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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tällä alalla
(2015/2229(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

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

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja 
toimintasuunnitelman1 sellaisena kuin ulkoasiainneuvosto sen hyväksyi 25. kesäkuuta 
2012,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman 
2015-2019, jonka neuvosto hyväksyi 20. heinäkuuta 2015,

– ottaa huomioon 14. toukokuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisäämisestä: muutossuunnitelma2, 

– ottaa huomioon 17. helmikuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen 2015/260 
ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon 
jatkamisesta3,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen loukkauksista 
antamansa kiireelliset päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksien 
puolustajien hyväksi toteutettavista Euroopan unionin toimista4,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman demokratiakehitystä 
edistävästä ulkopolitiikasta5,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman lehdistön ja 
tiedotusvälineiden vapaudesta maailmassa6,

– ottaa huomioon 8. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman korruptiosta julkisella ja 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/fi/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0260&from=EN
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0226.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0334.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0274.
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yksityisellä sektorilla ja sen vaikutuksista ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa1,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä 
YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa2,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä 
YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 20153,

– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2014 neuvostolle antamansa suosituksen YK:n 
yleiskokouksen 69. istunnosta4,

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman kidutuksen 
poistamisesta maailmasta5,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta 
tällä alalla6,

– ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan 
naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta7,

– ottaa huomioon 10. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman muuttoliikkeestä ja 
pakolaisista Euroopassa8,

– ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle ”Laajentumisstrategia ja vuosien 2014 ja 2015 tärkeimmät haasteet”9,

– ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2014 julkaistun komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta ja kaikkien 
ihmisoikeuksien huomioon ottamisesta EU:n kehitysyhteistyössä10, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A8-0000/2015),

A. toteaa, että SEU:n 21 artikla velvoittaa unionin määrittelemään yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan (YUTP), joka perustuu demokratian ja oikeusvaltion 
periaatteisiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja 
jakamattomuuteen, ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvon ja yhteisvastuun 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0394.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0252.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0079.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0259.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0206.
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0076.
7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015)0272.
8 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_fi.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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periaatteisiin sekä YK:n peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen;

B. toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei ole itsestäänselvyys missään päin 
maailmaa;

C. toteaa, että yli puolet maailman väestöstä elää edelleen epädemokraattisissa 
hallintojärjestelmissä ja että maailmanlaajuinen vapaus on heikentynyt jatkuvasti viime 
vuosien aikana;

D. ottaa huomioon, että EU:n sitoutuminen tehokkaaseen monenvälisyyteen, jonka 
ytimessä on YK, on olennainen osa unionin ulkopolitiikkaa ja perustuu vakaumukseen, 
että yleismaailmallisiin normeihin ja arvoihin perustuvan monenvälisen järjestelmän 
avulla voidaan parhaiten käsitellä maailmanlaajuisia kriisejä, haasteita ja uhkia;

E. katsoo, että unionin sisäisen ja ulkoisen politiikan yhtenäisyyttä on lisättävä, jos unioni 
haluaa toteuttaa menestyksellistä ihmisoikeuspolitiikkaa;

F. muistuttaa komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan todenneen ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskevaa uutta yhteistä toimintasuunnitelmaa laadittaessa, että ihmisoikeudet ovat 
hänen toimintansa keskiössä ja suunnannäyttäjinä kaikissa suhteissa niin unionin 
toimielimiin kuin kolmansiin maihin, kansainvälisiin järjestöihin ja 
kansalaisyhteiskuntaan;

G. toteaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto, komissio, neuvosto ja jäsenvaltiot ovat 
vastuussa uuden toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

H. katsoo, että on huolehdittava tarvittavista resursseista, jotta voidaan tehostaa 
ihmisoikeuksien ja demokratian edistämistä kolmansissa maissa;

I. toteaa, että toimiminen yhdessä kolmansien maiden kanssa kaikilla kahden- ja 
monenvälisillä foorumeilla on tehokkaimpia keinoja käsitellä kolmansien maiden 
ihmisoikeuskysymyksiä;

J. toteaa, että ihmisoikeuksien ja demokratian tukeminen pyritään ottamaan huomioon 
unionin muissa ulkoisen ulottuvuuden toimissa, kuten kauppa- ja kehityspolitiikassa;

K. toteaa, että muuttoliike on unionin ulkoisen toiminnan suuri haaste, joka edellyttää 
välittömiä ja toimivia ratkaisuja;

L. toteaa, että kuolemanrangaistus on edelleen EU:n suurimpia huolenaiheita suhteissa 
kolmansiin maihin;

M. toteaa, että naiset ja lapset ovat entistä suuremmassa vaarassa erityisesti sota-alueilla;

N. katsoo, että ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja vakaumuksenvapautta on 
ehdottomasti lisättävä uskontojen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun avulla;

O. toteaa, että EU:n prioriteetteja ihmisoikeusloukkausten torjunnassa on tiivis yhteistyö 
kolmansien maiden kansalaisyhteiskuntien kanssa;
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Yleisiä näkökohtia

1. on erittäin huolissaan siitä, että ihmisoikeudet ja demokraattiset arvot ovat entistä 
uhatumpia kaikkialla maailmassa;

2. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, jotta ihmisoikeudet ja 
demokraattiset arvot saadaan ulkosuhteiden keskiöön, kuten TEU velvoittaa;

3. muistuttaa, että on erittäin tärkeää varmistaa unionin sisäisen ja ulkoisen toiminnan 
yhtenäisyys ihmisoikeuksiin ja demokraattisiin arvoihin liittyvissä asioissa; korostaa 
tässä yhteydessä, että vaikka tässä mietinnössä käsitellään unionin ulkoista toimintaa 
ihmisoikeuksien edistämiseksi, parlamentti antaa myös kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan laatiman vuotuisen mietinnön perusoikeustilanteesta 
Euroopan unionissa;  

4. katsoo, että jotta EU ja jäsenvaltiot voivat täyttää sitoumuksensa ja edistää maailman 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa, niiden on puhuttava johdonmukaisesti yhdellä äänellä ja 
varmistettava viestinsä perillemeno;

