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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n roolista YK:ssa – Miten EU:n ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa 
paremmin?
(2015/2104(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan ja 132 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan, kansainvälisen 
kaupan valiokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
lausunnot (A8-0000/2015),

EU:n tavoitteet ja kansainväliset vahvuudet

A. katsoo, että EU:n tulevaisuus on kytköksissä globaaliin kehitykseen; katsoo, että EU:n 
haasteisiin tarvitaan globaaleja ratkaisuja ja että globaalien kysymysten ratkaisemiseen 
tarvitaan EU:n toimia;

B. toteaa, että EU:n ulkopolitiikan periaatteet ja tavoitteet on vahvistettu Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa ja että ne ovat tiiviisti sidoksissa YK:n 
periaatteisiin ja tavoitteisiin;

C. toteaa, että EU varjelee arvojaan, perustavanlaatuisia etujaan, turvallisuuttaan, 
riippumattomuuttaan ja koskemattomuuttaan ja pyrkii toimillaan säilyttämään rauhan, 
ehkäisemään konflikteja ja lujittamaan kansainvälistä turvallisuutta YK:n peruskirjan ja 
vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjan mukaisesti sekä sopusoinnussa uutta 
Eurooppaa koskevan vuoden 1990 Pariisin peruskirjan päämäärien kanssa; toteaa, että 
EU on osa kollektiivista YK:n turvallisuusjärjestelmää myös yhtenä peruskirjan 
VIII luvussa tarkoitettuna alueellisena järjestelynä;

D. toteaa, että EU edistää kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
kestävää kehitystä pitäen ensisijaisena tavoitteenaan köyhyyden kitkemistä sekä antaa 
humanitaarista apua luonnonkatastrofeista tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista 
kärsiville ihmisille, maille ja alueille;

E. toteaa, että EU pyrkii parantamaan ympäristön kestävyyttä edistämällä kansainvälisiä 
toimia, joiden tavoitteena on säilyttää ympäristön laatu ja parantaa sekä sitä että 
luonnonvarojen kestävää käyttöä;

F. toteaa, että EU vahvistaa yhteiskunnallisen kestävyyden perustaa lujittamalla, tukemalla 
ja edistämällä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja kansainvälisen 
oikeuden periaatteita; 

G. toteaa, että EU parantaa talouden kestävyyttä edistämällä kaikkien maiden 
integroitumista maailmantalouteen myös poistamalla vähitellen kansainvälisen kaupan 
esteitä;
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H. toteaa, että EU edistää perussopimustensa mukaisesti entistä tiiviimpään monenväliseen 
yhteistyöhön perustuvaa kansainvälistä järjestelmää ja maailmanlaajuista hyvää 
hallintotapaa; 

I. toteaa, että EU:n ulkopolitiikassa pääpaino on ollut kahdenvälisissä suhteissa, 
yhteistyössä ja kumppanuudessa maailman eri maiden ja maaryhmien kanssa; toteaa, 
että viime vuosikymmeninä on kiinnitetty huomiota erityisesti unionin itäisten ja 
eteläisten lähialueiden geopoliittisiin tavoitteisiin ja kysymyksiin;

J. katsoo, että EU:n on yhä suuremmassa globaalissa keskinäisriippuvuudessa 
vahvistettava rooliaan niin kahdenvälisissä suhteissaan kuin monenvälisillä foorumeilla;

K. toteaa, että EU on maailmanmahti neljällä toisiinsa kytköksissä olevalla alalla, jotka 
ovat kauppa, kehitys, ympäristö ja ihmisoikeudet;

L. toteaa, että EU:lla on maailman suurimpana kauppablokkina vahva rooli kahden- ja 
monenvälisissä kauppajärjestelyissä ja että se on luonut aktiivisia kauppapoliittisia 
toimia, joilla tuetaan talouskasvua, autetaan vähentämään köyhyyttä ja edistetään 
ympäristön ja luonnonvarojen suojelua;

M. toteaa, että EU kantaa suurimman taloudellisen vastuun kansainvälisestä 
kehitysyhteistyöstä, sillä yli puolet maailman julkisesta kehitysavusta tulee EU:lta ja sen 
jäsenvaltioilta; toteaa, että EU:n toteuttamat kehityspolitiikat ovat laadukkaita ja 
auttavat tehokkaasti vähentämään köyhyyttä ja vahvistamaan talouden, yhteiskunnan ja 
ympäristön kannalta kestävää kehitystä;

