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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n ihmisoikeusstrategian uudelleentarkastelusta
(2012/2062(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 6, 8, 21, 33 ja 
36 artiklan,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2011 annetun unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle "Ihmisoikeudet ja demokratia keskeisenä osana EU:n ulkoisia 
toimia – kohti tehokkaampaa lähestymistapaa" (COM(2011)0886),

– ottaa huomioon 8. toukokuuta 2001 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille Euroopan unionin tehtävästä ihmisoikeuksien ja 
demokratisoitumisen edistämisessä kolmansissa maissa (COM(2001)0252), 

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi –
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi" (COM(2010)0171),

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman ihmisoikeus- ja 
demokratialausekkeesta Euroopan unionin sopimuksissa1,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman demokratiakehitystä 
edistävästä EU:n ulkopolitiikasta2,

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle johdonmukaisesta 
politiikasta sellaisia hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä, niiden 
johtajien harjoittaessa henkilökohtaisiin ja kaupallisiin etuihinsa liittyvää toimintaa EU:n 
rajojen sisällä3,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman sellaisina kuin ne 
hyväksyttiin 25. kesäkuuta 2012 ulkoasiainneuvoston 3179. kokouksessa,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja käynnissä olevat neuvottelut EU:n 
liittymisestä siihen,

                                               
1 EUVL C 290E, 29.11.2006, s. 107.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0334.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0018.
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– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan1,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle ihmisoikeuksista 
vastaavasta Euroopan unionin erityisedustajasta2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan;

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012);

A. ottaa huomioon, että EU:n perustana on ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaate ja että 
perussopimustensa mukaisesti EU:lla on oikeudellinen velvoite asettaa ihmisoikeudet 
keskeiseen osaan EU:n ja jäsenvaltioiden ulkopolitiikoissa, olipa kyse ulkoasioista, 
kaupasta tai kehitysyhteistyöstä; ottaa huomioon, että EU on tämän seurauksena pyrkinyt 
sisällyttämään ihmisoikeuksien kunnioittamisen olennaisena osana kaikkiin kolmansien 
maiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin;

B. ottaa huomioon, että EU on kehittänyt tämän velvoitteen tukemista varten politiikan 
toimintakehykseksi kattavan välinepaketin, johon sisältyy ihmisoikeuksia koskevia 
suuntaviivoja, globaali ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva rahoitusväline 
(demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (EIDHR)), 
vaatimus siitä, että kaikki ulkoiset rahoitusvälineet, esimerkiksi kehitysyhteistyön 
rahoitusväline (DCI), vakautusväline, Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusväline (ENI), 
liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) ja kumppanuusväline (PI), edistävät 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa omalla alallaan, neuvoston julkilausumia ja päätelmiä, 
korkean edustajan julkilausumia, EU:n virallisia yhteydenottoja, EU:n asettamia 
pakotteita vakavien ihmisoikeusrikkomusten tapauksessa ja viime aikoina maakohtaisia 
ihmisoikeusstrategioita;

C. ottaa lisäksi huomioon, että EU on perustanut kolmansien maiden kanssa solmimiensa 
sopimussuhteiden vaihtelevan luonteen mukaisesti laajan valikoiman välineitä, joilla 
kolmansia maita kannustetaan edelleen edistämään ihmisoikeuksia ja demokratiaa; ottaa 
huomioon, että nämä välineet ulottuvat Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP), jonka 
yhteydessä ihmisoikeuksien alivaliokuntien tehtävänä on valvoa sovittujen sitoumusten 
täytäntöönpanoa, Cotonoun sopimukseen (johon sisältyy neuvottelumenettely 
rikkomuksen yhteydessä) ja ihmisoikeuksia koskevaan vuoropuheluun ja kuulemisiin, 
jolloin keskusteluissa keskitytään ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan tilanteen 
parantamiseen sekä yleishyödyllisiin kysymyksiin ja yhteistyön parantamiseen 
kansainvälisissä elimissä;

