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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. toteaa, että 1,5 miljardia ihmistä elää epävakailla konfliktialueilla ja epävakaissa 

valtioissa ympäri maailmaa ja että hallitsemattomat alueet laajenevat, jolloin monet 

kärsivät köyhyydestä, laittomuudesta, rehottavasta korruptiosta ja väkivallasta; 

2. korostaa tarvetta toteuttaa koordinoituja ulkoisia toimia, joissa hyödynnetään 

diplomaattisia välineitä, turvallisuusvälineitä ja kehittämisen välineitä, jotta voidaan 

palauttaa luottamus ja selviytyä sotien, sisäisten konfliktien, epävarmuuden, 

epävakauden ja muutoksen aiheuttamista haasteista; 

3. pitää myönteisenä, että EU pyrkii täsmentämään, missä määrin se osallistuu YK:n ja 

Afrikan unionin rauhanoperaatioihin; muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti unionin talousarviosta ei voida rahoittaa 

menoja, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla; arvostelee 

sitä, että moniin (sotilaallisiin) rauhanturvaoperaatioihin saadaan varat Afrikan 

rauhanrahastosta, jossa turvallisuus ja sotilasjoukkojen lähettäminen asetetaan selkeästi 

etusijalle ja jota pääasiassa rahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta; muistuttaa 

painokkaasti, että EU:n kehityspolitiikan ensisijaisena tavoitteena SEUT-sopimuksen 

208 artiklan mukaisesti on köyhyyden vähentäminen ja pitkällä aikavälillä köyhyyden 

poistaminen; 

4. pitää valitettavana, että EU:n 28 jäsenvaltiosta ainoastaan 11 teki sitoumuksia 

28. syyskuuta 2015 pidetyssä johtajien rauhanturvahuippukokouksessa; 

5. pitää huolestuttavana, että EU:n rauhanoperaatioiden suhteen ei sovelleta avoimuutta; 

korostaa, että mahdollisesti esille tulevat epäkohdat, rahoitusta koskevat ongelmat 

mukaan luettuina, olisi tutkittava perinpohjaisesti; korostaa, että sellaisista rikoksista, 

jotka koskevat ihmisoikeusloukkauksia, kuten seksuaalista hyväksikäyttöä tai 

seksuaalista väkivaltaa tai ihmiskauppaa, olisi asetettava syytteet ja määrättävä 

rangaistukset, ja toteaa, että viimeaikaiset tapaukset ovat osoittaneet myös EU:n 

rauhanturvaajien olevan osallisia näihin; muistuttaa, että EU:n rauhanoperaatioihin 

myöntämän rahoituksen lisääminen ei saa tapahtua muiden rahastojen kustannuksella, ei 

varsinkaan niiden, jotka on osoitettu niiden maiden kehitykseen, joissa rauhanoperaatiot 

suoritetaan; painottaa, että Afrikan unionin olisi kannettava suurempi vastuu Afrikan 

turvallisuudesta kansainvälisen yhteisön tukemana; pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

Afrikan unionin 15. kesäkuuta 2015 tekemää päätöstä osoittaa 25 prosenttia varoistaan 

Afrikan unionin rauhanoperaatioiden määrärahoihin; painottaa, että alueellisia 

mekanismeja olisi vahvistettava; katsoo, että EU:n rahoitusvälineitä ja alueellisia 

ohjelmia on käytettävä johdonmukaisella tavalla siten, että toteutetaan 

järjestelmällisempää yhteistä ohjelmasuunnittelua EU:n ulkoisen toiminnan 

tehokkuuden varmistamiseksi; 

6. pitää valitettavana, että Afrikan rauhanrahastoa yhä rahoitetaan pääasiassa EKR:n 

kautta, vaikka EKR:n rahoitus oli aikoinaan Afrikan rauhanrahastoa perustettaessa 

vuonna 2003 selvästi tarkoitettu tilapäiseksi; kehottaa komissiota esittämään EU:n 
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monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä ehdotuksen Afrikan 

rauhanrahaston rahoituksen liittämisestä EU:n talousarvioon, mahdollisesti 

turvallisuusalan valmiuksien kehittämistä varten perustettavan uuden välineen avulla; 

katsoo, että tällä rahoitustavalla ratkaistaisiin Afrikan rauhanrahaston kulujen 

tukikelpoisuuteen liittyvät nykyiset ongelmat; 

