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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta, 

– ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean 

edustajan 14. maaliskuuta 2017 antaman yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle ”EU:n Syyrian-strategian osatekijät” (JOIN(2017)0011) ja 3. huhtikuuta 

2017 annetut Syyriaa koskevat neuvoston päätelmät, jotka yhdessä muodostavat uuden 

Syyriaa koskevan EU:n strategian, 

– ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 annetun Syyrian ja sitä ympäröivän alueen 

tukemiseksi järjestetyn konferenssin yhteispuheenjohtajien julkilausuman, 

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 30. joulukuuta 2016 antaman julkilausuman 

ilmoituksesta lopettaa vihollisuudet Syyriassa ja 23. maaliskuuta 2017 antaman 

julkilausuman Syyriasta sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta 9. joulukuuta 2016 antaman 

julkilausuman Aleppon tilanteesta, 

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 6. huhtikuuta 2017 antaman julkilausuman 

väitetystä kemiallisesta iskusta Syyrian Idlibissä ja 7. huhtikuuta 2017 antaman 

julkilausuman USA:n iskusta Syyriaan, 

– ottaa huomioon neuvoston päätökset siviiliväestöön kohdistuvista väkivaltaisista 

tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleviin henkilöihin kohdistettavista EU:n 

rajoittavista toimenpiteistä, mukaan lukien 14. marraskuuta 2016 ja 20. maaliskuuta 

2017 tehdyt päätökset, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston perustaman Syyrian tilannetta käsittelevän 

riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission raportit ja YK:n 

ihmisoikeusneuvoston antamat päätöslauselmat Syyrian arabitasavallasta, 



– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat ISIL/Da’eshista ja 

al-Nusran rintamasta sekä asiaa koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 

konfliktista Syyrian arabitasavallassa, erityisesti päätöslauselmat 2218 (2013), 2139 

(2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 

2328 (2016), 2332 (2016) ja 2336 (2016), 

– ottaa huomioon 31. lokakuuta 2000 annetun YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman 1325 (2000) naisista, rauhasta ja turvallisuudesta, 

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 19. joulukuuta 2016 antaman päätöslauselman 

A/71/L.48, jolla perustettiin kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton mekanismi 

auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä kansainvälisen 

oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja 

syyttämisessä, 

– ottaa huomioon vuoden 2012 Geneven julkilausuman, 

– ottaa huomioon YK:n peruskirjan ja kaikki YK:n yleissopimukset, joiden sopimuspuoli 

Syyria on; 

– ottaa huomioon Rooman perussäännön ja Kansainvälisen tuomioistuimen 

perustamisasiakirjat, 

– ottaa huomioon tilapäiset tuomioistuimet, myös Jugoslavia-tuomioistuimen (ICTY), 

Ruanda-tuomioistuimen (ICTR) ja Libanonin erityistuomioistuimen, 

– ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että Syyrian sodasta on tullut yksi pahimmista humanitaarisista 

kriiseistä, joita maailmassa on toisen maailmansodan jälkeen ollut, ja sen kansaan 

kohdistuvat tuhoisat ja traagiset seuraukset jatkuvat; toteaa, että kohteina on ollut 

joukoittain siviilejä, myös lapsia, ja he kärsivät edelleen tästä raa’asta sisällissodasta; 

toteaa, että vuonna 2011 alkaneen konfliktin jälkeen Syyriassa on kuollut yli 400 000 

ihmistä; ottaa huomioon, että Syyriassa yli 13,5 miljoonaa ihmistä, lähes kolme 

neljäsosaa maan jäljellä olevasta väestöstä, tarvitsee kiireellisesti hätäapua, kuten 

lääkkeitä ja elintarvikeapua, vettä ja suojaa; toteaa, että 6,3 miljoonaa ihmistä on 

joutunut siirtymään maan sisällä, 4,7 miljoonaa ihmistä elää vaikeasti saavutettavilla ja 

piiritetyillä alueilla ja viisi miljoonaa ihmistä elää pakolaisina naapurimaissa ja 

laajemmalla alueella; toteaa, että Syyrian kriisi aiheuttaa entistä enemmän epävakautta 

laajemmalla alueella; 

