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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 75. istunnosta
(2020/2128(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 
21, 34 ja 36 artiklan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, erityisesti sen 
johdanto-osan ja 18 artiklan, sekä YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt 
valinnaiset pöytäkirjat,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2018 antamansa suosituksen neuvostolle Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen 73. istunnosta1,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksessa 3. toukokuuta 2011 Euroopan unionin 
osallistumisesta YK:n työhön hyväksytyn päätöslauselman, jossa EU:lle myönnetään 
oikeus käyttää puheenvuoroja yleiskokouksessa, esittää suullisesti ehdotuksia ja 
muutoksia, joista voidaan äänestää jäsenvaltion pyynnöstä, sekä vastata puheenvuoroon,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2019 hyväksytyt neuvoston päätelmät sääntöihin 
perustuvaa monenvälisyyttä vahvistavasta EU:n toiminnasta,

– ottaa huomioon neuvoston 13. heinäkuuta 2020 antamat päätelmät EU:n painopisteistä 
Yhdistyneissä kansakunnissa ja Yhdistyneiden kansakuntien 75. yleiskokouksessa 
(syyskuu 2020–syyskuu 2021),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin YK:n 
yleiskokouksessa 25. syyskuuta 2020 pitämän puheen ”Vahvempi ja riippumattomampi 
Euroopan unioni edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa”,

– ottaa huomioon 22. syyskuuta 2020 julkaistun komission varapuheenjohtajan / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan mielipidekirjoituksen, jonka 
otsikkona on ”EU seisoo YK:n rinnalla”,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 16. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman 
Yhdistyneiden kansakuntien 75-vuotispäivän muistamisesta,

– ottaa huomioon kesäkuussa 2016 julkaistun Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen globaalistrategian,

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0312.
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– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta2, 

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

– ottaa huomioon Pekingissä syyskuussa 1995 pidetyn YK:n neljännen naisten 
maailmankonferenssin, Pekingissä hyväksytyn julistuksen ja naisten voimaannuttamista 
koskevan toimintaohjelman sekä myöhemmin YK:n Peking +5 -erityisistunnossa 
9. kesäkuuta 2000, Peking +10 -erityisistunnossa 11. maaliskuuta 2005, Peking +15 
-erityisistunnossa 2. maaliskuuta 2010 ja Peking +20 -erityisistunnossa 9. maaliskuuta 
2015 hyväksytyt päätösasiakirjat, jotka koskivat uusia toimia ja aloitteita Pekingin 
julistuksen ja toimintaohjelman toteuttamiseksi,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 19. joulukuuta 2018 vahvistaman 
päätöslauselman turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevasta Global 
Compact -aloitteesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 118 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että Yhdistyneet Kansakunnat viettää tänä vuonna 75-vuotisjuhlaansa; 
ottaa huomioon, että YK on osoittautunut tärkeäksi foorumiksi rauhaa ja turvallisuutta, 
kestävää kehitystä sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista 
koskevalle kansainväliselle konsensukselle ja että se on myös avainasemassa hauraiden 
valtioiden ja haavoittuvien yhteisöjen tukemisessa; katsoo, että tilanteessa, jossa YK:n 
saavutukset ja korvaamaton rooli jäävät usein huomiotta joidenkin maiden 
pyrkimyksissä edistää yksipuolisia päätöksiä, EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tärkeää 
varmistaa, että YK pysyy tehokkaana ja vaikuttavana foorumina, joka hyödyttää 
kansainvälistä yhteisöä ja voi edelleen vastata nykyisiin ja tuleviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, mikä voidaan saavuttaa vain monenvälisillä ratkaisuilla;

B. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on osoittanut, että on kiireellisesti kehitettävä 
joustavia valmiuksia kaikkialla kansainvälisessä yhteisössä ja että tarvitaan tiivistä 
monenvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä erityisesti julkishyödykkeiden saatavuuden 
osalta; ottaa huomioon, että Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat 
elpymistä ja toimintaa koskevan keskeisen etenemissuunnitelman, jonka koko 
kansainvälinen yhteisö on jo vahvistanut; ottaa huomioon, että covid-19-pandemia 
nopeuttaa kielteisiä suuntauksia – demokratiaan, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat uhat mukaan lukien – ellei maailmanlaajuisella tasolla toteuteta nopeita, 
merkittäviä ja olennaisia poliittisia toimia; ottaa huomioon, että pandemia on 
korostanut, että terve väestö ei ole ainoastaan moraalinen välttämättömyys vaan myös 
edellytys taloudelliselle hyvinvoinnille ja kehitykselle, ja että on tärkeää investoida 
enemmän ja paremmin kriittisiin terveystarpeisiin vastaamiseen maailmanlaajuisesti;

C. ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri on osoittanut erinomaista johtajuutta YK:n 
uudistuksen edistämisessä; ottaa huomioon, että EU on YK:n johtavana rahoittajana 