D. katsoo, että näiden toimintalinjojen kumulatiivinen vaikutus on johtanut hajanaiseen 
lähestymistapaan, johon ei ole sisällytetty asianmukaisesti EU:n ulkoisen toiminnan eri 
alojen välistä eikä näiden alojen ja muiden politiikanalojen välistä johdonmukaisuuden ja 
yhtenäisyyden periaatetta; katsoo, että näistä eri välineistä on tämän seurauksena tullut 
itsenäisiä välineitä ja että ne eivät palvele ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanon 
valvontaa koskevaa oikeudellista velvoitetta eivätkä siihen liittyvää poliittista tavoitetta;

                                               
1 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0250.
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E. katsoo, että joulukuussa 2011 annetussa yhteisessä tiedonannossa "Ihmisoikeudet ja 
demokratia keskeisenä osana EU:n ulkoisia toimia – kohti tehokkaampaa 
lähestymistapaa" ei käsitelty tätä puutetta eikä muita perustavia epäkohtia, kuten sellaisen 
yhtenäisen lähestymistavan puuttumista, joka perustuisi kaikkien EU:n ulkoisten 
välineiden väliseen yhteyteen ja maakohtaisten ensisijaisten tavoitteiden asianmukaiseen 
sisällyttämiseen kaikkiin näihin välineisiin, sellaisten epätäydellisten välineiden 
kehittämistä, jotka eivät edistä riittävästi ihmisoikeuksien paranemista tai joita ei voida 
panna täytäntöön täysimääräisesti, sellaisen vakiomuotoisen vertailuanalyysin 
puuttumista, joka koskee kaikkia välineitä (maantieteelliset toimintalinjat ja strategiat 
mukaan luettuina), jolla voitaisiin mitata ja valvoa ihmisoikeuksien ja demokratian 
periaatteiden kunnioittamista ja joka perustuisi täsmällisiin, avoimiin, mitattavissa oleviin, 
saavutettavissa oleviin ja aikaan sidottuihin indikaattoreihin, ja ihmisoikeuksia koskevan 
vuoropuhelun eristämistä, vaikka se pitäisi sisällyttää laajempaan korkeimmalla tasolla
käytävään poliittiseen vuoropuheluun ja vaikka sillä pitäisi katsoa olevan jonkinlainen 
vipuvaikutus kahdenvälisten suhteiden yhteydessä; katsoo, että kaikki nämä tekijät estävät 
perussopimuksen täsmällisen täytäntöönpanon ja näin ollen ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskevan tehokkaan EU:n politiikan täytäntöönpanon;

F. katsoo, että arabikevään tapahtumat ovat osoittaneet, että naapuruuspolitiikkaa on 
uudistettava, jotta voidaan asettaa etusijalle yhteiskuntien kanssa käytävä vuoropuhelu, 
joka on välttämätöntä demokratiakehitykselle ja siirtymäprosesseille; katsoo, että 
uudistetulla politiikalla olisi pyrittävä saamaan kumppanimaat toteuttamaan 
perusteellisempia demokraattisia uudistuksia ja kunnioittamaan perusoikeuksia 
"enemmällä enemmän" -lähestymistavan sekä kumppanimaiden, EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden perusteella;

G. ottaa huomioon, että uudelleentarkasteluprosessin osana neuvosto tehosti ja muotoili 
uudelleen ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaa EU:n politiikkaa ulkoisen toiminnan 
yhteydessä; ottaa huomioon, että uudelleenmäärittely sisältyy ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevaan EU:n strategiakehykseen, joka hyväksyttiin ulkoasiainneuvoston 
kokouksessa 25. kesäkuuta 2012 ja jota täydennettiin toimintasuunnitelmalla, jossa 
määrätään täsmällisistä tavoitteista, aikataulusta, toiminnan virstanpylväistä ja 
vastuunjaosta; ottaa huomioon, että neuvosto nimitti ihmisoikeuksista vastaavan 
erityisedustajan lisäämään EU:n ihmisoikeuspolitiikan näkyvyyttä, tehokkuutta ja 
johdonmukaisuutta ja edistämään sen tavoitteiden täytäntöönpanoa keskittymällä 
erityisesti toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon;

H. katsoo, että nykyinen talouskriisi, sen havaitut vaikutukset eurooppalaisten hankkeiden 
vahvuuteen ja muutokset globaalissa voimatasapainossa ovat osoittaneet, että 
ihmisoikeusasioita koskevat ylevät julistukset ovat riittämättömiä, jos niihin ei liity 
periaatteellista ihmisoikeuspolitiikkaa, joka pannaan täytäntöön joustavilla ja 
konkreettisilla toimilla ja jota tuetaan velvoitteella kunnioittaa kaikkien EU:n 
politiikanalojen sisäisten ja ulkoisten ulottuvuuksien johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä;