5. pitää lisäksi tärkeänä, että komissio, neuvosto, ulkosuhdehallinto, parlamentti ja unionin 
edustustot tehostavat yhteistyötään, jotta voidaan lisätä EU:n ihmisoikeus- ja 
demokratiapolitiikan johdonmukaisuutta ja varmistaa sen keskeinen asema kaikissa 
unionin ulkoisen ulottuvuuden toimissa;

6. palauttaa mieliin pitkäaikaisen sitoutumisensa ihmisoikeuksien ja demokraattisten 
arvojen edistämiseen, mitä ilmentävät muun muassa vuosittain myönnettävä 
mielipiteenvapauden Saharov-palkinto, ihmisoikeuksien alivaliokunnan toiminta ja 
kuukausittaiset täysistuntokeskustelut ja päätöslauselmat tapauksista, joissa on loukattu 
ihmisoikeuksia, demokraattisia arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta;

EU:n politiikan välineet maailman ihmisoikeuksien edistämisessä

EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa

7. pitää myönteisenä EU:n vuosikertomusta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 
2014; katsoo, että vuosikertomus on tarpeellinen väline, jonka avulla voidaan seurata 
EU:n toimintaa maailman ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä sekä viestiä ja 
keskustella siitä;

8. toistaa varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle osoittamansa pyynnön saapua 
keskustelemaan parlamentin jäsenten kanssa vuosittain kahdessa täysistunnossa, kerran 
unionin vuosikertomuksen esittelyn yhteydessä ja toisen kerran parlamentin mietinnön 
hyväksymisen jälkeen; pitää valitettavana, että komissio ja ulkosuhdehallinto eivät ole 
antaneet kirjallista vastinetta parlamentin päätöslauselmaan vuosikertomuksesta 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013; muistuttaa, että tällaisilla 
kirjallisilla vastineilla on tärkeä rooli toimielinten välisissä suhteissa, sillä ne antavat 
tilaisuuden seurata järjestelmällisesti ja perusteellisesti kaikkia parlamentin esiin 
nostamia seikkoja;

9. antaa tunnustusta ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle niiden kattavasta raportoinnista, 
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jossa kuvataan EU:n vuonna 2014 toteuttamia toimia ihmisoikeus- ja 
demokratiakysymyksissä; katsoo kuitenkin, että ihmisoikeus- ja 
demokratiavuosikertomuksen nykyistä muotoa voitaisiin selkeyttää esittämällä parempi 
yleiskuva siitä, mitä konkreettisia vaikutuksia EU:n ihmisoikeus- ja demokratiatoimilla 
kolmansissa maissa on;

10. suosittaa, että ulkosuhdehallinto omaksuisi analyyttisemman tavan laatia vuosikertomus 
ja jatkaisi raportointiaan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta; katsoo, että vuosikertomuksessa ei pitäisi pelkästään korostaa 
unionin saavutuksia ja alan parhaita käytäntöjä vaan siinä olisi myös esitettävä, millaisia 
haasteita ja esteitä EU kohtaa pyrkiessään edistämään kolmansien maiden 
ihmisoikeuksia ja demokraattisia arvoja ja mitä voidaan oppia tulevien vuosien 
konkreettisia toimia ajatellen;

11. toistaa näkemyksensä, että vuosikertomuksessa esitettävien maakohtaisten katsausten 
olisi oltava vähemmän kuvailevia ja että niiden olisi sen sijaan ilmennettävä paremmin 
maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden täytäntöönpanoa ja annettava yleiskuva EU:n 
paikan päällä toteuttamien toimien vaikutuksista;

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n strategiakehys ja (uusi) toimintasuunnitelma

12. toistaa näkemyksensä, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n 
strategiakehyksen ja ensimmäisen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuonna 2012 oli 
unionille tärkeä merkkipaalu ihmisoikeuksien ja demokratian asettamisessa unionin 
kansainvälisten suhteiden keskiöön;

13. pitää myönteisenä, että neuvosto hyväksyi heinäkuussa 2015 ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan uuden toimintasuunnitelman 2015–2019; antaa 
ulkosuhdehallinnolle tunnustusta siitä, että se on kuullut komissiota, parlamenttia, 
jäsenvaltioita, kansalaisyhteiskuntaa sekä alueellisia ja kansainvälisiä järjestöjä 
ensimmäisen toimintasuunnitelman arvioinnissa ja uuden laadinnassa;

14. pitää myönteisenä, että EU on edelleen sitoutunut suojelemaan ja edistämään 
ihmisoikeuksia ja tukemaan demokratiaa kaikkialla maailmassa; panee merkille, että 
toimintasuunnitelman tavoitteena on antaa unionille keskitetympi, järjestelmällisempi ja 
koordinoidumpi tapa käsitellä ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiä ja tehostaa sen 
kentällä toteuttamien toimien ja käyttämien välineiden vaikutuksia; kannattaa tässä 
mielessä viiden strategisen toiminta-alan priorisointia;

15. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, ulkosuhdehallintoa, komissiota, 
neuvostoa ja jäsenvaltioita varmistamaan, että uusi toimintasuunnitelma pannaan 
tehokkaasti ja johdonmukaisesti täytäntöön; pitää erityisen tärkeänä, että lisätään 
unionin käyttämien välineiden tehokkuutta ja maksimoidaan niiden paikalliset 
vaikutukset maailman ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä; muistuttaa, että on 
tärkeää tehostaa ponnisteluja ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten sisällyttämiseksi 
kaikkeen unionin ulkoiseen toimintaan, myös korkean poliittisen tason toimintaan;

16. korostaa, että unionin on uuden toimintasuunnitelman kunnianhimoisten tavoitteiden 
täyttämiseksi huolehdittava riittävistä resursseista ja asiantuntemuksesta eli saatava 
asialle omistautuneita henkilöitä edustustoihin ja päätoimipaikkoihin ja varoja 
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hankkeiden toteuttamiseen;

17. toistaa näkemyksensä, että tarvitaan jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten vankkaa 
yhteisymmärrystä ja tehostettua yhteistyötä, jotta voidaan edistää ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa johdonmukaisesti; korostaa, että jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
lujemmin toimintasuunnitelman ja EU:n strategiakehyksen täytäntöönpanoon ja 
käytettävä niitä mallina ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä kahden- ja 
monenvälisesti;

