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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n 
erityislähettilästä koskevista EU:n suuntaviivoista ja toimeksiannosta
(2018/2155(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 
18 artiklassa, vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 18 artiklassa, vuonna 1981 annetussa julistuksessa 
kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden 
poistamisesta, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 10, 21 ja 22 artiklassa vahvistetun uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden kansainvälisen oikeudellisen suojelun,

– ottaa huomioon 30. heinäkuuta 1993 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien 
ihmisoikeusneuvoston huomautuksen nro 22 vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklaan ja 12. huhtikuuta 2011 annetun 
ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 16/18 henkilöihin uskonnon tai uskon 
perusteella kohdistuvien suvaitsemattomuuden, kielteisten stereotypioiden ja 
stigmatisoinnin, syrjinnän, väkivaltaan yllyttämisen sekä väkivallan torjumisesta,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artiklan,

– ottaa huomioon 21. helmikuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät uskontoon ja uskoon 
perustuvasta suvaitsemattomuudesta, syrjinnästä ja väkivallasta,

– ottaa huomioon neuvostossa 25. kesäkuuta 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman sekä 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2015–2019,

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 annetut EU:n suuntaviivat uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin suosituksen neuvostolle 13. kesäkuuta 2013 
luonnoksesta EU:n suuntaviivoiksi uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämisestä 
ja suojelemisesta1,

– ottaa huomioon 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman kristittyjen tilanteesta 
ja uskonnonvapaudesta2, 4. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman niin kutsutun 
Isisin/Da’eshin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen 

                                               
1 EUVL C 65, 19.2.2016, s. 174.
2 EUVL C 136 E, 11.5.2012, s. 53.
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joukkomurhasta3 ja 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman rohingya-väestön 
tilanteesta4,

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n uudesta 
lähestymistavasta ihmisoikeuksiin ja demokratiaan – eurooppalaisen 
demokratiarahaston EED:n toiminta sen perustamisen jälkeen5 ja erityisesti sen 27 ja 
28 artiklan,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta 
tällä alalla6 ja erityisesti sen 14 kohdan sekä 23. marraskuuta 2017 antamansa 
päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 
2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla7 ja erityisesti sen 8 kohdan,

– ottaa huomioon 5. lokakuuta 2012 julkaistun Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ”Rabatin toimintasuunnitelman”, jonka tavoitteena on 
kieltää kansallisuuteen, rotuun tai uskontoon perustuvan vihan puoltaminen, joka 
merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan,

– ottaa huomioon uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiannon,

– ottaa huomioon demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä 
koskevasta rahoitusvälineestä 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 235/20148,

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät kaikki ihmisoikeudet 
käsittävän oikeusperustaisen lähestymistavan soveltamisesta kehitysyhteistyössä ja 
30. huhtikuuta 2014 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Tool-box –
A rights-based approach encompassing all human rights for EU development 
cooperation” (SWD(2014)0152),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0000/2018),

A. toteaa, että oikeus uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen on kaikille ihmisille kuuluva 
ihmisoikeus, johon ei saisi kohdistaa minkäänlaista syrjintää, kuten vahvistetaan 
kansainvälisissä sopimuksissa ja Euroopan unionin perussopimuksissa, mukaan 
luettuina ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirja; 

B. toteaa, että uskonnon- ja vakaumuksenvapaudessa otetaan huomioon yksilön oikeus 
valita, mihin uskoa, oikeus vaihtaa uskontoa ja vakaumusta ilman mitään rajoituksia ja 

                                               
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0051.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0500.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0274.
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0502.
7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0494.
8 EUVL L 77, 15.3.2014, s. 85.
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oikeus harjoittaa ja tunnustaa valitsemaansa uskontoa joko yksin tai yhdessä muiden 
kanssa yksityisesti tai julkisesti; toteaa, että uskontoa tai vakaumusta voidaan ilmaista 
jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin; 
toteaa, että uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sisältää uskonnonharjoittajien tai 
vakaumustaan noudattavien henkilöiden yhteisöjen oikeuden suojella henkistä 
ajatteluaan ja toimia sen mukaisesti ja heidän uskonnollisille järjestöilleen oikeuden 
saada tunnustetun oikeushenkilön asema; toteaa, että on välttämätöntä suojella 
henkilöitä, jotka tunnustavat jotain uskontoa tai eivät tunnusta uskontoa, ja käsitellä
tehokkaasti uskonnon- ja vakaumuksenvapauden loukkauksia, kuten uskontoon tai 
vakaumukseen liittyvää syrjintää tai oikeudellisia rajoituksia, ja tämä on perusedellytys 
sille, että yksilöt voivat nauttia uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta tasa-arvoisesti;

