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DEVE-valiokunnan tietopaketin esipuhe

Nimeni on Eva Joly. Kuulun Euroopan parlamentissa Vihreät / Euroopan vapaa 
allianssi -ryhmään. Vaikka olen norjalainen, minut valittiin jäseneksi Ranskassa. Olen 
Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja.

Näinä aikoina miljoonat ihmiset, pääasiassa köyhissä maissa, joutuvat päivittäin 
kamppailemaan kriisitilanteissa. Maapallolla kriisit ovat seuranneet toinen toistaan –
rahoituskriisi, talouskriisi, energiakriisi, elintarvikekriisi... ilmastonmuutoksen jo 
tuhoisista vaikutuksista puhumattakaan. 

Näiden sokkien seuraukset ovat varmasti olleet raskaat rikkaissa maissa, mutta 
kehitysmaissa ne ovat merkinneet miljoonille ihmisille tuomiota äärimmäiseen 
köyhyyteen. Tänä samana iltana 20 prosenttia maailman väestöstä käy nukkumaan 
nälkäisenä. 

Mutta miksi tämän pitäisi kiinnostaa meitä? Ensinnäkin siksi, että kaikkien näiden 
kriisien, joiden seuraukset ovat dramaattiset Aasialle, Afrikalle ja Latinalaiselle 
Amerikalle ja muille maanosille, alkuperä on pohjoisen teollisuusmaissa ja siksi, että 
velvollisuutemme on jättää puhdas ja rauhanomainen maapallo perinnöksi 
lapsenlapsillemme. Tämän vuoksi meidän on ehdottomasti löydettävä ratkaisu 
rikkaiden ja köyhien väliseen epäinhimilliseen ja räikeään epätasa-arvoon.

Vaikka kaikki on aina mahdollista tehdä paremminkin, Euroopan unioni pyrkii 
kaventamaan tämän epätasa-arvon mahdollisimman pieneksi. Euroopan unioni on 
suurin kehitysavun antaja. Antamansa kehitysavun lisäksi unioni vaikuttaa 
kehitysmaiden talouteen merkittävästi kauppa- ja maatalouspolitiikkansa kautta. 

Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnassa pyrimme varmistamaan, että 
kyseiset vaikutukset eivät ole kielteisiä kehitysmaille ja että EU:n politiikat todella 
auttavat omalta osaltaan parantamaan maailman kaikkein köyhimpien elämänlaatua. 
Seuraavaan kootuissa tiedotteissa valaistaan kehitysyhteistyövaliokunnan 
toimintatapoja.

Menettelytapoja on useita erilaisia. Kehitysyhteistyövaliokunta käy rehellistä ja 
jatkuvaa vuoropuhelua kehitysyhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä EU:n 
toimielinten, jäsenvaltioiden, kumppanimaiden, maailmanlaajuisten toimijoiden ja 
Euroopan ja kolmansien maiden kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vuoropuhelun aiheet 
ulottuvat humanitaarisesta avusta ja konfliktien ehkäisystä aina veroparatiiseihin ja 
sukupuolikysymyksiin. 

Kehitysyhteistyöval iokunta auttaa EU:n politiikan muotoilussa antamalla 
päätöslauselmia, jotka hyväksytään sitten Euroopan parlamentin täysistunnossa. 
Päätöslauselmissa käsitellään terveyttä, koulutusta, vuosituhannen kehitystavoitteita, 
elintarviketurvaa, humanitaarista apua ja monia muita aiheita. Koska Euroopan 
parlamentti käyttää lainsäädäntävaltaa yhdessä neuvoston kanssa, 
kehitysyhteistyövaliokunta valmistelee parlamentin kannan. Näin toimittiin nk. 
elintarvikerahoitusvälineen samoin kuin kehitysyhteistyövälineen hyväksymisen 
yhteydessä. 



Kehitysyhteistyövaliokunta puolustaa jatkossakin ihmisoikeuksia ja hyvää 
hallintotapaa kehitysmaissa paitsi vuoropuhelun ja päätöslauselmien kautta myös 
lähettämällä vaalitarkkailuvaltuuskuntia. Kehitysyhteistyövaliokunnalla on keskeinen 
tehtävä myös AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työssä.

Lisäksi kehitysyhteistyövaliokunta valvoo EU:n varojen käyttöä ja päätösten 
täytäntöönpanoa. Yhdessä neuvoston kanssa kehitysyhteistyövaliokunta päättää myös 
niiden lähes kymmenen miljardin euron käytöstä, jotka unioni myöntää vuosittain 
kehitysapuun. 

Haaste on suuri. Jos vuosituhannen kehitystavoitteet halutaan todella saavuttaa, 
tehtävästä tulee raskas. Nämä tiedotteet osoittavat, että Euroopan parlamentin 
kehitysyhteistyövaliokunta tekee parhaansa pystyäkseen vastaamaan tähän 
haasteeseen.

Eva Joly
marraskuu 2012



Tiedote nro 1

Kokoonpano ja tukevat elimet

Kokoonpano

Kehitysyhteistyöval iokunta  on yksi Euroopan parlamentin 20 pysyvästä 
valiokunnasta. Seitsemännen vaalikauden alusta lukien valiokunnassa on ollut 
30 jäsentä (parlamentin yhte e n s ä  736 jäsenestä). Valiokunnista suurin on 
ulkoasiainvaliokunta, jossa on 76 jäsentä, ja pienin kalatalousvaliokunta, jossa jäseniä 
on 24. 

Jäsenet valitaan poliittisista ryhmistä siten, että valiokunnan kokoonpano vastaa koko 
parlamentin poliittisia voimasuhteita (ks. Liite I, luettelo valiokunnan jäsenistä).
Yksittäiset jäsenet päättävät pääasiassa henkilökohtaisen kiinnostuksensa perusteella, 
minkä valiokunnan valitsevat, mutta poliittisen ryhmän on vahvistettava valinta.
Suurin osa Euroopan parlamentin jäsenistä toimii yhdessä valiokunnassa varsinaisena 
jäsenenä ja toisessa varajäsenenä; tosin tähän sääntöön on poikkeuksia.

KEHITYSYHTEISTYÖVALIOKUNTA

Euroopan kansanpuolueen ryhmä 10

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä 8

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä 4

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä 3

Euroopan konservatiivit ja reformistit 2  2

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä 

vasemmisto  1

Vapaa ja demokraattinen Eurooppa  1 

Sitoutumattomat  1 

Valiokunnan viralliset toimenhaltijat ("puheenjohtajisto") ovat sen puheenjohtaja ja 
neljä varapuheenjohtajaa, jotka valitaan valiokunnan järjestäytymiskokouksessa 
kunkin vaalikauden alussa ja puolivälissä. Puheenjohtaja johtaa puhetta valiokunnan 
kokouksissa ja käyttää tarvittaessa valiokunnan puolesta puheenvuoron 
täysistunnossa. Hänellä on tärkeä osa valiokunnan esityslistojen laadinnassa ja hän 
toimii valiokunnan edustajana yhteyksissä ulkopuolisiin elimiin. Yksi 
varapuheenjohtajista voi tarvittaessa toimia puheenjohtajan sijaisena.

Ryhmien koordinaattoreilla on erittäin merkittävä asema valiokunnassa. Kukin 
poliittinen ryhmä nimittää eri valiokuntiin edustajakseen koordinaattorin.
Koordinaattorit kokoontuvat laajennetussa puheenjohtajistossa ennen varsinaista 
valiokuntakäsittelyä keskustelemaan valiokunnan esityslistasta ja ratkaisematta 
olevista poliittisista kysymyksistä. Koordinaattorit myös jakavat työt oman ryhmänsä 
jäsenten kesken ja auttavat vahvistamaan ryhmänsä kannan äänestyksissä sekä 
valiokunnassa että täysistunnossa. 

http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/allMembers.do?committee=1233&language=EN


Valiokunnan apuna toimii sihteeristö, jossa on pysyviä virkamiehiä (ks. Liite II).
Sihteeristö organisoi valiokunnan päivittäisen työn, laatii taustaselvityksiä ja 
muistioita etenkin puheenjohtajan pyynnöstä, avustaa jäseniä taustatiedon 
hankinnassa ja mietintöjen laadinnassa sekä hoitaa lainsäädäntätyön suunnittelun 
valiokuntatasolla.

Erillinen sihteeristö avustaa AKT:n ja EU:n yhteistä parlamentaarista 
edustajakokousta ja sen kolmea pysyvää valiokuntaa toimien yhteistyössä vastaavaa 
tehtävää AKT:n sihteeristössä hoitavien kanssa. 

Euroopan parlamentin ulkoasioiden pääosaston toimialayksikkö tarjoaa parlamentin 
puhemiehelle ja parlamentin eri elimille (valiokunnille ja valtuuskunnille, erityisesti 
kehitysyhteistyövaliokunnalle) lisätukea tiedotteiden, taustatietojen, riippumattomien 
ulkoisten asiantuntijoiden kanssa järjestettävien seminaarien ja suullisten selontekojen 
avulla. 

Puheenjohtajille ja esittelijöille toimitetaan pyynnöstä taustatietoja, viiteasiakirjoja ja 
tekstiluonnoksia. Tukea annetaan myös kolmansiin maihin tehtävien 
valtuuskuntavierailujen valmisteluissa ja toteuttamisessa sekä kuulemistilaisuuksien 
valmistelussa. 

Lisäksi toimialayksikkö auttaa tyydyttämään lisätietojen ja analyysien tarvetta 
teettämällä ulkoisia tutkimuksia, joita asiasta vastaavat parlamentin valiokunnat ovat 
pyytäneet (ks. liite V).

