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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan 

mukaan kehitysyhteistyötä harjoitetaan unionin ulkoisten toimien periaatteiden ja 

tavoitteiden mukaisesti ja sen ensisijaisena tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja poistaa 

se; toteaa, että köyhyydellä on monia toisiinsa yhteydessä olevia syitä, kuten taloudellisia, 

poliittisia, sosiaalis-kulttuurisia sekä ympäristöön, konflikteihin tai turvallisuuteen liittyviä 

syitä; toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 5 kohdan 

mukaan EU pyrkii laajemmissa kansainvälisissä suhteissaan edistämään kestävää 

kehitystä, yhteisvastuuta ja vastavuoroista kunnioitusta, vapaata ja oikeudenmukaista 

kauppaa, köyhyyden poistamista sekä ihmisoikeuksien suojelua ja että yksityinen sektori 

voi edistää kestävää, tehokasta ja pitkäaikaista kehitystä; korostaa lisäksi, että EU:n 

kehitysyhteistyöllä pyritään edistämään ihmisoikeuksia ja levittämään ja vahvistamaan 

demokratiaa, hyvää hallintotapaa sekä oikeusvaltiota; korostaa tästä syystä, että 

kehitysyhteistyötä on ohjattava näiden tavoitteiden mukaisesti; muistuttaa, että 

kehitysyhteistyön tavoitteet on otettava huomioon sellaisen EU:n politiikan 

toimeenpanossa, joka todennäköisesti vaikuttaa kehitysmaihin; katsoo, että taloudellinen 

kehitys on keskeisellä sijalla köyhyyden poistamisessa ja että tällä alalla saavutettava 

kehitys on tärkeää, jos halutaan saavuttaa tavoitteena oleva äärimmäisen köyhyyden 

poistaminen vuoteen 2030 mennessä; tukee myös vuosituhannen kehitystavoitteita, jotka 

liittyvät köyhyyden poistamiseen ja muiden pyrkimysten toteutumiseen, kuten 

terveydenhuollon ja koulutuksen parantamiseen; 

2. pitää myönteisinä neuvoston 12. joulukuuta 2014 esittämiä päätelmiä yksityisen sektorin 

entistä tärkeämmästä asemasta kehitysyhteistyössä; on samaa mieltä päätelmien kanssa 

siitä, että yksityisestä sektorista on tulossa entistä aktiivisempi toimija kehitysyhteistyön 

alalla ja yksityisen sektorin asemaa on vahvistettava tulevien kestävää kehitystä koskevien 

tavoitteiden toteutuksessa avun tuloksellisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti; 

3. korostaa yksityisen sektorin mahdollisuutta edistää pitkän aikavälin kestävää kehitystä ja 

korostaa mahdollista EU:n tason lisäarvoa, jota saadaan yksityisen sektorin kanssa 

toteutettavilla kumppanuuksilla kehitystavoitteiden saavuttamiseksi; 

4. tukee eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten järjestön (EDFI) työtä, sillä sen jäsenet 

tarjoavat pääomaa kehitysmaiden yrityksille suorina sijoituksina yhtiöihin sekä 

epäsuorasti tarjoamalla pääomaa paikallisille liikepankeille ja kehittyvien markkinoiden 

pääomasijoituksiin keskittyen mikroyrityksiin sekä pk-yrityksiin; kehottaa komissiota 

tukemaan tällaisia ohjelmia rahoituksessaan ja yhteistyössään, koska kehitysmaiden 

yksityinen sektori on erittäin tärkeä; 

5. kehottaa laatimaan unionin teknologia-alan yrityksille tehokkaampia avoimuutta ja 

vastuuvelvollisuutta koskevia normeja liittyen sellaisen teknologian vientiin, jota voidaan 

käyttää ihmisoikeusloukkauksiin, korruption tukemiseen tai EU:n turvallisuusetujen 

vastaiseen toimintaan; 
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6. korostaa, että näitä tavoitteita ei voida saavuttaa pelkän kehityspolitiikan avulla vaan ne 

on yhdistettävä laajempaan kehykseen, jossa yhdistetään ulko- ja turvallisuuspolitiikan, 

kauppapolitiikan ja kaikkien muiden ulkoisten toimien välineet; toteaa, että näiden EU:n 

ulkoisten toimien eri osien välinen johdonmukaisuus on keskeisellä sijalla; 

7. korostaa, että on tutkittava, miten voidaan tehostaa yksityisen sektorin osallistumista 

Euroopan naapuruuspolitiikkaan niin, että se voi auttaa luomaan talouskasvua ja 

työpaikkoja unionin naapurustossa, ja tähän on pyrittävä esimerkiksi jakamalla pääoman 

saantia koskevaa ammattitaitoa; 