N. toteaa, että EU on johtava toimija myös ympäristöasioissa ja varsinkin 
ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä se toimii eturintamassa ja on asettanut itselleen 
kunnianhimoisia tavoitteita ja puhuu lisäksi vankkumattomasti sen puolesta, että 
kansainvälisissä neuvotteluissa saataisiin aikaan sopimuksia ja konkreettisia ja 
mitattavissa olevia toimia;

O. toteaa, että EU puolustaa ja edistää kaikin tavoin ihmisoikeuksia, kulttuurisia arvoja, 
demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta ja että näitä koskevia määräyksiä on sisällytetty 
sen kaikkiin kahdenvälisiin kumppanuuksiin ja niillä on keskeinen rooli EU:n 
monenvälisessä toiminnassa;

P. katsoo, että ihmiskunnan arvot ja edut ovat yhteisiä; katsoo, että kun ratkotaan yhteisiä 
ongelmia ja edistetään yhteisiä tavoitteita ja arvoja, taakan ja etujen olisi jakauduttava 
oikeudenmukaisesti;

YK-järjestelmä

Q. toteaa, että YK-järjestelmä on tärkein globaali foorumi maailmanlaajuisen hyvän 
hallintotavan ja EU:n arvojen ja intressien edistämisessä;

R. toteaa, että 70 vuotta sitten San Franciscossa allekirjoitettu YK:n peruskirja perustuu 
ihmiskunnan yhteisiin arvoihin ja etuihin; toteaa, että YK on ainoa universaali ja 
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demokraattisesti hallinnoitu globaali järjestö;

S. toteaa, että toisen maailmansodan jälkeen päätavoitteena oli säilyttää rauha ja 
turvallisuus; toteaa, että taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämisellä on 
keskeinen asema peruskirjassa; toteaa, että ympäristöasiat tulivat YK:n asialistalle 
1970-luvun alkupuolella; toteaa, että vuoden 1992 Rion konferenssissa (UNCED) 
kehitys- ja ympäristöpolitiikkoja koottiin yhteen tavoitteena vähentää tehokkaasti 
köyhyyttä ja edistää kestävää kehitystä kaikkialla maailmassa;

T. toteaa, että YK-järjestelmä kattaa kaikki yhteistyöalat ja sen keskeinen osa eli 
turvallisuusneuvosto vastaa rauhanrakentamisesta, rauhanturvaamisesta ja 
turvallisuusuhkien torjunnasta yhdessä liitännäiselinten ja neuvoa-antavien elinten 
kanssa;

U. toteaa, että YK-järjestelmässä on 19 erityisjärjestöä, muun muassa FAO, IFAD, ILO, 
IMF, UNESCO, UNIDO, WHO ja Maailmanpankkiryhmä, 11 rahastoa ja ohjelmaa, 
muun muassa UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, YK Naiset ja 
WFP1, sekä yhdeksän aihekohtaista toimikuntaa ja viisi alueellista talouskomissiota ja 
muita vastaavia elimiä; toteaa, että muun muassa Maailman kauppajärjestö ja 
Kansainvälinen atomienergiajärjestö ovat myös kytköksissä YK-järjestelmään;

V. toteaa, että useimmat näistä järjestöistä, rahastoista, ohjelmista, toimikunnista ja 
komissioista toimivat talous- ja sosiaalineuvoston ja yleiskokouksen alaisuudessa, ja osa 
näistä raportoi yleiskokoukselle;

W. toteaa, että YK-järjestelmässä ei ole parlamenttia;

Y. toteaa, että EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on erittäin tärkeä rooli YK:n periaatteiden ja 
tavoitteiden edistämisessä ja ihmiskunnan yhteisten ongelmien ratkaisemisessa; katsoo 
toisaalta, että Eurooppa tarvitsee kansainvälisiä kumppaneita ratkoakseen omia 
ongelmiaan esimerkiksi turvallisuus-, ympäristönsuojelu- ja maahanmuuttoasioissa sekä 
finanssimarkkinoiden epävakaustilanteissa;