Kaikki julkaistut sisäiset tutkimukset ja ulkoisille asiantuntijoille annetut 
toimeksiannot (tutkimukset, tiedotteet ja muistiot) ovat kaikkien Euroopan 
parlamentin jäsenten ja heidän henkilöstönsä luettavissa osoitteessa 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17 . 
Ulkoiset tutkimukset ovat myös yleisön saatavilla osoitteessa 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN .

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN


Tiedote nro 2

Toimivalta ja tehtävät: johdanto

Useimpien muiden parlamenttien tapaan Euroopan parlamentilla on kolme keskeistä 
valtaoikeutta: lainsäädäntövalta, budjettivalta ja valvontavalta. Omaan alaansa 
erikoistuneet 20 pysyvää valiokuntaa selvittävät toimialaansa kuuluvia aiheita ja 
esittävät kantansa laatimalla mietintöjä, joihin yleensä sisällytetään 
päätöslauselmaesityksiä, jotka sitten hyväksytään lopullisesti täysistunnossa.
Päätöslauselmasta tulee Euroopan parlamentin virallinen kanta vasta, kun se on 
hyväksytty lopullisesti täysistunnossa.

Kehitysyhteistyövaliokunta käsittelee unionin suhteita kehitysmaihin. Kehitysmaat 
ovat aina olleet hyvin esillä unionin poliittisella, diplomaattisella ja kauppasuhteita 
koskevalla asialistalla. Valiokunta on sitoutunut voimakkaasti YK:n 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen, ja se pitää näitä parhaana keinona köyhyyden 
poistamiseksi maailmasta.

Kehitysyhteistyövaliokunta on parlamentin tärkein toimija, kun kyseessä on unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan edistäminen, toteuttaminen ja valvonta, erityisesti

a) poliittinen vuoropuhelu kehitysmaiden kanssa sekä kahdenvälisesti että 
kansainvälisissä järjestöissä ja parlamenttien välisillä foorumeilla,

b) kehitysapu ja yhteistyösopimukset kehitysmaiden kanssa,

c) demokraattisten arvojen, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien edistäminen 
kehitysmaissa.

Lisäksi valiokunta on keskeisessä asemassa EU:n ja sen Afrikan, Karibian ja 
Tyynenmeren kumppanivaltioiden (AKT-valtioiden) välisten suhteiden 
kehittämisessä ja lujittamisessa, sillä se seuraa tarkasti AKT:n ja EU:n 
kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimuksen) täytäntöönpanoa sekä erityisesti 
AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työtä.

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf


Tiedote nro 3

EU:n kehitysyhteistyötä koskeva lainsäädäntö

Yksi kehitysyhteistyövaliokunnan, kuten muidenkin valiokuntien, tärkeimmistä 
tehtävistä on sen toimialaan kuuluvan unionin lainsäädännön hyväksyminen. 

Oikeusperusta kehitysyhteistyöpolitiikan alan lainsäädännölle on vahvistettu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208–211 artiklassa, jossa 
määrätään, että kyseisestä lainsäädännöstä päätetään ns. tavallisen 
lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto hyväksyvät lainsäädännön yhdessä komission ehdotuksen perusteella.

Tavallisessa lainsäädäntömenettelyssä säädösehdotus esitetään neuvostolle ja 
parlamentille yhtä aikaa. Säädös voidaan hyväksyä vasta, kun neuvosto ja parlamentti 
ovat päässeet sopimukseen kaikista tarkistuksista. Uusi "unionin lainsäädäntö" on 
hyväksytty vasta tällöin. 
Sopimukseen voidaan päästä ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa käsittelyssä.
Jos sopimusta ei saada aikaan, lainsäädäntöä ei hyväksytä.

Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) on ollut vuodesta 2007 lähtien tärkein säädös, 
jolla säädellään unionin toimintaa kehitysyhteistyön alalla.

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä on monia erilaisia ohjelmia, jotka jakautuvat 
kahteen laajaan luokkaan:

Parlamentin lainsäädäntätyö on järjestetty seuraavasti:

– Komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen parlamentille. Nk. asiasta vastaavalle 
valiokunnalle annetaan tehtäväksi laatia mietintö, ja se nimittää esittelijän (eli 
valiokunnan jäsenen, jolle annetaan tehtäväksi laatia valiokunnan mietintö). Yhtä tai 
useampaa valiokuntaa voidaan pyytää antamaan lausunto vastaavalla valiokunnalle.

– Vastaava valiokunta käsittelee esittelijän laatiman mietintöluonnoksen ja muiden 
parlamentin jäsenten siihen esittämät tarkistukset sekä muiden valiokuntien antamat 
lausunnot ja äänestää lopullisen mietinnön hyväksymisestä.

– Poliittiset ryhmät käsittelevät mietinnön ja päättävät, olisiko täysistunnossa 
esitettävä muita tarkistuksia.

– Lopuksi mietintöön sisällytetystä päätöslauselmasta keskustellaan täysistunnossa. 
Jos päätöslauselma hyväksytään täysistunnossa, siitä tulee Euroopan parlamentin 
kanta. Yleensä päätöslauselmassa ehdotetaan muutoksia komission ehdotukseen; 
muutosehdotukset ovat tarkistusten muodossa.



Teemakohtaisiin ohjelmiin kuuluvat kehitysyhteistyön tietyillä aloilla toteutettavat 
toimet, joista voidaan mainita yhteisrahoitusoperaatiot eurooppalaisten 
kansalaisjärjestöjen kanssa, sosiaalialoille, esimerkiksi terveydenhoitoon ja 
koulutukseen, myönnettävä apu, ympäristöalan toimet sekä energiaa ja 
elintarviketurvaa koskevat toimet. Ohjelmat pannaan täytäntöön temaattisilla 
strategia-asiakirjoilla, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin demokraattisen 
valvonnan piiriin.

Maantieteelliset ohjelmat kattavat tiettyjen maailman valtioiden ja alueiden – Aasian, 
Latinalaisen Amerikan, Lähi-idän ja Etelä-Afrikan – kanssa toteutettavat 
kehitysyhteistyötoimet. Ohjelmat pannaan täytäntöön maakohtaisilla strategia-
asiakirjoilla ja alueellisilla strategia-asiakirjoilla, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin demokraattisen valvonnan piiriin.

Koska kehitysyhteistyön rahoitusvälineen voimassaoloaika päättyy joulukuussa 2013, 
komissio esitti joulukuussa 2011 ehdotuksen uudeksi välineeksi. Parlamentin ja 
neuvoston on vielä keskusteltava välineestä ja hyväksyttävä se.

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen maantieteellisiä ohjelmia ei sovelleta 78:aan 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioon, jotka kuuluvat AKT-valtioiden ryhmään.
AKT-valtioiden kanssa tehtävä yhteistyö perustuu yhteisön rakenteen ulkopuolisiin 
välineisiin, erityisesti unionin jäsenvaltioiden ja asianomaisten kehitysmaiden (ks. 
erillinen tiedote) välillä tehtyyn Cotonoun sopimukseen, ja se rahoitetaan hallitusten 
välisestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR).

Cotonoun sopimus on primaarilainsäädäntöä ja näin osa sääntelykehystä. Sopimus, 
samoin kuin kaikki siihen myöhemmin tehtävät tarkistukset, edellyttää Euroopan 
parlamentin hyväksyntää (hyväksyntämenettely). Parlamentti ei osallistu 
sopimusneuvotteluihin, mutta se voi ilmaista kantansa päätöslauselmissa. 

Parlamentti strategia-asiakirjojen ja täytäntöönpanon valvojana

Aina siitä lähtien, kun kehitysyhteistyön rahoitusväline hyväksyttiin, parlamentti on 
valvonut tiukasti strategia-asiakirjoja, joilla ohjataan kehitysyhteistyötä koskevan 
unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanosäädöksistä annetussa 
asetuksessa (josta käytetään joskus nimitystä "komitologia-asetus")1 säädetään, että 
parlamentti voi täysistunnossa hyväksyttävässä päätöslauselmassa ilmoittaa 
tapauksista, joissa vaikuttaa siltä, että komissio on ylittänyt sille lainsäädännössä 
siirretyn toimivallan. Lisäksi komission kanssa on otettu käyttöön demokraattista 
valvontaa koskeva vuoropuhelu, joka antaa parlamentille mahdollisuuden esittää 
huomautuksia kaikista strategia-asiakirjoihin liittyvistä poliittisista ja oikeudellisista 
kysymyksistä.

Tämän valvontavallan lisäksi parlamentilla on tietysti myös mahdollisuus nostaa 
kanne unionin tuomioistuimessa sellaisen päätöksen kumoamiseksi, joka vaikuttaa 
ylittävän komissiolle siirretyn toimivallan.
                                               
1 1 joulukuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean 
hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (PE-CONS 
00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))



Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien parlamentti on pyytänyt entistä 
lujempaa valvontavaltaa. Parlamentti on perustellut tätä sillä, että ohjelma-asiakirjat 
voidaan katsoa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisiksi "delegoiduiksi 
säädöksiksi", mikä antaa parlamentille veto-oikeuden päätöksentekoprosessissa.
Tähän mennessä asiasta ei ole päästy yksimielisyyteen neuvoston kanssa, joten 
parlamentti ei vielä voi käyttää veto-oikeutta.



