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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että unionin talousarviosta myönnettävä kehitysapu on pidettävä vähintään 

monivuotisessa rahoituskehyksessä ennakoidulla tasolla ja että siinä on keskityttävä 

köyhyyden poistamista koskeviin pitkän aikavälin toimiin; kehottaa kiinnittämään 

erityistä huomiota vähiten kehittyneisiin maihin; 

2. toteaa, että yksikään maa ei ole kehittynyt syventämättä kauppasuhteitaan 

naapurimaittensa ja muun maailman kanssa; kannustaa lisäksi rahoittamaan kauppaa 

tukevia kehitysaputoimia, jotta kehitysmaat voivat tulevaisuudessa osallistua paljon 

aiempaa laajemmin globaaleihin arvoketjuihin; korostaa tässä yhteydessä, että tällaisen 

rahoituksen olisi edistettävä osallistavaa ja kestävää kasvua sekä korkeatasoisia työ- ja 

ympäristönormeja; korostaa lisäksi digitaalisen liitettävyyden kasvavaa merkitystä 

pyrittäessä siihen, että globalisaation hyödyt jakautuvat aiempaa tasapainoisemmin 

kehitysmaiden hyväksi; 

3. tähdentää, että ennennäkemättömistä konflikteista sekä ilmastonmuutokseen liittyvistä 

katastrofeista aiheutuneet huomattavat humanitaariset tarpeet edellyttävät otsakkeen 4 

liikkumavaran käyttämistä kokonaisuudessaan tähän haasteeseen ja uusien kriisien 

ehkäisemiseen; tähdentää, että unionin myöntämää humanitaarista apua on tehostettava 

myös muualla kuin unionin naapurustossa; 

4. korostaa, että unionin on talousarvionsa kautta osallistuttava asianmukaisesti Agenda 

2030:n toteuttamiseen ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen; 

muistuttaa, että Agenda 2030:n täytäntöönpanoon on sisällytettävä sekä unionin sisäiset 

että ulkoiset toimet ja siinä on yhdistettävä tasapainoisella ja johdonmukaisella tavalla 

kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta ja otettava huomioon kestävän kehityksen eri 

tavoitteiden väliset kytkökset; 

5. panee merkille, että vaatimusta, jonka mukaan 20 prosenttia kehitysyhteistyön 

rahoitusvälineen (DCI) mukaisesta avusta on osoitettava sosiaalisiin peruspalveluihin, 

erityisesti terveyteen ja koulutukseen, ei ole noudatettu ajanjaksolla 2014–20171; 

katsoo, että investointeja inhimilliseen kehitykseen, erityisesti seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden palvelujen ja siihen liittyvien oikeuksien saatavuuteen, on 

lisättävä, jotta voidaan kompensoida Yhdysvaltain Global Gag -säännön palauttamisesta 

aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia; 

6. palauttaa mieliin, että vuoden 2017 talousarviossa kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 

inhimillisen kehityksen budjettikohdan määrärahoja leikattiin alkuperäiseen 

monivuotiseen suunnitelmaan verrattuna; panee merkille, että komission mukaan kyse 

oli pelkästään talousarvion takapainotteisesta toteuttamisesta eikä ohjelman 

määrärahojen leikkaamisesta; pitää näin ollen tärkeänä säilyttää inhimillisen kehityksen 

budjettikohdan määrärahojen huomattava lisäys edellisvuoden talousarvioon verrattuna; 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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7. pitää erittäin tärkeänä tukea mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä ja kehottaa ennen kaikkea 

lujittamaan entisestään mikrorahoituslainoja ja takuita koskevia järjestelmiä; 

8. kannustaa perustamaan kehitysmaihin oppisopimuskoulutusta antavia 

ammattioppilaitoksia, joissa nuoret voivat sekä suorittaa ammatillisen 

oppisopimuskoulutuksen, jossa painotetaan ammatin käytännön näkökulmia, että 

seurata teorialuentoja erikoistuneissa ammattioppilaitoksissa; 

