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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että Euroopan unionin yleisestä talousarviosta on osoitettava riittävästi 
määrärahoja Agenda 2030:n toteuttamiseen ja sen kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseen sekä köyhyyden poistamista koskevaa tavoitetta varten, josta määrätään 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 ja 21 artiklassa sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa; painottaa, että kestävän kehityksen 
tavoitteista on tehtävä strateginen prioriteetti ja niiden täytäntöönpano on sisällytettävä 
kaikkeen Euroopan unionin sisäiseen ja ulkoiseen toimintapolitiikkaan; muistuttaa, että 
YK:n mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan vuosittain 5–7 
biljoonaa Yhdysvaltain dollaria (josta 2,5–3 biljoonaa kehitysmaissa); painottaa, että 
voidakseen olla uskottava globaali toimija Euroopan unionin on otettava johtava rooli 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja vahvistettava kehitystä tukevaa 
politiikkajohdonmukaisuutta; painottaa vuoropuhelun, paikallisen osallisuuden ja 
omistajuuden merkitystä sekä sen tärkeyttä, että EU:n apu tavoittaa sitä tarvitsevat 
ihmiset; painottaa, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat toisiinsa liittyviä ja 
jakamattomia, mutta korostaa, että terveyttä koskeva tavoite 3, koulutusta koskeva 
tavoite 4, sukupuolten välistä tasa-arvoa koskeva tavoite 5, ilmastotoimia koskeva 
tavoite 13 sekä rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja vahvoja instituutioita koskeva tavoite 16 
on otettava selkeämmin huomioon Euroopan unionin vuoden 2020 yleisessä 
talousarviossa;

2. korostaa, että unionin ja sen jäsenvaltioiden on pidettävä kiinni vuonna 2015 
vahvistamastaan yhteisestä sitoumuksesta, jonka mukaan ne nostavat virallisen 
kehitysapunsa osuuden 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2030 mennessä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään sitovat aikataulut, joiden mukaan osuus 
kasvatetaan vaiheittain tälle tasolle; muistuttaa unionin yhteisestä sitoumuksesta 
suunnata vähiten kehittyneille maille 0,2 prosenttia bruttokansantulosta virallisena 
kehitysapuna; palauttaa mieliin, että komissio on sitoutunut kohdentamaan vähintään 
20 prosenttia virallisesta kehitysavustaan inhimilliseen kehitykseen ja sosiaaliseen 
osallisuuteen; korostaa tarvetta edistää ja suojella seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeuksia;

3. toistaa olevansa huolissaan kehitysrahastojen käyttämisestä muihin kuin 
kehitystavoitteisiin ja korostaa, että rahoitus, joka ei täytä virallisen kehitysavun 
kriteerejä, on otettava muista välineistä kuin kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä (DCI); 
korostaa, että on tärkeää varmistaa, että kaikessa kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
puitteissa tehtävässä yhteistyössä noudatetaan ihmisoikeusnormeja, ja painottaa, että 
EU:n on puututtava köyhyyden ja eriarvoisuuden syihin voidakseen torjua köyhyyttä 
menestyksekkäästi pitkällä aikavälillä; vahvistaa kannattavansa Euroopan 
kehitysrahaston sisällyttämistä unionin talousarvioon ja edellyttää riittävää 
parlamentaarista valvontaa Euroopan unionin kehitysrahoituksen suhteen;

4. kehottaa omaksumaan lähestymistavan, joka perustuu tuloksiin, raportointimekanismien 
täytäntöönpanoon, tehokkuuteen ja EU:n kehitysapuun osoitettujen varojen seurantaan;
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5. on vakavasti huolissaan tavasta, jolla Euroopan unionin Afrikka-hätärahastoa käytetään; 
toteaa erityisesti, että muuttoliikkeen ja rajaturvallisuuden ottamisella ensisijaisiksi 
rahoituskohteiksi on usein vähän tekemistä köyhyyden vähentämistä ja muuttoliikkeen 
perimmäisiin syihin puuttumista koskevien tavoitteiden kanssa ja että tällä voi olla 
kielteisiä vaikutuksia; pitää epäasianmukaisena esimerkiksi sitä, että välinettä käytetään 
rahoittamaan Libyan rannikkovartioston toimintaa ottamatta huomioon Libyassa 
tapahtuvia erittäin vakavia ihmisoikeusloukkauksia;

6. korostaa oikeusperustaista lähestymistapaa kehitykseen sekä periaatetta, että ketään ei 
jätetä kehityksestä jälkeen; edellyttää, että unionin toimintapolitiikan ja ohjelmien on 
turvattava ihmisoikeusnormit ja autettava torjumaan edelleen vallitsevaa 
maailmanlaajuista eriarvoisuutta sekä syrjintää, joka perustuu esimerkiksi tulotasoon, 
etniseen alkuperään, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen, uskontoon tai vakaumukseen, 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin; painottaa, että on tarpeen 
tukea syrjimättömyyttä ja suojella ihmisoikeuksien puolustajia;

7. pitää valitettavana, että Euroopan parlamentilla on hyvin rajallinen rooli unionin 
Afrikka-hätärahaston valvonnassa ja hallinnoinnissa; pitää erityisen olennaisena sitä, 
että parlamentti pystyy valvomaan rahaston toimintakomitean toimintaa, ja kehottaa 
komissiota antamaan parlamentille yksityiskohtaiset tiedot komiteassa tehdyistä 
päätöksistä sekä varmistamaan, että parlamentti on edustettuna sen kokouksissa;