Tiedote nro 4

Budjetti- ja valvontavalta

Kehitysyhteistyövaliokunnan toimialaan kuuluu myös se, että se valvoo unionin 
yleistä talousarviota ja antaa siihen oman panoksensa esittämällä tarkistuksia niihin 
budjettikohtiin, jotka koskevat kehitysmaita. Lissabonin sopimuksessa vahvistetun 
talousarviomenettelyn mukaisesti parlamentti ja neuvosto päättävät yhdessä kaikista 
menoista, myös kehitysyhteistyön budjettikohdista. Parlamentissa 
kehitysyhteistyövaliokunta vastaa niistä talousarvion kohdista, jotka liittyvät 
kehitysyhteistyöhön ja suhteisiin AKT-valtioihin (osasto 21) sekä humanitaariseen 
apuun (osasto 23). Kehitysyhteistyövaliokunta vastaa myös budjettikohdista, jotka 
koskevat Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa samoin kuin Välimeren aluetta sekä 
ihmisoikeuksia ja kehitysyhteistyötä (osasto 19). Se valvoo talousarviota siltä osin 
kuin on kyse kaupasta kehitysmaiden kanssa (osasto 20) ja – viimeisimpänä vaan ei 
vähäisimpänä tehtävänä – tutkii tarkkaan niiden komission yksiköiden hallinnollisen 
talousarvion, jotka käsittelevät kehitysyhteistyötä. 

Kehitysyhteistyövaliokunnan osalta talousarviomenettely alkaa joka vuosi keväällä, 
kun valiokunta hyväksyy kantansa komission vuotuiseen toimintastrategiaan.
Valiokunta on mukana valmistelemassa parlamentin kantaa neuvoston ja komission 
kanssa käytävissä neuvotteluissa koko talousarviomenettelyn ajan. Syyskuussa 
valiokunta äänestää tarkistuksistaan, joita se esittää seuraavan varainhoitovuoden 
talousarviota koskevaan neuvoston kantaan. Jäsenet, erityisesti talousarvion esittelijä, 
neuvottelevat kehitysyhteistyövaliokunnan tarkistuksista budjettivaliokunnan kanssa 
sekä parlamentin poliittisissa ryhmissä. Parlamentin kanta vahvistetaan täysistunnossa 
lokakuussa. Neuvottelut jatkuvat osana parlamentin ja neuvoston välistä 
sovittelumenettelyä, kunnes saadaan aikaan yhteinen sopimus, jonka molemmat 
toimielimet hyväksyvät. Parlamentissa tämä tapahtuu niin, että talousarviota koskevan 
sopimuksen tekstistä äänestetään täysistunnossa vuoden lopussa. Menettely päättyy, 
kun parlamentin puhemies allekirjoittaa sopimuksen.

Seuraavan vuoden aikana valiokunta seuraa esittelijänsä johdolla sitä, miten komissio 
toteuttaa talousarviota, ja varmistaa, että määrärahat maksetaan parlamentin kanssa 
sovitulla tavalla. 

Vuotuisessa vastuuvapausmenettelyssä parlamentti tarkastelee, miten komissio 
toteutti talousarviota edellisenä varainhoitovuotena. Tutkittuaan komission 
tilinpäätöksen, rahoitusselvityksen sekä kertomuksen saavutetuista tuloksista samoin 
kuin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen parlamentti myöntää komissiolle 
vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta tai kieltäytyy myöntämästä sitä.
Vastuuvapausmenettely kattaa myös Euroopan kehitysrahaston toteuttamisen (rahasto 
on unionin jäsenvaltioiden suoraan rahoittama, ja siitä katetaan AKT:n ja EU:n 
Cotonoun kumppanuussopimuksesta johtuvat menot ja sen toteuttamisesta vastaa 
komissio – ks. tiedote nro 3). Vastuuvapausmenettelystä vastaa budjettivaliokunta.
Lainsäädäntövaliokunnat, myös kehitysyhteistyövaliokunta, antavat lausuntoja.

EU:n vuonna 2010 antaman kehitysavun (eli komission maksaman virallisen 
kehitysavun) määrä oli 9,8 miljardia euroa. Eniten apua annettiin koulutukseen, 



terveydenhoitoon, hallintoon ja muihin sosiaalisiin infrastruktuureihin (35 prosenttia), 
liikenteeseen, viestintään, energiaan ja muihin infrastruktuureihin (12 prosenttia) sekä 
humanitaariseen apuun (13 prosenttia).

Hieman alle puolet kehitysavun kokonaismäärästä rahoitetaan EU:n talousarviosta.
Toinen puolisko rahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta. Vaikka valiokunta valvoo 
Euroopan kehitysrahastoa (myös vastuuvapausmenettelyssä), Euroopan parlamentti ei 
ole toimivaltainen vaikuttamaan EKR:stä myönnettävään rahoitukseen, sillä 
jäsenvaltiot rahoittavat rahaston suoraan, eikä se kuulu unionin talousarvioon. 

Talousarviosta myönnettävien määrärahojen osalta kehitysyhteistyövaliokunnan 
jäsenet vaikuttivat omalta osaltaan aktiivisesti unionin vuosien 2007–2013 
monivuotiseen rahoituskehykseen, jossa vahvistetaan menojen enimmäismäärät 
kullekin menoluokalle seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi. 

Valvontavalta

Yksi Euroopan parlamentin ja sen pysyvien valiokuntien erittäin tärkeistä tehtävistä 
on valvoa toimeenpanovallan käyttäjää, eli komissiota samoin kuin Euroopan unionin 
neuvoston ja Euroopan keskuspankin työn tiettyjä näkökohtia.

Tämän tehtävän hoitamiseksi valiokunnilla on käytössään eri välineitä:

– Komission jäsenten kuulemiset: Kunkin komission virkakauden alussa 
Euroopan parlamentti kuulee komission jäsenehdokkaita, ennen kuin se 
hyväksyy koko komission täysistunnossa. Parlamentin jäsenillä on 
kuulemisissa mahdollisuus kysyä komission jäsenehdokkailta heidän tulevasta 
roolistaan, ohjelmastaan, unionin asioita koskevasta näkemyksestään jne. 
Kuulemisten jälkeen valiokunnat hyväksyvät kantansa kunkin ehdokkaan 
soveltuvuudesta. Alkuvuodesta 2010 kehitysyhteistyövaliokunta kuuli kahta 
komission jäsenehdokasta, Andris Piebalgsia ja Kristalina Georgievaa, jotka 
olivat ehdolla kehitysyhteistyöstä sekä humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaaviksi komission jäseniksi. Georgieva oli toinen 
ehdokas humanitaarisesta avusta ja pelastuspalvelusta vastaavaksi komission 
jäseneksi, sillä valiokunta ei kelpuuttanut ensimmäistä ehdokasta.

– Kokoukset neuvoston puheenjohtajan kanssa: Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton kutsutaan kerran 
vuodessa valiokuntaan ulkoasioiden neuvoston – joka käsittelee myös 
kehitysyhteistyötä koskevia aiheita – puheenjohtajan ominaisuudessa. Lisäksi 
neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan jäsenvaltion toimivaltainen 
ministeri kutsutaan puhumaan valiokunnalle tietyistä aiheista, esimerkiksi 
humanitaarisesta avusta. 

– Kokoukset komission jäsenten kanssa: Kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta 
avusta vastaavat kaksi komission jäsentä ovat säännöllisiä vieraita 
valiokunnan kokouksissa.

– Neuvostolle ja komissiolle esitettävät kysymykset: Parlamentin jäsenet voivat 
esittää kysymyksiä neuvostolle ja komissiolle sekä täysistunnoissa että 
valiokunnan kokouksissa.



– Asiantuntijoiden kuulemiset: Valiokunta järjestää säännöllisesti julkisia 
kuulemistilaisuuksia, joiden aiheet liittyvät usein käsiteltävänä olevien 
mietintöjen aiheisiin (ks. liite IV). 

Tiedote nro 5

Demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen

Kehitysyhteistyövaliokunta on yksi niistä kolmesta Euroopan parlamentin 
valiokunnasta, jotka käsittelevät ulkosuhteita. Kaksi muuta ovat ulkoasiainvaliokunta 
ja kansainvälisen kaupan valiokunta.

Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2006 ulkoisen toiminnan välineisiin 
kuuluvan "demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalainen rahoitusvälineen". 
Kyseisellä välineellä pyritään erityisesti parantamaan ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamista, edistämään ja vakauttamaan demokratiaa, 
lujittamaan ihmisoikeuksien alalla toimivia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä sekä 
lisäämään vaaliprosessien luotettavuutta. 

Keskustelut ja päätöslauselmat ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion 
periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista

Poliittiset ryhmät pyytävät Euroopan parlamentin puhemieheltä säännöllisesti 
keskusteluja ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden 
loukkauksia koskevista kiireellisistä tapauksista. Nämä keskustelut käydään 
Strasbourgin täysistuntoviikon torstaina iltapäivällä. Yleensä käydään kolme 
keskustelua kolmesta eri tapauksesta, joissa ihmisoikeuksia loukataan. Näistä 
annettavista päätöslauselmaesityksistä äänestetään välittömästi keskustelujen jälkeen.

Valtuuskunnat ja vaalitarkkailumatkat

Kehitysyhteistyövaliokunta voi lähettää omia valtuuskuntiaan sille tärkeisiin 
paikkoihin. Valtuuskuntia voidaan lähettää eri maihin – jotka yleensä liittyvät 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja humanitaarista apua koskevaan valiokunnan työhön.
Valiokunnan jäsenet osallistuvat välillä kehitysmaihin lähetettäviin tilapäisiin 
Euroopan parlamentin valtuuskuntiin, jotka yleensä osallistuvat kansainvälisiin 
konferensseihin tai tarkkailevat vaaleja. Tilapäiset valtuuskunnat raportoivat 
matkoistaan asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle.