7. korostaa, että EUH:n on kehitettävä paljon tehokkaampi ja strategisempi lähestymistapa 

YK:n virastoihin, etenkin ulkoisten rahoitusvälineiden ohjelmoinnin suhteen; kehottaa 

korkeaa edustajaa ja asianomaisia EU:n edustustoja epävakailla alueilla varmistamaan 

EU:n avustusten paremman näkyvyyden paikan päällä; 

8. katsoo, että rauha ja turvallisuus ovat kehityksen välttämättömiä edellytyksiä; korostaa, 

että on tärkeää torjua konfliktien perimmäisiä syitä, ja edellyttää kattavaa suunnitelmaa 

kestävän kehityspolitiikan tehostamiseksi, jotta kehitys kyetään takaamaan pitkällä 

aikavälillä; muistuttaa, että on kehitettävä välineet, joiden avulla voidaan toteuttaa 

selkeitä toimenpiteitä, joilla pyritään demokratian ja demokraattisten arvojen, kuten 

hyvän hallintotavan, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien kunnioittamisen 

toteutumiseen sekä kestävään talouteen ja vakaaseen yhteiskuntaan; panee merkille, että 

siviilikonfliktinehkäisyä ja rauhanrakentamistoimia ei voida sivuuttaa rauhan ja 

turvallisuuden sotilaallisia ja lyhyen aikavälin kriisinhallintaa koskevien näkökohtien 

eduksi; korostaa, että uusien konfliktien estämiseksi tarvitaan laajakantoista 

suunnitelmaa, joka kattaa konfliktialueet ja niiden lähiympäristön; edellyttää asiaa 

koskevan varhaisvaroitusjärjestelmän täysipainoista hyödyntämistä; 

9. pitää valitettavana, että hyvin usein ”rauhanturvaoperaatioita” käytetään vain 

pinnallisen turvallisuuden epävakaaseen ylläpitämiseen; kehottaa harkitsemaan näiden 

operaatioiden käsitettä, rakennetta ja jopa nimeä perinpohjaisesti uudelleen; vahvistaa ja 

korostaa painokkaasti, että on luotava sellaisia operaatioita, jotka on todella suunniteltu 

käsittelemään sodan, epävakauden ja alikehittyneisyyden syvimpiä ja perimmäisiä syitä 

tietyllä alueella ja jotka ovat erittäin joustavia; 

10. pyytää tässä yhteydessä, että EU:n kansalaisjärjestöille osoittamalle tuelle annettaisiin 

näkyvämpi asema kaikissa kumppanuuksissa, ja katsoo, että ulkoisten välineiden ja 

ohjelmien yhteydessä kaikilla yhteistyöaloilla, erityisesti rauhaa ja turvallisuutta 

koskevassa toimintaohjelmassa, olisi omaksuttava strategisempi suhtautumistapa 

kansalaisjärjestöihin; muistuttaa, että neuvosto on tunnustanut kansalaisjärjestöjen 

keskeisen roolin tässä yhteydessä; 

11. muistuttaa terrorismin ja Boko Haramin kaltaisten terroristiryhmien lisääntymisen 

vaarasta Afrikassa; korostaa, että on tärkeää tukea tehokasta ja kestävää terrorismin 

torjuntapolitiikkaa kehitysmaissa sekä tukea työpaikkojen luomista nuorille, sillä 

nuorten työttömyys edistää terroristiryhmien värväystoimintaa; 

12. muistuttaa, että seksuaalista väkivaltaa käytetään sodankäyntiaseena monilla 

konfliktialueilla; korostaa, että naiset ja tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa 

konfliktien aikana; korostaa heidän tarvettaan saada suojelua ihmisoikeuksia 

kunnioittavien, koulutettujen asevoimien tuella; 
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13. muistuttaa, että rauha on todettu kehityksen kannalta olennaisen tärkeäksi uudessa 

vuoteen 2030 ulottuvassa kestävän kehityksen toimintaohjelmassa ja että kestävän 

kehityksen tavoitteeksi 16 on otettu rauha ja oikeudenmukaisuus; 