B. ottaa huomioon, että sen jälkeen kun sota alkoi vuonna 2011, EU ja sen jäsenvaltiot 

ovat mobilisoineet tammikuusta 2017 lähtien yli 9,4 miljardia euroa Syyrian kriisin 

helpottamiseen sekä Syyriassa että sitä ympäröivällä alueella ja että EU onkin alueen 

suurin avunantaja; ottaa huomioon, että EU on myös tukenut huomattavasti pakolaisia 

vastaanottaneita naapurimaita; 

C. toteaa, että Syyrian konfliktissa on syyllistytty väkivaltaisuuksiin, joihin kuuluu 

siviileihin kohdistuneita kohdennettuja ja umpimähkäisiä hyökkäyksiä, ilman 

oikeudenkäyntiä suoritettuja teloituksia, kidutusta ja julmaa kohtelua, tahdonvastaisia 

katoamisia sekä joukkopidätyksiä ja mielivaltaisia pidätyksiä, kollektiivisia 



rangaistuksia, hyökkäyksiä terveydenhuoltohenkilökuntaa vastaan ja elintarvikkeiden ja 

veden saannin estämistä; ottaa huomioon, että Assadin hallinto on saatujen tietojen 

mukaan vastuussa vankiloissaan tehdyistä lukuisista hirttämisistä, laajamittaisesta 

kidutuksesta ja useista ilman oikeudenkäyntiä suoritetuista teloituksista; toteaa, että 

Syyrian hallitus on myös tahallisesti estänyt tärkeiden hyödykkeiden ja palvelujen 

saannin siviileiltä, elintarvike- ja vesitoimitukset sekä lääkinnällinen apu mukaan 

luettuina; toteaa, että hyökkäykset ja siviilien nälkään näännyttäminen sotataktiikkana 

piiritetyillä asuinalueilla merkitsee selvästi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

loukkaamista; toteaa, että kaikki nämä rikokset ovat toistaiseksi jääneet rankaisematta; 

D. ottaa huomioon, että Isis/Da’esh ja muut jihadistiryhmät ovat syyllistyneet julmuuksiin, 

muun muassa raakalaismaisiin teloituksiin ja silmittömään seksuaaliseen väkivaltaan, 

sieppauksiin, kidutukseen, pakkokäännytyksiin sekä naisten ja tyttöjen orjuuttamiseen; 

ottaa huomioon, että lapsia on värvätty ja käytetty terrori-iskuihin; toteaa, että tällä 

hetkellä Isisin/Da’eshin hallinnassa olevien alueiden asukkaiden hyvinvointi ja näiden 

mahdollinen käyttäminen ihmiskilpinä alueiden vapauttamiseksi käytävien taistelujen 

aikana ovat vakavia huolenaiheita; toteaa, että näitä voidaan pitää sotarikoksina, 

rikoksina ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhontana; 

E. ottaa huomioon, että 30. joulukuuta 2016 voimaan tullutta tulitaukoa ei ole noudatettu 

vaan tietojen mukaan sitä on rikottu useasti kaikkialla Syyriassa ja sen aikana on 

tapahtunut vakavia välikohtauksia, kuten oletettavasti hallinnon tekemä kemiallinen 

isku Khan Sheikhounissa ja pommi-isku, joka kohdistui piiritetyistä al-Fu’an ja 

Kafriyan kaupungeista evakuoituja kuljettaneisiin linja-autoihin; toteaa, että kymmeniä 

ihmisiä, myös lapsia, kuoli ja useita haavoittui; 

F. toteaa, että useiden selvitysten mukaan Assadin joukot ovat käyttäneet kemiallisia aseita 

tarkoituksenaan siviilien vahingoittaminen ja tappaminen, mikä on vuonna 2013 tehdyn 

kemiallisten aseiden poistamista koskevan sopimuksen vastaista; ottaa huomioon, että 

joukkotuhoaseita käytettiin siviilejä vastaan viimeksi 4. huhtikuuta 2017 Khan 

Sheikhounin kaupungissa Idlibin maakunnassa, jossa kuoli vähintään 70 siviiliä, joista 

monet lapsia, ja loukkaantui lisäksi satoja; ottaa huomioon, että Venäjä käytti 

veto-oikeuttaan 12. huhtikuuta 2017 torjuakseen YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman, jossa olisi tuomittu kiellettyjen kemiallisten aseiden väitetty käyttö 

