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EHDOTUKSET 

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. vahvistaa, että kuten ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa linjataan, 

yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja perusvapaudet koskevat kaikkia ihmisiä riippumatta 

olosuhteista, tilanteista, uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 

alkuperästä, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-

identiteetistä; 

2. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa noudattamaan kaikissa 

kehitysyhteistyöprosessin vaiheissa ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa, kuten on 

luvattu; 

3. kannustaa EU:ta arvostamaan rooliaan johtavana ihmisoikeuksien puolustajana 

maailmassa ja säilyttämään sen käyttämällä kaikkia käytössään olevia välineitä 

tehokkaasti, johdonmukaisesti ja harkitusti ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun 

sekä unionin kehitysyhteistyöpolitiikan tehostamiseen; 

4. korostaa, että kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus on erityisen 

tärkeää, sillä se takaa, että kaikilla EU:n politiikanaloilla ihmisoikeudet toteutuvat vielä 

nykyistä paremmin eikä ihmisoikeuksia loukata millään politiikanalalla; 

5. pyytää komissiota sisällyttämään maakohtaiset ihmisoikeusstrategiat kolmansille maille 

kohdennettavan kaiken avun ohjelmasuunnitteluun ja toteutukseen samoin kuin strategia-

asiakirjoihin ja monivuotisiin maa- ja alueohjelmiin; 

6. kehottaa sisällyttämään ihmisoikeustilanteen arvioinnin osaksi EU:n maakohtaisten 

tukijärjestelyjen toteuttamista, erityisesti budjettituen osalta; 

7. kehottaa uusiin toimiin varsinkin vakaumuksensa takia uhattuina ja pelossa elämään 

joutuvien ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseksi ja tukemiseksi kolmansissa maissa; 

odottaa entistä joustavampia kohdennettuja toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa 

ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseksi eurooppalaisen demokratiarahaston 

puitteissa; 

8. muistuttaa, että kehitys, demokratia ja oikeusvaltioperiaate ovat edellytyksiä 

ihmisoikeuksien toteutumiselle ja että ne ovat keskenään vuorovaikutussuhteessa ja 

tukevat toisiaan; kehottaa EU:ta tukemaan yhteiskuntien perustumista demokratian ja 

ihmisoikeuksien periaatteille ja pyrkimään edistämään erityisesti sukupuolten tasa-arvoa 

ja lasten oikeuksia; 

9. vaatii, että kaikkiin sopimuksiin, joita EU tekee kolmansien maiden kanssa, on 

sisällytettävä täytäntöönpanokelpoisia ihmisoikeuslausekkeita, joista ei neuvotella; 
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10. painottaa, että uuden ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan on otettava 

kehitysyhteistyöasiat huomioon kaikissa toimissa, joilla pyritään edistämään 

ihmisoikeuksia maailmassa; toivoo tässä yhteydessä asiaa koskevaa läheistä yhteistyötä 

parlamentin ja sen asiasta vastaavien valiokuntien kanssa; 

11. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa tukemaan tyttöjen ja poikien 

erityisten suojakeinojen ja turvan tarpeen asettamista ensisijaiseksi lapsen oikeuksia 

koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti, koska on tarpeen varmistaa siinä vaalittujen 

oikeuksien täysimääräinen suojelu ja ehkäistä niiden heikkenemistä, kuten määrätään sekä 

lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa että lapsen oikeuksien julistuksessa; 

12. tuomitsee jyrkästi naisten sukupuolielinten silpomisen naisten ja tyttöjen kehon 

koskemattomuuteen kohdistuvana loukkauksena ja kehottaa komissiota ja Euroopan 

ulkosuhdehallintoa kiinnittämään naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa koskevassa 

strategiassaan erityistä huomiota tällaisiin perinteisiin haitallisiin käytäntöihin. 

 



 

AD\915216FI.doc 5/5 PE492.637v02-00 

 FI 

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS 

Hyväksytty (pvä) 9.10.2012    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

22 

0 

0 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, 

Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez 

Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice 

Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, 

Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Cristian Dan Preda, Patrizia Toia 

 
 


