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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että vaikka merkittävä taloudellinen kehitys on vähentänyt köyhyyttä ja 

eriarvoisuutta, eriarvoisuus on edelleen erityisesti naisten ja alaikäisten keskuudessa 

merkittävä kehityksen este alueella, jossa 175 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä ja 

syrjäytyneinä; korostaa, että talouskasvu, osallistava sosiaalinen kehitys, vaurauden 

oikeudenmukainen jakautuminen ja keskeisten julkisten palvelujen tarjoaminen kaikille 

ovat tämän kysymyksen ratkaisemisen kannalta keskeisessä asemassa; 

2. katsoo, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen on oltava Latinalaisen 

Amerikan ja Karibian alueen (LAC) sekä EU:n välisen yhteistyön tärkein tavoite; kehottaa 

komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) tekemään yhteistyötä LAC-maiden 

kanssa ja laatimaan tehokkaita strategioita, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteet 

saavutetaan; kehottaa unionia tehostamaan budjettitukiohjelmia;  

3. katsoo, että koska unioni on LAC-maiden tärkein avunantaja, avun poistaminen myös 

keskitason tuloryhmään kuuluvilta mailta, joissa kaupunki- ja maaseutualueiden välillä 

esiintyy erityisesti naisiin ja vähemmistöihin kohdistuvaa eriarvoisuutta, olisi alueen 

tulevaa kehitystä haittaava askel taaksepäin; kehottaa sen vuoksi komissiota ja neuvostoa 

sitoutumaan yksiselitteisesti LAC-maihin ja erityisesti Keski-Amerikan maihin ja 

ottamaan asianmukaisesti huomioon EU:n ja AKT-maiden tulevan kumppanuuden, jotta 

ketään ei jätetä ulkopuolelle ja jotta lievennetään kielteisiä vaikutuksia maissa, jotka ovat 

äskettäin saavuttaneet keskitulotason maiden aseman tai jotka ovat siirtymässä sitä kohti; 

4. katsoo, että nykyisessä alueellisessa ja globaalissa tilanteessa EU:n olisi syvennettävä 

suhteitaan LAC-maihin keskittymällä yhteistyön laajentamiseen kaikilla aloilla siten, että 

tavoitteena on kahdenvälisten suhteiden luominen korkeimmalla tasolla; 

5. kehottaa komissiota määrittämään käytettävissä olevat välineet ja myöntämään niille 

riittävästi määrärahoja sekä toteuttamaan tarkoituksenmukaisia toimia niiden 

saattamiseksi tehokkuutta, määrärahojen kohdentamista, yhdenmukaistamista, keskinäistä 

vastuuta ja vastuuvelvollisuutta koskevien periaatteiden mukaisiksi ja 

yhdenmukaistamaan ne LAC-maiden kehitysstrategioiden kanssa, jotta LAC-maita 

voidaan auttaa vastaamaan haasteisiin ja sopeutumaan virallisen kehitysavun (ODA) 

mahdolliseen vähenemiseen; kehottaa sisällyttämään taitotiedon siirtämisen ja 

koulutuksen näihin ohjelmiin ja tukemaan niillä finanssipoliittisia ja julkisen varainhoidon 

uudistuksia, joilla edistetään kasvua ja korkealaatuisten julkisten palvelujen tarjoamista; 

6. kannattaa Latinalaisen Amerikan maiden tekemää aloitetta laatia puitesopimus 

valtionvelan uudelleenjärjestelystä Yhdistyneiden kansakuntien avulla; 

7. pitää valitettavana humanitaarisen avun leikkauksia eikä hyväksy sitä, että näitä tehdään 

tätä apua eniten tarvitsevilla alueilla (Keski-Amerikan pohjoinen kolmio, Haiti ja 

Kolumbia), sekä alueilla, joita ilmastonmuutoksen vaikutukset ja luonnonkatastrofit ovat 

erityisesti koetelleet; 
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8. tuomitsee sellaisten maiden hallitusten toimet, jotka eivät suostu ottamaan vastaan 

kansainvälistä humanitaarista apua ja estävät siten perustarpeisiin vastaamisen näissä 

maissa; pyytää, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja vaatii asianomaisia viranomaisia 

sallimaan tällaisen avun toimittamisen ja ehdottaa avustussuunnitelmaa kullekin maalle; 