C. toteaa, että uskonnon- ja vakaumuksenvapautta ei voi erottaa perusvapauksista ja muista 
ihmisoikeuksista, se on niistä riippuvainen ja liittyy niihin, ja se on sen ihmisoikeuden 
kulmakivi, jolla suojellaan ihmisarvon ydintä;

D. toteaa, että uskonnon- ja vakaumuksenvapaus edistää suoraan demokratiaa, kehitystä, 
oikeusvaltioperiaatetta, rauhaa ja vakautta; toteaa, että uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden loukkaukset ovat yleistymässä, koskevat ihmisiä kaikkialla 
maailmassa ja voivat pahentaa suvaitsemattomuutta ja että nämä seikat ovat usein 
mahdollisten väkivaltaisuuksien ja konfliktien varhaisia indikaattoreita;

E. toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaan EU edistää ja 
puolustaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta 
sekä ihmisarvon kunnioittamista osana ulkopolitiikkansa suuntaa-antavia periaatteita;

F. toteaa, että tarkoituksenaan edistää uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopolitiikassa neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2013 EU:n suuntaviivat uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisestä ja suojelemisesta ja että toukokuussa 2016 
komissio nimesi ensimmäisen erityislähettilään, joka vastaa uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisestä EU:n ulkopuolella, yhden vuoden mittaiseksi 
toimikaudeksi, joka on sittemmin uusittu kaksi kertaa vuotuiselta pohjalta;

G. toteaa, että EU on edistänyt uskonnon- ja vakaumuksenvapautta kansainvälisellä tasolla 
ja monenvälisillä foorumeilla ja ottanut johtavan roolin uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta käsittelevien temaattisten päätöslauselmien osalta YK:n 
yleiskokouksessa ja YK:n ihmisoikeusneuvostossa sekä tukenut uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiantoa ja toiminut 
hänen kanssaan yhteistyössä; toteaa, että EU on lisäksi tehnyt yhteistyötä niiden 
kolmansien maiden kanssa, joilla on samankaltaisia uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
koskevia suuntaviivoja ja erityislähettiläitä, kuten Yhdysvallat;

H. toteaa, että uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistäminen, muun muassa tukemalla 
kansalaisyhteiskuntaa uskonnollisiin ja vakaumukseen liittyviin vähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi, tukemalla ihmisoikeuksien 
puolustajia, torjumalla uskontoon ja vakaumukseen perustuvaa syrjintää sekä 
edistämällä kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua, on ensisijainen 
rahoituskohde demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen 
(EIDHR) puitteissa kaudella 2014–2020; toteaa, että Euroopan kehitysrahastosta (EKR) 
ja sellaisista EU:n rahoitusvälineistä kuin kehitysyhteistyöväline (DCI), Euroopan 
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naapuruusväline (ENI), vakautta ja rauhaa edistävä väline (IcSP) ja liittymistä 
valmisteleva tukiväline (IPA II) on myös tuettu hankkeita, joilla uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden ilmapiiriä voitaisiin parantaa;

1. korostaa, että uskonto tai vakaumus on kiistatta tärkeä ihmisen identiteetin osa, joka 
vaikuttaa suuresti yksilöihin ja yhteiskuntiin ja on sen vuoksi tosiasia, jota ei saa jättää 
huomiotta tai kieltää eri toiminta-aloilla mutta joka edellyttää asianmukaista 
tunnustamista ja käsittelyä;

