset tai niiden leviäminen entisestään, mukaan luettuna sen 
tuki kansallisten ihmisoikeuselinten valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä, jotta voidaan 
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ratkaista ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua koskeva kysymys; on kehitettävä
toimiva suhde ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen komitean ja 
ihmisoikeusneuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun 
työssä;

Ihmisoikeuskysymykset

r) on jatkettava YK:n yleiskokouksen kolmannessa komiteassa tehtävää työtä, joka 
liittyy eri päätöslauselmiin, joista voidaan mainita erityisesti kuolemanrangaistusten 
täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva päätöslauselma, jolle saatiin entistä 
useamman valtion tuki, sekä päätöslauselmat lasten oikeuksista, uskonnollisesta 
suvaitsemattomuudesta sekä kidutuksen kieltämisestä;

s) on tuettava UN Women -yksikön valmiuksia, vastuunalaisuutta ja tehokkuutta, jotta 
se voi koordinoida asianmukaisen toimintansa tehokkaammin, sisällyttää 
sukupuolinäkökulman kaikkeen YK:n toimintaan ja luomaan institutionaalista 
johdonmukaisuutta ja synergiaa; on keskitettävä ponnistuksia (myös strategisen 
suunnittelun parantamisen avulla) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 
täytäntöönpanoon erityisesti kun on kyse naisten osallistumisesta 
rauhanneuvotteluihin auttamalla heitä ryhtymään välittäjiksi, kehittämällä heidän 
osaamistaan ja valtuuttamalla heidät päätöksentekijöiksi ja yleisesti yhdistämällä 
naiset ja kehitys;

Ilmastonmuutos

t) on jatkossakin säilytettävä EU:n johtajuus maailmanlaajuisessa ilmastopolitiikassa ja 
ilmastonmuutosta koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä; olisi keskityttävä 
vahvoihin poliittisiin sitoumuksiin kolmansien maiden kanssa ja kehitettävä edelleen 
vuoropuhelua muiden keskeisten toimijoiden, kuten Venäjän, Yhdysvaltain, nopeasti 
kehittyvien maiden (Kiina, Brasilia, Intia) ja kehitysmaiden kanssa, koska 
ilmastonmuutoksesta on tullut merkittävä kansainvälisten suhteiden osatekijä ja se 
uhkaa vakavasti vuosituhattavoitteiden saavuttamista; on pohjustettava huolellisesti 
seuraavia neuvotteluita, jotka järjestetään vuoden 2011 lopulla Etelä-Afrikassa 
(COP17); on tehtävä strategisempaa yhteistyötä ja otettava paremmin huomioon 
kolmansien maiden tarpeet; on kehitettävä toimielinrakennetta, joka on osallistava, 
avoin, tasa-arvoinen ja joka tarjoaa sekä kehittyneiden että kehittyvien maiden 
tasapainoisen edustuksen keskeisissä hallintoelimissä;

Loppusuositukset

u) on edistettävä keskustelua parlamenteilla ja alueellisilla kansanedustuslaitoksilla YK:n 
järjestelmässä olevasta roolista, jonka odotetaan olevan YK:n 66. yleiskokouksen 
esityslistalla, ja on edistettävä hallitusten ja parlamenttien yhteistoimintaa globaaleissa 
asioissa;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, 
neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.