8. korostaa, että kehitys on pääasiallisesti valtion vastuulla ja että kehitysavun puitteiden 

määrittäminen kuuluu hallituksille ja on julkisen sektorin ensisijainen tehtävä, mutta 

korostaa, että köyhyyden vähentäminen edellyttää paitsi julkisen vallan toimia myös 

yksityisen sektorin osallistumista; toteaa, että vaikka yksityisen sektorin ensisijaisena 

tavoitteena ei markkinatalouden periaatteiden mukaisesti ole köyhyyden vähentäminen 

vaan voiton tuottaminen, yksityisellä sektorilla on kuitenkin tärkeä vaikutus yhteiskuntaan 

ja tämän vuoksi sen osallistuminen kehitystavoitteisiin on suunniteltava tarkasti painottaen 

erityisesti yritysten yhteiskuntavastuuta; pyytää kaikkia EU:n yrityksiä toteuttamaan 

yhteiskuntavastuutaan ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia YK:n suuntaviivojen mukaisesti; 

kehottaa EU:ta etsimään tapoja vahvistaa yritysten yhteiskuntavastuuta; 

9. korostaa, että yksityisen sektorin olisi osallistuttava EU:n kehityspolitiikkaan ja siihen 

liittyviin hankkeisiin, kunhan kaikki osapuolet ymmärtävät ja tunnustavat täysin 

yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden erilaiset roolit; korostaa, että tulevissa, vuoden 

2015 jälkeiseen kehitysohjelmaan sisältyvissä julkisen ja yksityisen sektorin välisissä 

kumppanuuksissa on keskityttävä voimakkaasti köyhyyden vähentämiseen; korostaa, että 

oikeusvaltioon perustuva täysin toimiva markkinatalous on edelleen tärkeä taloudellisen ja 

sosiaalisen kehityksen moottori ja että tämä olisi otettava huomioon EU:n 

kehityspolitiikassa; toteaa, että julkisen ja yksityisen sektorin väliset kumppanuudet, 

sekarahoitus ja mikroluotot voisivat olla tärkeitä välineitä köyhyyden vähentämisessä sekä 

talouskasvun, innovoinnin ja työpaikkojen luonnin vauhdittamisessa mutta niiden 

kehitysvaikutusta ja vastuuvelvollisuus- ja avoimuusnäkökohtia on arvioitava tarkoin; 

korostaa kuitenkin, että maiden oman yksityisen sektorin sekä paikallisten mikroyritysten, 

pk-yritysten ja paikallisten arvoketjujen kehittäminen on tärkeää työpaikkojen luonnin 

kannalta ja se on verotulojen lähde kehitysmaissa, sillä kehitysmaiden omat mikro- ja 

pienyritykset vastaavat suurimmasta osasta työllisyyttä näissä maissa; pitää myönteisinä 

neuvoston suosituksia, joiden mukaan olisi keskityttävä entistä enemmän tukemaan 

mikroyrityksiä sekä pk-yrityksiä; 

10. pitää myönteisenä Framework for Business Engagement with the United Nations -

yhteistyökehystä, jolla edistetään yritysten yhteistyötä YK:n kanssa ja korostetaan, että 

talouskasvua tuova vankka yksityissektori on keskeinen tekijä vuosituhannen 

kehitystavoitteiden saavuttamisessa ja että yksityinen sektori antaa tärkeän panoksen 

yhteisen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän kehityksen saavuttamisessa; 

11. katsoo, että yksityinen ja julkinen sektori ovat tehokkaimmillaan, kun ne tekevät 

yhteistyötä luodakseen terveen ympäristön investoinneille ja liiketoiminnalle ja perustan 

talouskasvulle; 
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12. toteaa, ettei mikään maa ole pystynyt poistamaan köyhyyttä ilman talouskasvua eikä 

mikään maa pääse irti apuriippuvuudesta, jos talouskasvua ei ole; katsoo myös, että 

yksityinen sektori on keskeinen talouskasvua edistävä tekijä ja voi antaa merkittävän 

panoksen köyhyyden vähentämiseen ja elintason parantamiseen tarjoamalla entistä 

enemmän entistä parempia työpaikkoja, korkeampia palkkoja sekä entistä parempia ja 

edullisempia tavaroita ja palveluita; 

13. pitää myönteisenä yksityisen sektorin osallistumista avun tuloksellisuutta käsittelevään 

OECD:n korkean tason foorumiin; pitää myönteisinä erityisesti tähän liittyviä aloitteita, 

jotka koskevat innovatiivisia tapoja saada kehitystoimien rahoitusta yksityiseltä sektorilta, 

sekä yhteistä Busanin julkilausumaa vuodelta 2011 julkisen ja yksityisen sektorin 

yhteistyön laajentamisesta ja tehostamisesta laajapohjaisen, osallistavan ja kestävän 

kasvun aikaansaamiseksi; 