2. vahvistaa, että oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen, johon yleisesti 
viitataan uskonnon- ja vakaumuksenvapautena, on perusihmisoikeus ja EU:n perusarvo, 
ja että kaikkien toimijoiden on suojeltava ja edistettävä sitä asianmukaisesti ja 
turvattava se; painottaa valtioiden velvollisuutta taata uskonnon- ja 
vakaumuksenvapaus, jotta säilytetään rauhanomaiset, demokraattiset ja moniarvoiset 
yhteiskunnat, joissa kunnioitetaan monimuotoisuutta ja eri vakaumuksia;

3. ilmaisee syvän huolensa siitä, että viime vuosien aikana uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden loukkaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti maailmanlaajuisesti, 
mukaan luettuina uskontoon tai vakaumukseen perustuvat vainot; korostaa, että nämä 
loukkaukset johtavat usein sotiin tai muihin aseellisiin selkkauksiin tai pahentavat niitä, 
mikä johtaa humanitaarisen oikeuden rikkomiseen, esimerkiksi joukkomurhiin tai 
kansanmurhiin; painottaa, että uskonnon- ja vakaumuksenvapauden loukkaukset 
heikentävät demokratiaa, estävät kehitystä ja vaikuttavat kielteisesti mahdollisuuteen 
nauttia muista perusvapauksista ja -oikeuksista; korostaa, että tämä velvoittaa 
kansainvälisen yhteisön, EU:n ja sen jäsenvaltiot vahvistamaan uudelleen päätöksensä 
ja lujittamaan toimiaan uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi;

4. tähdentää, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti EU ja sen 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tukemaan ihmisoikeuksien kunnioittamista EU:n 
ulkopolitiikan johtavana periaatteena; on erittäin tyytyväinen siihen, että vuonna 2013 
annetuissa EU:n suuntaviivoissa tämä perusvapaus on otettu huomioon EU:n 
ulkopolitiikassa ja ulkoisissa toimissa, ja vaatii sen vahvistamista edelleen;

5. painottaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artiklan mukaisesti 
EU on sitoutunut ylläpitämään avointa ja säännöllistä vuoropuhelua kirkkojen, 
uskonnollisten yhteisöjen ja elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen 
kanssa; korostaa, että vuoropuhelu tukee muiden ihmisoikeuksien, naisten yhtäläisten 
oikeuksien ja lasten oikeuksien kunnioittamista sekä demokratian, kehityksen, 
oikeusvaltion periaatteen, hyvän hallintotavan, rauhan ja vakauden samoin kuin 
ympäristö- ja työnormien kunnioittamista; painottaa, että eräät EU:n kansainväliset 
kumppanit suhtautuvat usein avoimemmin tällaiseen uskontojen ja kulttuurien väliseen 
vuoropuheluun ja että vuoropuhelu luo alkupisteen edistymiseen muilla aloilla;

EU:n strategia uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi 
kansainvälisten suhteiden ja yhteistyön avulla

6. suhtautuu myönteisesti siihen, että uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämistä on 
lisätty EU:n ulkopolitiikassa ja ulkoisissa toimissa viime vuosina erityisesti EU:n 
yleisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä vuosia 2015–2019 koskevan ihmisoikeuksia 
ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman kautta; panee tyytyväisenä 
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merkille, että monet kumppanimaat sitoutuvat entistä enemmän noudattamaan 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklaa ja kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 18 artiklaa;

7. antaa tunnustusta siitä, että komission puheenjohtaja perusti uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävän EU:n erityislähettilään toimen 
vuonna 2016 vastauksena parlamentin 4. helmikuuta 2016 antamaan päätöslauselmaan; 
katsoo, että erityislähettilään nimittäminen on tärkeä askel, ja pitää uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden selkeää tunnustamista keskeisenä osana EU:n sekä kahden- että 
monenvälistä ulkopolitiikkaa ja ulkoisia toimia sekä kehitysyhteistyötä; kiittää 
erityislähettilästä hänen jatkuvasta sitoutumisestaan ja yhteistyöstään sekä siitä, että 
hänen toimensa ovat täydentäneet ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan 
toimia tällä alalla, mukaan luettuna EU:n suuntaviivojen edistäminen; antaa tunnustusta 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaavalle komission jäsenelle sekä 
komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastolle erityislähettilään 
aktiivisesta tukemisesta; 