I. katsoo, että teknologiset muutokset, koulutustason paraneminen eri puolilla maailmaa, 
tiettyjen kehitysmaiden nousu alueellisiksi voimatekijöiksi, uusien monenkeskisten 
foorumien luominen, kuten G-20, ja verkottuneen globaalin kansalaisyhteiskunnan nousu 
viittaavat kaikki tarpeeseen lujittaa nykyisiä kansainväliseen oikeuteen perustuvia 
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välineitä globaalin hallinnan yhteydessä, jotta voidaan varmistaa ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, lopettaa ihmisoikeusrikkomusten rankaisematta jättäminen ja parantaa 
demokratiakehityksen mahdollisuuksia kaikkialla maailmassa;

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n strategiakehys

1. katsoo, että strategisessa uudelleentarkastelussa pyritään vastaamaan parlamentin ja 
muiden sidosryhmien esittämiin tärkeimpiin haasteisiin; pitää myönteisenä neuvoston 
tässä yhteydessä omaksumaa kokonaisvaltaista ja kattavaa lähestymistapaa ja katsoo 
erityisesti, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva toimintasuunnitelma sekä 
ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan nimittäminen ovat konkreettinen osoitus 
EU:n sitoutumisesta ja vastuuvelvollisuudesta;

2. ilmaisee ainoana suoraan valittuna EU:n toimielimenä toiveensa päästä osallistumaan 
tiiviisti tähän uudelleenmuotoiltuun politiikan toimintakehykseen ja päättäväisyytensä 
jatkaa täysimääräisesti tehtävänsä toteuttamista kunnioittaen samalla perussopimuksen 
mukaisesti kunkin toimielimen tehtävää; toistaa haluavansa tehostaa toimielinten välistä 
yhteistyötä, myös yhteysryhmässä, jonka tehtävänä on uudelleentarkastelun ja 
toimintaohjelman seuranta; korostaa, että kaikkien toimielinten on yhdistettävä voimansa 
tässä prosessissa, ja kehottaa sen vuoksi antamaan yhteisen julkilausuman, jossa 
sitoudutaan yhteisiin perusperiaatteisiin ja tavoitteisiin;

Johdonmukaisuus ja yhteistyö politiikanaloilla sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden välillä

3. painottaa, että johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä tarvitaan kaikilla politiikanaloilla, sillä 
ne ovat tehokkaan ja luotettavan ihmisoikeusstrategian ehdoton edellytys, ja pitää 
valitettavana sitä, että EU:n strategiakehyksessä ei viitata erityisesti näihin periaatteisiin; 
muistuttaa komissiota sen useaan otteeseen antamista sitoumuksista, jotka on esitetty 
vuonna 2001 annetussa tiedonannossa ja vuonna 2010 annetussa tiedonannossa 
"Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi" (COM(2010)0171) ja jotka 
koskevat sellaisten käytännön toimien toteuttamista, joilla lisätään johdonmukaisuutta ja 
yhtenäisyyttä komission ulkoisten ja sisäisten toimintalinjojen välillä; palauttaa mieleen, 
että parlamentin täysimääräisestä osallistumisesta ja koordinoinnin lisäämisestä tällä alalla 
päätettiin vuonna 2001; muistuttaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä siitä, että 
perusoikeuksien kunnioittaminen alkaa kotoa eikä sitä saa pitää itsestään selvänä vaan sitä 
on arvioitava ja parannettava jatkuvasti, jotta EU olisi uskottava ihmisoikeusasioissa 
maailmassa;

4. kehottaa komissiota antamaan tiedonannon ihmisoikeuksia koskevasta EU:n 
toimintasuunnitelmasta EU:n arvojen edistämiseksi oikeus- ja sisäasioita koskevan 
politiikan ulkoisessa ulottuvuudessa, kuten vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa 
Tukholman ohjelman toteuttamiseksi ilmoitettiin ja laatimaan sen ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti;

