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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. palauttaa mieliin SEUT-sopimuksen 208 artiklan, jonka mukaan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa harjoitetaan unionin ulkoisen toiminnan periaatteiden ja 
tavoitteiden mukaisesti ja että päätavoite tällä alalla on köyhyyden vähentäminen ja 
lopulta sen poistaminen; korostaa, että unionin ja jäsenvaltioiden 
kehitysyhteistyöpolitiikat täydentävät ja tukevat toisiaan; palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti kehitysyhteistyöpolitiikalla edistetään 
EU:n ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista; kehottaa noudattamaan 
kokonaisuudessaan SEUT-sopimuksen ja SEU-sopimuksen oikeudellisia sitoumuksia ja 
sisällyttämään tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–2027 
kehityssuuntautuneen ulkoisen välineen;

2. muistuttaa tarpeesta nostaa EU:n virallisen kehitysavun nykyistä tasoa monivuotisen 
rahoituskehyksen tulevassa ulkoisten toimien otsakkeessa ja pitää myönteisenä 
komission ehdottamaa vaatimatonta lisäystä (vuoden 2018 hintoina);

3. panee merkille, että ehdotus naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä 
(NDICI) on merkki uudesta ulkopoliittisesta ja kehityspoliittisesta toimintatavasta, joka 
ei ole SEUT-sopimuksen 208 artiklan mukainen; tähdentää, että köyhyyden poistamisen 
on oltava EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan lopullinen päämäärä ja että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä EU:n ulkoisten rahoitusvälineiden ensisijaisia 
tavoitteita on oltava köyhyyden poistaminen, kestävä inhimillinen, ympäristöön liittyvä 
ja taloudellinen kehitys, eriarvoisuuksien, epäoikeudenmukaisuuden ja syrjäytymisen 
torjuminen, hyvä hallintotapa sekä rauha ja turvallisuus samoin kuin kestävän 
kehityksen tavoitteita koskevien sitoumusten noudattaminen SEUT-sopimuksen 
208 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

4. muistuttaa, että EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan on perustuttava sen sitoumukseen 
panna täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet, Addis Abeban toimintasuunnitelma 
kehityksen rahoittamisesta ja Pariisin ilmastosopimus; katsoo, että EU:n tukiessa näiden 
täytäntöönpanoa kehitysmaissa on sovellettava oikeusperustaista lähestymistapaa ja 
keskityttävä pitkän aikavälin tavoitteisiin, kuten köyhyyden poistamiseen, 
eriarvoisuuksien, epäoikeudenmukaisuuden ja syrjäytymisen torjuntaan, demokraattisen 
hallintotavan, ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, myös tukemalla 
toimintamahdollisuuksien antamista kansalaisyhteiskunnalle, sekä kestävän ja 
osallistavan kehityksen edistämiseen erityisesti vähiten kehittyneissä maissa;

5. korostaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on varmistettava, että 
ulkoiset välineet ovat politiikkalähtöisiä ja auttavat tehokkaimmalla mahdollisella 
tavalla saavuttamaan näiden toimintapolitiikkojen perussopimusten mukaiset tavoitteet; 
muistuttaa, että EU:n sisäisten etujen ei tulisi määrittää sen asialistaa naapuruuden, 
kehitysyhteistyön ja humanitaarisen ja kansainvälisen yhteistyön alalla; painottaa 
vastustavansa avun välineellistämistä;

6. toteaa, että unionin naapuruston turvallisuusolosuhteiden heikkenemisestä ja unioniin 
suuntautuvien muuttoliikevirtojen lisääntymisestä johtuvat uudet rahoitustarpeet 
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edellyttävät lisärahoitusta seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä; huomauttaa, 
että näitä uusia haasteita on käsiteltävä kestävän kehityksen tavoitteiden rinnalla; 
katsoo, että NDICI:n perustaminen saattaa pahentaa ulkoisten rahoitusvälineiden 
väliarvioinnissa esille tuotuja ongelmia; toteaa, että sen mukaan lisääntyneet 
vaatimukset muilta politiikan aloilta ovat loitontaneet EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa 
köyhyyden vähentämisen tavoitteesta; korostaa, että Euroopan puolustusrahaston 
sisällyttäminen unionin talousarvioon on erittäin toivottavaa, mutta sen ei voida katsoa 
tarkoittavan kehitysyhteistyöhön tarkoitettujen varojen lisäämistä;

