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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n valmiuksien parantamisesta konfliktinestossa ja välitystoiminnassa
(2018/2159(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävän kehityksen Agenda 
2030 -toimintaohjelman,

– ottaa huomioon YK: n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325, 1820, 1888, 1889, 
1960, 2106, 2122 ja 2242 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 
(CEDAW) ja sen yleissuosituksen nro 30 naisista konfliktien ehkäisemisessä, 
konfliktitilanteissa ja konfliktien jälkeisissä tilanteissa,

– ottaa huomioon YK:n naisten maailmankonferenssissa Pekingissä ja kansainvälisessä 
väestö- ja kehityskonferenssissa Kairossa annetut julistukset ja toimintasuunnitelmat 
sekä niiden seurantakokousten päätösasiakirjat,

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n toisen 
toimintasuunnitelman (GAP II) vuosiksi 2016–2020 ja neuvoston 26. marraskuuta 2018 
antamat päätelmät sen täytäntöönpanosta vuonna 2017 (14551/18),

– ottaa huomioon 10. marraskuuta 2009 hyväksytyn EU:n välitys- ja 
vuoropuheluvalmiuksien vahvistamista koskevan neuvoston toimintaperiaatteen 
(15779/09),

– ottaa huomioon neuvoston 22. syyskuuta 2016 hyväksymät tarkistetut EU:n 
indikaattorit kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle naisia, rauhaa ja turvallisuutta 
koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 ja 1820 
täytäntöönpanoon EU:ssa (12525/16),

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2015 hyväksytyn komission ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen valmisteluasiakirjan ”Gender Equality 
and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU 
External Relations 2016-2020” (Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan 
vahvistaminen: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 
(2016–2020), SWD(2015)0182),
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– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 28. kesäkuuta 2016 
esittelemän Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian sekä 
18. kesäkuuta 2017 julkaistun ensimmäisen kertomuksen sen täytäntöönpanosta ”From 
Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy”,

– ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2018 antamansa suosituksen neuvostolle Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen 73. istunnosta1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

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

A. ottaa huomioon, että kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistäminen on yksi EU:n 
perimmäisistä tarkoituksista, josta tunnustuksena se sai vuonna 2012 Nobelin 
rauhanpalkinnon, ja että sillä on Lissabonin sopimuksessa keskeinen asema;

B. ottaa huomioon, että EU on sitoutunut panemaan täytäntöön naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan toimintaohjelman YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 ja sen myöhempien päivitysten mukaisesti;

C. katsoo, että EU:n olisi otettava johtoasema rauhanrakentamisessa ja konfliktinestossa, 
koska se on keskeinen vaikuttaja kansainvälisissä järjestöissä, avunantaja ja maailman 
suurin kauppakumppani;

D. ottaa huomioon, että väkivaltaisten konfliktien ehkäiseminen on olennaista poliittisen ja 
sosiaalisen edistyksen kannalta; toteaa, että sillä on ratkaiseva merkitys kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle;

E. katsoo, että maailmanlaajuisten haasteiden monimutkainen luonne edellyttää 
yhdennettyä EU:n lähestymistapaa ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin;

F. katsoo, että tarvitaan vahvempaa toimielinten välistä lähestymistapaa, jotta voidaan 
varmistaa, että EU voi kehittää valmiuksiaan ja hyödyntää niiden koko potentiaalin;

G. toteaa, että EU:n globaalistrategia, poliittiset lausumat ja institutionaalinen kehitys ovat 
tervetulleita merkkejä siitä, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja on sitoutunut 
asettamaan konfliktineston ja välitystoiminnan etusijalle;

H. ottaa huomioon, että ulkoisten rahoitusvälineiden avulla tuetaan merkittävästi 
konfliktinestoa ja rauhanrakentamista;