5. vaatii, että kaikki komission pääosastot ja Euroopan ulkosuhdehallinto arvioivat 
yksityiskohtaisesti perusoikeuskirjan oikeudellisia vaikutuksia toimintalinjojensa ulkoisiin 
näkökohtiin ja toimintalinjojensa yhteensopivuutta perusoikeuskirjan säännösten kanssa, 
koska perusoikeuskirja koskee EU:n toimielinten kaikkea toimintaa; sitoutuu itse 
toimimaan samoin; suhtautuu myönteisesti sellaisen yksiköiden välisen ryhmän 
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perustamiseen, joka koostuu komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiehistä ja 
jonka tehtävänä on löytää selkeä ja tehokas menetelmä EU:n sisäistä ja ulkoista toimintaa 
varten niiden kansainvälisesti sovittujen periaatteiden perusteella, joiden mukaisesti 
valtioiden olisi turvattava ihmisoikeudet sekä kunnioitettava ja edistettävä niitä; kannustaa 
valiokuntiaan käyttämään hyödyksi työjärjestyksen 36 artiklan määräystä, jonka mukaan 
ne voivat tarkistaa, onko säädösehdotus perusoikeuskirjan mukainen, ulkoisia 
rahoitusvälineitä koskevat ehdotukset mukaan luettuina;

6. korostaa tarvetta lisätä neuvoston perusoikeuksia käsittelevän työryhmän ja 
ihmisoikeuksia käsittelevän työryhmän välistä yhteistyötä ja kuulemista; kehottaa 
molempia elimiä käyttämään täysimääräisesti hyödyksi Euroopan neuvoston 
asiantuntemusta ja välineitä sekä YK:n erityismenettelyjä, myös valmisteltaessa uusia 
aloitteita yhteisten arvojen ja kansainvälisten normien ilmaisemiseksi ja edistämiseksi;

7. pitää myönteisenä, että politiikan johdonmukaisuus kansainvälisten ja alueellisten, kuten 
YK:n ja Euroopan neuvoston, yleissopimusten ja mekanismien kanssa on lisääntynyt; 
vaatii, että nämä normit sisällytetään järjestelmällisesti maakohtaisiin 
ihmisoikeusstrategioihin, joiden olisi oltava viiteasiakirjoja maantieteellisille ja 
temaattisille toimintalinjoille, toimintasuunnitelmille, strategioille ja välineille; ehdottaa, 
että yhteistyö ihmisoikeusasioissa, jota tehdään erityisesti kansainvälisten 
huippukokousten kanssa samaan aikaan ajoitetun ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun 
avulla, olisi laajennettava koskemaan kaikkia alueellisia kumppaneita ja organisaatioita ja 
näiden kumppaneiden kanssa pidettyjen kokousten ja myös kolmansien maiden, erityisesti 
BRIC-maiden ja muiden nousevien talouksien, kanssa pidettyjen kokousten jälkeen olisi 
annettava erityisiä julkilausumia;

8. katsoo, että Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden sisällyttäminen Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan tarjoaa täydentäviä välineitä niiden lainsäädäntökehyksen ja 
parhaiden käytäntöjen lähentämiseen ihmisoikeuksien alalla; panee merkille, että hiljattain 
sovittu Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston yhteinen ohjelma demokraattisten 
uudistusten lujittamiseksi eteläisissä naapurimaissa on esimerkki Euroopan neuvoston 
täydentävästä asiantuntemuksesta perustuslakia koskevien sekä oikeudellisten ja 
institutionaalisten uudistusten alalla;

9. kehottaa asiaankuuluvia valiokuntiaan, kuten ihmisoikeuksien alivaliokuntaa ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa, tehostamaan yhteistyötään 
vastaavien Euroopan neuvoston elinten ja välineiden kanssa ja käynnistämään rakentavia 
vuoropuheluja, jotta saadaan aikaan todellisia ja pragmaattisia synergioita parlamentin ja 
Euroopan neuvoston välille, ja käyttämään täysimääräisesti hyödyksi alan olemassa 
olevaa asiantuntemusta;