9. korostaa, että on kiireellisesti tehostettava korruption, veropetosten ja 

rankaisemattomuuden torjuntaa, koska ne ovat suurimpia kehityksen esteitä, sekä 

varmistava oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen, vapaiden ja avointen vaalien 

järjestäminen, vallanjako sekä riippumattoman, puolueettoman ja ammattimaisen 

oikeusjärjestelmän yhtäläinen käyttömahdollisuus ja tuettava hyvää hallintotapaa, 

puututtava institutionaalisiin heikkouksiin ja tehostettava hallintoa; antaa tunnustusta 

EUROsociAL-ohjelman puitteissa tällä alalla tehdylle työlle; 

10. panee huolestuneena merkille, että viime vuosikymmeninä LAC-maissa tapahtuneet 

maananastukset ovat yhteydessä elintarvike-, rehu- ja polttoainealan yrityskomplekseihin 

sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisstrategioihin (esimerkiksi kompensointiohjelman 

mukainen metsien sijoittaminen REDD+-ohjelman tavoin); panee lisäksi merkille, että 

kasvava mineraalien ja fossiilisten polttoaineiden alueellinen ja kansainvälinen kysyntä on 

johtanut laajamittaisiin kaivoslupiin, jotka voivat vaikuttaa yhteisöjen maaoikeuksiin; 

kehottaa LAC-maita tunnustamaan maaoikeuksien hyvää hallintaa koskevien FAO:n 

ohjeistojen mukaisesti kaikki legitiimit maaoikeudet, mukaan luettuina epäviralliset, 

alkuperäiset ja perinteiset maanomistusoikeudet, ja noudattamaan maasopimusten 

vaikutusten kohteena olevien paikallisten ihmisten vapaan ja tietoisen 

ennakkosuostumuksen periaatetta; 

11. korostaa, että LAC on alue, jolla on surmattu eniten ihmisoikeuksien puolustajia koko 

maailmassa; pyytää ottamaan kehitysohjelmissa huomioon ihmisoikeuksien puolustajien 

äärimmäisen haavoittuvan aseman ja osallistumaan kunnianhimoisesti heidän 

puolustamiseensa; pyytää EUH:ta valvomaan tehokkaammin ihmisoikeuksien 

puolustajien suojelemiseen kohdennettujen varojen hallinnointia; 

12. pyytää, että kahdenvälisiä suhteita luotaessa otetaan huomioon kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten noudattaminen, eri hallitusten osallistuminen alueellisiin elimiin 

sekä yhteistyö Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan kanssa; 

13. pitää erityisesti terveydenhoitoa ja koulutusta koskevia julkisia toimintapolitiikkoja sekä 

yksityisen sektorin aloitteita ja mahdollisuuksien tarjoamista lähes 30 miljoonalle 

työelämän ulkopuolella olevalle nuorelle erittäin tärkeinä; korostaa, että kehitysohjelmilla 

on torjuttava konflikteja, väkivaltaa, järjestäytynyttä rikollisuutta ja henkirikoksia, jotka 

kohdistuvat nuoriin ja erityisesti teini-ikäisiin ja jotka ovat yksi suurimmista haasteista 

LAC-maissa; 

14. korostaa, että on tärkeää selvittää, miten ulkomaisia investointeja ja yksityisen sektorin 

osallistumista voidaan lisätä ja edistää sellaisissa puitteissa, joissa kunnioitetaan 

ihmisoikeuksia, ympäristöoikeuksia ja työelämän oikeuksia ja joissa investoijat 

noudattavat ja soveltavat Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen sijoittamisen 

periaatteita, ja samalla varmistaa investointien oikeusvarmuus ja yritysten 

yhteiskuntavastuun periaate; 



 

AD\1125556FI.docx 5/8 PE600.959v02-00 

 FI 

15. ottaa huomioon rahoituslähteiden yhdistämisestä laaditussa tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksessa esitetyt suositukset ja kehottaa komissiota noudattamaan 

yhdistämisohjelmissaan kehitysavun tuloksellisuuden periaatetta erityisesti 

omavastuullisuuden, kumppanimaiden kanssa toteutettavan yhteensovittamisen, 

kehityksen ja rahoituksen täydentävyyden, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden osalta; 

16. kehottaa EIP:tä ja muita EU:n jäsenvaltioiden kehitysrahoituslaitoksia varmistamaan 

tehokkaasti, että niiden rahoitusta saavat yritykset eivät osallistu veronkiertoon offshore-

keskusten ja veroparatiisien kautta, ja tosiasiallisesti jäljittämään ja seuraamaan 

rahavirtoja, velkakestävyyttä ja kestävien kehityshankkeidensa lisäarvoa; 

