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EHDOTUKSET 

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että EU:n olisi sovellettava pehmeän vallan käyttöä ja jatkettava toimintansa 

perustana olevien vapauden, demokratian, kehityksen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, 

oikeusvaltion periaatteiden ja hyvän hallintotavan arvojen edistämistä ja vahvistamista 

kolmansien maiden kanssa harjoitettavan poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön avulla; 

2. kannustaa EU:ta arvostamaan rooliaan johtavana ihmisoikeuksien puolustajana 

maailmassa ja säilyttämään sen käyttämällä kaikkia käytössään olevia välineitä 

tehokkaasti, johdonmukaisesti ja harkitusti, jotta voidaan varmistaa ihmisoikeuksien 

edistäminen ja kunnioittaminen sekä kehitysyhteistyöpolitiikan tehostaminen; 

3. kehottaa komissiota vahvistamaan demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista 

edistämistä koskevaa rahoitusvälinettä, jotta voidaan tukea demokraattisia uudistuksia ja 

hyvää hallintotapaa, tukea erityisesti ruohonjuuritason järjestöjä ja vahvistaa 

vaalitarkkailuvaltuuskuntien toimintaa ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan harjoittamaa 

vaalitarkkailutoimintaa, sekä käyttämään mainitussa tarkoituksessa hyväkseen 

eurooppalaisen demokratiarahaston (EED) tarjoamia mahdollisuuksia; 

4. muistuttaa, että demokratian laillisen perustan, asianmukaisesti toimivan 

kansalaisyhteiskunnan sekä demokraattisen ja oikeuksien kunnioittamiseen perustuvan 

yhteiskunnan rakentaminen on pitkän aikavälin tavoite, jota on tuettava ruohojuuritasolla 

ja joka edellyttää kansallista, alueellista, paikallista ja kansainvälistä tukea; 

5. muistuttaa, että EU:n olisi vaadittava, että kehitysapua vastaanottavien 

kumppanuusvaltioiden hallitukset sitoutuvat vakavasti aidon ja vakaan ihmisoikeuksia 

kunnioittavan demokratian ja toimivan talouden luomiseen; katsoo, että erityisesti EU:n 

rahoitusta olisi valvottava ja että sortohallituksilta, jotka eivät noudata kansainvälisiä 

sitoumuksiaan, olisi vaadittava konkreettisia tuloksia; 

6. korostaa lehdistönvapauden ja riippumattomien tiedotusvälineiden vapauden tukemisen 

merkitystä, koska edellä mainitut ovat ratkaisevan tärkeitä toimijoita, jotka ylläpitävät 

oikeusvaltion periaatteita ja torjuvat korruptiota; 

7. korostaa sitovien ihmisoikeuslausekkeiden, joista ei voida neuvotella, ja tehokkaiden 

riitojenratkaisumekanismien merkitystä kaikissa EU:n ja kolmansien maiden välisissä 

kumppanuuksissa, sopimuksissa ja politiikoissa; 

8. korostaa, että EU:n ja kolmansien maiden välisessä poliittisessa 

ihmisoikeusvuoropuhelussa on sovellettava osallistavampaa ja kattavampaa 

syrjimättömyyden määritelmää siten, että se kattaa muun muassa uskontoon ja 

vakaumukseen, sukupuoleen, rodulliseen ja etniseen alkuperään, ikään, vammaisuuteen, 

seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän; 

9. edellyttää, että Euroopan naapuruuspolitiikan avulla saavutetaan aikaisempaan verrattuna 
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merkittävämpiä ja myönteisempiä tuloksia ja luodaan pysyviä demokraattisia rakenteita ja 

pysyvää taloudellista kehitystä; korostaa sellaisen uuden lähestymistavan tarvetta, jonka 

puitteissa varmistetaan ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen ja demokraattisen 

hallintotavan tukeminen. 
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