18. kehottaa ulkoasiainneuvostoa keskustelemaan säännöllisesti demokratia- ja 
ihmisoikeuskysymyksistä; toistaa ulkoasiainneuvostolle esittämänsä kehotuksen käydä 
vuosittain julkinen keskustelu EU:n ihmisoikeus- ja demokratiatoimista;

19. antaa ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle tunnustusta siitä, miten ne ovat raportoineet 
ensimmäisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta; odottaa samanlaista raportointia 
myös uudesta toimintasuunnitelmasta; muistuttaa myös haluavansa ehdottomasti saada 
olla tiiviisti mukana uuden toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ja tulla kuulluksi 
asiassa;

Muita EU:n politiikan välineitä

20. on hieman huolissaan ulkosuhdehallinnon ja sen ihmisoikeusosaston 
uudelleenorganisoinnista ja siitä, miten tämä saattaa vaikuttaa EU:n kykyyn sisällyttää 
ihmisoikeudet kaikkeen unionin ulkoiseen toimintaan; kehottaa ulkosuhdehallintoa 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ihmisoikeusasioista ja 
globaaleista ja monenvälisistä asioista vastaava uusi johtaja saa vahvan mandaatin ja 
riittävät resurssit ihmisoikeusnäkökohtien sisällyttämiseksi ulkosuhdehallinnon 
toimintaan; 

21. muistuttaa, että ihmisoikeuksista vastaavalla Euroopan unionin erityisedustajalla on 
tärkeä rooli lisättäessä EU:n näkyvyyttä ja tehokkuutta ihmisoikeuksien ja demokratian 
periaatteiden edistämisessä kaikkialla maailmassa; antaa tehtävän nykyiselle haltijalle 
tunnustusta merkittävistä saavutuksista ja osallistumisesta säännölliseen näkemysten 
vaihtoon parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa;

22. pitää myönteisenä EU:n erityisedustajan mandaatin jatkamista helmikuuhun 2017 
saakka ja toistaa pyyntönsä tämän mandaatin muuttamisesta pysyväksi; suosittaa, että 
erityisedustajalle annettaisiin aloitevaltaa, suurempi julkinen näkyvyys ja riittävästi 
henkilöstöä ja varoja täysipainoisen toiminnan mahdollistamiseksi;

23. toistaa neuvostolle esittämänsä kehotuksen sisällyttää alueellisten erityisedustajien 
mandaattiin vaatimus tehdä tiivistä yhteistyötä ihmisoikeuksista vastaavan 
erityisedustajan kanssa;

24. panee merkille, että poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea on hyväksynyt 
132 maakohtaista ihmisoikeusstrategiaa EU:n edustustojen, toimielinten ja 
jäsenvaltioiden yhteistyön tuloksena; toistaa tukevansa maakohtaisten 
ihmisoikeusstrategioiden tavoitetta, joka on räätälöidä unionin toimet kussakin maassa 
niiden erityistilanteeseen ja -tarpeisiin; kehottaa tehostamaan edelleen unionin 
edustustojen, jäsenvaltioiden suurlähetystöjen ja EU:n toimielinten yhteistyötä 
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maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden laadinnassa ja täytäntöönpanossa;

25. toistaa kehotuksensa, että parlamentin jäsenille olisi annettava oikeus tutustua 
strategioiden sisältöön, jotta strategioita voidaan seurata asianmukaisesti; vaatii 
ulkosuhdehallintoa sisällyttämään kuhunkin yksittäiseen strategiaan selkeitä ja 
mitattavissa olevia edistymisindikaattoreita;

26. korostaa, että on erittäin tärkeää ottaa maakohtaiset ihmisoikeusstrategiat huomioon 
kaikessa kolmansien maiden kanssa tehtävässä toiminnassa, myös korkean tason 
poliittisen vuoropuhelun, maakohtaisten strategia-asiakirjojen ja vuotuisten 
toimintaohjelmien valmistelussa;

27. panee tyytyväisenä merkille, että kaikki edustustot ja yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) operaatiot ovat nimenneet ihmisoikeus- ja/tai tasa-arvoalan 
yhteyshenkilön; toteaa kuitenkin, että verkossa yleisön saatavissa olevat tiedot ovat 
monelta osin vanhentuneita, ja kehottaa siksi päivittämään ne pikaisesti;

28. palauttaa mieliin varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja ulkosuhdehallinnolle 
osoittamansa suosituksen laatia selkeät operatiiviset ohjeet edustustojen 
yhteyshenkilöiden roolista, jotta kyseiset henkilöt kykenevät toimimaan 
ihmisoikeusasioiden neuvonantajina ja hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti; katsoo, että 
jäsenvaltioiden diplomaattikunnan olisi tuettava ihmisoikeusasioiden yhteyshenkilöiden 
työtä;

29. arvostaa kolmansien maiden kanssa käytäviä ihmisoikeusvuoropuheluja, koska ne 
voivat olla kahdenvälisen sitoutumisen ja yhteistyön tehokkaita välineitä 
ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelemisessa; pitää siksi myönteisenä, että yhä 
useamman maan kanssa on käynnistetty ihmisoikeusvuoropuheluja; on tyytyväinen, että 
Myanmarin/Burman kanssa on käyty ensimmäinen ihmisoikeusvuoropuhelu;

30. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja ulkosuhdehallintoa jatkamaan 
ihmisoikeusvuoropuhelujaan ja niihin liittyviä kansalaisyhteiskuntaseminaareja ja 
keskittymään saavuttamaan maakohtaisissa ihmisoikeusstrategioissa asetettuja 
tavoitteita; kehottaa ulkosuhdehallintoa käymään aina alustavaa vuoropuhelua 
kansalaisjärjestöjen kanssa ja sisällyttämään sen sitten varsinaiseen vuoropuheluun; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja ulkosuhdehallintoa nostamaan 
vuoropuheluissa esille yksittäisiä ihmisoikeusaktivistien tapauksia ja käsittelemään niitä 
vastuullisesti ja avoimesti; pitää tärkeänä, että ulkosuhdehallinto varmistaa aina, että 
kaikissa ihmisoikeusvuoropuheluissa noudatetaan kaikkia annettuja sitoumuksia;