I. toteaa, että parlamentti on omaksunut näkyvän roolin parlamentaarisessa diplomatiassa, 
muun muassa välitys- ja vuoropuheluprosesseissa, ja se nojautuu tässä työssä omaan 
vuoropuheluun ja yhteisymmärryksen rakentamiseen perustuvaan kulttuuriinsa, jolla on 
pitkät perinteet;

J. ottaa huomioon, että väkivaltaiset konfliktit ja sota vaikuttavat suhteettomasti naisiin ja 
lapsiin; toteaa, että naisten aktiivinen osallistuminen on ratkaisevan tärkeää 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0312.
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konfliktineston ja rauhanrakentamisen kannalta;

K. toteaa, että naiset ja sukupuolinäkökohtia koskeva monialainen analyysi jäävät edelleen 
suurelta osin huomiotta konfliktinestossa ja rauhanrakentamisessa, mikä heikentää 
rauhan vaikuttavuutta ja kestävyyttä; 

L. katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa mukaan paikalliset toimijat, erityisesti naiset, 
vähemmistöt, alkuperäiskansat ja nuoret, sekä tukea näiden aktiivista ja merkityksellistä 
osallistumista, kun edistetään ja helpotetaan valmiuksien kehittämistä ja luottamuksen 
rakentamista välitystoiminnassa, vuoropuhelussa ja sovinnonteossa;

M. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo ja rauha ovat edelleen huomattavasti 
alirahoitettuja ja että sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä 
koskevien toimintapoliittisten sitoumusten ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien 
määrärahojen välillä on sitkeä ero;

1. pitää myönteisenä, että Euroopan unioni on ottanut konfliktineston ja välitystoiminnan 
painopisteekseen; korostaa, että tällainen lähestymistapa tuottaa runsaasti EU:n tason 
lisäarvoa poliittiselta, sosiaaliselta ja taloudelliselta kannalta sekä ihmisten 
turvallisuuden kannalta;

2. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, komission puheenjohtajaa ja Euroopan 
parlamentin puhemiestä vahvistamaan konfliktinestoa ja välitystoimintaa koskevat 
yhteiset pitkän aikavälin painopisteet, joista olisi tultava osa säännöllistä strategista 
ohjelmasuunnittelua;

3. kehottaa ottamaan käyttöön kokonaisvaltaisen rakenteen EU:n painopisteiden 
tukemiseksi;

4. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja ulkoisista toimista vastaavia komission 
yksiköitä esittämään parlamentille vuosittain kertomuksen siitä, miten konfliktinesto- ja 
välitystoimintaa koskevien EU:n sitoumusten täytäntöönpanossa on edistytty;

EU:n toimielinten konfliktinestoa ja välitystoimintaa koskevien valmiuksien 
parantaminen

5. pitää yhdennettyä lähestymistapaa ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin myönteisenä; 
kehottaa jatkamaan tämän lähestymistavan virallistamista;

6. kehottaa perustamaan varapuheenjohtajan / korkean edustajan alaisuuteen 
välitystoimintaa käsittelevän EU:n korkean tason neuvoa-antavan komitean, jonka 
tarkoituksena on saada kokoon sukupuolisensitiivinen ryhmä johtavia poliittisia 
rauhanvälittäjiä, jotka tarjoaisivat poliittista ja teknistä asiantuntemusta lyhyellä 
varoitusajalla;

7. kehottaa nimittämään rauhankysymyksiä käsittelevän EU:n erityislähettilään, joka 
toimisi EU:n korkean tason neuvoa-antavan komitean puheenjohtajana, jotta voidaan 
edistää johdonmukaisuutta ja koordinointia eri toimielinten välillä, myös 
kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävässä yhteistyössä, parantaa tietojenvaihtoa sekä 
lisätä ja aikaistaa toimintaa;
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8. kehottaa perustamaan muita toimielinten välisiä mekanismeja, kuten erityistyöryhmiä 
erityisiä konfliktinestotilanteita varten;

9. kehottaa perustamaan konfliktinestoa ja välitystoimintaa käsittelevän neuvoston 
työryhmän;