8. korostaa, että on tärkeää kytkeä toisiinsa pyrkimykset, joilla edistetään uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta ja uskontojen sisäistä ja välistä vuoropuhelua, sekä väkivaltaisten 
ääriliikkeiden torjuminen täydentävältä ja toisiaan vahvistavalta pohjalta erityisesti 
naapurimaissa ja muissa maissa, joihin EU:lla on erityiset suhteet;

9. pitää valitettavana, että joissakin maissa on olemassa, pannaan täytäntöön tai yritetään 
ottaa käyttöön rikoslakeja, joissajumalanpilkasta, kääntymyksestä tai uskosta 
luopumisesta määrätään rangaistuksia, kuolemanrangaistus mukaan luettuna; toteaa 
myös, että on olemassa maita, joissa vallitsee tai on vaarassa syntyä konflikteja, joilla 
on uskonnollinen ulottuvuus; kehottaa EU:ta asettamaan ulkopoliittisissa 
pyrkimyksissään etusijalle kaikki asianomaiset maat, jotta tällaiset syrjivät lait voidaan 
kumota;

Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävä EU:n erityislähettiläs

10. panee tyytyväisenä merkille, että erityislähettiläs on kehittänyt toimivia 
yhteistyöverkostoja komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin sekä muiden 
sidosryhmien kanssa; pitää kuitenkin valitettavana, että erityislähettilään toimeksiantoa 
ei perustettu ja vahvistettu siten, että henkilö- ja taloudelliset resurssit olisivat riittävät;

11. pyytää neuvostoa ja komissiota lujittamaan erityislähettilään institutionaalista 
toimeksiantoa ja valmiuksia varaamalla rahoitusta ja henkilöresursseja erityislähettilään 
tehtävien edellyttämällä tavalla, kehittämällä erityislähettilään kaikkien asianomaisten 
EU:n toimielinten yhteyteen perustamien työryhmien järjestelmällistä virallistamista tai 
perustamalla uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta vastaavan EU:n erityisedustajan 
toimen;

12. pyytää neuvostoa ja komissiota harkitsemaan uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta 
vastaavan EU:n erityisedustajan toimen perustamista; katsoo, että tämän 
erityisedustajan tehtäviin ja toimeksiantoon olisi kuuluttava
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a) EU:n uskonnon- ja vakaumuksenvapautta koskevan politiikan näkyvyyden, 
tehokkuuden, johdonmukaisuuden ja vastuullisuuden lisääminen EU:n 
ulkopuolella;

b) vuotuisen edistymiskertomuksen ja toimeksiannon päättyessä sitä koskevan 
kattavan täytäntöönpanokertomuksen toimittaminen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja komissiolle;

c) toimiminen tiiviissä yhteistyössä neuvoston ihmisoikeustyöryhmän (COHOM) 
kanssa;

d) toimiminen korkean tason keskustelukumppanina kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen vastaavien tahojen kanssa; hänellä olisi myös oltava 
valtuudet neuvotella YK:n (yleiskokous, ihmisoikeuskomitea jne.) ja 
asiaankuuluvien alueellisten järjestöjen kanssa;

e) toimiminen puheenjohtajana uskonnon- ja vakaumuksenvapautta sekä 
uskontojenvälisiä ja kulttuurienvälisiä asioita koskevissa korkean tason 
keskusteluissa sekä kuulemisten johtaminen kolmansien maiden kanssa uskonnon-
ja vakaumuksenvapautta koskevissa kysymyksissä;

13. pyytää pidentämään erityislähettilään toimikauden monivuotiseksi siten, että se vastaisi 
komission toimikauden kestoa;

14. suosittaa, että erityislähettilään toimeen ja toimeksiantoon sisältyy näkyvästi uskontojen 
välisen vuoropuhelun ja yhteistyön edistäminen;

15. suosittaa, että perustetaan säännöllinen neuvoa-antava työryhmä, johon kuuluu 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta käsitteleviä jäsenvaltioiden elimiä ja Euroopan 
parlamentin edustajia sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia, mukaan luettuina kirkot ja 
muut uskonnolliset järjestöt, ja joka antaa erityislähettilään avuksi neuvoja uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauteen liittyvistä kysymyksistä;