31. toistaa ulkosuhdehallinnolle osoittamansa kehotuksen kehittää kattava mekanismi 
ihmisoikeusvuoropuhelujen toimivuuden seuraamiseksi, jotta voidaan tehostaa 
vuoropuhelujen vaikutusta; katsoo, että jos vuoropuhelut eivät ole toimivia, olisi 
käytettävä vaihtoehtoisia välineitä kulloisenkin maan ihmisoikeuksien edistämiseksi; 
panee tässä yhteydessä merkille, että Venäjän kanssa käyty ihmisoikeusvuoropuhelu 
keskeytyi vuonna 2014; kehottaa siksi ulkosuhdehallintoa pohtimaan perinpohjaisesti 
uudelleen Venäjää koskevaa ihmisoikeusstrategiaa;

32. pitää myönteisenä, että ulkoasiainneuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 sananvapautta
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verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat1; toistaa 
kuitenkin ulkosuhdehallinnolle osoittamansa pyynnön selventää menettelyä, jolla 
valitaan EU:n suuntaviivoihin sisältyvät aiheet, ja kuulemaan myös parlamenttia ja 
kansalaisyhteiskuntaa ennen aiheiden valitsemista;

33. toistaa varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja ulkosuhdehallinnolle osoittamansa 
kehotuksen tarkastella uudelleen kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevia EU:n 
suuntaviivoja2 Syyrian ja Irakin kaltaisten maiden traagisten tapahtumien valossa; 
kehottaa ulkosuhdehallintoa tukemaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka toimivat 
sen puolesta, että valtiolliset ja muut kuin valtiolliset toimijat noudattavat kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta; kehottaa unionia käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä, 
joilla voidaan edistää sitä, että valtiolliset ja muut kuin valtiolliset toimijat noudattavat 
kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

34. pitää erittäin tärkeänä, että EU:n ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpanoa arvioidaan 
järjestelmällisesti tarkkojen esikuva-analyysien avulla; katsoo, että suuntaviivojen 
asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi tarvitaan lisätoimia, joiden 
tarkoituksena on lisätä ulkosuhdehallinnon ja unionin edustustojen henkilöstön 
tietoisuutta suuntaviivojen sisällöstä;

Ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen EU:n ulkoisten politiikkojen ja välineiden avulla

35. muistuttaa, että EU on sitoutunut asettamaan ihmisoikeudet ja demokratian keskeiselle 
sijalle suhteissaan kolmansiin maihin; korostaa siksi, että ihmisoikeuksia ja demokratian 
periaatteita on tuettava kaikissa EU:n ulkoisen ulottuvuuden politiikoissa, kuten 
laajentumis- ja naapuruuspolitiikassa, yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa 
sekä kehitys- ja kauppapolitiikassa ja oikeus- ja sisäasioissa;

36. panee merkille komission pyrkimykset täyttää sitoumuksensa ihmisoikeussäännösten 
sisällyttämisestä vaikutustenarviointeihin, joita tehdään lainsäädäntöehdotuksista ja 
muista kuin lainsäädäntöehdotuksista, täytäntöönpanotoimenpiteistä ja 
kauppasopimuksista; kehottaa komissiota parantamaan vaikutustenarviointien laatua ja 
kattavuutta ja varmistamaan, että niihin sisällytetään aina myös 
ihmisoikeuskysymykset;

37. muistuttaa, että EU:n laajentumispolitiikka on tehokkaimpia välineitä, kun halutaan 
parantaa ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden noudattamista; pitää siksi 
myönteisenä, että uutta lähestymistapaa sovelletaan liittymisneuvottelujen niihin 
lukuihin, jotka koskevat oikeuslaitosta ja perusoikeuksia sekä oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta, ja että otetaan aiheellisesti huomioon uudistusten asianmukaiseen 
toteuttamiseen tarvittava aika;

38. on huolissaan siitä, että ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus ovat heikentyneet 
joissakin laajentumisprosessin maissa; pitää erittäin tärkeänä, että vahvistetaan näissä 
maissa tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja että käsitellään toimittajiin kohdistuvia 
poliittisia ja taloudellisia paineita, jotka johtavat usein itsesensuuriin; kehottaa 
komissiota priorisoimaan jäsenyysneuvotteluissa edelleen ilmaisunvapauden ja 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
2 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
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tiedotusvälineiden vapauden kunnioittamisen;

39. pitää valitettavana, että vähemmistöjen suojelua koskevien säädöspuitteiden 
asianmukaisessa täytäntöönpanossa on edelleen ongelmia, kuten todettiin komission 
laajentumisstrategiassa 2014–20151; kehottaa laajentumisprosessissa mukana olevia 
maita tehostamaan toimiaan ja edistämään vähemmistöjen hyväksymistä esimerkiksi 
integroimalla vähemmistöt koulutusjärjestelmään;

40. panee huolestuneena merkille demokraattisen poliittisen kulttuurin rapautumisen eräissä 
ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa; muistuttaa, että demokraattisissa 
järjestelmissä on keskeistä kaikkien päätöksentekoon osallistuvien poliittinen 
vuoropuhelu, kompromissivalmius ja aito osallisuus; panee huolestuneena merkille 
myös sen, että laajentumisprosessissa mukana olevat maat eivät ole juurikaan 
onnistuneet lisäämään oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja torjumaan korruptiota; 
kehottaa komission tapaan laajentumisprosessissa mukana olevia maita tuottamaan 
uskottavaa näyttöä tutkintatoimista, oikeuskäsittelyistä ja lopullisista tuomioista; 

41. muistuttaa Euroopan naapuruuspolitiikan meneillään olevan tarkistamisen yhteydessä 
siitä, että SEU:n mukaan unioni luo naapurimaittensa kanssa erityissuhteet, jotka 
perustuvat unionin arvoihin, joihin sisältyvät ihmisoikeuksien ja demokratian 
periaatteiden kunnioittaminen2; korostaa, että koska sekä itäisillä että eteläisillä 
naapurimailla on ollut viime vuosina suuria haasteita, ihmisoikeuksien ja demokratian 
periaatteiden kunnioittaminen on kärsinyt merkittävästi;

42. on siksi ehdottomasti sitä mieltä, että ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden 
edistäminen on pidettävä keskeisellä sijalla myös tarkistetussa naapuruuspolitiikassa; 
muistuttaa, että ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen on niin 
kumppanuusmaiden kuin EU:n etujen mukaista;