Kohti kattavaa ja tehokasta lähestymistapaa

10. antaa tunnustusta uudelleentarkastelun tavoitteelle, jonka mukaan ihmisoikeudet asetetaan 
keskeiselle sijalle EU:n suhteissa kaikkiin kolmansiin maihin; pitää olennaisen tärkeänä, 
että EU hyväksyy kumppaneihinsa sovellettavan tehokkaan lähestymistavan edistämällä 
valittuja keskeisiä painopisteitä, jotka koskevat ihmisoikeuksia, demokratiaa ja 
oikeusvaltiota, ja että se keskittää ponnistelunsa tähän menettelytapaan, jotta 
ponnisteluilla saadaan aikaan toteutettavissa olevia ja saavutettavissa olevia tuloksia;
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11. pitää myönteisenä, että keskeisessä asemassa ovat maakohtaiset ihmisoikeusstrategiat, 
joita parlamentti vaati pitkään, ja sitä, että niitä on kehitetty kattavana prosessina, johon 
on osallistunut EU:n edustustoja, edustustojen päälliköitä ja neuvoston 
ihmisoikeustyöryhmä; pitää olennaisen tärkeänä, että järjestetään laajoja kuulemisia, 
erityisesti paikallisten kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksien puolustajien ja muiden 
yhteiskunnallisten ja ympäristöalan sidosryhmien kanssa; katsoo, että maakohtaisten 
painopisteiden tunnistaminen, realistiset tavoitteet ja erilaiset poliittiset vipuvaikutukset 
ovat olennaisen tärkeitä tehokkaammalle EU:n toiminnalle ja mitattavissa oleville 
saavutuksille;

12. katsoo, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n strategiakehys ja siihen liittyvä 
toimintasuunnitelma, joka on määrä toteuttaa kolmessa vuodessa, järkeistää maakohtaisia 
ensisijaisia tavoitteita, muun muassa kattamalla temaattiset EU:n suuntaviivat ja niihin 
liittyvät paikalliset strategiat, jotta saadaan aikaan yhtenäinen kehys kaikelle EU:n 
toiminnalle; vaatii viimeistelemään pikaisesti kaikki maakohtaiset ihmisoikeusstrategiat, 
panemaan ne nopeasti täytäntöön ja arvioimaan parhaita käytäntöjä; on vakuuttunut siitä, 
että nämä strategiat mahdollistavat puitesopimuksiin sisältyvien ihmisoikeuslausekkeiden 
täytäntöönpanon tarkan vuosittaisen arvioinnin;

13. suosittaa, että osana maakohtaisia ihmisoikeusstrategioita EU sopii sellaisten 
vähimmäiskohtien luettelosta, jotka jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten olisi otettava 
esiin kolmansien maiden vastaavien toimijoiden kanssa kokousten ja vierailujen aikana, 
korkein poliittinen johto ja huippukokoukset mukaan luettuina;

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Ihmisoikeuslauseke 

14. ottaa asianmukaisesti huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman viittauksen sellaisten kriteerien kehittämisestä, joita sovelletaan 
ihmisoikeus- ja demokratialausekkeeseen, ja on edelleen vakuuttunut siitä, että tätä 
lauseketta, joka on EU:n ja kumppanimaiden antama oikeudellisesti velvoittava sitoumus, 
on täydennettävä toimivalla täytäntöönpanomekanismilla, jotta sille voidaan antaa 
konkreettinen muoto;

15. suosittaa, että korkea edustaja perustaa tämän mekanismin sen mahdollisen riskin 
tunnistamiseen, että kumppanimaa rikkoo kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, sisällyttää 
lausekkeeseen todellisen varhaisvaroitusjärjestelmän erityispiirteitä ja laatii asteittaisen 
toimintakehyksen, joka perustuu neuvotteluun, toimiin ja johtopäätöksiin, kuten Cotonoun 
sopimuksen vastaava toimintakehys; toteaa, että tällaisen vuoropuheluun perustuvan 
järjestelmän avulla voitaisiin tunnistaa heikkenevä ilmapiiri ja toistuvat ja/tai 
järjestelmälliset kansainvälisen oikeuden vastaiset ihmisoikeusrikkomukset ja puuttua 
niihin sekä antaa mahdollisuus neuvotella korjaavista toimista velvoittavassa 
toimintakehyksessä; vaatii sen tähden, että uudelleentarkastelussa arvioidaan myös 
ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun ja neuvottelujen merkitystä, tehtävää ja 
tavoitteita, joita olisi harkittava tarkkaan ja jotka olisi muotoiltava eri tavalla;