Syyriassa ja kehotettu Syyrian hallitusta tekemään yhteistyötä tapauksen tutkinnassa; 

ottaa huomioon, että Yhdysvallat ilmoitti EU:lle, että koska sen arvion mukaan Syyrian 

hallinto oli käyttänyt kemiallisia aseita, Yhdysvallat hyökkäsi al-Shayratin 

lentotukikohtaan Homsin hallintoalueella Syyriassa ja että iskun tarkoituksena oli 

ehkäistä ja estää kemiallisten aseiden levittämistä ja käyttöä; 

G. toteaa, että EU lisäsi maaliskuussa 2017 pakoteluetteloon neljä korkea-arvoista 

syyrialaisupseeria, jotka ovat käyttäneet kemiallisia aseita siviiliväestöä vastaan, ja että 

tämä on linjassa kemiallisten aseiden levittämisen ja käytön vastaisen EU:n 

toimintapolitiikan kanssa; 

H. ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi syyskuussa 

2016 pitämässään unionin tilaa koskevassa puheessa, että tarvitaan Syyriaa koskeva 

EU:n strategia; toteaa, että parlamentti kehotti lokakuussa varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa Federica Mogherinia varmistamaan, että uudella Syyriaa koskevalla 

strategialla pyritään helpottamaan poliittisen sovintoratkaisun löytymistä Syyriassa, ja 

sisällyttämään strategiaan seuranta- ja valvontavälineitä, jotta kansainvälisen Syyrian 

tukiryhmän hyväksymien sitoumusten noudattamista voidaan tehostaa; 



I. ottaa huomioon, että Syyriaa koskevan EU:n strategian tavoitteena on määritellä, miten 

EU voi ottaa näkyvämmän ja tehokkaamman roolin pyrkimyksissä, joilla Syyrian 

kriisiin etsitään pysyvää poliittista ratkaisua YK:ssa sovitun kehyksen puitteissa, ja 

miten se voi tukea sopimuksenteon jälkeistä jälleenrakentamista sitten, kun maassa on 

uskottava siirtymävaihe; ottaa huomioon, että tässä strategiassa keskitytään kuuteen 

osa-alueeseen, jotka ovat sodan lopettaminen aidon poliittisen siirtymän avulla, 

tarkoituksenmukaisen ja osallistavan siirtymävaiheen edistäminen, kaikkein 

haavoittuvimmassa asemassa olevien syyrialaisten humanitaarisiin tarpeisiin 

vastaaminen, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen, sotarikoksista vastuuseen 

saamisen edistäminen sekä Syyrian väestön ja yhteiskunnan selviytymiskyvyn 

tukeminen; 

J. ottaa huomioon, että EU toimi yhteispuheenjohtajana 5. huhtikuuta 2017 Syyrian ja sitä 

ympäröivän alueen tukemiseksi järjestetyssä konferenssissa, joka keräsi yhteen 

edustajia yli 70 maasta ja kansainvälisistä järjestöistä sekä Syyrian ja muiden maiden 

kansalaisyhteiskunnista; ottaa huomioon, että Brysselissä järjestetyssä konferenssissa 

sovittiin kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta Syyrian kriisin hoitamiseen ja 

humanitaariseen tilanteeseen vastaamiseksi 3,47 miljardin euron taloudellisesta 

lisätuesta vuosiksi 2018–2020, johon sisältyy 1,3 miljardia euroa EU:lta, joka on suurin 

avunantaja Syyrian kriisissä; toteaa, että tämän lisäksi eräät kansainväliset 

rahoituslaitokset ja avunantajat ovat ilmoittaneet myöntävänsä noin 27,9 miljardia euroa 

lainoina; toteaa, että Syyrian jälleenrakentamisen kustannukset ovat arviolta 

200 miljardia Yhdysvaltain dollaria; 

K. toteaa, että EU antaa tunnustusta Turkille, Libanonille ja Jordanialle ja tukee näitä 

Syyrian naapurimaita, jotka ovat ottaneet vastaan eniten pakolaisia; 

L. ottaa huomioon, että Venäjä, Iran ja Turkki pääsivät Astanassa, Kazakstanissa, 

4. toukokuuta 2017 sopimukseen neljän turvavyöhykkeen perustamisesta; ottaa 

huomioon, että kolmen allekirjoittajamaan on tarkoitus toimia uusittavan kuuden 

kuukauden aselevon takaajina myös lähettämällä paikan päälle aseistettuja 

tarkkailijoita; ottaa huomioon, että tässä sopimuksessa Assadin hallintoa vaaditaan 

lopettamaan kaikki lennot näiden alueiden yli ja päästämään humanitaarinen apu 

esteettä kapinallisten hallinnassa oleville alueille; ottaa huomioon, että uusi YK:n 

johdolla käytävä neuvottelukierros jatkuu tällä viikolla Genevessä ja Venäjän johdolla 

käytävien neuvottelujen toinen kierros on suunniteltu käytäväksi heinäkuun puolivälissä 