43. korostaa, että EU:n olisi jatkossakin tuettava aktiivisesti naapurimaidensa 
demokraattisia ja toimivia ihmisoikeuselimiä ja kansalaisyhteiskuntaa niiden pyrkiessä 
edistämään demokratiakehitystä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista; panee tyytyväisenä 
merkille eurooppalaisen demokratiarahaston sitoutumisen EU:n itäisten ja eteläisten 
naapurimaiden demokratiakehityksen ja perusoikeuksien ja -vapauksien edistämiseen;

44. toistaa kannattavansa ihmisoikeuslausekkeiden sisällyttämistä EU:n ja kolmansien 
maiden välisiin kansainvälisiin sopimuksiin; kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti ja 
järjestelmällisesti ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanoa ja raportoimaan 
parlamentille säännöllisesti siitä, miten kumppanimaat kunnioittavat ihmisoikeuksia;

45. pitää myönteisenä 1. tammikuuta 2014 voimaan tullutta asetusta uudesta 
tullietuusjärjestelmästä (GSP) (asetus (EU) N:o 978/2012); panee tyytyväisenä merkille, 
että vuoden 2014 loppuun mennessä 14 maalle oli myönnetty GSP+-etuuksia, sillä näin 
voidaan kannustaa panemaan tehokkaasti täytäntöön tärkeimmät 27 kansainvälistä 
yleissopimusta ihmisoikeuksista ja työnormeista; odottaa komission raportoivan 
parlamentille ja neuvostolle, miten GSP+-etuuksia saaneet maat olivat ratifioineet ja 
panneet täytäntöön yleissopimukset vuoden 2015 loppuun mennessä; 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_fi.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:FI:PDF
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46. katsoo, että kolmansissa maissa toimivien EU-alueen yritysten on noudatettava 
kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja; pitää lisäksi tärkeänä, että edistetään yritysten 
yhteiskuntavastuuta ja että eurooppalaiset yritykset näyttävät esimerkkiä yritystoimintaa 
ja ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten normien edistämisessä;

47. katsoo, että ulkosuhdehallinnon olisi edellytettävä, että unionin edustustot ovat 
yhteydessä kolmansissa maissa toimiviin EU-alueen yrityksiin, jotta nämä edistäisivät 
liiketoimissaan ihmisoikeuksien kunnioittamista; toistaa lisäksi pyyntönsä, että unionin 
edustustot sisällyttäisivät ihmisoikeuksien kunnioittamisen liiketoimiin ensisijaisena 
asiana paikallisissa ehdotuspyynnöissä, jotka tehdään demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen puitteissa;

48. kehottaa jälleen kerran komissiota raportoimaan vuoden 2015 loppuun mennessä siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat panneet elinkeinoelämää ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n 
perusperiaatteet1 täytäntöön;

49. katsoo, että kehitysyhteistyön ja ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden 
edistämisen olisi käytävä käsi kädessä; muistuttaa YK:n todenneen, että 
kehitystavoitteita ei voida saavuttaa täysimääräisesti, ellei noudateta ihmisoikeuksiin 
perustuvia menettelytapoja; muistuttaa myös, että EU on sitoutunut tukemaan 
kumppanimaita ja ottamaan huomioon niiden kehitystilanteen ja niiden edistymisen 
ihmisoikeuksissa ja demokratiassa;

50. panee tyytyväisenä merkille huhtikuussa 2014 julkaistun ja neuvoston myönteisenä 
pitämän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ihmisoikeusperustaisesta 
lähestymistavasta ja kaikkien ihmisoikeuksien huomioon ottamisesta EU:n 
kehitysyhteistyössä; kannustaa komissiota seuraamaan ihmisoikeusperustaisen 
lähestymistavan soveltamista ja varmistamaan, että ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyö 
vahvistavat toisiaan paikan päällä;

51. panee tyytyväisenä merkille ulkosuhdehallinnon ja komission laatimat ja neuvoston 
hyväksymät terrorismin torjunnan toimintaohjeet2, joiden avulla halutaan varmistaa 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen kolmansissa maissa toteutettavien terrorismin 
torjunnan tukihankkeiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa; kehottaa 
ulkosuhdehallintoa ja komissiota varmistamaan, että toimintaohjeet pannaan tehokkaasti 
täytäntöön, ja aloittamaan niiden laajasta levittämisestä; antaa tukensa kansainvälisille 
ponnisteluille, joilla pyritään lopettamaan Isis/Da’eshin tekemät 
ihmisoikeusrikkomukset; 

52. ilmaisee myötätuntonsa niille monille pakolaisille ja siirtolaisille, joiden ihmisoikeuksia 
on loukattu vakavasti konflikteissa, hallinnon virheiden seurauksena ja laittoman 
maahanmuuton ja ihmiskaupan verkostoissa; on syvästi pahoillaan traagisista 
ihmishenkien menetyksistä ihmisten pyrkiessä EU:hun turvapaikan toivossa;

53. pitää erittäin tärkeänä, että puututaan siirtolaisvirtojen perimmäisiin syihin ja että 
käsitellään pakolaiskriisin ulkoista ulottuvuutta ja pyritään löytämään kestäviä 
ratkaisuja unionin naapurustossa vallitseviin konflikteihin; korostaa, että 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
2 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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maahanmuuttoon tarvitaan kattava ihmisoikeusperustainen lähestymistapa ja kehottaa 
EU:ta yhdessä YK:n, alueellisten järjestöjen, hallitusten ja valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa puuttumaan siirtolaisvirtojen perimmäisiin syihin; panee tässä 
yhteydessä merkille Euroopan unionin johtamien merivoimien (EU NAVFOR Med) 
operaation, jonka kohteena ovat Välimerellä toimivat salakuljettajat ja ihmiskauppiaat; 
pitää myönteisinä komission 9. syyskuuta 2015 ehdottamia toimia pakolaiskriisin 
ulkoisen ulottuvuuden käsittelemiseksi;

Ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen monenvälisten järjestöjen avulla

54. toistaa kannattavansa täysin EU:n vahvaa osallistumista ihmisoikeuksien ja demokratian 
periaatteiden edistämiseen yhteistyössä YK:n ja sen erityisvirastojen, Euroopan 
neuvoston, Ety-järjestön ja OECD:n kanssa ja sopusoinnussa SEU:n 21 ja 220 artiklan 
kanssa;