16. korostaa neuvoston vuonna 2009 tekemää päätöstä laajentaa ihmisoikeus- ja 
demokratialauseke kaikkiin sopimuksiin ja mahdollistaa näiden sopimusten ja 
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vapaakauppasopimusten välinen yhteys sisällyttämällä tarvittaessa yhdyskäytävälauseke; 
toteaa, että ihmisoikeuslausekkeen laajempi kattavuus vaatii ehdottomasti selkeää 
täytäntöönpanomekanismia institutionaalisella ja poliittisella tasolla; toistaa pitkäaikaisen 
kantansa ihmisoikeus- ja demokratialausekkeen järjestelmällisestä sisällyttämisestä 
kaikkiin sopimuksiin sekä teollistuneiden että kehitysmaiden kanssa, alakohtaiset 
sopimukset sekä kauppa- ja investointisopimukset mukaan luettuina; pitää tärkeänä, että 
kaikki kumppanimaat, erityisesti samanhenkiset maat ja strategiset kumppanit, joiden 
kanssa EU neuvottelee parhaillaan sopimuksista, hyväksyvät tämän velvoittavan 
sitoumuksen;

17. pitää jälleen kerran valitettavana, että parlamentti ei saa osallistua kuulemisen aloittamista 
tai sopimuksen keskeyttämistä koskevaan päätöksentekoprosessiin; haluaa sen tähden 
ehdottomasti osallistua päätöksentekoon näissä asioissa ja lausekkeen täytäntöönpanon 
valvontamekanismin toteuttamiseen; katsoo, että EU:n toimielimillä, myös parlamentilla, 
olisi oltava erityismenettelyt, joilla ne voisivat kyseenalaistaa sopimukset asianomaisten 
maiden ihmisoikeustilannetta ja sen kehittymistä koskevan tosiasioihin perustuvan 
arvioinnin perusteella;

18. kehottaa korkeaa edustajaa muotoilemaan uudelleen vuosikertomuksen ihmisoikeuksista 
ja demokratiasta maailmassa ja EU:n toiminnasta tällä alalla tekemällä siitä 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
edistymistä koskevan kertomuksen, joka kattaa myös ihmisoikeus- ja 
demokratialausekkeen soveltamisen voimassaolevissa sopimuksissa, sisältää 
tapauskohtaisen analyysin jokaisesta kuulemisprosessista ja muita asianmukaisia toimia, 
joita neuvosto, Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio ovat toteuttaneet, sekä analyysin 
toteutettujen toimien tehokkuudesta ja johdonmukaisuudesta;

Ihmisoikeuksia koskeva vaikutustenarviointi 

19. katsoo, että EU toteuttaa Lissabonin sopimuksen ja perusoikeuskirjan mukaiset 
velvoitteensa laatimalla ihmisoikeuksia koskevan vaikutustenarvioinnin ennen 
neuvottelujen käynnistämistä kaikista kahden- tai monenvälisistä sopimuksista 
kolmansien maiden kanssa; toteaa, että tämä järjestelmällinen käytäntö on ainoa tapa 
varmistaa yhtenäisyys primaarilainsäädännön, EU:n ulkoisen toiminnan ja kolmansien 
osapuolten omien kansainvälisistä yleissopimuksista johtuvien velvoitteiden välillä, 
mukaan lukien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen
yleissopimus (KP-yleissopimus); vaatii, että nämä vaikutustenarvioinnit sisältävät 
kaikenlaiset ihmisoikeudet, jotka ymmärretään jakamattomana kokonaisuutena; toteaa, 
että ne on toteutettava riippumattomalla, avoimella ja osallistavalla tavalla siten, että 
niihin osallistuvat mahdolliset asianosaiset yhteisöt; kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa kehittämään vankan menetelmän, joka sisältää tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteet, jotta vältetään mahdolliset kielteiset vaikutukset tiettyihin 
väestöryhmiin, ja joka tarjoaa yhteisesti sovittuja ennaltaehkäiseviä tai korjaavia toimia 
kielteisten vaikutusten esiintyessä ennen kuin neuvottelut on saatettu päätökseen;

20. kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen tehdä vaikutustenarviointi hankkeista, joiden 
täytäntöönpanoon sisältyy vakava riski perusoikeuskirjan säännösten rikkomisesta, kuten 
hankkeet, jotka koskevat oikeuslaitosta, rajavalvontaviranomaisia sekä poliisia ja 
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turvallisuusjoukkoja maissa, joita hallitsevat sortohallinnot;

Vertailuarvoja koskeva toimintalinja 

21. korostaa, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevat tavoitteet edellyttävät ehdottomasti 
täsmällisiä, mitattavissa olevia, saavutettavissa olevia ja aikaan sidottuja kriteerejä, joilla 
on tarkoitus arvioida perusvapauksien, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamista; 
katsoo tässä yhteydessä, että EU:n olisi käytettävä täysimääräisesti hyväkseen 
asiaankuuluvia YK:n ja Euroopan neuvoston välineitä ja asiantuntemusta ja erotettava 
selvästi poliittiset päätelmät oikeudellisesta ja teknisestä arvioinnista;

22. suosittaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto kehittää joukon laadullisia ja määrällisiä 
indikaattoreita ja maakohtaisia vertailukohtia, jotka voisivat toimia johdonmukaisena ja 
yhtenäisenä perustana EU:n politiikkojen vuosittaiselle arvioinnille maakohtaisten 
ihmisoikeusstrategioiden ja kolmansien maiden kanssa käytävän 
ihmisoikeusvuoropuhelun yhteydessä;

Uudistettu Euroopan naapuruuspolitiikka

23. palauttaa mieliin arabikeväästä saadut poliittiset opit, myös tarpeen muuttaa selvästi 
aiempia toimintalinjoja, joissa keskityttiin pääasiassa suhteisiin viranomaisten kanssa, ja 
perustaa todellinen kumppanuus EU:n sekä kumppanimaiden hallitusten ja 
kansalaisyhteiskuntien välille; korostaa, että on tärkeää luoda ohjelmia ja tukea hankkeita, 
joilla mahdollistetaan yhteydenpito EU:n ja kolmansien maiden kansalaisyhteiskuntien 
välillä; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa käyttämään EU:n ja 
Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen mukaista vakiintuneen kansalaisyhteiskunnan
kuulemismekanismin mallia lähtökohtana vielä kattavampien mekanismien kehittämiselle 
kaikkia sopimuksia varten; katsoo, että EU:n uuden lähestymistavan keskeisenä osana on 
yhteiskuntien lujittaminen aktiivisen kansallisen vastuuvelvollisuuden avulla, jotta 
voidaan tukea niiden kykyä osallistua julkiseen päätöksentekoon ja demokraattisiin 
hallintoprosesseihin; katsoo, että kansallisen vastuuvelvollisuuden olisi oltava parhaillaan 
uudelleentarkasteltavana olevien ulkoisten rahoitusvälineiden keskeinen tukipilari;

24. korostaa, että nämä tapahtumat ovat osoittaneet, että EU on ollut tietoisesti välinpitämätön 
arabikevään yhteiskuntien todellisuutta kohtaan, näiden maiden nuorten tilanne mukaan 
lukien, minkä vuoksi on luotava vaihto-ohjelmia tai avattava eurooppalaisia ohjelmia 
arabikevään nuorille; katsoo, että tarvitaan kansalaisyhteiskuntaan perustuvaa pohdintaa 
näihin yhteiskuntiin liittyvän tiedonpuutteen syistä ja seurauksista; huomauttaa, että 
tällaista pohdintaa voitaisiin tehostaa laatimalla Euroopan ja arabimaiden nuorisoa 
koskeva yleissopimus;