17. korostaa julkisten toimien eri alojen koordinoinnin merkitystä ja kannustaa kaikkia 

poliittisia ja yhteiskunnallisia toimijoita, ammattijärjestöjä ja muita kansalaisyhteiskunnan 

järjestöjä keskus- ja paikallistasolla osallistumaan, jotta kestävän kehityksen tavoitteet 

saavutetaan; katsoo, että julkisen sektorin olisi aina taattava kehityksen kannalta keskeiset 

julkishyödykkeet kaikille osapuolille ja että ihmisoikeusrikkomustapauksissa olisi taattava 

oikeussuojakeinot kaikille, myös silloin, kun rikkomuksiin ovat syyllistyneet isot 

yritykset; 

18. korostaa, että talouskasvu ja kaupankäynti ovat tärkeitä osatekijöitä kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta mutta ne eivät ole riittäviä köyhyyden, eriarvoisuuden 

ja syrjäytymisen vähentämiseksi; pyytää toteuttamaan tehokkaita toimia näiden ongelmien 

vähentämiseksi monipuolisen, kestävän ja osallistavan kasvun avulla siten, että 

korostetaan voimakkaasti sosiaalisia kysymyksiä, institutionaalista tukea ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamista; 

19. korostaa, että LAC-mailla on edelleen valtionvelkaan liittyviä merkittäviä haasteita; 

kehottaa soveltamaan inhimillisiin tarpeisiin perustuvaa lähestymistapaa 

velkakestävyyteen panemalla täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja 

kehityskonferenssin (UNCTAD) periaatteet; pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

kansainvälisen velanhoitokyvyn palauttamismekanismin puolesta tehtyä työtä YK:ssa; 

20. korostaa, että maantieteellisten ja geologisten ominaispiirteidensä vuoksi LAC on erittäin 

altis luonnonkatastrofeille ja että tätä tilannetta pahentaa ilmastonmuutos, johon on 

puututtava maailmanlaajuisesti yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaatteen mukaisesti; 

kehottaa komissiota ja LAC-maita puuttumaan niiden perussyihin ja toteuttamaan 

ilmastonmuutoksen sietokykyä parantavia toimenpiteitä ja laatimaan riskien 

ehkäisystrategioita ja toteuttamaan humanitaarisen avun nopeaa käyttöönottoa 

hätätilanteissa koskevia käytäntöjä; 

21. kehottaa keskittymään LAC-maiden kehitysohjelmissa sukupuolikysymyksiin 

monialaisesti ja säilyttämään naisten perusvapaudet ja -oikeudet, takaamaan seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden ja edistämään naisten työnsaantimahdollisuuksia; korostaa, että 

Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden talouskomission (ECLAC) mukaan alueella 

kuolee päivittäin keskimäärin 12 naista; korostaa näin ollen, että naismurhien ja 

sukupuoleen perustuvan syrjinnän lopettamisen olisi oltava kehitystä ja kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamista koskeva ensisijainen tavoite; 

22. palauttaa mieliin sitoumukset, jotka unioni on tehnyt Latinalaisen Amerikan ja Karibian 

valtioiden yhteisön (CELAC) kanssa naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista 
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koskevissa vuoden 2013 ja 2015 toimintasuunnitelmissa, ja toteaa huolestuneena, että 

toimintasuunnitelman sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan 7 luvun 

täytäntöönpano on laiminlyöty; kehottaa jäsenvaltioita ja EUH:ta tekemään yhteistyötä ja 

kohdentamaan taloudellisia ja institutionaalisia resursseja toimintasuunnitelmissa 

sovittujen sukupuolten tasa-arvoa edistävien suositusten ja erityisesti kaikkien väkivallan 

muotojen poistamista koskevien suositusten toteuttamisen varmistamiseksi Belém do 

Parán yleissopimuksen, Istanbulin yleissopimuksen ja kaikkinaisen naisten syrjinnän 

poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) mukaisesti; 

23. kehottaa parantamaan koordinointia LAC-maita ja syrjäisimpiä alueita sekä merentakaisia 

maita ja alueita koskevien tukipolitiikkojen ja -ohjelmien välillä; kehottaa noudattamaan 

EU:n ja LAC:n alueellisissa huippukokouksissa tehtyjä poliittisia sitoumuksia ja tukemaan 

niitä myöntämällä tarvittavat taloudelliset resurssit. 
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