14. painottaa, että tarvitaan rauhaa, vakautta ja kehitystä koskeva johdonmukainen ja laaja-

alainen lähestymistapa; korostaa voimakkaasti tarvetta käsitellä kehityskysymyksiä 

pitkän aikavälin näkökulmasta ja ongelman perimmäiset syyt huomioon ottaen, mutta 

tuomitsee kuitenkin jyrkästi yrityksen käyttää kehitykseen osoitettuja varoja toimintaan 

muulla, vaikkakin siihen liittyvällä, alalla, kuten turvallisuuden ja rauhan alalla; 

15. muistuttaa, että aseistariisunta – kiinnittäen erityistä huomiota ei-sotilaallisiin 

taistelijoihin ja aseistettuihin ryhmittymiin – on äärimmäisen tärkeä tekijä vakauden ja 

kehitystavoitteiden saavuttamisessa; 

16. korostaa, että rauhanoperaatioita on tarkasteltava konfliktien ehkäisemisen, konfliktien 

ratkaisemisen, rauhanrakentamisen ja konfliktien jälkeisen kehittämisen jatkumona; 

katsoo, että EU:n ulkoisessa toiminnassa epävakaissa ja konfliktista kärsivissä maissa 

olisi keskityttävä konfliktien ehkäisemiseen ja valmiuksien kehittämiseen turvallisuuden 

ja kehityksen tukemiseksi ja siten puututtava epävakauden perimmäisiin syihin; 

muistuttaa tarpeesta tukea turvallisuusalan uudistuksia, jotta kehitysmaissa voidaan 

taata väestöjen suojelu ja turvata investoinnit; korostaa, että YK:n, Afrikan unionin, 

EU:n ja muiden toimijoiden on sovellettava rauhanturvaoperaatioihin kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa; 

17. vaatii, että EU:n ja Afrikan unionin välillä on käytävä jatkuvaa poliittista vuoropuhelua 

rauhan ja turvallisuuden haasteista ja siitä, miten Afrikan rauhanrahaston viimeaikaiset 

saavutukset vahvistetaan pitkällä aikavälillä; 

18. korostaa, että olisi painotettava poliittisia, humanitaarisia ja kehitystä koskevia toimia, 

joita tuetaan rauhanturvaamisen siviilioperaatioilla, ja että niitä olisi tuettava 

sotilasoperaatioilla vasta viimeisenä keinona; toteaa, että sotilaallisen 

rauhanturvaamisen olisi oltava osa laaja-alaisempaa lähestymistapaa, jossa otetaan 

huomioon turvallisuuden ja kehityksen välinen yhteys, ja että se olisi sovitettava yhteen 

kehityspolitiikan ja humanitaarisen avun politiikan kanssa sekä operaatioiden aikana 

konfliktin rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi että sen jälkeen, jotta ratkaisu olisi 

kestävä; muistuttaa, että ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen olisi aina oltava 

olennainen osa joukkojen koulutusta; korostaa, että humanitaariset tarpeet olisi 

tyydytettävä perusteellisen tarpeiden arvioinnin pohjalta; 

19. panee erittäin huolestuneena merkille ja pitää valitettavana, että naisten seksuaalisen 

hyväksikäytön, pakkoprostituution, lapsiprostituution ja lapsikaupan tapaukset usein 

lisääntyvät rauhanturvaoperaatioiden aikana ja välittömästi niiden jälkeen; kehottaa 

kaikkia asianomaisia viranomaisia – erityisesti silloin, kun EU osallistuu näihin 

operaatioihin – kiireellisesti toteuttamaan kaikki toimenpiteet näiden rikkomusten 

lopettamiseksi, uhrien suojelemiseksi, syyllisten saattamiseksi oikeuden eteen ja 

ihmisoikeuksien asettamiseksi kaikkien kyseisten operaatioiden puitteissa toteutettujen 

hankkeiden keskiöön. 
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