2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0008.
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osoittanut merkittävää sitoutumista tehokkaaseen monenvälisyyteen antamalla YK:lle 
poliittista, symbolista ja taloudellista tukea;

1. suosittaa neuvostolle, että

a) jatketaan neuvoston merkittäviä saavutuksia tehokkaan monenvälisyyden, 
tehokkaiden ja avoimien monenvälisten järjestöjen ja erityisesti YK:n tukemisessa 
välttämättömänä foorumina monenvälisille ratkaisuille maailmanlaajuisiin 
haasteisiin sekä poliittiselle tiedotukselle, poliittiselle vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle kaikkialla kansainvälisessä yhteisössä; 
pidetään myönteisenä 13. heinäkuuta 2020 annettuja neuvoston päätelmiä EU:n 
painopisteistä Yhdistyneissä kansakunnissa ja Yhdistyneiden kansakuntien 
75. yleiskokouksessa, joita pidetään tehokkaina foorumeina edistää 
yleismaailmallisia arvoja, jotka ovat myös EU:n keskeisiä arvoja;

b) katsotaan, että moninapaisessa tilanteessa, jossa jotkin maat edistävät valikoivaa 
monenvälisyyttä pikemmin kuin yleismaailmallisiin arvoihin ankkuroitua 
tehokasta monenvälisyyttä, EU:n on pyrittävä edistämään YK:n jäsenten 
ehdotonta sitoutumista yleismaailmallisiin arvoihin, sääntöihin perustuvaan 
järjestelmään ja ihmisoikeuksien ensisijaisuuteen kaikilla politiikan aloilla; 
kehotetaan edistämään tällaisten arvojen valtavirtaistamista kaikilla YK:n 
politiikka- ja ohjelmasuunnittelualoilla tiiviissä yhteistyössä samanmielisten 
maiden kanssa, jotta voidaan edistää poliittista vuoropuhelua ja poliittisia 
ratkaisuja, täytäntöönpanoa ja valtavirtaistamisvalmiuksia;

c) jatketaan neuvoston pyrkimyksiä, jotta EU ja sen jäsenvaltiot voisivat asteittain 
puhua yhdellä äänellä YK:ssa, erityisesti YK:n turvallisuusneuvostossa, ja saada 
jatkossakin hyviä tuloksia yhteistyöstä YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien ja 
kiertävien jäsenten, jotka ovat EU:n jäsenvaltioita, sekä YK:n yleiskokouksen ja 
ihmisoikeusneuvoston kanssa; kiitetään Euroopan ulkosuhdehallintoa ja sen 
edustustoja sekä EU:n jäsenvaltioiden edustustoja erinomaisesta työstä tällaisen 
vuoropuhelun ja yhteistyön edistämisessä;

d) tunnustetaan suoran alueellisen osallistumisen mahdollisuudet YK:ssa tukemalla 
muiden järjestöjen, kuten Afrikan unionin (AU), mahdollisuutta pyytää erityistä 
asemaa tehostettuna tarkkailijana;

e) jatketaan arvokkaan tuen antamista YK:n pääsihteerille hänen pyrkiessään 
edistämään YK:n uudistusohjelmaa ja vahvistamaan YK:n valmiuksia edistää 
kehitystä, rauhaa ja turvallisuutta sekä virtaviivaistaa sisäistä 
hallintojärjestelmäänsä, jotta YK voi toimia tehokkaasti, avoimesti, taloudellisesti 
kestävästi ja vastuullisesti ja jotta se voi luoda uudelleen yhteyden kansalaisiin; 
korostetaan, että YK:n uudistusprosessissa on edistytty merkittävästi hallinnon ja 
byrokratian alalla, vaikka merkittäviä poliittisia uudistuksia ei ole vielä toteutettu;

f) jatketaan pyrkimyksiä suurempaan synergiaan YK:n ihmisoikeusneuvoston, YK:n 
yleiskokouksen ja YK:n turvallisuusneuvoston työn välillä; annetaan tunnustusta 
EU:n työlle ihmisoikeusneuvoston työn tukemisessa, kun otetaan huomioon tarve 
valtavirtaistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikkiin YK:n päätöksenteko- ja 
politiikanaloihin;
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g) laajennetaan edelleen neuvoston diplomatiaa ja tiedotuksen välineistöä kiinnittäen 
erityistä huomiota ilmastodiplomatiaan, rauhaan ja turvallisuuteen, 
oikeudenmukaiseen globalisaatioon sekä kykyyn jatkaa poliittista vuoropuhelua ja 
poliittista yhteisymmärrystä sekä YK:n jäsenten että asiaankuuluvien 
keskustelukumppaneiden, kuten kaupunkien, alueiden, tiedemaailman, 
kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin, kanssa;