8. painottaa tarvetta edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevan kestävän kehityksen 
tavoitteen 5 toteuttamista ja kehottaa unionia toteuttamaan ulkoisessa politiikassaan 
konkreettisempia toimia, kuten sukupuolten tasa-arvoon tähtääviä kohdennettuja toimia 
ja toimenpiteitä; painottaa tarvetta ehkäistä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa 
sekä edistää seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon saatavuutta ja siihen liittyviä 
oikeuksia;

9. korostaa kestävän kehityksen tavoitetta 16 sekä demokratian, hyvän hallintotavan ja 
oikeusvaltioperiaatteen tukemista; kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää tukea 
vuoropuhelua ja paikallista osallisuutta ja omistajuutta sekä luoda suotuisa ympäristö 
kansalaisten osallistumiselle; korostaa nuorten ja naisten merkitystä keskeisinä 
muutoksen tekijöinä; painottaa, että on tärkeää ottaa naiset mukaan rauhantekoon ja 
konfliktien ratkaisuun;

10. korostaa, että on tärkeää tukea konfliktialueilla olevia siviilejä ja konfliktin kokeneiden 
yhteiskuntien uudelleenrakentamista; kiinnittää huomiota kurdeihin, jesideihin, 
kristittyihin ja muihin Lähi-idän etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien 
ryhmien tilanteeseen; korostaa YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten 
avustus- ja työelimen (UNRWA) toimintaedellytysten turvaamisen ja sille annetun 
riittävän tuen tärkeyttä nyt, kun muut globaalit toimijat ovat vähentäneet tukeaan;

11. tukee komission aikomusta täsmentää periaatteita, joita sovelletaan kehitysyhteistyöhön 
sellaisten valtioiden kanssa, jotka rikkovat Euroopan unionin ulkoisen politiikan 
periaatteita;

12. katsoo, että vuoden 2020 kehitysmäärärahoissa pitäisi näkyä johdonmukaisemmin EU:n 
keskittyminen vähiten kehittyneisiin maihin koulutuksen ja nuorten työllisyyden, 
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sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kohdanneiden tyttöjen ja naisten sekä veden yleisen 
saatavuuden osalta;

13. kehottaa komissiota varmistamaan, että ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävien 
toimien ja muiden ilmastoon liittyvien toimien rahoitus kolmansissa maissa täydentää 
toimien rahoitusta kehitysyhteistyön rahoitusvälineistä; huomauttaa, että 
ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa ankarammin jo ennestään haavoittuvassa asemassa 
oleviin ja voi johtaa siihen, että köyhyyden ja nälän torjunnassa jo saavutetun 
edistyksen osalta palataan taaksepäin; on huolissaan siitä, että ilmastonmuutoksella voi 
olla kielteisiä kerrannaisvaikutuksia, jotka johtavat humanitaaristen kriisien 
yleistymiseen esimerkiksi konfliktien ja sotien lisääntymisen kautta;

14. korostaa, että on tärkeää edistää uusien ihmisarvoisten ja vihreiden työpaikkojen syntyä 
kestävän kehityksen tavoitteen 8 mukaisesti; kiinnittää huomiota kaupan ja kehityksen 
välisiin yhteyksiin ja kehottaa EU:ta tukemaan paremmin sitä, että maat voivat 
osallistua kansainväliseen kauppaan ja hyötyä siitä täysimääräisesti; painottaa 
työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun edistämisen merkitystä, ja korostaa tähän 
liittyviä aloitteita, kuten ihmisarvoista työtä ja osallistavaa kasvua koskevaa Global 
Deal -aloitetta (Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth); korostaa, että on 
tärkeää turvata työntekijöiden oikeudet globaaleissa arvoketjuissa ja edistää 
ihmisarvoisia työoloja Kansainvälisen työjärjestön vahvistamien työelämän normien 
mukaisesti;

15. katsoo, että humanitaaristen kriisien ratkaiseminen vaatii toimia, joiden olisi 
keskityttävä erityisesti ennaltaehkäisyyn, selviytymis- ja palautumiskyvyn 
kehittämiseen sekä sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön, jotta löydetään 
ratkaisu maailmanlaajuiseen humanitaaristen toimien rahoitusvajeeseen; huomauttaa, 
että yhteistyötä hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin välillä olisi 
lisättävä; vaatii merkittävää lisäystä humanitaarista apua koskevien budjettikohtien 
määrärahoihin, jotta voidaan varautua myös tuleviin onnettomuuksiin ja katastrofeihin 
vain tämänhetkisten kriisien kattamisen sijaan ja samalla varmistetaan riittävä rahoitus 
pidemmän aikavälin kehitysyhteistyölle, joka tähtää vahvoihin, sopeutumiskykyisiin ja 
osallistaviin yhteiskuntiin; huomauttaa, että kriisien määrä ei todennäköisesti ole 
vähenemässä ja että ne ovat muuttumassa entistä pitkäkestoisemmiksi; painottaa 
humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välisten toimivien yhteyksien tärkeyttä;

16. painottaa, että on tärkeää pitää humanitaarista apua koskevan luvun maksumäärärahat 
vähintään samalla tasolla kuin maksusitoumusmäärärahat, jotta vältetään maksujen 
viivästyminen, joka voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmisille ja toteutuskumppaneille;

17. vaatii, että unioni ei saa perääntyä roolistaan monenvälisyyden ja globaalin yhteistyön 
edistäjänä, ja kehottaa osoittamaan kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua varten 
riittävästi määrärahoja uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä.
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