Euroopan ulkosuhdehallinto

10. suhtautuu myönteisesti ajatukseen perustaa erillinen Euroopan ulkosuhdehallinto 
konfliktinestoa ja välitystoimintaa varten sekä erilaisten välineiden, kuten 
varhaisvaroitusjärjestelmä ja tulevaisuuden kartoitus, kehittämiseen; kehottaa tekemään 
investointeja tällaisten välineiden kehittämiseksi edelleen;

11. kehottaa keräämään, hallinnoimaan ja levittämään asiaa koskevaa tietämystä 
järjestelmällisemmin sellaisissa muodoissa, jotka ovat käytettävissä, käytännöllisiä ja 
operatiivisesti merkityksellisiä EU:n eri toimielinten henkilöstön kannalta;

12. kehottaa kehittämään edelleen toimielinten oman henkilöstön ja johtavien 
rauhanvälittäjien sekä kolmansien osapuolten sukupuolinäkökohtia koskevaan 
analyysiin ja konfliktinestoon liittyviä valmiuksia;

13. kehottaa asettamaan sukupuolisensitiivisen konfliktien analysoinnin edellytykseksi 
EU:n merkittävälle toiminnalle väkivallasta ja konfliktista kärsivillä alueilla;

Euroopan komissio

14. muistuttaa, että konfliktinestolle on yhä suurempi tarve, jotta voidaan puuttua 
konfliktien perimmäisiin syihin ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet keskittyen 
erityisesti demokratiaan ja ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioon, oikeuslaitoksen 
uudistamiseen ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen sekä sukupuolinäkökohtia 
koskeviin ohjelmiin;

15. korostaa, että kaikkien EU:n toimien väkivallasta ja konfliktista kärsivillä alueilla on 
oltava konflikti- ja sukupuolisensitiivisiä; kehottaa ryhtymään välittömiin toimiin, joilla 
nämä näkökohdat sisällytetään kaikkiin asiaankuuluviin politiikkoihin, strategioihin, 
toimiin ja operaatioihin siten, että kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota siihen, ettei 
aiheuteta haittaa, ja maksimoidaan EU:n panos konfliktineston tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Euroopan parlamentti

16. korostaa demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän (DEG) ja sen johdossa olevien 
Euroopan parlamentin jäsenten roolia välitys- ja vuoropuhelualoitteiden koordinoinnista 
vastaavana operatiivisena elimenä ja suhtautuu myönteisesti uusiin aloitteisiin, kuten 
rauhaa ja demokratiaa koskevaan Jean Monnet -vuoropuheluun sekä nuoria poliittisia 
johtajia koskevaan ohjelmaan, sekä suosittelee, että niitä kehitetään edelleen;

17. suosittelee, että Euroopan parlamentin jäsenten käytettävissä olevia parlamentin 
koulutus- ja valmennusohjelmia sekä kolmansien maiden parlamenttien jäsenten, 
puolueiden ja henkilöstön koulutusohjelmia, myös sukupuolinäkökohtia koskevia 
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ohjelmia, kehitetään edelleen;

18. katsoo, että parlamentin valmiuksia voitaisiin kehittää edelleen nimittämällä 
varapuhemies, joka vastaa välitystoiminnan ja vuoropuhelun helpottamisen 
koordinoinnista;

19. toteaa, että parlamentin on EU:n yleisten pyrkimysten tukemiseksi virallistettava 
välitysmenettelynsä; kehottaa perustamaan sukupuolisensitiivisen ryhmän, johon kuuluu 
Euroopan parlamentin nykyisiä ja entisiä jäseniä;

20. korostaa parlamentin ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien 
toimiston (ODIHR) pitkäaikaista tiivistä yhteistyötä vaalien ja demokratiatuen alalla ja 
kehottaa laajentamaan tätä yhteistyötä välitystoimintaan ja vuoropuheluun;

Naiset, rauha ja turvallisuus – sukupuolinäkökohtia koskevien valmiuksien 
parantaminen EU:n konfliktinestossa ja välitystoiminnassa