Z. toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot osallistuvat eri tavoin ja eri muodoissa aktiivisesti 
YK-järjestelmän toimintaan; toteaa, että esimerkiksi WTO:ssa jäsenvaltioita edustaa 
komissio, kun taas ministerit osallistuvat tärkeimpiin konferensseihin; toteaa, että 
ympäristöneuvotteluissa ja ympäristöalan yhteistyössä päärooli on perussopimusten 
nojalla komissiolla; toteaa, että kehityspolitiikassa sovelletaan jaettua toimivaltaa; 
toteaa, että yleiskokous ja muut YK:n maailmanlaajuiset elimet koostuvat 
jäsenmaidensa edustajista; toteaa, että EU:n jäsenvaltiot ovat perussopimuksen 
mukaisesti velvollisia sovittamaan yhteen toimiaan, joita ne toteuttavat kansainvälisillä 
foorumeilla; 

                                               
1 FAO: Elintarvike- ja maatalousjärjestö; IFAD: Maatalouden kansainvälinen kehittämisrahasto; ILO: 
Kansainvälinen työjärjestö; IMF: Kansainvälinen valuuttarahasto; UNESCO: YK:n kasvatus- tiede- ja 
kulttuurijärjestö; UNIDO: YK:n teollisen kehityksen järjestö; WHO: Maailman terveysjärjestö; UNCTAD: YK:n 
kauppa- ja kehityskonferenssi; UNDP: YK:n kehitysohjelma; UNEP: YK:n ympäristöohjelma; UNFPA: YK:n 
väestörahasto; UNHCR: YK:n pakolaisasioiden päävaltuutetun toimisto; UNICEF: YK:n lastenrahasto; WFP: 
Maailman elintarvikeohjelma.
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Miten saavuttaa paremmin EU:n ulkopolitiikan tavoitteet YK:ssa

1. korostaa, että kaikkien YK:n jäsenmaiden hallituksia edustavalla yleiskokouksella on 
oltava keinoja ohjata YK-järjestelmää ja koordinoida sen toimia; katsoo, että pitkällä 
aikavälillä olisi vahvistettava YK:n demokraattista hallintotapaa luomalla kansakuntia 
edustava maailman parlamentti;

2. on ehdottomasti sitä mieltä, että vanhentuneeseen maailmanjärjestykseen perustuvaa 
turvallisuusneuvostoa on uudistettava, jotta se ilmentäisi maailman uutta geopoliittista 
todellisuutta ja kykenisi vastaamaan tehokkaammin nykyisiin ja tuleviin 
turvallisuushaasteisiin;

3. ottaa huomioon EU:n panoksen maailmanrauhan ja turvallisuuden luomisessa ja 
kehottaa uudistamaan turvallisuusneuvostoa siten, että EU:sta tehdään sen pysyvä jäsen; 
toteaa, että koska EU ei kuulu turvallisuusneuvostoon, EU:n etujen ajaminen ja 
puolustaminen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjausten perusteella on kahden 
pysyvän ja vaihtuvien eurooppalaisjäsenten harteilla;

4. kehottaa kehittämään YK:n ennalta ehkäiseviä välineitä ja varhaisvaroitusvälineitä sekä 
välitysvalmiuksia; kehottaa lisäksi määrittelemään rauhanrakentamis- ja 
rauhanturvaoperaatioille entistä täsmällisempiä mandaatteja ja selkeitä 
vetäytymisstrategioita; palauttaa mieliin eräiden ääriryhmien viimeaikaiset hirmuteot ja 
ihmisoikeusloukkaukset ja kehottaa turvallisuusneuvostoa määrittelemään 
kunnianhimoisia välineitä ja toimia tällaisten tekojen estämiseksi tehokkaasti;

5. on ehdottomasti sitä mieltä, että YK-järjestelmän taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta 
on vahvistettava; katsoo, että tämä voitaisiin tehdä perustamalla kestävän kehityksen 
neuvosto, joka olisi pääasiallinen päätöksentekoelin kaikissa kestävän kehityksen 
kysymyksissä (talous-, sosiaali- ja ympäristöasioiden pilarit), varmistaisi koordinoidun 
ja tehokkaan tarvearvioinnin ja hyväksyisi tarvittavat etenemissuunnitelmat, päätökset 
ja sitovat toimet; pitää tätä välttämättömänä, jos halutaan panna tehokkaasti täytäntöön 
YK:n syyskuisessa huippukokouksessaan vahvistamat kestävän kehitykset tavoitteet;