9. kehottaa laajentamaan Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmaa Euroopan ulkopuolelle ja 

erityisesti kehitysmaihin sekä myöntämään tarvittavat rahoitusvarat; 

10. katsoo, että käytettäessä unionin talousarviovaroja muuttoliikkeen muodostamaan 

haasteeseen vastaamiseksi olisi noudatettava yhteistä politiikkaa kyseisellä alalla; 

korostaa, että kehitysapuun ei pidä liittää ehtoja yhteistyöstä muuttoliikeasioissa, kuten 

rajavalvonnassa tai takaisinottosopimuksissa; muistuttaa, että muuttoliike- ja 

pakolaiskriisi on vaikuttanut merkittävästi unionin talousarvioon ja edellyttää 

dynaamisia toimia myös lähivuosina; 

11. tunnustaa täysin monien haasteiden monimutkaisuuden ja tarpeen vastata niihin 

moniulotteisilla ja täydentävillä toimilla mutta painottaa tarvetta selkeyttää 

rahoitusjärjestelyjä ja noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia; torjuu uudelleen ajatuksen 

kehitysvarojen käyttämisestä muihin kuin kehitystä koskeviin tavoitteisiin ja korostaa, 

että rahoitus, joka ei täytä virallisen kehitysavun (ODA) perusteita, on hankittava muista 

välineistä kuin kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä; pitää valitettavana uusien 

erityisrahastojen parlamentaarisen valvonnan puutetta; korostaa, että kehitysyhteistyön 

rahoitusvälinettä hyödyntävien mekanismien, erityisesti EU:n Afrikka-hätärahaston, 

olisi palveltava aitoja pitkän aikavälin kehitystavoitteita ja vastattava kumppanimaiden 

kehitystarpeisiin rahoittajien poliittisten tavoitteiden sijasta; toteaa, että ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen 

perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta 5. heinäkuuta 2017 annetussa 

kehitysvaliokunnan lausunnossa suljetaan pois mahdollisuus osoittaa kehitysyhteistyön 

rahoitusvälineestä tukea vakautta ja rauhaa edistävän välineen rahoittamiseksi; 

12. korostaa, että unionin ja sen jäsenvaltioiden on lunastettava yhteinen, vuonna 2015 

vahvistamansa sitoumus, jonka mukaan virallisen kehitysavun osuus nostetaan vuoteen 

2030 mennessä 0,7 prosenttiin niiden BKTL:stä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

esittämään sitovia aikatauluja, joiden mukaan osuus kasvatetaan vaiheittain tälle tasolle; 

13. korostaa, että on tärkeää osoittaa enemmän varoja pyrkimyksiin tukea hyvää hallintoa, 

demokratiaa ja oikeusvaltiota kehitysmaissa, jotta edistetään vastuuvelvollisia ja 

avoimia instituutioita, tuetaan valmiuksien kehittämistä ja edistetään osallistavaa 

päätöksentekoa ja kansalaisten tiedonsaantia; 

14. palauttaa mieliin, että Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuus unionin 

kehitysapumäärärahoista on noin 15 prosenttia; kehottaa komissiota ja neuvostoa 

ryhtymään pohtimaan unionin kehitysavun tavoitteita ja painopisteitä brexitin jälkeisenä 

aikana; 



 

AD\1135132FI.docx 5/7 PE609.383v02-00 

 FI 

15. katsoo, että varojen niukkuudesta johtuva erityisrahastojen voimakas lisääntyminen 

heikentää talousarvion yhtenäisyyttä ja on ristiriidassa avoimuutta ja demokraattista 

vastuuvelvollisuutta koskevien vaatimusten kanssa; toistaa kantansa, jonka mukaan 

yhtäältä Euroopan kehitysrahaston (EKR) sisällyttäminen unionin talousarvioon ja 

toisaalta erityisvälineen perustaminen kehitysyhteistyöhön liittyvien 

turvallisuusmenojen rahoittamiseksi lisäisi unionin toimien vaikuttavuutta. 
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