7. muistuttaa, että EU:n kansainvälisten yhteistyöohjelmien puitteissa antaman 
maakohtaisen tuen olisi täydennettävä ulkopolitiikkaa mutta olisi varmistettava, että 
kehitysyhteistyörahoitus käytetään ainoastaan kehitykseen liittyviin tavoitteisiin ja 
päämääriin eikä sillä kateta muiden tavoitteiden toteuttamisesta, kuten rajavalvonnasta 
ja muuttoliikkeen torjunnasta, koituvia kustannuksia;

8. toteaa, että yhteistyövälineen suunnittelussa olisi jätettävä riittävästi liikkumavaraa, 
jotta ohjelmat voidaan räätälöidä kolmansien maiden erityistarpeisiin; toteaa jälleen, 
että merkittävä osa EU:n tuesta olisi kohdennettava vähiten kehittyneille maille, jotka 
ovat virallisen kehitysavun ensisijainen kohderyhmä; korostaa, että täytäntöönpanon 
tehokkuuden, vaikuttavuuden ja näkyvyyden ja kehitysyhteistyötoimien 
johdonmukaisuuden varmistaminen, kansalaisjärjestöjen osallistumisen takaaminen ja 
oikeusperustaisen lähestymistavan soveltaminen kehitysyhteistyössä sekä se, että 
20 prosenttia varoista korvamerkitään perussosiaalipalveluihin, ovat kehityksen 
avaintekijöitä, jotka on säilytettävä ja joita on parannettava seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

9. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien ja vaikutusvallan 
lisäämisen on oltava tärkeä tavoite kaikissa sekä maantieteellisissä että aihekohtaisissa 
ohjelmissa; katsoo, että EU:n talousarviossa olisi otettava huomioon 
sukupuolinäkökohdat ja konfliktit;

10. panee merkille, että ehdotettu NDICI sisältää useita joustomekanismeja, kuten 
varauksia, puskureita ja nopean toiminnan kehyksiä; korostaa, että lisääntyneen 
joustavuuden vaikutukset virallisen kehitysavun ennakoitavuuteen olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon; vaatii lisäämään parlamentaarista valvontaa ja 
selkeyttämään sen hallintoa ja rakenteita; panee huolestuneena merkille, että se ei sisällä 
nimenomaista viittausta köyhyyden poistamista, kestävää kehitystä, kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista ja eriarvoisuuden torjumista koskeviin tavoitteisiin; korostaa, 
että nämä painopisteet on otettava nimenomaisesti huomioon ehdotetun välineen 
tavoitteissa, jotta toimitaan kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
mukaisesti;

11. kiinnittää huomion unionin toteutumattomiin kansainvälisiin sitoumuksiin nostaa 
vuoteen 2030 mennessä virallinen kehitysapunsa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta 
(josta 20 prosenttia inhimilliseen kehitykseen ja sosiaaliseen osallisuuteen) ja vähiten 
kehittyneille maille suunnattu apu 0,2 prosenttiin bruttokansantulosta sekä myöntää 
uutta ja täydentävää rahoitusta kehitysmaiden ilmastotoimia varten; katsoo, että nämä 
sitoumukset on otettava asianmukaisesti huomioon monivuotisessa rahoituskehyksessä 
2021–2027;
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12. pitää myönteisenä välineelle ehdotettua 92 prosentin virallisen kehitysavun 
kelpoisuusvaatimusta ja kehottaa säilyttämään sen; kehottaa korvamerkitsemään 
vähintään 20 prosenttia virallisesta kehitysavusta kaikissa maantieteellisissä ja 
aihekohtaisissa ohjelmissa vuosittain ja NDICI:n koko keston ajan sosiaaliseen 
osallisuuteen ja inhimilliseen kehitykseen, jotta voidaan tukea ja lujittaa 
perussosiaalipalvelujen, kuten terveyspalvelujen (ravitsemus mukaan lukien), 
koulutuksen ja sosiaaliturvan, tarjoamista erityisesti marginalisoiduimmille henkilöille, 
myös naisille ja lapsille; kehottaa osoittamaan vähintään 85 prosenttia virallisesta 
kehitysavusta toimiin, joiden tärkeimpänä tai keskeisenä tavoitteena on sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeuksien ja vaikutusvallan lisääminen, kaikissa sekä 
maantieteellisissä että aihekohtaisissa ohjelmissa ja vuosittain ja toimien koko keston 
ajan; katsoo, että lisäksi 20 prosentilla näistä toimista olisi oltava tärkeimpänä 
tavoitteena sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeuksien ja vaikutusvallan 
lisääminen; kehottaa käyttämään 50 prosenttia välineen kokonaisrahoituksesta 
ilmastoon ja ympäristöön liittyviin tavoitteisiin ja toimiin;