Vaalitarkkailuvaltuuskunnat edistävät omalta osaltaan aktiivisesti kehitysmaiden ja 
muiden maiden demokratiakehitystä. Kansainvälisen vaalitarkkailun arvostus ja 
merkitys demokraattisten järjestelmien syntymisen ja vakauttamisen tukemisessa on 
kasvanut jatkuvasti. 

Euroopan parlamentin lähettämät valtuuskunnat, jotka ovat usein antaneet 
huomattavan panoksen kansainvälisten vaalitarkkailijoiden tekemään työhön, 
työskentelevät tiiviissä yhteistyössä EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien kanssa.
Silloin, kun perustetaan yhteisiä kansainvälisiä valtuuskuntia Etyjin/ODIHR:n ja 
Euroopan neuvoston kanssa, parlamentin jäsenten arvostettu asema ja poliittinen 
kokemus täydentävät vaaliasiantuntijoiden tarkkailuvalmiuksia pitkällä aikavälillä.



Vuosina 2010 ja 2011 kehitysyhteistyöva l iokun ta  osallistui aktiivisesti 
vaalitarkkailuun muun muassa Kongossa, Nicaraguassa, Tansaniassa, Togossa ja 
Ugandassa.

Saharov-palkinto ja Saharov-palkintoverkosto

Nämä ovat kaksi konkreettista välinettä, joilla Euroopan parlamentti edistää 
ihmisoikeuksien puolustamista maailmassa.

Saharov-palkinto: Euroopan parlamentti perusti mielipiteenvapauden Saharov-
palkinnon joulukuussa 1985. Kuuluisa venäläinen toisinajattelija Andrei Saharov oli 
tuolloin vielä sisäisessä maanpaossa Gorkissa, jonne silloisen Neuvostoliiton 
viranomaiset olivat hänet lähettäneet. Saharov-palkinto myönnetään vuosittain 
tunnustuksena ihmisoikeuksien, demokratian ja ilmaisunvapauden puolustamiseen 
liittyvästä teosta tai saavutuksesta. Se on arvostettu palkinto, joka annetaan 
suvaitsemattomuutta, fanatismia ja sortoa vastaan taisteleville poikkeuksellisille 
henkilöille tai järjestöille taikka ihmisryhmille (kuten "arabikevättä" edustaneille 
useille palkinnonsaajille, joille palkinto myönnettiin vuonna 2011).

Saharov-palkintoprosessia, joka huipentuu joulukuussa Strasbourgissa järjestettävään 
viralliseen palkintoseremoniaan, hallinnoivat yhdessä ihmisoikeuksien alivaliokunta, 
joka on johtavassa roolissa, sekä ulkoasiainvaliokunta ja kehitysyhteistyövaliokunta.

Saharov-palkintoverkosto: Euroopan parlamentti perusti Saharov-palkintoverkoston 
vuonna 2011 lisäämään parlamentin maailmanlaajuista näkyvyyttä ihmisoikeuksien ja 
ilmaisunvapauden alalla. Saharov-palkintoverkoston tavoitteena on koota yhteen 
Saharov-palkinnon aikaisempia ja nykyisiä saajia sekä ihmisoikeusaktivisteja 
kaikkialta maailmasta ja auttaa heitä kehittämään toimiva verkosto. Brysselissä 
järjestettiin Saharov-palkintoverkoston puitteissa marraskuussa 2011 korkean tason 
ihmisoikeuskonferenssi.



Tiedote nro 6

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous syntyi yhteisestä tahdosta 
tuoda yhteen Euroopan yhteisön vaaleilla valitut edustajat, eli Euroopan parlamentin 
jäsenet, ja Cotonoun sopimuksen allekirjoittaneiden Afrikan, Karibian ja 
Tyynenmeren valtioiden vaaleilla valitut edustajat. 
Kyseessä on ainutlaatuinen toimielin koko maailmassa. AKT:n ja EU:n yhteinen 
parlamentaarinen edustajakokous on ainut kansainvälinen edustajakokous, johon eri 
maiden edustajat kokoontuvat säännöllisesti pyrkimyksenään edistää pohjoisen ja 
etelän keskinäistä riippuvuutta. 

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous on demokraattinen 
parlamentaarinen toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja puolustaa 
demokraattisia prosesseja, jotta voidaan taata kaikkien oikeus valita omat 
kehitystavoitteensa ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Yhteinen parlamentaarinen edustajakokous perustettiin Cotonoun sopimuksella 
(17 artikla), jonka mukaan sen tehtävänä on:

"– edistää demokratiakehitystä vuoropuhelun ja kuulemisen kautta,
– lisätä Euroopan unionin ja AKT-valtioiden kansojen keskinäistä ymmärrystä sekä 

yleistä tietoisuutta kehitysasioista,
– keskustella kehitykseen ja AKT–EU-kumppanuuteen liittyvistä kysymyksistä,
– antaa päätöslauselmia sekä suosituksia ministerineuvostolle tämän sopimuksen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. "

Edustajakokouksella on myös ainutlaatuinen tehtävä muiden toimielinten 
parlamentaarisena valvojana, kun kaikkien täysistuntojen yhteydessä pidetään 
virallinen kyselytunti kysymysten esittämiseksi Euroopan komissiolle sekä AKT:n ja 
EU:n ministerineuvostoille. Lisäksi Euroopan komission on raportoitava 
edustajakokoukselle toimista, joihin se on ryhtynyt edustajakokouksen aiempien 
päätöslauselmien jälkeen.
Yhteinen parlamentaarinen edustajakokous on saanut myös merkittävää 
valvontavaltaa asiakirjoihin, joilla EU:n kehitysyhteistyöpolitiikka pannaan 
täytäntöön (näitä ovat maakohtaiset, aluekohtaiset ja temaattiset strategia-asiakirjat) 
AKT-alueiden ja -valtioiden osalta. Näin varmistetaan, että AKT-valtioiden 
parlamenteissa nykyisestä ja kaavaillusta EKR:n rahoituksesta käytävä keskustelu ja 
sen analysointi on asianmukaista.

Kokoonpano ja toiminta

Kaikkiaan 78 AKT-valtion edustajien olisi oltava parlamenttien jäseniä tai kunkin 
AKT-valtion parlamentin nimeämiä edustajia. Edustajat, jotka eivät ole parlamenttien 
jäseniä, on akkreditoitava aina istunnon alussa. 



AKT-valtioiden edustajat tapaavat vastaavia tehtäviä hoitavat Euroopan parlamentin 
jäsenet viikon kestävässä täysistunnossa kaksi kertaa vuodessa, kerran jossakin 
AKT-valtiossa ja kerran neuvoston puheenjohtajana toimivassa unionin 
jäsenvaltiossa. Edustajakokousta hallinnoidaan noudattaen yhteisiä demokraattisia 
sääntöjä, jotka on vahvistettu yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 
työjärjestyksessä. 

Edustajakokouksen työtä johtavat sen valitsemat kaksi yhteispuheenjohtajaa: näistä 
toinen tulee AKT-valtiosta ja toinen EU:sta. Edustajakokouksen valitsemat 
kaksikymmentäneljä varapuheenjohtajaa (joista 12 tulee unionista ja 
12 AKT-valtioista) muodostavat työvaliokunnan yhdessä kahden 
yhteispuheenjohtajan kanssa. Työvaliokunta kokoontuu tavallisesti neljä kertaa 
vuodessa, jotta voidaan taata edustajakokouksen työn jatkuvuus ja valmistella uusia 
aloitteita, joilla pyritään erityisesti lujittamaan ja parantamaan yhteistyötä. 
Työvaliokunta käsittelee ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä ja hyväksyy kantoja 
ihmisoikeustapauksiin. Lisäksi yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 
työvaliokunta lähettää tiedonhankintavaltuuskuntia AKT- ja EU-valtioihin, julkaisee 
raportteja ja järjestää vaalitarkkailuvaltuuskuntia.

Edustajakokouksen kolme pysyvää valiokuntaa asetettiin vuonna 2003. Valiokunnat 
laativat oleellisia ehdotuksia, joista yhteinen parlamentaarinen edustajakokous sitten 
äänestää. Pysyvät valiokunnat ovat seuraavat:

• poliittisten asioiden valiokunta
• taloudellisen kehityksen, rahoituksen ja kaupan valiokunta
• sosiaali- ja ympäristöasioiden valiokunta.

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous alkoi pitää alueellisia 
kokouksia vuonna 2008. Vuonna 2010 edustajakokous piti Seychelleillä alueellisen 
kokouksen Itä-Afrikan aluetta varten ja vuonna 2011 Kamerunissa Keski-Afrikan 
aluetta varten. Alueellisissa kokouksissa käsitellään käynnissä olevia neuvotteluja 
talouskumppanuussopimuksista, joilla säännellään EU:n kauppaa kyseisellä alueella, 
sekä keskustellaan alueen ja EU:n valtioiden yhteistä etua koskevista aiheista. 

Yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen aloitteet

Yhteinen parlamentaarinen edustajakokous on osallistunut aktiivisesti toisiaan 
seuraavien AKT:n ja EU:n yleissopimusten täytäntöönpanoon ja lujittamiseen, ja se 
on esittänyt useita ehdotuksia eri aloilla: 

 parlamentaarisen demokratian edistäminen ja parlamenttien aseman 
vahvistaminen AKT-valtioissa, vaalitarkkailu mukaan luettuna; 

 naisten aseman parantaminen kehitysprosessissa erityisesti koulutuksen avulla;

 voimakkaampi sitoutuminen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamiseen 
ja puolustamiseen;

 ympäristöpolitiikan sisällyttäminen kehitysyhteistyöhankkeisiin, erityisesti 
AKT-alueisiin kohdistuvien ilmastonmuutoksen vaikutusten käsittely;



 kaupan edistäminen kehitystä tukevana välineenä erityisesti 
talouskumppanuussopimuksilla Cotonoun sopimuksen mukaisesti;

 yksittäisten yhteisöjen tarpeisiin räätälöidyt maaseudun kehittämishankkeet ja 
pienhankkeet;

 epidemioiden torjunta sekä terveys- ja hygieniapalvelujen parantaminen; 

 vuosittaisen tapaamiset talouselämän edustajien ja työmarkkinaosapuolten 
välillä;

 tiiviimpi yhteistyö kehitysyhteistyön alalla toimivien kansalaisjärjestöjen 
kanssa;

 rakenneuudistuspolitiikkoja noudattaville velkaantuneille maille myönnettävä 
apu, jotta nämä voisivat säilyttää välttämättömät palvelut;

 apumenettelyjen nopeuttaminen sekä pakolaisille ja siirtymään joutuneille 
henkilöille tarkoitettujen määrärahojen lisääminen.

Euroopan parlamentin sihteeristö avustaa EU:n jäseniä yhteisessä parlamentaarisessa 
edustajakokouksessa sekä suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin ja 
Etelä-Afrikkaan vastaavia Euroopan parlamentin valtuuskuntia. 

Lisätietoja saa verkkosivustolta: www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/


Tiedote nro 7

Vuosituhannen kehitystavoitteet, maailmanlaajuinen 
lupauksemme

Vuosituhatjulistus hyväksyttiin syyskuussa 2000, ja sen allekirjoitti 189 johtajaa eri 
puolilta maailmaa, jotka sitoutuivat vapauttamaan kanssaihmisensä " – miehet, naiset 
ja lapset – kurjuudesta ja äärimmäisen köyhyyden aiheuttamista epäinhimillisistä 
oloista" vuoteen 2015 mennessä. Tätä varten vahvistettiin kahdeksan 
vuosituhattavoitetta:

1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen
2. Peruskoulutuksen ulottaminen kaikkiin
3. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten vaikutusvallan lisääminen
4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen
5. Äitiysterveyden parantaminen
6. HI-viruksen/aidsin, malarian ja muiden tautien torjuminen.
7. Ympäristön kestävän kehityksen takaaminen
8. Globaalin kehityskumppanuuden luominen

Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2005 kehitysyhteistyövaliokunnan laatiman 
mietinnön vuosituhattavoitteista. Mietinnössä korostettiin, että köyhyyden 
vähentäminen vuosituhattavoitteet ja vuosituhannen julistus saavuttamalla on 
tunnustettava yksiselitteisesti EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan kaikenkattaviksi 
puitteiksi ja että tämä on otettava selvästi huomioon kaikissa asiaan liittyvissä 
politiikoissa ja säädösehdotuksissa. 

Euroopan parlamentti antoi 15. kesäkuuta 2010 päätöslauselman "kehityksestä kohti 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 2010 pidettävää YK:n korkean tason 
kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi". Päätöslauselmassa vahvistetaan 
useita suosituksia EU:n jäsenvaltioille huippukokousta silmällä pitäen. 
Päätöslauselmassa todettiin, että kaikki kahdeksan vuosituhattavoitetta olivat kaukana 
toteutumisesta, ja pyydettiin jäsenvaltioita hyväksymään kunnianhimoisen ja 
yhtenäisen kannan vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ennen vuoden 2015 
takarajaa.

Vuoden 2010 päätöslauselmassa kehotettiin muun muassa tutkimaan innovatiivisia 
rahoitusmekanismeja, myös ottamaan käyttöön valuutta- ja johdannaiskaupoissa 
veron globaalien julkishyödykkeiden, muun muassa vuosituhattavoitteiden, 
rahoittamiseksi. Lisäksi siinä kehotettiin puuttumaan aktiivisesti veroparatiiseihin ja 
veronkiertoon sekä laittomiin rahavirtoihin ja julkistamaan järjestelmällisesti 
yhtiöiden tekemät voitot ja maksamat verot. Päätöslauselmassa kehotettiin toimimaan 
siirtotyöläisten kotimaihinsa lähettämien rahalähetysten kustannusten laskemiseksi ja 
pyrkimään kehitysmaiden velkataakan keventämiseen muun muassa kehitysmaille 
myönnettävän vuoteen 2015 ulottuvan korottoman velkamoratorion avulla.

Euroopan parlamentti oli aktiivisesti mukana vuoden 2005 Make Poverty History 
-kampanjassa sekä vuosituhattavoitteiden tarkistamista käsitelleessä YK:n 
huippukokouksessa, joka pidettiin New Yorkissa syyskuussa 2010. Parlamentti 
vaikutti myös keskeisesti siihen, että elintarvikerahoitusvälinettä koskeva säädös, eli 



EU:n 1 miljardin euron vastaus elintarvikkeiden hintakriisiin vuonna 2008, saatiin 
hyväksyttyä lähes ennätysajassa. 

Euroopan parlamentin jäsenet ovat jatkuvasti antaneet tunnustusta niille 
jäsenvaltioille, jotka ovat jo saavuttaneet tai ylittäneet kahdeksaan 
vuosituhattavoitteeseen liittyvän tavoitteen antaa 0,7 prosenttia BKTL:stä viralliseen 
kehitysapuun, ja samalla parlamentin jäsenet ovat panneet merkille huolestuttavan 
suuntauksen muissa maissa, joissa avun määrää on vähennetty ja on luovuttu 
aiemmista aikatauluja koskevista lupauksista. 

Unioni kokonaisuudessaan ei saavuttanut välitavoitetta, jonka mukaan kehitysapuun 
olisi annettu 0,56 prosenttia BKTL:stä vuoteen 2010 mennessä, ja sen on vaikea 
saavuttaa 0,7 prosentin tavoite vuoteen 2015 mennessä. Tuloksissa on myös suuria 
eroja jäsenvaltioiden välillä. Tämän vuoksi valiokunta kehottaa säännöllisesti niitä 
jäsenvaltioita, jotka ovat jäljessä tavoitteiden saavuttamisesta, sitoutumaan 
täsmälliseen aikatauluun ja määräaikoihin, jotta 0,7 prosentin tavoite voitaisiin 
saavuttaa vuonna 2015.

Tästä huolimatta valiokunta huomauttaa usein, että emme onnistu puolittamaan 
köyhyyttä ja nälkää vuoteen 2015 mennessä, tarjoamaan maksutonta peruskoulutusta 
kaikille emmekä parantamaan pääsyä terveydenhoitopalveluihin, jos kehitysmaat 
käyttävät jatkossakin neljä kertaa enemmän rahaa lainojen takaisinmaksuun kuin 
peruspalvelujen tarjoamiseen.

Etusijalle vuosituhannen kehitystavoitteiden avainalat terveys ja koulutus

Kehitysyhteistyövaliokunnan toimialaan kuuluvista lukuisista aloista terveys ja 
koulutus ovat saaneet erityisen painoarvon. Köyhyyteen liittyvien sairauksien, kuten 
HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin ja malarian, torjunta on kiireellinen asia kaikkialla 
maailmassa. HI-viruksen/aidsin tuhoisat vaikutukset ovat tekemässä tyhjiksi 
kehitysyhteistyöllä vuosien aikana saatuja hyviä tuloksia. Tämän vuoksi 
kehitysyhteistyövaliokunta kannatti maailmanlaajuisen rahaston perustamista 
kyseisten tautien torjumiseksi ja lisäsi merkittävästi yhteisön rahoitusosuutta siinä. 
Euroopan parlamentin jäsenet ovat toistuvasti korostaneet, että tiedonsaanti- ja 
hoitoonpääsymahdollisuuksien parantaminen auttaisi sekä HI-viruksen/aidsin että 
köyhyyden torjunnassa. He ovat korostaneet, että ennaltaehkäisy ja hoito ovat 
toisistaan riippuvaisia. Jotta tauteja voitaisiin torjua tehokkaasti, on koordinoitava 
yhteistyötä sekä tutkimus- ja terveyspolitiikkaa. Niin ikään kehitysmaiden 
terveydenhoitopalveluja on parannettava. 

Sen lisäksi, että lääkkeet ovat kalliita, moniin tauteihin ei ole asianmukaista hoitoa. 
Tutkimustoiminnasta ainoastaan 10 prosenttia kohdistetaan tauteihin, joiden osuus 
maailman sairauksista on 90 prosenttia. Euroopan parlamentin jäsenet ovat usein 
tähdentäneet, että jos markkinat eivät onnistu tarjoamaan ratkaisuja, olisi edistettävä 
julkista tutkimusta ja etsittävä kannustimia, joilla rohkaistaan yksityistä sektoria 
investoimaan näille aloille. Jäsenet vaativat myös, että keskeisten lääkkeiden on 
oltava edullisempia, mikä merkitsisi lääkkeiden valmistamista paikallisesti, ja 
korostivat WTO-maiden oikeutta käyttää TRIPS-sopimuksen mahdollistamaa 



joustovaraa kansanterveyden turvaamiseksi ja lääkkeiden saatavuuden 
varmistamiseksi kaikille. 

Lisääntymisterveys, joka on perustavaa laatua oleva ja samalla erittäin arkaluontoinen 
asia, oli vahvasti esillä edellisellä vaalikaudella. Myös vammat ja laiminlyödyt 
sairaudet ovat Euroopan parlamentin jäsenten erityisen huomion kohteena. 