h) laajennetaan edelleen EU:n, AU:n ja Yhdistyneiden kansakuntien kolmenvälistä 
yhteistyötä; korostetaan, että on tärkeää kehittää edelleen AU:n valmiuksia 
ehkäistä ja hallita kriisejä ja ratkaista konflikteja Afrikan mantereella sekä 
kehittää valmiuksia muilla Afrikan turvallisuuden ja vakauden kannalta 
merkityksellisillä politiikan aloilla, myös talouden ja ympäristön sekä julkisten 
hyödykkeiden saatavuuden osalta; katsotaan, että EU:lla voi olla valtava 
vetovoima, koska se kykenee toteuttamaan Afrikan mantereen ja sen 
instituutioiden kumppanuuspyrkimykset; korostetaan, että on tärkeää tiivistää 
poliittista ja toimintapoliittista vuoropuhelua EU:n afrikkalaisten kumppaneiden 
kanssa, myös parlamentaaristen ulottuvuuksien osalta;

i) jatketaan edelleen vuoropuhelua YK-järjestelmän valmiuksista saavuttaa tuloksia 
ja laajentaa sen valmiuksia suojeluvastuun osalta; korostetaan, että on tärkeää 
käydä vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä YK:n kanssa tehokkaista 
rauhanturvaoperaatioista, joilla on selkeät tavoitteet, selkeät toteuttamisvalmiudet 
ja tehokkaat mekanismit, mukaan lukien naisten tulevaisuudennäkymät YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ja kaikkien sitä seuraavien 
päätöslauselmien mukaisesti, sekä varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
ja siviilien suojelu, jotka ovat rauhanturvatehtävien ytimessä; korostetaan EU:n 
tuen merkitystä väkivaltaisista konflikteista nouseville maille ja kehotetaan siksi 
vahvistamaan yhteistyötä siirtymävaiheiden haurauden käsittelemisessä myös 
vahvistamalla kansallista vastuunottoa ja lujittamalla rauhanrakentamisen 
saavutuksia;

j) kehitetään edelleen EU:n välitysvalmiuksia kriisien ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi sekä konfliktien ratkaisemiseksi synergiassa YK:n toimien kanssa 
siten, että käytetään Berliinin prosessia onnistuneena esimerkkinä EU:n tuesta 
YK:n johtamille välitystoimille ja synergiasta niiden kanssa;

k) pysytään sitoutuneena edelläkävijänä siinä, että otetaan käyttöön kaikki keinot 
Agenda 2030:n tavoitteiden tehokasta täytäntöönpanoa ja seurantaa varten 
kaikissa EU:n sisäisissä ja ulkoisissa politiikkatoimissa; korostetaan, että olisi 
pikaisesti annettava asianmukaista tukea humanitaarisille elimille, kuten 
Maailman ruokaohjelmalle, ja tunnustettava niiden merkittävä ja korvaamaton 
työ;

l) tuetaan YK:n pääsihteerin kehotusta kehittää kohtuuhintainen ja saatavilla oleva 
covid-19-rokote, jota pidetään globaalina julkishyödykkeenä;

m) jatketaan valmiusyhteistyön kehittämistä ja laajentamista YK:n järjestelmässä 
tehokkaiden yhteisten normien edistämiseksi uusilla politiikan alueilla, kuten 
tietosuoja, asianmukainen huolellisuus, tekoäly tai kyberavaruus, samalla kun 
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edistetään asianmukaista tukea sellaisille maille, jotka haluavat laajentaa 
sääntelyvalmiuttaan ja normien täytäntöönpanoa;

n) käsitellään muuttoliikettä ja pakkomuuttoa ja tehdään yhteistyötä sekä 
muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen että pakolaisia koskevan 
Global Compact -aloitteen täytäntöönpanossa; tuetaan ja tehostetaan 
asiaankuuluvien YK:n elinten, kuten UNHCR:n ja YK:n palestiinalaispakolaisten 
avustus- ja työelimen (UNRWA), työtä;

o) lisätään edelleen yhdennettyä tukea sukupuolten tasa-arvolle ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle Pekingin julistuksen ja sen 
toimintaohjelman mukaisesti keskittyen erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan poistamiseen ja naisten merkityksellisen ja aktiivisen osallistumisen 
tukemiseen kaikilla julkisen elämän aloilla;

p) kuullaan parlamenttia tiiviisti neuvoston päätelmien täytäntöönpanoprosessista ja 
otetaan parlamentti mukaan kaikilla niillä politiikan aloilla, joilla 
parlamentaarinen diplomatia voi luoda arvokkaita synergioita ja vahvistaa 
valmiuksia saavuttaa tuloksia ja vaikuttaa myönteisesti ja lujittaa EU:n johtajuutta 
kokonaisuutena;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle, komissiolle ja tiedoksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokoukselle ja 
Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.