16. suosittaa, että erityislähettiläs kehittää edelleen yhteistyötä EU:n ulkopuolisten 
kumppaneiden kanssa erityisesti toimimalla tiiviissä yhteistyössä uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan kanssa sekä kartoittamalla 
mahdollisuutta EU:n ja YK:n yhteiseen vuosikertomukseen uskonnollisiin 
vähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä sekä muotoilemalla yhteisiä ehdotuksia siitä, 
miten tällaiset teot voidaan lopettaa;

EU:n suuntaviivat uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi

17. katsoo, että EU:n suuntaviivat sisältävät selkeän joukon ensisijaisia toimia koskevia 
poliittisia linjoja, periaatteita, normeja ja aiheita sekä välineet, joiden avulla 
kolmansissa maissa toimivat EU:n edustajat voivat seurata, arvioida, raportoida ja 
toteuttaa toimia; katsoo, että ne muodostavat vakaan strategisen lähestymistavan EU:lle 
ja sen jäsenvaltioille, jotta ne voisivat harjoittaa tehokkaasti rooliaan uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisessä EU:n ulkopuolella;
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18. vaatii, että uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi 
annettujen EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanon tehokkuutta lisätään kiireellisesti; 
toteaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on edelleen toteutettava erityisiä toimia, jotta 
EU:n suuntaviivat pantaisiin tehokkaammin täytäntöön ja jotta EU:n vaikutusvalta 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämisessä kehittyisi maailmanlaajuisesti 
tehokkaammin; korostaa, että sen ymmärtäminen, miten uskonnot ja muut vakaumukset 
voivat muovata yhteiskunnan toimintaa ja vaikuttaa siihen, on ratkaisevan tärkeää, jotta 
voidaan paremmin sisällyttää uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistäminen EU:n 
ulkopolitiikkaan ja kansainväliseen yhteistyöhön;

19. antaa tältä osin tunnustusta Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission pyrkimyksille 
antaa EU:n virkamiehille ja kansallisille diplomaateille koulutusta ”uskontojen 
ymmärryksestä”; painottaa kuitenkin, että tarvitaan laajempia ja järjestelmällisempiä 
koulutusohjelmia, joilla lisätään tietoisuutta EU:n suuntaviivoista ja niiden käyttöä 
EU:n ja jäsenvaltioiden virkamiesten ja diplomaattien keskuudessa sekä vahvistetaan 
yhteistyötä erityislähettilään kanssa; pyytää kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä ja 
järjestöjä osallistumaan tähän koulutusprosessiin; pyytää komissiota ja neuvostoa 
varaamaan resurssit tällaisiin koulutusohjelmiin;

20. pyytää komissiota ja ulkosuhdehallintoa laatimaan EU:n vuosikertomukset uskonnon- ja 
vakaumuksenvapaudesta maailmassa ja toimittamaan ne Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle; panee merkille, että EU:n suuntaviivojen mukaan neuvoston 
ihmisoikeustyöryhmä arvioi niiden täytäntöönpanoa kolmen vuoden jälkeen, ja että 
tällaista arviointia ei ole toimitettu eikä julkistettu; vaatii, että arviointi julkistetaan 
viipymättä; katsoo, että arvioinnissa olisi tuotava esiin parhaat käytännöt, määritettävä 
alat, joilla parannuksia on tehtävä, ja annettava täytäntöönpanoa koskevat konkreettiset 
suositukset tietyn ajan ja säännöllisen vuosittaisen arvioinnin kohteena olevien 
välitavoitteiden mukaisesti; vaatii, että arviointi sisällytetään EU:n vuosikertomuksiin 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta maailmassa;

21. korostaa kaikkien EU:n edustustojen sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
operaatioiden ihmisoikeusyhteyspisteiden hoitamia vastuita; vaatii, että kuhunkin EU:n 
edustustoon ja YTPP-operaatioon perustetaan erityinen uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta koskeva yhteyspiste; vaatii, että EU:n edustustoihin ja YTPP-
operaatioihin myönnetään lisää resursseja, jotta ne voivat hoitaa työnsä uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämiseksi;