Kazakstanissa; 

M. ottaa huomioon, että EU on toistuvasti todennut, että Syyrian konfliktiin ei ole 

sotilaallista ratkaisua ja että Syyrian kansan kärsimys, jota ei voida hyväksyä, voidaan 

lopettaa vain Syyrian johtaman osallistavan siirtymäprosessin avulla; katsoo, että vaikka 

on selvää, että jälleenrakentaminen voidaan aloittaa vasta poliittisen sopimuksen 

tekemisen jälkeen, ponnistelut sovinnon aikaansaamiseksi olisi aloitettava niin pian 

kuin mahdollista ja EU:n olisi tuettava niitä tavoitteenaan turvata vakaus pitkällä 

aikavälillä; katsoo, että totuuden selvittäminen, vastuuvelvollisuuden ja siirtymäkauden 

oikeusjärjestelyjen edistäminen sekä armahdus ovat tässä yhteydessä välttämättömiä; 

1. pitää myönteisinä Syyriaa koskevaa EU:n strategiaa sekä siihen sisältyviä EU:n Syyriaa 

koskevia strategisia päämääriä ja EU:n tavoitteita sekä Brysselissä järjestetyn 

konferenssin tuloksia, joissa vahvistettiin monivuotiset sitoumukset; kehottaa kaikkia 

osallistujia ja kansainvälisiä avunantajia noudattamaan tinkimättä sitoumuksiaan ja 

jatkamaan tuen antamista myös tulevaisuudessa; 



2. tuomitsee jälleen kerran jyrkästi julmuudet ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset 

sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin ovat syyllistyneet 

kaikki konfliktin osapuolet ja erityisesti Assadin hallinnon joukot liittolaistensa Venäjän 

ja Iranin tuella ja myös valtiosta riippumattomat aseistetut ryhmät, erityisesti 

Isis/Da’esh ja Jabhat Fateh al-Sham; painottaa kantanaan, että kaikki kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden 

rikkomiseen syyllistyneet on asetettava vastuuseen teoistaan; kannustaa kaikkia valtioita 

soveltamaan yleistoimivallan periaatetta rankaisemattomuuden torjunnassa ja pitää 

myönteisinä useiden EU:n jäsenvaltioiden tätä koskevia toimia, mukaan lukien 

espanjalaisen tuomioistuimen päätös ottaa käsiteltäväksi kidutuksesta ja 

ihmisoikeusrikkomuksista epäillystä yhdeksästä syyrialaisesta tiedusteluvirkailijasta 

tehty rikosilmoitus; toistaa pyyntönsä, että EU ja sen jäsenvaltiot tarkastelisivat yhdessä 

samanmielisten maiden kanssa mahdollisuuksia perustaa Syyrian sotarikostuomioistuin, 

sillä aikaa kun tapausten viemistä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen odotetaan; 

korostaa, että rikoksiin uskonnollisia, etnisiä ryhmiä ja muita vähemmistöjä vastaan 

syyllistyvät olisi myös saatava oikeuden eteen; on edelleen vakuuttunut siitä, että 

konfliktia ei saada ratkaistua eikä Syyriassa saada aikaan kestävää rauhaa ilman, että 

rikoksiin syyllistyneet joutuvat vastuuseen; 

3. tuomitsee mitä ankarimmin Khan Sheikhounin kaupunkiin Idlibin maakunnassa 

4. huhtikuuta 2017 tehdyn järkyttävän kemiallisen ilmaiskun, jonka seurauksena kuoli 

ainakin 70 siviiliä, myös lapsia ja pelastustyöntekijöitä, ja jonka uhreista monilla oli 

merkkejä kaasumyrkytyksestä; toteaa, että väite kemiallisten aseiden käytöstä on 

uskottava Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) tiedonhankintamatkan 

perusteella tehdyn alustavan arvion perusteella; korostaa Syyrian velvoitetta noudattaa 