14. korostaa, että rakenteelliset ja institutionaaliset uudistukset, joita tuetaan asianmukaisen 

politiikan täytäntöönpanolla, oikeuksilla ja oikeudenmukaisella lainsäädännöllä, voivat 

edistää yksityisen sektorin investointeja ja viennin kasvua, jotka puolestaan edistävät 

kehitystavoitteiden saavuttamista ja köyhyyden vähentämistä; 

15. pitää myönteisenä ulkomaisten yksityisen sektorin investointien roolia kehitysmaiden 

kotimaisen kehityksen vauhdittamisessa; pitää myös tärkeänä sellaisten vastuullisten 

investointien kannustamista, jotka tukevat paikallisia markkinoita ja helpottavat 

köyhyyden vähentämistä; 

16. pitää myönteisenä, että sitomattoman kahdenvälisen tuen määrä on jatkuvasti kasvanut, 

mutta on huolissaan sidotun tuen jatkuvista virallisista ja epävirallisista muodoista1; 

kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan sitoumustaan kehityspolitiikkaa 

koskevaan eurooppalaiseen konsensukseen, jonka mukaisesti edistetään avun 

sidonnaisuuden purkamista nykyisiä OECD:n suosituksia pidemmälle; korostaa 

jatkossakin sitomattoman tuen kasvua luovia mahdollisuuksia, jotka voisivat hyödyttää 

kehitysmaiden paikallista teollisuutta; vaatii lisäämään todellista tukea ja edistämään 

alueellisten ja paikallisten arvoketjujen kestävää rakennetta; vaatii voimaannuttamaan 

edelleen paikallisia toimijoita ja painottamaan kestävien alueellisten ja paikallisten 

arvoketjujen muodostamista; korostaa merkitystä, joka on paikallisella ja alueellisella 

omistajuudella sekä kumppanimaiden omilla strategioilla ja uudistusohjelmilla, 

kehityshankkeiden osallistumisella sekä paikallisten toimitusketjujen turvaamisen 

tuomalla lisäarvolla; katsoo, että kehityspolitiikalla on tärkeä rooli käsiteltäessä Euroopan 

unioniin suuntautuvien tämänhetkisten muuttovirtojen perimmäisiä syitä; 

17. korostaa, että tarvitaan omaisuuden suojaa koskevaa vahvaa lainsäädäntöä, jotta voidaan 

estää maananastus, sillä laajan mittakaavan maanhankinnat kehitysmaissa aiheuttavat 

erityisesti alkuperäiskansoihin kohdistuvia vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja voivat 

vahingoittaa vakavasti luonnonympäristöä; pitää myönteisenä vuonna 2014 käynnistettyä 

EU:n ohjelmaa maanhallinnan vahvistamiseksi Afrikan maissa; pitää tärkeänä EU:n 

yritysten ja rahoituslaitosten toteuttamien toimien täyttä avoimuutta ja 

vastuuvelvollisuutta suurimittaisissa maatalousliiketoimintaan tehtävissä investoinneissa 

sekä maanhankinnassa kehitysmaissa; korostaa, että ihmisoikeuksien puolustaminen, 

sukupuolten tasa-arvo, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja eriarvoisuuden torjunta pitää 

                                                 
1 ActionAid (2005): Real Aid An Agenda for Making Aid Work, s. 4. 
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edelleen asettaa kehitystoimien keskiöön; muistuttaa tarpeesta noudattaa sovittuja 

kansainvälisiä normeja, kuten Kansainvälisen työjärjestön ILOn normeja sekä 

yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja, ja kehottaa komissiota 

ottamaan johtavan roolin niin, että se kehittää selvästi määritellyn puitesopimuksen, joka 

ohjaa kaikkia yksityisen sektorin kanssa tehtäviä kumppanuussopimuksia yritysten 

yhteiskuntavastuuta koskevien periaatteiden ja normien mukaisesti; korostaa, että 

ihmisoikeuksien kunnioittamisesta pitäisi tulla ehdoton vaatimus liiketoiminnassa; vaatii 

yrityksille pikaisesti sitovaa kansainvälistä sääntelyä, jotta ne noudattaisivat 

ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä 

sekä ympäristönormeja; 