22. muistuttaa ihmisoikeuksia koskevien maa- ja demokratiastrategioiden merkityksestä, 
minkä vuoksi EU:n toimet on räätälöitävä kunkin maan erityistilanteeseen ja -tarpeisiin; 
kehottaa kiinnittämään riittävästi huomiota uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen 
liittyviin kysymyksiin ja laatimaan EU:n toimintalinjoja, jotta niitä voidaan käsitellä 
ihmisoikeuksia koskevissa maa- ja demokratiastrategioissa, jos uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden kunnioittaminen on vaarassa; pyytää jälleen, että Euroopan 
parlamentin jäsenille annetaan oikeus tutustua ihmisoikeuksia koskevien maa- ja 
demokratiastrategioiden sisältöön;

EU:n toimet uskonnon- ja vakaumuksenvapauden alalla monenvälisillä foorumeilla

23. on tyytyväinen EU:n sitoumukseen edistää uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
monenvälisillä foorumeilla, etenkin YK:ssa, Euroopan neuvostossa ja Etyjissä sekä 
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Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön (OIC) kanssa; tukee tältä osin EU:n yhteistyötä 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n eritysraportoijan kanssa ja YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa; suosittaa, että jatketaan EU:n käytäntöä, jonka 
mukaan seurataan YK:n yleiskokouksen ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 
päätöslauselmia uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta ja pyritään luomaan liittoutumia 
ja puolustamaan yhteisiä kantoja kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestöä 
harkitsemaan yhteisen päätöslauselman laatimista uskonnon- ja 
vakaumuksenvapaudesta YK:ssa;

EU:n rahoitusvälineet

24. on tyytyväinen siihen, että uskonnon- ja vakaumuksenvapaus tunnustetaan demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) painopisteeksi;

panee tyytyväisenä merkille uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen liittyvien hankkeiden 
EIDHR-rahoituksen lisääntyneen merkittävästi sen jälkeen, kun EU:n suuntaviivat 
hyväksyttiin; kehottaa komissiota ja ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että EU:n 
diplomaattiset toimet uskonnon- ja vakaumuksenvapauden ja EIDHR-rahoitteisten 
hankkeiden edistämiseksi vahvistavat molempia; korostaa, että uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta voidaan tukea myös muista välineistä kuin ihmisoikeuksien 
edistämiseen tarkoitetuista rahastoista, joihin kuuluvat muun muassa konfliktinestoa tai 
koulutusta ja kulttuuria käsittelevät rahastot; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
säilyttämään vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa riittävän 
rahoituksen EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden puitteissa toteutettavia uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauteen liittyviä hankkeita varten;

25. korostaa, että EU:n toimintalinjat rauhan, turvallisuuden ja konfliktien ehkäisemisen 
sekä kehityksen ja yhteistyön aloilla kohtaavat haasteita, joiden ratkaisemiseen voivat 
osallistua kirkot, uskonnolliset johtajat, yliopistotutkijat, uskonnolliset yhteisöt ja 
yhdistykset tai uskonnolliset organisaatiot, jotka ovat kansalaisyhteiskunnan keskeinen 
osa; pitää tärkeänä ottaa huomioon moninaiset kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja 
yhdistykset sekä uskonnolliset organisaatiot, jotka aikaansaavat todellista kehitystä ja 
tekevät humanitaarista työtä yhteisöjen hyväksi ja niiden kanssa; kehottaa neuvostoa ja 
komissiota sisällyttämään tarvittaessa uskonnon- ja vakaumuksenvapauden 
edistämiseen ja suojeluun liittyviä tavoitteita ja toimintoja näihin toimintalinjoihin 
liittyvien rahoitusvälineiden ohjelmasuunnitteluun, kuten Euroopan kehitysrahaston 
(EKR), kehitysyhteistyövälineen (DCI), Euroopan naapuruusvälineen (ENI), vakautta ja 
rauhaa edistävän välineen (IcSP) ja liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) 
ohjelmiin;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä Yhdistyneille kansakunnille.
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