Euroopan parlamentin jäsenet uskovat, että köyhyyttä voidaan vähentää vain, jos 
useammat ihmiset pääsevät asianmukaisen koulutuksen piiriin. 
Kehitysyhteistyövaliokunta on säännöllisesti painottanut peruskoulutuksen merkitystä 
ja kehottanut pyrkimään kaikin tavoin siihen, että peruskoulutuksen järjestämistä 
kaikille koskeva vuosituhannen kehitystavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2015 
mennessä. Nykyään 113 miljoonaa lasta, joista suurin osa on tyttöjä, ei käy koulua, ja 
kehitysmaissa 860 miljoonaa ihmistä ei osaa lukea. 



Tiedote nro 8

1. Humanitaarinen apu

Humanitaarinen apu tarkoittaa apua, jolla on tarkoitus pelastaa ihmishenkiä, helpottaa 
kärsimystä sekä säilyttää ihmisarvo ja suojata sitä hätätilanteissa ja niiden jälkeen. 
Siksi se erotetaan kehitysavusta, jonka avulla pyritään puuttumaan sellaisiin taustalla 
vaikuttaviin sosioekonomisiin tekijöihin, jotka ovat saattaneet johtaa kriisiin. Tehokas 
humanitaarinen apu perustuu seuraaviin perusperiaatteisiin: puolueettomuus, 
syrjimättömyys, riippumattomuus ja tasapuolisuus. EU:ssa humanitaarinen apu on 
määritelty seuraavasti:

Yhteisön humanitaariseen apuun kuuluvat luonnonmullistusten, ihmisten 
aiheuttamien tapahtumien kuten sotien ja selkkausten tai luonnonmullistuksiin 
verrattavissa olevien tai ihmisten aiheuttamien poikkeuksellisten tilanteiden ja 
olosuhteiden kohteiksi joutuneiden kolmansien maiden erityisesti vaaralle kaikkein 
alttiimpien väestöjen, ensisijaisesti kehitysmaiden väestöjen hyväksi suunnatut 
puolueettomat avustus- ja suojelutoimet, ja apua jatketaan sen ajan, että eri tilanteista 
johtuvista humanitaarisista tarpeista voidaan huolehtia1.

Humanitaarista apua voidaan antaa monella tavalla – toimittamalla rahoitusta, 
tarvikkeita tai henkilöstöä – ja sitä saadaan eri lähteistä: hallituksilta, 
kansalaisjärjestöiltä, YK:n virastoilta, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 
kansainväliseltä liikkeeltä, paikallisilta yhteisöiltä, julkisista lahjoituksista sekä 
maahanmuuttajien yhteisöjen rahalähetyksistä.

Yhdessä 27:n jäsenvaltionsa kanssa toimiva Euroopan unioni on maailman johtava 
humanitaarisen avun antaja, ja se antaa noin puolet koko maailman hätäavusta 
ihmisen aiheuttamien ja luonnonmullistusten uhreille. Yksittäisten EU:n 
jäsenvaltioiden hallinnoimien ohjelmien lisäksi humanitaarista apua rahoitetaan myös 
EU:n talousarviosta, ja sen hallinnosta vastaa vuonna 1992 perustettu Euroopan 
komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO).

Vuonna 2011 unioni antoi humanitaarista apua ja pelastuspalveluapua yhteensä 
1,2 miljardia euroa.2 Osa määrästä oli humanitaarista apua, jota annettiin arviolta 
117 miljoonalle ihmiselle 91:ssä unionin ulkopuolisessa maassa, ja osa 
pelastuspalvelumekanismista myönnettävää apua, jota annettiin 18:aan nopean avun 
saamista koskevaan pyyntöön sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Viime vuosina avuntarve on ylittänyt käytettävissä olevat resurssit, mikä on johtunut 
humanitaaristen kriisien ja katastrofien määrän ja laajuuden sekä haavoittuvuuden 
lisääntymisestä. Humanitaarisen avun alkuperäistä 853 miljoonan euron talousarviota 
täydennettiin vuonna 2011 useaan kertaan vastauksena uusiin kriiseihin ja 
luonnonmullistuksiin, joita vuoden aikana tapahtui. Lisärahoitus saatiin tekemällä 
määrärahasiirtoja unionin hätäapuvarauksesta, käyttämällä kymmenettä Euroopan 
                                               
1 Humanitaarisesta avusta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96 1 artikla.
2 Tämän osion luvut perustuvat kertomukseen Euroopan unionin humanitaarisen avun ja 
pelastuspalvelualan politiikoista ja niiden täytäntöönpanosta vuonna 2011 (COM(2012)0489).



kehitysrahastoa, joka on varattu humanitaariseen apuun Afrikan, Karibian ja 
Tyynenmeren valtioissa, Efta-valtioiden rahoitusosuuksilla sekä tekemällä 
määrärahasiirtoja EU:n talousarvion ulkoisen tuen otsakkeen (otsake 4) muista 
budjettikohdista.

Kaikesta unionin vuonna 2011 myöntämästä rahoituksesta arviolta 42 prosenttia
käytettiin pitkittyneisiin kriiseihin, 38 prosenttia luonnonkatastrofeihin ja 
20 prosenttia kertaluonteisiin kriiseihin ja operaatioihin. Noin puolet rahoituksesta 
käytettiin elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen liittyviin toimenpiteisiin. Terveys, johon 
kuuluu myös psykologinen tuki (12 prosenttia), sekä vesi- ja viemärihuolto 
(14 prosenttia) olivat muita keskeisiä toimintalohkoja.

Euroopan komission rahoittamat humanitaariset operaatiot pannaan täytäntöön 
lähestulkoon 200 avustusjärjestön voimin. Kansalaisjärjestöt toteuttivat puolet 
(50 prosenttia) vuoden 2011 rahoituksesta, YK:n eri virastot noin kolmanneksen 
(36 prosenttia) ja muut kansainväliset järjestöt loput (14 prosenttia). Komission 
suhteita kansalaisjärjestöihin hallinnoidaan kumppanuuspuitesopimuksilla; suhteita 
YK:n elimiin taas taloudellisella ja hallinnollisella puitesopimuksella. Saadakseen 
rahoitusta humanitaarisiin toimiin kumppanijärjestöt esittävät rahoitusehdotuksia, 
joita arvioidaan niiden teknisten ansioiden sekä kartoitettujen tarpeiden perusteella.

Lissabonin sopimuksessa humanitaariselle avulle on annettu uusi oikeusperusta1, ja 
siinä vahvistetaan EU:n periaatteellinen sitoutuminen humanitaariseen apuun sekä 
määrätään yksiselitteisesti, että unionin ja jäsenvaltioiden toimet täydentävät ja 
tukevat toisiaan. 

Tähän toimintalohkoon sovellettava tärkein rahoitusväline on humanitaarista apua 
koskeva asetus2, joka jätettiin ennalleen, kun EU:n rahoitusta koskeva muu 
lainsäädäntö uusittiin valmisteltaessa monivuotista rahoituskehystä 
vuosiksi 2007-2013. Tähän välineeseen osoitetaan 5,6 miljardia euroa vuosina 
2007-2013. Humanitaarisen avun vuotuista talousarviota nostetaan säännöllisesti 
uusien kriisien tai luonnonmullistusten sattuessa. Tämä tehdään ottamalla käyttöön 
hätäapuvarauksen määrärahoja, hyödyntämällä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 
valtioihin kohdistuvaan humanitaariseen apuun varattuja Euroopan kehitysrahaston 
määrärahoja tai siirtämällä määrärahoja muista budjettikohdista.

Kehitysmaille myönnettävän humanitaarisen avun on perinteisesti katsottu kuuluvan 
kehitysyhteistyövaliokunnan toimialaan. Kehitysyhteistyövaliokunnan päätehtävä on 
seurata yhteisön humanitaarisen avun toimittamista perille, varmistaa, että 
varainhoitoa koskevat säännökset vastaavat humanitaarisia tarpeita, pyytää 
budjettivaliokuntaa antamaan lupa käyttää tarvittaessa vararahastoja ja ohjata 
Euroopan parlamentin kantaa humanitaarisen avun asemasta ja välineistä käytävässä 
kansainvälisessä keskustelussa. Näiden tehtävien hoitamiseksi 
kehitysyhteistyövaliokunta nimittää joka toinen vuosi humanitaarisesta avusta 
vastaavan pysyvän esittelijän.

                                               
1 Komission humanitaarista apua koskevat toimet perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen viidennen osan kolmanteen osastoon, jossa käsitellään yhteistyötä kolmansien maiden 
kanssa ja humanitaarista apua (SEUT:n 214 artikla). 
2 Neuvoston asetus (EY) 1257/96, EYVL 163, 2.7.1996, s. 1.