OPCW:n tiedonhankintamatkan sekä OPCW:n ja YK:n yhteisen tutkintamekanismin 

suosituksia ja kehottaa Syyriaa myöntämään välittömästi esteettömän pääsyn kaikkiin 

kohteisiin ja tunnustamaan oikeuden tarkastaa ne; korostaa, että tällaisista 

hyökkäyksistä vastuussa olevat asetetaan syytteeseen tuomioistuimessa; pitää 

valitettavana, että Venäjä käyttää toistuvasti veto-oikeuttaan YK:n 

turvallisuusneuvostossa ja että se torjui myös YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman, jossa olisi tuomittu viimeisin kemiallinen isku ja vaadittu sen 

kansainvälistä tutkintaa; 

4. pitää myönteisenä, että on perustettu kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton 

mekanismi auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä 

kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa 

ja syyttämisessä; pitää valitettavana, että tällä mekanismilla ei ole vielä täyttä 

rahoitusta; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan sitoumuksiaan tässä suhteessa; 

5. on edelleen sitoutunut Syyrian yhtenäisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen 

koskemattomuuteen ja itsenäisyyteen ja tukee vahvasti koko Syyriaa koskevaa 

toimintamallia ja Syyrian kansan demokraattista tulevaisuutta; korostaa, että Syyriaan 

voidaan saada aikaan rauha vain Syyrian johtamassa poliittisessa prosessissa, jonka 

myötä järjestetään uuden perustuslain mukaisesti YK:n avustamat ja tarkkailemat 

vapaat ja rehelliset vaalit; muistuttaa kaikkia osapuolia siitä, että valtakunnallinen ja 

kattava tulitauko ja rauhanomainen kaikkien osapuolten hyväksyttävissä oleva ratkaisu 

Syyrian kriisiin voidaan saavuttaa YK:n johdolla ja, kuten vuonna 2012 annetussa 

Geneven julkilausumassa ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2254 (2015) 

edellytettiin, pääsihteerin Syyrian-erityislähettilään Staffan de Misturan ja keskeisten 

kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden tuella; 



6. panee merkille tuoreen sopimuksen turvavyöhykkeiden perustamisesta Syyriaan ja 

tukee tavoitetta vahvistaa tulitaukoa, estää Syyrian hallinnon ilmavoimia lentämästä 

turvavyöhykkeiden yli ja luoda edellytykset humanitaarisen ja lääketieteellisen avun 

pääsylle, siirtymään joutuneiden siviilien paluulle koteihinsa ja vaurioituneen 

infrastruktuurin kunnostamiselle; tuo kuitenkin esille opposition huolen siitä, että 

sopimus voisi johtaa vaikutusalueiden syntymiseen ja Syyrian jakautumiseen; kehottaa 

kaikkia osapuolia panemaan täytäntöön Astanan sopimukset ja kolmea Astanan 

sopimuksen takaajaa varmistamaan tulitauon noudattamisen; korostaa, että on 

poistettava kaikki mahdolliset tulitaukoon kuulumattomia ryhmiä koskevat 

epäselvyydet, ja kehottaa kaikkia osapuolia, myös Turkkia, varmistamaan, että 

sopimuksella ei helpoteta sellaisten joukkojen, jotka ovat liittoutuneet maltillisen 

opposition kanssa, tai kansainvälisen liittoutuman puolella Isisiä/Da’eshia vastaan 

taistelevien kohteeksi ottamista; korostaa, että on turvattava täytäntöönpanon 

kansainvälinen seuranta, ja kannattaa vahvaa YK:n osallistumista; 

7. kehottaa Venäjän liittovaltiota ja Iranin islamilaista tasavaltaa käyttämään 

vaikutusvaltaansa, jotta Syyrian hallinto pyrkisi aktiivisesti kohtuulliseen 

kompromissiin, joka päättäisi sisällissodan ja avaisi tietä osallistavalle ja aidolle 

siirtymälle, ja hyväksyisi tällaisen kompromissin; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 

jatkamaan maltillisen opposition tukemista, radikalisoituneiden elementtien 

tunnistamista ja eristämistä sekä sovinnon edistämistä; kannustaa neuvotteluista 

vastaavan korkean tason komitean jäseniä osallistumaan jatkossakin YK:n välittämiin 

neuvotteluihin Genevessä; 

