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EHDOTUKSET 

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. ottaa huomioon naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmat 1325 (2000) ja 1820 (2008), naisiin ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen 

väkivallan torjumista aseellisissa konflikteissa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman 1888 (2009), YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1889 (2009), 

jolla pyritään tiukentamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 

täytäntöönpanoa ja valvontaa, sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1960 

(2010), jolla luotiin mekanismi tiedon keräämiseen seksuaaliseen väkivaltaan aseellisessa 

selkkauksessa syyllistyneistä sekä heidän luetteloimiseensa; 

2. pitää myönteisenä suojeluvastuun periaatetta koskevan käsitteen kehittämistä, joka 

selventää ja lujittaa valtioiden olemassa olevia velvoitteita varmistaa siviiliväestön 

suojelu; korostaa, että tämä kansainvälisen yhteisön epäonnistumisista Ruandassa vuonna 

1994 lähtöisin oleva käsite on kansojen yhteisön selviytymisen kannalta ratkaiseva; 

3. muistuttaa kuitenkin, että kansainvälinen humanitaarinen oikeus muodostaa ensisijaisen 

säännöstön aseellisten konfliktien aikana ja että kansainvälisen yhteisön olisi keskityttävä 

sen täytäntöönpanon parantamiseen; tähdentää, että vaikka suojeluvastuun periaate ei ole 

oikeudellinen käsite, se perustuu kansainväliseen oikeuteen ja että siinä keskitytään 

kapeasti neljään rikostyyppiin joko aseellisissa konflikteissa tai rauhan aikana: 

joukkotuhonta, sotarikokset, etninen puhdistus ja rikokset ihmisyyttä vastaan; painottaa 

tarvetta sisällyttää vahva sukupuolten tasa-arvon näkökulma suojeluvastuun 

periaatteeseen; 

4. korostaa tarvetta muuttaa suojeluvastuun periaatetta koskevaa unionin lähestymistapaa, 

johon olisi otettava mukaan suojeluvastuun sisällyttäminen kaikkiin kehitysyhteistyötä, 

humanitaarista apua ja kriisinhallintaa koskeviin unionin malleihin ja sellaisten ohjelmien 

hyödyntäminen, joihin jo sisältyy suojeluvastuun periaate; 

5. toistaa, että tilanteissa, joissa suojeluvastuun periaatetta sovelletaan, on erittäin tärkeää 

säilyttää ero sotilaallisten ja humanitaaristen toimijoiden valtuuksien välillä, jotta 

turvataan kaikkien humanitaaristen toimijoiden neutraalius ja puolueettomuus ja vältetään 

todellisten avuntoimitusten ja lääkinnällisen tai minkä tahansa muunlaisen avun, 

edunsaajien luo pääsyn ja paikan päällä olevan humanitaarisen henkilökunnan 

henkilökohtaisen turvallisuuden vaarantaminen; 

6. korostaa, että suojeluvastuun periaate on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä järjestelmä ja että 

sotilaallisten väliintulojen olisi oltava viimeinen keino suojeluvastuun periaatteen 

soveltamista koskevissa tilanteissa; kehottaa turvautumaan suojeluvastuun periaatteeseen 

mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti diplomaattisten ja pitkän aikavälin toimien avulla, 

joissa keskitytään valmiuksien kehittämiseen ihmisoikeuksien, hyvän hallinnon, 

oikeusvaltion, köyhyyden vähentämisen ja koulutuksen ja terveyden painottamisen, 

koulutuksen ja kaupankäynnin kehittämisen avulla toteutettavan konfliktienehkäisyn, 

tehokkaan asevalvonnan ja laittoman asekaupan torjumisen ja varhaisvaroitusjärjestelmien 
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tehostamisen aloilla; muistuttaa lisäksi, että on olemassa monia ei-sotilaallisia 

pakkovaihtoehtoja, kuten ennaltaehkäisevää diplomatiaa, sanktioita, 

tilivelvollisuusjärjestelmiä ja sovinnonvälitystä; korostaa, että EU:n on edelleen toimittava 

johtavassa asemassa konfliktien ehkäisyssä; 

7. ottaa huomioon, että ihmisten turvallisuus on kehityksen edellytys, ja korostaa näin ollen, 

että suojeluvastuun periaatteen noudattamista koskevat sitoumuksemme olisi sisällyttävä 

sitoumuksiimme saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet ja mikä tahansa vuoden 2015 

jälkeinen kehys; toteaa, että tähän sisältyy kaikkien sellaisten käytössämme olevien 

välineiden käyttö, joilla pyritään vahvistamaan demokraattisia instituutioita, vähentämään 

köyhyyttä ja edistämään kestävää kehitystä; 

8. muistuttaa, että alueellisten järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa 

suojeluvastuun periaatteen noudattamisessa; kehottaa sen vuoksi vahvistamaan 

ennaltaehkäisyä ja tehokkaiden toimintapolitiikkojen määrittelyä koskevia alueellisia 

valmiuksia edellä mainittujen neljän rikostyypin ehkäisemiseksi; toteaa, että vuonna 2014 

pidettävä EU:n ja Afrikan tuleva huippukokous tarjoaa hyvän tilaisuuden osoittaa tukea 

Afrikan unionin johtajia kohtaan ja edistää Afrikan osuutta suojeluvastuun periaatteen 

noudattamisessa;  

9. korostaa, että suojeluvastuun periaate on sisällytettävä unionin toimiin 

rauhanrakentamisessa ja konfliktin jälkeisissä vaiheissa siten, että käsitteen säilyminen 

voidaan varmistaa; 

10. kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa, jäsenvaltioita ja kansainvälisiä 

kumppaneita ottamaan opiksi suojeluvastuun periaatteen käytöstä Libyassa vuonna 2011 

saadusta kokemuksesta sekä tämänhetkisestä kyvyttömyydestä ryhtyä toimiin Syyriassa, 

jotta voidaan edistää suojeluvastuun periaatteen soveltamisen johdonmukaisuutta 

erityistapauksissa;  

11. kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa, YK:n turvallisuusneuvoston jäseninä 

olevia EU:n jäsenvaltioita sekä kaikkia kansainvälisiä kumppaneita varmistamaan, että 

kaikki suojeluvastuun periaatetta koskevan käsitteen mahdolliset uudet muutokset ovat 

täysin yhdenmukaisia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kanssa, sekä tukemaan 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden täysipainoista noudattamista ja seuraamaan sitä 

tulevissa tapauksissa, joissa sovelletaan suojeluvastuun periaatetta;  

12. kehottaa EU:ta edistämään suojeluvastuun periaatetta YK:ssa ja tekemään työtä sen 

yleistämiseksi olennaisena osana kollektiivista turvallisuusmallia, joka perustuu 

monenvälisyyteen ja Yhdistyneiden kansakuntien ensisijaisuuteen ja liittyy 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen vahvistamiseen; muistuttaa, että suojeluvastuun 

periaatteeseen kuuluu myös rankaisemattomuuden torjumiseen liittyvä vastuu.  
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