Humanitaarista apua koskeva eurooppalainen konsensus on tärkeä asiakirja, jonka 
Euroopan parlamentin puhemies sekä komission ja neuvoston puheenjohtajat 
allekirjoittivat vuonna 2007. Asiakirjassa määritetään unionin antamaa humanitaarista 
apua koskevat yhteiset näkemykset, poliittiset tavoitteet ja yhteiset periaatteet. 
Konsensuksella pyritään parantamaan avun johdonmukaisuutta, joustavuutta, 
tehokkuutta ja ammattimaisuutta sovittamalla toimet paremmin yhteen unionin tasolla 
ja vahvistamalla yhteyksiä kansainvälisiin kumppaneihin. 
Kehitysyhteistyövaliokunnan laatima valiokunta-aloitteiden mietintö oli 
myötävaikuttanut ratkaisevasti tämän merkittävän EU:n laajuisen konsensuksen 
aikaansaamiseen. Parlamentille konsensuksen hyväksyminen ei ollut tavoite sinänsä, 
vaan pikemminkin alku prosessille, joka tehostaa EU:n antamaa humanitaarista apua 
ja laajentaa sen soveltamisalaa niin, että siihen kuuluu myös katastrofiriskien 
ennaltaehkäisy ja kriisien jälkeinen jälleenrakennus.
Humanitaarinen apu on kehityksen edellytys katastrofien ja konfliktien yhteydessä. Se 
on kuitenkin sisällytettävä myös pitkän aikavälin strategiaan. Afrikan sarven 
krooninen elintarvikepula on tuonut selvästi esiin tarpeen kohdistaa toimet 
kestävyyden parantamiseen, paikallisväestön selviytymisvalmiuksien lisäämiseen 
sekä pitkän aikavälin kansallisten strategioiden laatimiseen toistuvien humanitaaristen 
katastrofien välttämiseksi. Käsitteen "hätäavun, kunnostustoimien ja 
kehitysyhteistyön niveltäminen" avulla pyritään tarttumaan harmaaseen alueeseen 
humanitaarisen avun ja pitkäaikaisen kehityksen välillä. Kehitysyhteistyövaliokunta 
on kannattanut voimakkaasti sitä, että tätä humanitaaristen toimien ja 
kehitysyhteistyön välistä eroa olisi kavennettava.
EU:n katastrofivalmiudet eivät rajoitu pelkästään humanitaariseen apuun, vaan apua 
annetaan myös jäsenvaltioiden pelastuspalveluresursseja käyttämällä. Kaikki 27 EU:n 
jäsenvaltiota ovat mukana unionin pelastuspalvelumekanismissa, kuten myös Kroatia, 
entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Liechtenstein ja Norja. Ne 
yhdistävät resursseja, jotka voidaan antaa katastrofin kohteiksi joutuneiden maiden 
käyttöön. Apu voi olla sitä, että lähetetään materiaaliapua, varustettuja ryhmiä tai 
annetaan käyttöön asiantuntijoita arviointia ja koordinointia varten. EU:n tuki 
edellyttää jäsenvaltioiden voimavaroja, ja jos apua tarvitaan kolmansissa maissa, se 
yleensä toimii rinnan humanitaarisen avun kanssa. 

Mikä tahansa maailman maa voi pyytää apua Euroopan pelastuspalvelumekanismilta. 
Riippuu apua pyytävästä valtiosta, hyväksyykö vai hylkääkö se avuntarjoukset. 
Käytännössä useimmat mukana olevista valtioista tarjoavat apua maksutta 
solidaarisuuden eleenä. Lisäksi komissio voi yhteisrahoittaa enintään 50 prosenttia 
avun kuljetuskustannuksista pelastuspalvelun rahoitusvälineestä. Vuoden 2012 
suunnitelmiin kuului Euroopan hätäapukeskuksen perustaminen. Keskuksen on määrä 
parantaa entisestään EU:n katastrofivalmiuksia.
EU ei ainoastaan vastaa katastrofeihin ja kriiseihin. Katastrofeihin vastaamisen lisäksi 
ymmärretään yhä laajemmin, että on keskityttävä enemmän ennaltaehkäisyyn, 
valmistautumiseen, katastrofiriskin vähentämiseen ja haavoittuvassa asemassa olevien 
yhteisöjen selviytymiskyvyn parantamiseen, jotta nämä selviytyisivät katastrofeista 
paremmin, mikä vähentäisi asianomaiseen väestöön ja heidän elantoihinsa 
kohdistuvia tuhoisia vaikutuksia. Katastrofiriskin vähentämiseen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota, ja niitä 
koskevat näkökohdat on otettu huomioon EU:n humanitaarisen avun operaatioissa.



EU edistää myös kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista. 
Kehitysyhteistyövaliokunta osallistuu monenlaiseen toimintaan humanitaarisen avun 
alalla. Euroopan unionin toisena budjettivallan käyttäjänä Euroopan parlamentti 
korostaa joka vuosi tarvetta lisätä alan rahoitusta hätätilanteita vastaavasti. 
Kehitysyhteistyöval iokunta vaikuttaa komission strategisiin päätöksiin ja 
täytäntöönpanosäännöksiin ja tarkistaa joka vuosi kriittisesti, mitkä humanitaariseen 
apuun liittyvät asiat ovat mukana komission työohjelmassa ja ECHO:n 
toimintastrategiassa seuraavaksi vuodeksi. Komission jäsen Georgieva kutsutaan 
useamman kerran vuodessa keskustelemaan asioista valiokunnan kanssa osana 
jäsenneltyä vuoropuhelua. Kehitysyhteistyövaliokunta järjestää myös säännöllisesti 
humanitaarista apua käsitteleviä julkisia kuulemistilaisuuksia, jotka kokoavat 
merkittäviä edustajia YK:sta, Punaisesta Rististä, Euroopan komissiosta ja 
humanitaarista työtä tekevistä kansalaisjärjestöistä keskustelemaan ajankohtaisista 
humanitaarisista kysymyksistä.



Tiedote nro 9

EU:n kehitysohjelman edistäminen

Kun edistymistä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa tarkasteltiin 
kauden puolivälissä (syyskuussa 2005), tulokset olivat huolestuttavat. Euroopan 
unioni sitoutui vuonna 2005 Euroopan parlamentin painostuksesta tavoitteeseen 
nostaa virallisen kehitysavun osuus BKTL:stä 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. 

Komissio ja unionin jäsenvaltiot sopivat ensimmäistä kertaa aikataulusta 0,7 prosentin 
tavoitteen saavuttamiseksi vähitellen. Aikataulu sisältää sitovia tavoitteita kullekin 
jäsenvaltiolle, joten kehitystä voidaan seurata. 

Kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus

Komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti allekirjoittivat 20. joulukuuta 2005 
asiakirjan, jossa vahvistettiin kehitysyhteistyölle yhteiset tavoitteet ja periaatteet. 
Tämä on kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus. Kyseessä oli
ensimmäinen kerta, kun kolme toimielintä hyväksyivät yhteisen strategisen asiakirjan 
kehityspolitiikasta. Kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus, joka on 
edelleen voimassa, on osoitus Euroopan unionin valmiudesta antaa merkittävä panos 
köyhyyden poistamiseen ja auttaa rakentamaan rauhanomaisempi ja 
oikeudenmukaisempi maailma. Asiakirja ohjaa täydentävyyden hengessä yhteisön ja 
jäsenvaltioiden toimia kehitysyhteistyössä kaikissa kehitysmaissa.

Konsensuksen ensimmäisessä osassa, jonka otsikko on EU:n kehityspoliittinen visio, 
vahvistetaan kehitysyhteistyön yhteiset tavoitteet ja periaatteet: 

– köyhyyden poistaminen ensisijaisena ja yleisenä tavoitteena 
– omistajuuden ja kumppanuuden periaatteet
– politiikkojen johdonmukaisuuden periaate 
– avun määrän lisääminen aikaisempaa tehokkaammin 
– yhteisten arvojen edistäminen, mistä voidaan mainita erityisesti ihmisoikeudet, 

sukupuolten tasa-arvo ja hyvä hallintotapa
– tehokkaan monenvälisen toiminnan ja syvennetyn poliittisen vuoropuhelun edistäminen
– kansalaisyhteiskunnan osallistuminen
– jatkuvat ponnistukset epävakaiden valtioiden välttämiseksi, valmiuksien kehittäminen 

mukaan luettuna
– parlamentaarisen demokratian vahvistaminen. 



Vaikka EU sitoutui lisäämään apumäärärahoja 0,7 prosenttiin BKTL:stä vuoteen 2015 
mennessä, se ei saavuttanut yhteistä välitavoitetta, joka oli 0,56 prosenttia 
vuoteen 2010 mennessä. EU asettaa yhä selvemmin etusijalle vähiten kehittyneille 
sekä keski- ja alhaisen tulotason maille annettavan avun. 

Yksi eurooppalaisen konsensuksen keskeinen näkökohta on kehityspolitiikan 
johdonmukaisuus, joka on avun tuloksellisuuden ytimessä, mutta samalla myös selkeä 
moraalinen periaate: ei ole hyväksyttävää, että muiden EU:n politiikkojen 
toteuttaminen vähentää unionin kehityspolitiikan vaikutusta. Tämä Lissabonin 
sopimuksen 208 artiklassa vahvistettu periaate edellyttää, että kaikkien unionin 
politiikkojen toteuttamisessa on otettava huomioon niiden mahdollinen vaikutus 
kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteisiin. Ohjeena käytetään tässäkin vuosituhannen 
kehitystavoitteita.

Muutossuunnitelma

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioita koskevat strategiat 

Euroopan parlamentti on kehitysyhteistyövaliokunnan välityksellä osallistunut 
aktiivisesti niiden ehdotettujen EU:n strategioiden laatimiseen, jotka koskevat eri 
AKT-alueita eli Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren aluetta, ja se on keskittynyt 
kestävän kehityksen keskeisiin ennakkoedellytyksiin, joista voidaan mainita: 

– rauhan ja turvallisuuden edistäminen
– epävakaiden valtioiden tukeminen 
– hyvä ja tehokas hallintotapa
– kaupan edistäminen 
– yhdentyminen maailman talouteen 
– yhdentyminen maailmanlaajuisiin viestintäjärjestelmiin 
– sosiaalinen yhteenkuuluvuus
– ympäristön kestävyys. 