6. katsoo, että jotta voidaan varmistaa tällaisen kestävän kehityksen neuvoston päätösten 
legitimiteetti, tehokkuus ja vaikuttavuus, sen aseman ja kokoonpanon olisi oltava 
samanlainen kuin turvallisuusneuvoston ja siinä olisi oltava muutama pysyvä jäsen, EU 
mukaan luettuna, ja lisäksi vaihtuvia jäseniä; katsoo kuitenkin, ettei ole mitään 
perusteita antaa jollekin maalle tai alueelliselle järjestölle oikeutta estää jäsenten 
enemmistöllä tai määräenemmistöllä tekemiä päätöksiä eikä hyväksy minkäänlaista 
veto-oikeutta;

7. katsoo, että tällaisella neuvostolla olisi oltava vahva koordinoijan rooli kaikilla muilla 
YK-järjestelmän aloilla paitsi turvallisuuskysymyksissä; ottaa huomioon laittomaan 
maahantuloon liittyvät toistuvat inhimilliset katastrofit ja katsoo, että lähtömaiden 
kestävä kehitys voisi pitkällä aikavälillä auttaa hillitsemään laittomia muuttovirtoja; 
katsoo siksi, että kyseisen neuvoston olisi ehdottomasti koordinoitava kaikkien näitä 
asioita käsittelevien järjestöjen toimintaa;
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8. katsoo, että kestävän kehityksen neuvoston olisi koordinoitava myös 
Maailmanpankkiryhmän, Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailman kauppajärjestön 
toimia, jotta voidaan varmistaa, että niiden päätöksenteko ja niiden toteuttamat toimet 
ovat tehokkaita ja yhtenäisiä; katsoo siksi, että epävirallisen G20-ryhmän toiminta olisi 
sulautettava tämän neuvoston toimintaan;

9. katsoo, että kestävän kehityksen neuvoston olisi maailman taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen edistämisen lisäksi huolehdittava ihmisten hyvinvointiin liittyvistä asioista; 
katsoo, että kestävän kehityksen neuvoston vastuualueeseen olisi sisällytettävä myös 
kulttuurinen kestävyys, sillä kulttuuri on tunnustettu yhdessä taloudellisen, sosiaalisen 
ja ekologisen kehityksen ohella avaintekijäksi kestävien yhteiskuntien luomisessa; 
katsoo, että tämä voitaisiin toteuttaa sisällyttämällä päätöksentekoon koulutus, 
kulttuuridiplomatia, kulttuuriperinnön suojelu, luovat alat ja tieteellinen tutkimus;

10. katsoo, että EU:n olisi hyödynnettävä paremmin YK:n erityisjärjestöjen, rahastojen, 
ohjelmien, toimikuntien ja komissioiden kanssa solmittuja kumppanuuksia, kun se 
vahvistaa globaaleja tavoitteitaan ja ratkoo omia ongelmiaan;

11. korostaa, että näiden YK:ssa tarvittavien uudistusten lisäksi EU:n ulkopoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan niin EU:n kahden- kuin monenvälisen ulkoisen 
politiikan eri toimien tehokasta koordinointia;

12. pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että vuonna 2014 nimitetyn komission toiminta on 
organisoitu klustereihin ja että varapuheenjohtaja / korkea edustaja vastaa EU:n 
ulkopolitiikan koordinoinnista; korostaa, että maailmanlaajuisen mittaluokan toimille on 
annettava keskeinen asema tämän klusterin toiminnassa;

13. katsoo, että Euroopan parlamentin on voitava käsitellä näitä haasteita yhtä kattavalla 
tavalla ja organisoida toimintansa sen mukaisesti; katsoo, että ulkoasiainvaliokunnalle 
on uskottava kaikkien unionin ulkoiseen toimintaan liittyvien politiikanalojen 
koordinointi ja että muut valiokunnat ilmaiset kantansa lausunnoissaan; 

14. kehottaa neuvostoa ja komissiota harkitsemaan tällaista lähestymistapaa ja raportoimaan 
parlamentille vuosittain EU:n globaalista roolista sekä huolehtimaan siitä, että Euroopan 
parlamentti saa aktiivisen roolin EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarkoitettujen välineiden määrittelyssä ja valvonnassa;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä YK:n yleiskokoukselle ja pääsihteerille.