8. on vankasti sitä mieltä, että EU:n on toimittava aktiivisemmin ja hyödynnettävä 

merkittävää osallistumistaan konfliktin jälkeiseen rahoitukseen sen varmistamisessa, 

että sillä on merkittävä rooli YK:ssa sovitun kehyksen puitteissa käytävissä 

neuvotteluissa, ja että sen on turvattava poliittinen siirtymä luomalla erityinen 

politiikka, jolla pyritään lähentämään eri osapuolia, ja tehostamalla toimiaan aloilla, 

joilla unioni voi tuoda lisäarvoa; arvostaa varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

viimeaikaisia pyrkimyksiä tavoittaa alueen keskeisimmät toimijat, jotta turvataan 

poliittinen siirtymä, konfliktin jälkeinen sovinnonteko ja jälleenrakentaminen; kehottaa 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa aloittamaan konkreettisen suunnitelman 

laatimisen EU:n osallistumisesta Syyrian jälleenrakentamiseen ja pyrkimään yhteisiin 

toimiin yhdessä tärkeimpien kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten sekä 

alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa; korostaa kuitenkin, että on tärkeää 

säilyttää vastuu konfliktin jälkeisestä jälleenrakennusprosessista Syyrialla itsellään; 

9. korostaa paikallisten ja kansainvälisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden työn 

ratkaisevaa merkitystä sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien todisteiden 

ja muiden väärinkäytösten, myös kulttuuriperinnön tuhoamisen, dokumentoimisessa; 

kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita antamaan näille toimijoille lisäapua; kehottaa EU:ta 

ja sen jäsenvaltioita rahoittamaan riittävästi järjestöjä, jotka suorittavat julkisiin 

lähteisiin perustuvaa tutkintaa ja keräävät digitaalisesti todisteita sotarikoksista ja 

rikoksista ihmisyyttä vastaan, jotta voidaan varmistaa vastuuvelvollisuus ja saattaa 

syylliset oikeuden eteen; 

10. pitää myönteisenä sitä, että Syyriaa koskevassa EU:n strategiassa painotetaan Syyrian 

väestön ja yhteiskunnan selviytymiskyvyn tukemista; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 

lisäämään ponnistelujaan, joilla pyritään tukemaan Syyrian kansan ja 

kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittämistä myös sellaisten toimijoiden kanssa ja 

avulla, jotka edistävät ihmisoikeuksia, tasa-arvoa (sukupuolten tasa-arvo ja 



vähemmistöjen oikeudet mukaan luettuina), demokratiaa ja vaikutusvallan lisäämistä, 

mahdollisuuksien mukaan Syyriassa sekä sellaisten syyrialaisten pakolaisten kanssa, 

jotka elävät maanpaossa Syyriaa ympäröivällä alueella tai Euroopassa; korostaa, että 

kyseisellä valmiuksien kehittämisellä olisi tuettava syyrialaisia siirtymävaiheen 

hallinnassa (esimerkiksi tiedotusvälineiden sääntelyn, hallinnon hajauttamisen, kuntien 

hallinnon ja perustuslain laatimisen aloilla) ottaen asianmukaisesti huomioon naisten 

tarpeet ja heidän roolinsa; 

11. on tyytyväinen siihen, että kansalaisyhteiskunta, naisjärjestöt mukaan luettuina, on 

tunnustettu pysyvän ratkaisun keskeiseksi osaksi; muistuttaa, että EU:n on edistettävä ja 

helpotettava kansalaisyhteiskunnan ja naisten asianmukaista osallistumista tai 

kuulemista rauhanprosessin yhteydessä YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja 

turvallisuutta koskevien päätöslauselmien 1325 (2000) ja 1820 (2008) täytäntöönpanoa 

koskevan EU:n kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti; vaatii, että Syyrian 

uudessa perustuslaissa on otettava huomioon naisten ihmisoikeudet; 

12. jatkaa maailmanlaajuisen liittoutuman toimien tukemista Isisin/Da’eshin torjumiseksi 

mutta katsoo, että EU:n strategiassa olisi pitänyt tarkastella myös Isisin/Da’eshin ja 

muiden YK:n nimeämien terroristijärjestöjen vastaista toimintaa koskevia näkökohtia 

sekä korostaa terrorismin leviämistä edistäneitä perimmäisiä poliittisia ja 

sosioekonomisia syitä ja määrittää konkreettisia toimia niiden käsittelemiseksi; katsoo 

lisäksi, että olisi pitänyt käsitellä tapoja, joilla voidaan edistää Syyrian yhteiskunnan 

monietnisen, -uskontoisen ja -tunnustuksellisen luonteen säilyttämistä; 