55. muistuttaa, että EU:n on tärkeää osallistua aktiivisesti ja johdonmukaisesti kaikkiin 
YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ja erityisesti YK:n yleiskokouksen kolmannen 
komitean ja YK:n ihmisoikeusneuvoston toimintaan; antaa tunnustusta 
ulkosuhdehallinnon, EU:n New Yorkin- ja Geneven-edustustojen ja jäsenvaltioiden 
toimille EU:n yhtenäisyyden lisäämiseksi ihmisoikeusasioissa YK:n tasolla; kannustaa 
EU:ta tehostamaan toimiaan äänensä saamiseksi kuuluville ja käyttämään enemmän 
alueiden rajat ylittäviä aloitteita sekä tukemaan ja edistämään päätöslauselmia;

56. pitää valitettavana, että vuonna 2014 ei noudatettu nyt jo vakiintunutta käytäntöä 
parlamentin valtuuskunnan lähettämisestä YK:n yleiskokoukseen; pitää myönteisenä, 
että käytäntöä sovellettiin jälleen vuonna 2015 YK:n ihmisoikeusneuvoston 
28. istunnossa;

57. korostaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston uskottavuuden ja legitimiteetin lisäämiseksi 
kaikkien sen jäsenten on noudatettava korkeimpia ihmisoikeusnormeja ja täytettävä 
ihmisoikeussitoumuksensa;

58. toistaa vahvan tukensa Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC), sillä se tuo 
oikeutta koko kansainväliselle yhteisölle kuuluvien kaikkein vakavimpien rikosten eli 
kansanmurhan, ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten, sotarikosten ja 
väkivaltarikosten uhreille; pitää valitettavana, että yksikään valtio ei ratifioinut Rooman 
perussääntöä vuonna 2014; pitää erittäin huolestuttavana, että on useita 
pidätysmääräyksiä, joita ei ole vielä pantu täytäntöön;

59. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita edistämään aktiivisesti ICC:n toimintaa ja korostaa, että 
sen päätösten täytäntöönpanon valvonnassa tarvitaan vuoropuhelua kolmansien maiden 
kanssa;

Ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen kaikkialla maailmassa

60. muistuttaa, että ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja vakaumuksenvapaus ovat 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa vahvistettuja ihmisen 
perusoikeuksia;

61. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, joiden tavoitteena on lisätä 
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ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja vakaumuksenvapautta, ja edistämään uskontojen 
välistä vuoropuhelua suhteissaan kolmansiin maihin; antaa täyden tukensa EU:n 
toiminnalle esittää YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja yleiskokouksessa aihekohtaisia 
päätöslauselmia uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta; vaatii konkreettisia toimia, 
joilla pannaan tehokkaasti täytäntöön EU:n suuntaviivat uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi ja joilla varmistetaan 
järjestelmällinen ja johdonmukainen EU-henkilöstön koulutus unionin 
päätoimipaikoissa ja edustustoissa; 

62. panee tyytyväisenä merkille varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja Euroopan 
neuvoston pääsihteerin lokakuussa 2014 antaman yhteisen julkilausuman1, jossa 
painotettiin heidän vastustavan ehdottomasti kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa 
ja kaikissa olosuhteissa; toistaa näkemyksensä, että kuolemanrangaistuksen poistamisen 
kaikkialta maailmasta olisi oltava EU:n keskeisiä tavoitteita ihmisoikeusasioissa;

63. panee huolestuneena merkille kuolemanrangaistusten lisääntymisen maailmassa; pitää 
valitettavana, että Valko-Venäjä on kahden vuoden tauon jälkeen aloittanut uudelleen 
teloitukset; toistaa siksi Valko-Venäjälle osoittamansa kehotuksen soveltaa 
kuolemanrangaistuksen käyttöä koskevaa moratoriota, jonka on tarkoitus johtaa lopulta 
kuolemanrangaistuksen poistamiseen;

64. kehottaa EU:ta olemaan edelleen yhteydessä kuolemanrangaistuksen säilyttämistä 
kannattaviin maihin ja käyttämään kaikkia diplomatian ja yhteistyön keinoja 
kuolemanrangaistuksen poistamiseksi; muistuttaa kehottaneensa EU:ta seuraamaan 
jatkuvasti olosuhteita, joissa teloituksia suoritetaan kuolemanrangaistusta vielä 
soveltavissa maissa;

65. katsoo, että nyt kun on kulunut 30 vuotta kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen 
tekemisestä ja maailmassa on edelleen kidutusta ja julmaa kohtelua, EU:n olisi 
tehostettava toimiaan näiden vakavien ihmisoikeusrikkomusten lopettamiseksi; kehottaa 
ulkosuhdehallintoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa paneutumaan 
tehokkaammin kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen torjuntaan lisäämällä diplomaattisia toimia ja ottamalla asiaan kantaa 
entistä järjestelmällisemmin; suosittaa, että ulkosuhdehallinto, unionin edustustot ja 
jäsenvaltiot käyttävät täysimääräisesti kaikkia nykyisiä välineitä, kuten kidutuksen 
vastaisia EU:n suuntaviivoja2;

66. tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen syrjinnän, mukaan lukien rotuun, ihonväriin, 
sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuriin, yhteiskunnalliseen 
alkuperään, kastiin, syntyperään, ikään, vammaisuuteen tai muuhun seikkaan 
perustuvan syrjinnän; kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan kaikenlaisen syrjinnän, 
rasismin ja ksenofobian kitkemiseksi maailmasta ihmisoikeusvuoropuhelun ja 
poliittisen vuoropuhelun, unionin lähetystöjen toiminnan ja julkisen diplomatian avulla; 
kehottaa EU:ta myös edistämään edelleen kaikkien asiaa tukevien YK:n 
yleissopimusten, muun muassa kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen ja vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen, ratifiointia ja täysimääräistä täytäntöönpanoa;

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
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67. korostaa, että kolmansien maiden vähemmistöryhmillä on erityistarpeita ja että näiden 
ryhmien tasa-arvoisuutta olisi edistettävä;