21. kehottaa EU:ta ottamaan johtavan roolin naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöönpanossa sekä niihin sisältyvien 
periaatteiden sisällyttämisessä kaikkiin EU:n konfliktinesto- ja välitystoiminnan 
vaiheisiin;

22. kehottaa toteuttamaan sukupuolten täyden tasa-arvon ja varmistamaan naisten 
osallistumisen ja suojelun ja naisten oikeuksien toteutumisen konfliktien kaikissa 
vaiheissa konfliktien ehkäisemisestä aina konfliktien jälkeiseen jälleenrakentamiseen;

23. kehottaa tekemään kaikista yhteistyö- ja koulutustoimista ja interventioista 
sukupuolisensitiivisiä; panee tyytyväisenä merkille asiaan liittyvät EU:n aloitteet ja sen 
aktiivisen panoksen seuraavaan sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaan 
toimintasuunnitelmaan sekä EU:n uuden strategisen lähestymistavan naisiin, rauhaan ja 
turvallisuuteen;

24. kehottaa sisällyttämään sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevan asiantuntemuksen
kaikkiin konfliktineston ja välitystoiminnan vaiheisiin;

Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen roolin kasvattaminen ja valmiuksien parantaminen 
EU:n lähestymistavassa konfliktinestoon ja välitystoimintaan

25. pitää kansalaisyhteiskunnan järjestöjen roolia keskeisenä EU:n yleisen lähestymistavan 
ja sen valmiuksien kehittämistä koskevien painopisteiden kannalta;

26. kehottaa kuulemaan sitovasti kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, erityisesti naisten 
oikeuksiin ja vähemmistöjen ihmisoikeuksiin erikoistuneita järjestöjä, laadittaessa ja 
pantaessa täytäntöön EU:n ohjelmia ja toimintapolitiikkoja, jotka koskevat rauhaa, 
turvallisuutta ja välitystoimintaa;

EU:n konfliktinestoon ja sovitteluun käytettävissä olevat rahoitus- ja budjettivarat

27. katsoo, että kasvavat haasteet edellyttävät konfliktinestoon tarkoitettujen määrärahojen 
korottamista ja henkilöstön erityisvalmiuksia; muistuttaa, että naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan toimintaohjelman täytäntöönpano kattaa sukupuolitietoisen 
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budjetoinnin ja riittävän korvamerkityn rahoituksen;

28. painottaa tarvetta asettaa seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (2021–2027) 
saataville riittävästi korvamerkittyjä rahoitusvaroja unionin konfliktinesto- ja 
välitystoimiin;

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa toimittamaan parlamentille ajantasaiset 
tiedot välitystukeen varatusta EUH:n budjettikohdasta ja tämän alan tulevista 
painopisteistä;

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission ja neuvoston 
puheenjohtajille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, 
ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, komissiolle, Etyjille, YK:n 
pääsihteerille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Euroopan unioni on pohjimmiltaan rauhanhanke, joten on vain luonnollista, että 
konfliktinestolla ja rauhanrakentamisella on keskeinen asema sen ulkopolitiikassa. Lissabonin 
sopimuksen mukaan EU:n päämääränä on edistää rauhaa (I osasto, 3 artiklan 1 kohta) ja se 
määrittelee rauhan omien arvojensa ja periaatteidensa pohjalta.

Näiden periaatteiden mukaisesti asetetaan ulkopoliittisia tavoitteita, joiden lähtökohtana on 
rauhan laaja määritelmä, joka ei kata pelkästään turvallisuutta ja vakautta (kuten aseellisen 
väkivallan puuttumista) vaan jossa otetaan huomioon myös konfliktien perimmäiset syyt 
edistämällä demokratiaa, hyvää hallintotapaa, ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä ja ihmisten 
turvallisuutta. Pohjimmiltaan rauha siis kulkee käsi kädessä sen kanssa, että turvataan 
kaikkien ihmisten elämä ja hyvinvointi kaikilla elämän osa-alueilla, ja tätä ei saavuteta 
militarisoinnilla vaan luomalla turvallisuus, joka perustuu ihmisoikeuksiin ja ihmisten 
turvallisuuteen.