13.  korostaa, että on tärkeää suojella etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä Syyriassa, ja on 

vakaasti sitä mieltä, että poliittisen prosessin olisi oltava osallistava ja sillä olisi 

pyrittävä palauttamaan Syyria monitunnustukselliseksi ja suvaitsevaksi valtioksi; 

14. muistuttaa, että on ensiarvoisen tärkeää toteuttaa aikaisessa vaiheessa luottamusta 

lisääviä toimia, mukaan lukien täysin esteetön humanitaarisen avun pääsy kaikkialle 

Syyriaan, julkisten peruspalvelujen (sähkö, vesi, terveydenhuolto) järjestäminen, 

kaikkien kaupunkien piiritysten purkaminen sekä vankien ja panttivankien 

vapauttaminen; pitää myönteisenä Syyrian hallituksen ja kapinallisryhmien tekemää 

sopimusta neljän piiritetyn kaupungin evakuoinnista; kehottaa kaikkia osapuolia 

tukemaan ja edistämään luottamusta lisääviä toimia koskevan kattavan sopimuksen 

hyväksymistä; 

15. pitää valitettavana, että tuhoisa maan sisäinen konflikti on vienyt maan vuosikymmeniä 

taaksepäin sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä ja ajanut miljoonat ihmiset 

työttömyyteen ja köyhyyteen, tuhonnut merkittävästi terveys- ja koulutuspalveluja ja 

aiheuttanut laajoja syyrialaisten pakkomuuttoja ja aivovuotoa; huomauttaa tämän 

vuoksi, että on tärkeää lisätä muuta kuin humanitaarista apua, jolla pyritään 

vahvistamaan syyrialaisten selviytymiskykyä ja antamaan uusi alku taloudelle; kehottaa 

lisäksi EU:n jäsenvaltioita sitoutumaan lujemmin vastuun jakamiseen, jolloin Syyrian 

sota-alueilta pakenevat pakolaiset saisivat suojelua muualta kuin välittömiltä lähialueilta 

uudelleensijoittamisen ja humanitaarisiin syihin perustuvien vastaanottojärjestelmien 

avulla; katsoo kuitenkin, että heti konfliktin päätyttyä olisi tarjottava kannustimia 

ammattitaitoisille syyrialaisille pakolaisille, jotta he palaisivat Syyriaan ja osallistuisivat 

jälleenrakentamiseen; 

16. suhtautuu myönteisesti kumppanuuden uusiin painopisteisiin, joista EU on sopinut 

Jordanian ja Libanonin kanssa, sekä EU:n alkuperäsääntöjen helpottamiseen Jordaniasta 



peräisin olevan tuonnin osalta; pitää valitettavana, että suuri määrä pakolaisia 

Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa elää edelleen epävarmoissa sosiaalisissa ja 

taloudellisissa oloissa ja että he eivät usein pysty löytämään (laillista) työtä; kehottaa 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa vaatimaan, että Jordanian ja Libanonin 

viranomaiset pyrkisivät poistamaan jäljellä olevat (epäviralliset) esteet, jotta voitaisiin 

tukea laajempia mahdollisuuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja noudattaa 

sitoumuksia työpaikkojen luomisesta naisille ja nuorille; 

17. tukee täysin tavoitetta, jonka mukaan Syyriassa ja sen lähialueilla varmistetaan ”yhtään 

sukupolvea lapsia ei menetetä” -aloitteen toteuttaminen, ja kehottaa toteuttamaan 

lisätoimia sen tavoitteen saavuttamiseksi, että kaikille pakolaislapsille ja haavoittuvassa 

asemassa oleville lapsille järjestetään vastaanottavissa yhteisöissä laadukasta 

koulutusta, johon tytöillä ja pojilla on yhtäläinen mahdollisuus päästä; korostaa, että on 

otettava huomioon pakolaisleireissä annettava usein epävirallinen koulutus ja tuettava 

traumatisoituneiden lasten psyykkistä kuntoutusta; 

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille 

kansakunnille, kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäsenille ja kaikille Syyrian 

konfliktin osapuolille ja varmistamaan tämän tekstin kääntämisen arabiaksi. 

 