68. palauttaa mieliin, että vuoden 2014 Saharov-palkinto myönnettiin Denis Mukwegelle 
hänen ansiokkaasta toiminnastaan seksuaalisen väkivallan uhrien hyväksi ja naisten 
oikeuksien edistämisessä; tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan hyväksikäytön ja väkivallan;

69. kannustaa EU:ta jatkamaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa 
naisille kohdistettavan tuen sujuvoittamista ja toteuttamaan päättäväisiä toimia naisia, 
rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325(2000)1 täytäntöönpanemiseksi;

70. kehottaa komissiota, ulkosuhdehallintoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
edistämään edelleen naisten poliittisia ja taloudellisia vaikutusmahdollisuuksia 
sisällyttämällä sukupuolten tasa-arvonäkökohdat kaikkiin ulkoisiin politiikkoihin ja 
ohjelmiin ja lisäämällä yleistä tietoisuutta sukupuolinäkökohdista;

71. kehottaa jälleen kerran ratifioimaan yleismaailmallisesti YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen ja sen valinnaiset lisäpöytäkirjat ja panemaan ne tehokkaasti 
täytäntöön;

72. pitää myönteisinä joulukuussa 2014 annettuja neuvoston päätelmiä lapsen oikeuksien 
edistämisestä ja suojelusta2 ja kehottaa EU:ta tukemaan edelleen kumppanimaita 
kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa ja vahvistamaan niiden 
valmiuksia suojella lapsen oikeuksia;

73. kehottaa jälleen komissiota esittämään sellaisen kattavan lapsen oikeuksien strategian ja 
toimintasuunnitelman seuraaviksi viideksi vuodeksi, jolla tuetaan EU:n toimia lapsen 
oikeuksien edistämisessä ja huolehditaan erityisesti lapsen oikeudesta juomaveteen, 
jätevesihuoltoon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen sekä lopetetaan lapsityövoiman 
käyttö ja autetaan lapsia aseellisten konfliktien yhteydessä;

74. pitää myönteisenä EU:n aktiivista yhteistyötä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia käsittelevien YK:n erityisraportoijien kanssa, mukaan lukien puhdasta 
juomavettä ja jätevesihuoltoa koskevaa ihmisoikeutta käsittelevä erityisraportoija, 
oikeutta koulutukseen käsittelevä erityisraportoija, oikeutta ruokaan käsittelevä 
erityisraportoija, äärimmäistä köyhyyttä ja ihmisoikeuksia käsittelevä erityisraportoija 
ja oikeutta asianmukaiseen asumiseen käsittelevä erityisraportoija; panee tyytyväisenä 
merkille, että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia on vahvistettu 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen suuntaa-
antavassa monivuotisessa ohjelmassa 2014–2017, jolla on tarkoitus auttaa lujittamaan 
ammattiyhdistyksiä, lisäämään tietoisuutta palkkakysymyksistä, parantamaan maa-
alueiden suojelua, parantamaan sosiaalista integraatiota taloudellisen 
voimaannuttamisen avulla sekä vähentämään taloudellista syrjintää ja 
työpaikkaväkivaltaa;

                                               
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FI&f=ST%2015559%202014%20INIT
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EU:n toiminta demokratian tukemiseksi ja vakiinnuttamiseksi kaikkialla maailmassa

75. korostaa EU:n sitoutumista ihmisoikeuksien ja demokraattisten arvojen vaalimiseen ja 
edistämiseen unionin kansainvälisissä suhteissa; palauttaa mieliin, että demokratian 
tunnusmerkkejä ovat vapaat ja vilpittömät vaalit sekä sananvapaus ja yhdistymisvapaus, 
oikeusvaltioperiaate ja vastuuvelvollisuus, riippumaton oikeuslaitos ja puolueeton 
hallinto; korostaa, että demokratia ja ihmisoikeudet liittyvät erottamattomasti toisiinsa 
ja vahvistavat toisiaan, kuten muistutettiin 18. marraskuuta 2009 annetuissa neuvoston 
päätelmissä demokratian tukemisesta EU:n ulkosuhteissa1; pitää myönteisenä, että 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa uudessa toimintasuunnitelmassa kiinnitetään 
entistä suurempi huomio demokratiakehitystä tukeviin toimiin;

Ilmaisunvapauden määrittäminen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen

76. muistuttaa, että ilmaisunvapaus on demokraattisen yhteiskunnan elintärkeä osa, sillä se 
lisää moniarvoisuutta, joka antaa kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisille 
mahdollisuuden vaatia hallituksiltaan ja päätöksentekijöiltään vastuullisuutta, ja edistää 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista; kehottaa siksi EU:ta tehostamaan toimiaan 
ilmaisunvapauden edistämiseksi ulkoisilla politiikoillaan ja niiden välineillä;

77. palauttaa mieliin unionille ja jäsenvaltioille osoittamansa kehotuksen, että niiden olisi 
tehostettava kaikenlaisten ilmaisunvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden rajoitusten 
tarkkailua kolmansissa maissa ja tuomittava heti ja järjestelmällisesti tällaiset 
rajoitukset; pitää erittäin tärkeänä, että EU:n suuntaviivat sananvapaudesta verkossa ja 
verkon ulkopuolella pannaan tehokkaasti täytäntöön ja että niiden vaikutuksia seurataan 
säännöllisesti;

78. panee erittäin huolestuneena merkille, että kansalaisyhteiskunta on entistä enemmän 
uhattuna koko maailmassa; muistuttaa, että riippumaton kansalaisyhteiskunta on tärkeä 
tekijä ihmisoikeuksien puolustamisessa ja edistämisessä ja demokraattisten 
yhteiskuntien toiminnassa;

79. panee tyytyväisenä merkille varapuheenjohtajan / korkean edustajan muistuttaneen 
uudessa toimintasuunnitelmassa, että EU on sitoutunut voimaannuttamaan paikallisia 
toimijoita ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä; korostaa, että tilanteessa, jossa 
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia on rajoitettu merkittävästi, se ja 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajat tarvitsevat EU:lta lisää huomiota ja tukea; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita laatimaan kattavan ja johdonmukaisen strategian, jolla 
voidaan käsitellä kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeusaktivistien kaikkialla maailmassa 
kohtaamia suuria haasteita;

80. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita seuraamaan ja nostamaan jatkuvasti keskusteluun 
tapauksia, joissa loukataan kokoontumis- ja yhdistymisvapautta asettamalla 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja niiden toiminnalle erilaisia kieltoja ja rajoituksia;

81. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja, kuten 
ihmisoikeusvuoropuhelua, poliittista vuoropuhelua ja julkista diplomatiaa, ja nostamaan 
koko ajan keskusteluun tapauksia, joissa uhataan ihmisoikeusaktivisteja ja 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FI&f=ST%2016081%202009%20INIT
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kansalaisaktivisteja ja erityisesti vangittuina olevia aktivisteja; kannustaa unionin 
edustustoja ja jäsenvaltioiden diplomaattikuntaa tukemaan jatkossakin aktiivisesti 
ihmisoikeuksien puolustajia seuraamalla järjestelmällisesti oikeudenkäyntejä, 
vierailemalla pidätettyinä olevien aktivistien luona ja antamalla tarvittaessa 
julkilausumia yksittäisistä tapauksista; katsoo, että hiljaisen diplomatian välineet ovat 
erittäin tärkeitä ihmisoikeusaktivistien puolustamisessa;

82. panee tyytyväisenä merkille, että EU on tukenut ihmisoikeuksien puolustajia ja 
kansalaisyhteiskuntia kaikkialla maailmassa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen avulla; pitää erittäin tärkeänä, että tätä rahoitusvälinettä 
käytetään kaikkein suurimmassa vaarassa olevien ihmisoikeusaktivistien suojelemiseen; 
korostaa, että vaarassa olevien ihmisoikeusaktivistien tukemisessa olisi otettava 
ensisijaisesti huomioon tehokkuuskriteerit ja vältettävä liian määräävien ehtojen 
soveltamista; kehottaa komissiota, ulkosuhdehallintoa ja unionin edustustoja 
varmistamaan, että ihmisoikeusaktivistien tukemiseen tarkoitettua rahoitusta käytetään 
asianmukaisesti;

Vapaiden ja vilpittömien vaalien, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen, oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden ja puolueettoman hallinnon tukeminen

83. pitää myönteisenä, että EU lähetti vuonna 2014 eri puolille maailmaa kahdeksan 
vaalitarkkailuvaltuuskuntaa ja kahdeksan vaaliasiantuntijavaltuuskuntaa; panee taas 
tyytyväisenä merkille, että EU on jatkanut vaaliprosessien tukemista ja antanut 
vaaliapua ja tukea paikallisille tarkkailijoille;

84. muistuttaa, että on tärkeää seurata asianmukaisesti vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
raportteja ja suosituksia, sillä näin voidaan tehostaa niiden vaikutusta ja lujittaa EU:n 
tukea kyseisten maiden demokraattisille normeille;

85. suosittaa, että EU tehostaa toimiaan ja kehittää kattavampia keinoja tukea 
demokratisoitumisprosesseja, joissa vapaat ja vilpittömät vaalit ovat vain yksi 
ulottuvuus, sillä näin voidaan auttaa lujittamaan demokraattisia instituutioita ja lisätä 
kansalaisten luottamusta vaaliprosesseihin kaikkialla maailmassa;

86. panee tyytyväisenä merkille, että 12 valitussa unionin edustustossa käynnistettiin 
vuonna 2014 demokratiatuen toisen sukupolven pilottihankkeita, jotka perustuvat 
marraskuussa 2009 annetuissa neuvoston päätelmissä ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskevassa vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa annettuun sitoumukseen; korostaa, 
että nämä pilottihankkeet ovat erittäin tärkeitä siinä, että niillä voidaan johdonmukaistaa 
unionin ulkoisten politiikkojen ja välineiden avulla annettavaa demokratiatukea;

87. panee tyytyväisenä merkille, että komissio, ulkosuhdehallinto ja jäsenvaltiot ovat 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa uudessa toimintasuunnitelmassa sitoutuneet 
toimimaan tiiviimmin yhdessä kolmansien maiden vaalihallintoelinten, 
parlamentaaristen elinten ja kansalaisjärjestöjen kanssa näiden voimaannuttamiseksi ja 
sitä kautta demokratiaprosessin lujittamiseksi;

88. muistuttaa, että laajentumis- ja naapuruuspolitiikkojen puitteissa demokratisoitumisesta 
saadut kokemukset ja opit voisivat auttaa määrittelemään parhaita käytäntöjä, joilla 
voitaisiin tukea ja lujittaa maailman muita demokratisoitumisprosesseja;
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89. palauttaa mieliin, että korruptio vaarantaa ihmisoikeuksien toteutumisen ja heikentää 
demokraattisia prosesseja, kuten oikeusvaltioperiaate ja oikeudenmukainen lainkäyttö; 
muistuttaa myös EU:n katsoneen, että sillä on yksinomainen toimivalta allekirjoittaa 
korruption vastainen YK:n yleissopimus;

90. katsoo, että EU:n olisi korostettava kaikessa kolmansien maiden kanssa käytävässä 
vuoropuhelussa, että on tärkeää huolehtia rehellisyydestä, vastuuvelvollisuudesta ja 
asianmukaisesta hallinnoinnista, kun on kyse yhteiskunnallisten asioiden, julkisen 
talouden ja julkisen omaisuuden hoidosta, kuten määrätään YK:n 
korruptiosopimuksessa; suosittaa, että EU auttaisi kolmansia maita entistä 
johdonmukaisemmin ja järjestelmällisemmin torjumaan korruptiota ja tarjoaisi 
asiantuntemusta ja tukea riippumattomien ja toimivien korruptiontorjuntaelinten 
perustamiseen ja niiden toiminnan vakiinnuttamiseen;

91. katsoo, että EU:n olisi tehostettava kahden- ja monenvälisiä toimiaan 
oikeusvaltioperiaatteen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden edistämisessä; kannustaa 
EU:ta tukemaan oikeudenmukaista oikeudenkäyttöä kaikkialla maailmassa auttamalla 
kolmansia maita tekemään lainsäädännöllisiä ja institutionaalisia uudistuksia; kannustaa 
myös unionin edustustoja ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjä jatkamaan järjestelmällisesti 
oikeudenkäyntien seuraamista, jotta voidaan edistää oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

* * *
92. 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 70. istunnon puheenjohtajalle, YK:n 
ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä EU:n 
edustustojen päälliköille.