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvovan CEDAW-
komitean yleiskommentissa nro 30 muistutetaan meitä siitä, että naisten kokemukset jätetään 
usein huomiotta konflikteja ennustettaessa, koska niitä ei pidetä merkityksellisinä, että naisten 
osallistuminen konfliktinestoon on vähäistä ja että naiset osallistuvat vain vähän ennalta 
ehkäisevän diplomatian parissa työskentelevien instituutioiden toimintaan. EU puolestaan 
toteaa, että naisten aliedustus välitysprosesseissa ja rauhanneuvotteluissa sekä 
sukupuolinäkökohtia koskevan asiantuntemuksen puute rauhanvälittäjäryhmissä rajoittavat 
vakavasti sitä, missä määrin naisten kokemukset konflikteista ja niistä johtuva oikeuden ja 
toipumisen tarve otetaan huomioon näissä prosesseissa (välitys- ja vuoropuheluvalmiuksia 
koskeva EU:n toimintaperiaate vuodelta 2009).

Kun naisia ja vähemmistöjä ei oteta mukaan konfliktinestotyöhön, perustavan tärkeät tiedot ja 
näkökohdat jäävät puuttumaan. Vain turvaamalla naisten osallistavan edustuksen ja 
analysoimalla konflikteja sukupuolinäkökulmasta voimme suunnitella tarkkoja ratkaisuja ja 
saavuttaa kestävän rauhan. Naisten vaikutus- ja sananvalta ja heidän valmiutensa sekä 
monialainen sukupuolinäkökohtia koskeva analyysi ovat ratkaisevan tärkeitä vuoropuhelujen 
kannalta, jotta voimme laatia parempia politiikkatoimia ja saada aikaan tasapuolisia 
rauhansopimuksia. Olemme nähneet tämän monissa yhteyksissä, kuten Libyassa, Jemenissä, 
Nigeriassa ja Kolumbiassa. Itse asiassa olemme nähneet sen kaikkialla muualla maailmassa.

Kansainvälinen naisten rauhanjärjestö WILPF (Women’s International League for Peace and 
Freedom) toteaa seuraavasti: ”Naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva toimintaohjelma tarjoaa 
muutosvoimaa. Se on tehokas väline, jonka avulla voidaan siirtyä pois sulkevasta 
päätöksenteosta demokraattiseen päätöksentekoon, sukupuolten eriarvoisuudesta sukupuolten 
väliseen oikeudenmukaisuuteen sekä konflikteista ja väkivallasta kestävään rauhaan.”

Naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva toimintaohjelma tunnustetaan nykyään 
kansainvälisesti, mutta sen täytäntöönpanossa on vielä suuria haasteita. Euroopan 
ulkosuhdehallinto toteaa, että sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen konfliktinestossa ja 
välitystoiminnassa edellyttää sukupuolikysymyksiä koskevaa tietämystä ja asiantuntemusta 
sekä erityiskysymysten että koko rauhanprosessin osalta (Euroopan ulkosuhdehallinnon 
välitystukihankkeen tiedote naisten osallistumisesta ja sukupuolesta: ”Factsheet – EEAS 
Mediation Support Project Women’s Participation and Gender”). Yksi keskeisistä 
kysymyksistä on luonnollisesti myös sitoumusten toteuttaminen käytännössä ja niiden 
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tukeminen korvamerkityllä rahoituksella ja tarkoitukseen varatuilla resursseilla. EU voi 
omaksua tässä asiassa vahvan ja johtavan roolin naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan 
toimintaohjelman täytäntöönpanossa, mikä tarkoittaa myös sitä, että EU on johtavassa 
asemassa maailmanlaajuisen rauhan edistämisessä.
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