13. katsoo, että EU:n talousarviossa olisi otettava huomioon sukupuolinäkökohdat ja 
konfliktit, ja kehottaa komissiota toteuttamaan sukupuolitietoista budjetointia;

14. muistuttaa, että maakohtainen tuki ei saisi olla riippuvaista EU:n kanssa tehdyistä 
muuttoliikesopimuksista ja että rahoitusta ei saisi siirtää köyhiltä mailta ja alueilta 
Eurooppaan tulevien muuttajien alkuperämaille tai kauttakulkumaille vain sillä 
perusteella, että ne sijaitsevat muuttoreitillä;

15. toteaa jälleen tukevansa Euroopan kehitysrahaston (EKR) sisällyttämistä EU:n 
talousarvioon ja katsoo, että olisi säädettävä, että näin siirrettävien varojen olisi oltava 
kokonaisuudessaan uusia;

16. pitää myönteisenä välineen perustamista merentakaisten maiden ja alueiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten; toteaa, että välineen tavoitteena olisi oltava näiden alueiden 
kestävä kehitys ja unionin arvojen ja normien edistäminen kaikkialla maailmassa; pitää 
kuitenkin välttämättömänä antaa tälle välineelle riittävät taloudelliset varat ja jakaa ne 
paremmin tarpeiden mukaan ja tasapuolisemmin eri merentakaisten maiden ja alueiden 
välillä.

17. antaa tunnustusta komission huomattaville ponnisteluille humanitaarisen avun 
budjettikohdalle myönnettävien määrärahojen lisäämiseksi seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; toteaa kuitenkin, että tämä lisäys ei vielä vastaa tarpeita, jotka ovat 
yli kaksinkertaistuneet vuodesta 2011;

18. pitää olennaisen tärkeänä, että seuraava monivuotinen rahoituskehys on 
kokonaisuudessaan kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuusperiaatteen 
mukainen, kuten SEUT-sopimuksen 208 artiklassa määrätään, ja auttaa osaltaan 
saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet;

19. muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvo vahvistetaan perussopimuksissa ja se pitäisi 
sisällyttää kaikkiin EU:n toimiin, jotta tasa-arvo toteutuisi käytännössä; painottaa, että 
sukupuolitietoisesta budjetoinnista on tehtävä erottamaton osa monivuotista 
rahoituskehystä sisällyttämällä selkeä sitoumus monivuotista rahoituskehystä koskevaan 
asetukseen;
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20. pitää myönteisenä hätäapuvarauksen soveltamisalan laajentamista ja määrärahojen 
lisäämistä, jotta voidaan reagoida myös sisäisiin kriisitilanteisiin; muistuttaa, että EU:n 
ulkopuolella äkillisesti puhkeavat humanitaariset kriisit olisi laitettava ehdottomasti 
etusijalle;

21. korostaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi hyödynnettävä 
mahdollisuutta tukea taloudellisesti hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön 
niveltämiseen liittyviä toimia; korostaa, että humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön 
jatkumon täytäntöönpano edellyttää kehitysyhteistyön ja humanitaaristen toimien 
täydentävyyttä sekä kulttuurista muutosta, niin että EU siirtyy toimissaan avunantajan 
roolista enemmän joustavuuteen ja riskinottoon, jotta voidaan tukea hätäavun, 
kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämistä, ihmisten ja heidän yhteisöjensä 
selviytymiskykyä sekä varhaista elpymistä ja jälleenrakentamista; vaatii enemmän 
monivuotista suunnittelua ja rahoitusta EU:n humanitaarisiin toimiin sekä 
kriisimekanismien järjestelmällistä käyttöönottoa EU:n kehitysyhteistyötoimissa, jotta 
EU:n kumppanit voivat tehokkaasti vaikuttaa jatkumon täytäntöönpanoon;

22. korostaa, että monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 on säilytettävä Euroopan 
parlamentin harjoittama varojen käytön valvonta ja sitä on parannettava, ja katsoo, että 
tarvitaan selkeä mekanismi ja päätöksentekoprosessi kohdentamattomien varojen 
käyttämiseksi ja että on varmistettava Euroopan parlamentin vaikutus ulkoisten 
rahoitusvälineiden ohjelmasuunnitteluun ja täytäntöönpanovaiheeseen; toistaa, että 
joustavuuden lisäämiseen tähtäävien ehdotusten on oltava tasapainossa avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden parantamisen kanssa.
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