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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että humanitaariset kriisit johtavat lähes vääjäämättä siviileille aiheutuvaan 
valtaisaan kärsimykseen, mukaan luettuina kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja 
kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen kohdistuvat uhat ja loukkaukset;

B. toteaa, että humanitaarisiin kriiseihin joutuneiden henkilöiden oikeus suojelun saamiseen 
tunnustetaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden mukaisesti olennaiseksi osaksi kyseisiin kriiseihin vastaamista; toteaa, että tätä 
kysymystä pidetään yhtenä suurimpana huolenaiheena, jota on määrä käsitellä 
toukokuussa 2016 järjestettävässä humanitaarisen avun huippukokouksessa;

1. kannustaa humanitaarisen avun huippukokoukseen saapuvaa maailmanlaajuista yhteisöä 
soveltamaan humanitaarisiin toimiin oikeuksia painottavaa lähestymistapaa, jolla pyritään 
löytämään parempia tapoja siviilien suojelemiseksi, yksilöidään uhkia ja heikkouksia sekä 
valvotaan ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia ja 
autetaan siten tehostamaan rankaisemattomuuden torjumista; katsoo, että ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuuden vaaliminen ja kaikkien humanitaarisiin toimiin osallistuvien 
osapuolten yhteisymmärryksen parantaminen lujittavat myös humanitaarisen toiminnan 
keskeisiä puolueettomuuden ja osallistamisen periaatteita;

2. tähdentää, että humanitaarisella toiminnalla voi olla ratkaiseva rooli konflikteista ja 
kriiseistä kärsimään joutuneiden väestöryhmien vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa 
etenkin konfliktien ja kriisien pitkittyessä, jolloin siviilit joutuvat siirtymään pidemmäksi
aikaa, kun sen avulla voimistetaan asianomaisten henkilöiden sanomaa ja tunnustetaan 
heidän oikeutensa ja valmiutensa, mihin sisältyy paikallisten toimijoiden aktiivisempi 
rooli humanitaarisessa toiminnassa;

3. korostaa naisten keskeistä roolia humanitaarisiin kriiseihin joutuneiden yhteisöjen 
selviämisessä ja toipumisessa sekä konfliktin aikana että konfliktin jälkeisissä tilanteissa; 
korostaa, että on paneuduttava naisten ja lasten erityistarpeisiin ja varmistettava heidän 
oikeutensa, koska he muodostavat enemmistön niistä, joihin humanitaariset kriisit 
vaikuttavat, ja humanitaariset kriisit vaikuttavat heihin rajummin; kehottaa asettamaan 
maailman humanitaarisen avun huippukokouksessa sukupuolinäkökulman keskeiseksi 
elementiksi siinä tulevassa humanitaarisen avun järjestelmässä, joka luodaan tämän 
kuulemisprosessin tuloksena;

4. vaatii, että on pyrittävä tehokkaasti varmistamaan, että oikeus opetuksen saamiseen 
toteutuu pitkittyneissä humanitaarisissa kriiseissä, koska tämän oikeuden puuttuminen 
uhkaa lasten tulevaisuutta;

5. muistuttaa, että konflikteista, luonnonkatastrofeista tai ympäristön pilaantumisesta 
aiheutuva pakolaisuus jättää tietyt väestöryhmät erityisen haavoittuvaan asemaan; 
korostaa, että pakolaisille, maan sisäisille pakolaisille, ihmiskaupan uhreille ja muille 
siirtolaisille on saatava sama ihmisoikeuksien suoja kuin kaikille muille ryhmille; ilmaisee 
olevansa erittäin huolissaan nykyisestä pakolaisten ennätyksellisen suuresta määrästä ja 
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kehottaa maailmanlaajuista yhteisöä hyödyntämään maailman humanitaarisen avun 
huippukokousta tilaisuutena saada hankittua tarvittava varat ja operationaaliset valmiudet, 
jotta tähän haasteeseen kyetään vastaamaan; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita 
asettamaan maailmanlaajuisen pakolaiskriisin etusijalle kaikissa kyseistä huippukokousta 
koskevissa politiikoissaan ja kannoissaan; 

6. kehottaa unionia osoittamaan johtajuutta maailman humanitaarisen avun 
huippukokouksessa vaatimalla joustavampia menetelmiä humanitaarisen avun 
toimittamiseksi sekä proaktiivisia välineitä kriisien ennaltaehkäisemiseksi; kehottaa 
unionia ja muita tuenantajia pitäytymään rahoitusta koskevissa sitoumuksissaan ja 
kehittämään tapoja lyhentää rahoitussitoumusten ja paikalla toteutettavien toimien välistä 
ajallista viivettä; korostaa lisäksi ihmisoikeustilanteesta raportoimisen merkitystä kriisejä 
koskevan varhaisvaroitusmekanismina ja kannustaa maailman humanitaarisen avun 
huippukokousta ottamaan tämän seikan huomioon, kun reagointiin perustuvasta 
ajattelutavasta siirrytään ennaltaehkäisevään ajattelutapaan;

7. kannustaa unionin kaikkia toimielimiä ja etenkin komission humanitaarisen avun ja 
pelastuspalveluiden pääosastoa (ECHO) tarkastelemaan, miten YK-järjestelmän avulla on 
onnistuttu sisällyttämään ihmisoikeuksia koskevat huolenaiheet olennaiseksi osaksi 
humanitaarisen avun toimia; kehottaa unionia ottamaan vahvemman roolin tämän 
prosessin edistämisessä ja parantamisessa; korostaa, että on varmistettava humanitaarisen 
avun ja kehitysavun johdonmukaisuus ja yhteensovittaminen uudessa tilanteessa, kun 
unioni on päättänyt soveltaa kehitysyhteistyöhön oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa; 
pitää tässä mielessä valitettavana, että komissio on jättänyt unionin humanitaariset toimet 
tietoisesti pois työkalupakistaan, joka koskee oikeuksiin perustuvan lähestymistavan 
soveltamista kehitysyhteistyöhön; kehottaa siksi komissiota sitoutumaan siihen, että se 
kehittää ja hyväksyy osana maailman humanitaarisen avun huippukokousta koskevaa 
toimintaansa oikeuksiin perustuvan lähestymistavan, jota sovelletaan unionin 
humanitaarisiin toimiin.