18. kannattaa verotusta, avoimuutta ja kauppaa koskevia G8-sitoumuksia, jotka edistävät 

talouskehitystä, ja kannattaa myös kansainvälisesti hyväksyttyjen suuntaviivojen 

toteutusta hyvän liiketoimintakäytännön edistämiseksi sekä maanhallinta- ja 

omistusoikeuksien suojelemiseksi; kehottaa pyrkimään siihen, että unionin 

kehitysponnistelut ovat merkittävässä asemassa toteutettaessa liiketoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja ja että tehdään yhteistyötä eurooppalaisten 

yritysten ja investoijien kanssa, jotta voidaan taata YK:n suuntaviivojen sekä 

monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n suuntaviivojen täysi noudattaminen yritysten 

liiketoiminnassa sekä niiden kehitysmaissa sijaitsevissa toimitusketjuissa; kehottaa 

komissiota kannattamaan investoijien ja muiden sidosryhmien ehdotusta, jonka mukaan 

olisi tuettava sitovia sääntöjä yritysten toteuttamasta sosiaalisia sekä ympäristö- ja 

ihmisoikeuskysymyksiä koskevasta raportoinnista, ja katsoo, että näiden sääntöjen olisi 

vastattava EU:n direktiiviä muusta kuin rahoitusalan raportoinnista ja että ne olisi otettava 

yhdeksi ehdotetuista uusista YK:n kestävän kehityksen tavoitteista; 

19. vaatii EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan kehitysmaita keräämään omia varoja esimerkiksi 

kansallisten verotusjärjestelmien kautta ja torjumaan laittomia rahavirtoja ja korruptiota, 

jonka vuoksi kehitysmaat menettävät vuosittain satoja miljardeja euroja1 eli summan, joka 

on virallisen kehitysavun kokonaismäärä moninkertaisena; kehottaa EU:ta, sen 

jäsenvaltioita, kaikkia järjestöjä sekä kaikkia kehittyneitä ja kehitysmaita, jotka ovat 

allekirjoittaneet tuloksellista kehitysyhteistyötä koskevan vuoden 2011 Busanin 

kumppanuuden, noudattamaan sitoumustaan tehostaa toimia korruption ja laittomien 

rahavirtojen torjumiseksi; kehottaa komissiota omaksumaan tämän strategian osana 

johdonmukaisen toimintatavan, johon sisältyvät olemassa olevat keskeiset säännöt, jotka 

koskevat avoimuutta, veronkierron ja verojen välttämisen torjuntaa, tilinpitoa sekä 

tärkeimpien kaivannaisteollisuuden alojen valvontaa; vaatii tässä yhteydessä lisätoimia, 

joiden avulla varmistetaan yritysten vastuuvelvollisuus niitä maita kohtaan, joissa ne 

toimivat; vaatii tehokkaita kansainvälisiä sääntöjä veronkierron ja veropetosten 

estämiseksi esimerkiksi verovilppiä ja veronkiertoa koskevan toimintasuunnitelman 

avulla;  

20. kehottaa parantamaan rahoituksen avoimuutta korruption ja laittomien rahavirtojen 

torjumiseksi myös oikeudenmukaisten ja tehokkaiden verojärjestelmien kehittämisen 

avulla; 

                                                 
1 Eurodad: Giving with one hand and taking with the other - Europe's role in tax-related capital flight from 

developing countries, s.6. 
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21. korostaa, että kehitysrahoituksella on vahvistettava jo olemassa olevia resursseja, joiden 

avulla voidaan edistää naisten ja miesten tasa-arvoa, naisten oikeuksia sekä naisten 

voimaannuttamista ja lopettaa lapsityövoiman käyttö; toteaa, että yksityisellä sektorilla 

voi olla tässä keskeinen rooli; 

22. vaatii, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on säilytettävä asemansa keskeisinä kehitysavun 

antajina ja niillä on oltava johtava asema kestävää kehitystä koskevien kansainvälisten 

velvoitteiden täyttämisessä; vaatii jäsenvaltioita noudattamaan velvoitetta, jonka mukaan 

ne osoittavat 0,7 prosenttia bkt:stä viralliseen kehitysapuun; korostaa, ettei yksityisiä 

varoja saa käyttää tämän osuuden keinotekoiseen kasvattamiseen; korostaa tarvetta 

kehittää edelleen innovatiivisia rahoitusmekanismeja, joiden avulla voidaan saada lisää 

virallista kehitysapua täydentävää yksityisen sektorin rahoitusta kehitysyhteistyötä varten 

noudattaen täysimääräisesti täydentävyyden, avoimuuden, vastuullisuuden, tehokkaan 

raportoinnin, omistajuuden ja edunsaajavaltion painopisteiden huomioonottamisen 

periaatteita; 

23. pitää myönteisenä komission eriytettyä menettelyä suhteessa hyvin monimuotoiseen 

yksityiseen sektoriin, joka käsittää yrityksiä mikroyrityksistä aina suuriin yhtiöihin; 

suosittaa, että eriytettyä lähestymistapaa sovelletaan vähiten kehittyneisiin maihin ja 

hauraisiin valtioihin; 

24. kehottaa EU:ta osallistumaan aktiivisesti keskusteluihin vuoden 2015 jälkeisestä 

toimintasuunnitelmasta ja ottamaan huomioon mahdollisuudet ja haasteet, joita seuraa 

entistä tiiviimmästä kumppanuudesta yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. 
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