25. vaatii, että korkea edustaja ja komissio panevat vakuuttavasti täytäntöön uudistetun 
Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamalla yhtäläisesti "enemmällä enemmän" 
-periaatetta ja "vähemmällä vähemmän" -periaatetta; katsoo, että mailta, jotka arvioinnin 
mukaan eivät selvästi edistä syvää demokratiaa, olisi vähennettävä unionin tukea tämän 
politiikan tavoitteiden mukaisesti; on huolissaan takertumisesta vanhoihin asenteisiin, 
joiden mukaan kohtuutonta poliittista tunnustusta annetaan kumppanihallitusten 
toteuttamille toimille, jotka eivät edistä suoraan tavoitteiden saavuttamista;
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26. suhtautuu myönteisesti aloitteeseen oikeuksiin perustuvan lähestymistavan käyttöönotosta 
kehitysyhteistyöpolitiikassa; toteaa, että tällaisen lähestymistavan on perustuttava 
ihmisoikeuksien jakamattomuuteen; uskoo vakaasti, että ihmisten olisi oltava 
yhteistyötavoitteiden keskeisenä osana hallitusten sijasta; korostaa, että kehityspolitiikan 
johdonmukaisuus on ymmärrettävä tässä yhteydessä siten, että se edistää 
ihmisoikeustavoitteiden täysimääräistä toteuttamista, jotta EU:n eri politiikanalat eivät 
horjuta toisiaan tässä suhteessa;

Yhteinen toimielinten välinen vastuuvelvollisuus

27. katsoo, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n strategiakehys ja sitä vastaava 
toimintasuunnitelma ovat erityisen merkittäviä, koska ne edustavat korkean edustajan, 
neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden hyväksymää yhteistä sitoumusta; pitää 
myönteisenä, että parlamentin johtava asema ihmisoikeuksien ja demokratian 
edistämisessä on tunnustettu; odottaa, että parlamentti otetaan asianmukaisesti mukaan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanovaiheeseen muun muassa vaihtamalla ajatuksia 
ihmisoikeuksia käsittelevässä yhteysryhmässä, jotta ponnistelut voidaan yhdistää;

28. suosittaa, että parlamentti kehittää EU:n edustustoihin dynaamisemmat suhteet, jotka 
perustuvat säännölliseen yhteydenpitoon ja tietojenvaihtoon sellaisten 
edistymiskertomusten avulla, jotka vastaavat ihmisoikeuksien ja demokratian alan 
muutossuunnitelmaa ja toimintasuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita ja virstanpylväitä;

29. sitoutuu varmistamaan ihmisoikeuksista ja yksittäisistä ihmisoikeustapauksista antamiensa 
päätöslauselmien järjestelmällisen seurannan hiljattain perustetun ihmisoikeustoiminnasta 
vastaavan yksikön tuella ja suosittaa tehostamaan ihmisoikeuksien alivaliokunnan ja 
talousarvion valvontavaliokunnan välistä yhteistyötä ja tilintarkastustuomioistuimen 
kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta varmistetaan, että unioni antaa strategisen 
uudelleentarkastelun tavoitteille asianmukaista taloudellista tukea;

30. suosittaa, että parlamentti parantaa omia menettelyjään ihmisoikeusasioissa tarkistamalla 
parlamenttien välisistä suhteista vastaaville valtuuskunnille tarkoitettuja ihmisoikeuksien 
ja demokratian edistämistä käsitteleviä suuntaviivoja; on sitä mieltä, että jokaisessa 
parlamentin pysyvässä valtuuskunnassa olisi oltava jäsen, joka on valittu valtuuskunnan 
puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien joukosta ja jonka erityistehtävänä olisi seurata 
ihmisoikeuskysymyksiä kyseisellä alueella tai kyseisessä maassa, ja että nimitettyjen 
henkilöiden olisi raportoitava säännöllisesti parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnalle; 
korostaa tarvetta tarkistaa ihmisoikeusrikkomuksista, demokratiasta ja oikeusvaltiosta 
käytävien täysistuntokeskustelujen mallia, jotta mahdollistetaan useammin keskustelu, 
johon osallistuu suurempi osa jäsenistä, ja tehokkaampi reagointi 
ihmisoikeusrikkomuksiin ja muihin ennakoimattomiin tapahtumiin sekä suuremmat 
mahdollisuudet aiempien keskustelujen ja päätöslauselmien seurantaan;

31. vaatii soveltamaan konkreettisesti SEU-sopimuksen 36 artiklaa, jotta varmistetaan, että 
parlamentin näkemykset otetaan asianmukaisesti huomioon, kun on kyse päätöslauselmien 
seurannasta, ja suosittaa lujittamaan tätä koskevaa vuoropuhelua;
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32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä 
Euroopan neuvostolle.