Avun tuloksellisuus 

Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen toisella osalla, jonka otsikko on 
Euroopan yhteisön kehityspolitiikka, toteutetaan ensimmäisessä osassa esitetty 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen visio yhteisölle uskottujen voimavarojen osalta: 

–avun sidonnaisuuden purkamisen jatkaminen 
–tarvittaessa velan vähentäminen 
–monialaisten kysymysten valtavirtaistaminen; näistä voidaan mainita demokratia, hyvä 

hallintotapa, ihmisoikeudet, lasten oikeudet ja alkuperäiskansojen oikeudet, sukupuolten 
tasa-arvo, ympäristön kestävyys, ja HI-viruksen/aidsin torjunta 

–vuosituhannen kehitystavoitteisiin selkeästi liittyvien maailmanlaajuisten rahastojen 
tukeminen 

–budjettituki olosuhteiden salliessa.



Euroopan unioni sitoutui vuonna 2005 parantamaan radikaalisti kehitysyhteistyönsä 
vaikutusta aloitteilla, jotka koskevat avun lisäämistä, sen toimittamista nopeammin ja 
tehokkaammin, jotta vuosituhannen kehitystavoitteet voitaisiin saavuttaa. Tällä avun 
tuloksellisuutta koskevalla paketilla, jonka komissio hyväksyi 2. maaliskuuta 2006, 
pyrittiin siirtämään sitoumukset käytäntöön. Kaksi vuotta myöhemmin komissio 
julkaisi tekstin, joka olisi Euroopan unionin kanta avun tuloksellisuuteen Accrassa 
Ghanassa syykuussa 2008 pidettävässä kolmannessa korkean tason foorumissa, jossa 
käsiteltiin avun tuloksellisuutta. Foorumi perustui Roomassa vuonna 2003 ja 
Pariisissa vuonna 2005 pidetyissä ensimmäisessä ja toisessa korkean tason foorumissa 
tehtyihin sitoumuksiin ja sen lopuksi hyväksyttiin Accran toimintasuunnitelma. 

Busan, Korea – avun tuloksellisuutta käsittelevä neljäs korkean tason foorumi

Avun tuloksellisuutta käsittelevä neljäs korkean tason foorumi hyväksyi 1. joulukuuta 
2011 Busanin kumppanuuden, joka koskee tuloksekasta kehitysyhteistyötä. Tämä 
etenemissuunnitelma perustuu Pariisin julistuksen (2005) ja Accran 
toimintasuunnitelman (2008) periaatteisiin. Busanin kumppanuus perustuu neljään 
tuloksekasta kehitysyhteistyötä koskevaan periaatteeseen: kumppanimaiden on oltava 
keskeisessä asemassa (maiden omavastuullisuus), avun tuloksellisuutta on lisättävä 
(tuloksiin keskittyminen), kaikki kehitysyhteistyön julkisen ja yksityisen sektorin 
sidosryhmät on otettava mukaan (osallistavat kehityskumppanuudet) ja vastuu 
poliittisella tasolla tehdyistä sitoumuksista sekä niiden täytäntöönpano on 
varmistettava (avoimuus ja vastuuvelvollisuus avunantajamaiden ja avunsaajamaiden 
välillä). Euroopan unioni on yksi Busanissa hyväksyttyjä avun tuloksellisuutta 
koskevia periaatteita eteenpäin vievistä johtavista ryhmistä, ja se on hyväksynyt EU:n 
muutossuunnitelman ja edistää avunantajien koordinointia komission ja 
jäsenvaltioiden välillä. 

Kumppani- ja avunantajamaat sitoutuivat Pariisin julistuksessa lujittamaan 
parlamenttien asemaa kansallisissa kehitysyhteistyöstrategioissa ja lisäämään näin 
keskinäistä vastuuta ja avoimuutta kehitysyhteistyön resursseista.

Uusi muutossuunnitelma, jota komissio ehdotti etenemissuunnitelmaksi unionin 
kehityspolitiikan vaikutuksen lisäämiseksi, on parhaillaan hyväksyntävaiheessa, ja se 
vaikuttaa pitkällä tähtäimellä EU:n avun tuloksellisuuteen. kehityspolitiikan 
johdonmukaisuudesta voidaan todeta, että asia on edennyt hitaasti, sillä poliittiset 
painopisteet muilla aloilla, esimerkiksi maatalouden, kaupan ja kalastuksen aloilla, 
ovat usein ristiriidassa kehityspolitiikan painopisteiden kanssa.

Suhteet valtiosta riippumattomiin toimijoihin 

Kun kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet määrittelevät poliittisia painopisteitään ja 
laativat omia asiakirjojaan, he ottavat asianmukaisesti huomioon ulkopuolisten 
sidosryhmien ja erityisesti kansalaisyhteiskunnan edustajien huolenaiheet sekä EU:ssa 
että kolmansissa maissa. 

Kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet pyrkivät noudattamaan avointen ovien 
politiikkaa suhteissa valtiosta riippumattomiin toimijoihin; näitä ovat 
kansalaisyhteiskunnan edustajat, kuten valtiosta riippumattomat järjestöt, 
ammattiliitot, korkeakoulut ja niin edelleen sekä joskus myös paikallishallitus. 



Tärkeä yhteystaho tässä yhteydessä on ollut eurooppalainen 
kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteenliittymä Concord. Sen 19 kansainvälistä verkostoa 
ja 22 kansallista yhdistystä Euroopan unionin jäsenvaltioista edustavat yli 1 600:aa 
eurooppalaista kansalaisjärjestöä. Concord ja sen jäsenjärjestöt antavat omalla 
erityisosaamisellaan oman panoksensa Euroopan parlamentin ja erityisesti niiden 
valiokuntien työhön, jotka käsittelevät unionin ulkopolitiikkaa 
(kehitysyhteistyövaliokunta, kansainvälisen kaupan v a l i o k u n t a  ja 
ulkoasiainvaliokunta). 

Concord järjestää kaksi kertaa vuodessa kokouksen kehitysyhteistyövaliokunnan 
poliittisten koordinaattoreiden ja henkilöstön kanssa. Näin se pitää yllä hyviä 
työskentelysuhteita kehitysyhteistyövaliokuntaan. Nämä kokoukset ovat 
osoittautuneet erittäin hedelmällisiksi, ja ne ovat avanneet uutta tilaa vuoropuhelulle 
kansalaisyhteiskunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan välillä. Kokousten 
päätarkoituksena on ollut vaihtaa ajatuksia ja ehdotuksia yhteisen edun mukaisista 
kysymyksistä ja löytää yhteistä maaperää. Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen parissa 
tehty työ on hyvä esimerkki tästä toimivasta suhteesta. 

Kehitysyhteistyövaliokunta on panostanut suhteisiin eteläisen pallonpuoliskon 
valtiosta riippumattomiin toimijoihin ja paikallisviranomaisiin erityisesti Afrikan, 
Karibian ja Tyynenmeren valtioissa.

Viime vuosina kehitysyhteistyövaliokunta on säännöllisesti kutsunut kokouksiinsa ja 
kuulemistilaisuuksiinsa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajia niin kehittyneistä 
maista kuin kehitysmaista. Näissä tilaisuuksissa on keskitytty vähiten kehittyneiden 
maiden, kehitysyhteistyön ja koulutuksen, Afrikan maatalouden ja lääkkeiden 
kaltaisiin aiheisiin. 

Lisäksi kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet ja muut Euroopan parlamentin jäsenet 
ovat Afrikan ja EU:n välisen uuden yhteisen strategisen kumppanuuden yhteydessä 
tehneet ankarasti työtä sen eteen, että kansalaisyhteiskunta saisi vakituisen edustuksen 
ja että kansalaisjärjestöjen ääni – ja niiden edustamien kansalaisten ääni – voisi 
kuulua voimakkaana ja selkeänä. 

Samoin AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous on ponnistellut 
viime vuosina ottaakseen kansalaisyhteiskunnan mukaan toimintaansa. 
Edustajakokous nimitti kaksi varapuheenjohtajaa, jotka vastaavat suhteista valtiosta 
riippumattomiin toimijoihin, mikä kertoo selkeää kieltä kyseisille näkökohdille 
annetusta painoarvosta. 



Tiedote nro 10 

Kehitysyhteistyövaliokunta kansainvälisenä 
kehitysyhteistyötoimijana

Yleisafrikkalainen parlamentti Euroopan parlamentin etuoikeutettuna 
kumppanina 

Afrikka on maanosista luultavasti se, jolla haasteet ja mahdollisuudet ovat suurimmat 
kehitysyhteistyön alalla. Afrikassa on suhteellisesti eniten köyhiä ja huonosti 
selviytyviä valtioita. EU:n apumäärärahoista puolet myönnetään Afrikkaan. Afrikan 
kansakunnilla ja kansoilla on pitkät historialliset siteet Eurooppaan, ja maanosa on 
muuttumassa nopeasti. Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät – kuten Kiinan valtava 
kiinnostus maanosaa kohtaan osoittaa. 

Vuonna 2007 EU:n ja Afrikan valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyivät yhteisen 
Afrikka–EU-strategian. Se on kunnianhimoinen pitkän aikavälin poliittinen kehys, 
jossa vahvistettiin osapuolten halukkuus syventää poliittisia suhteitaan ja vastata 
maailmanlaajuisiin haasteisiin yhdessä.

Strategia kattaa kehitysyhteistyön lisäksi muitakin aiheita, joista voidaan mainita 
rauha ja turvallisuus, hallinto ja ihmisoikeudet, kauppa, energia ja ilmastonmuutos.
Viime vaalikaudella kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet laativat strategiasta kolme 
mietintöä, jotka hyväksyttiin täysistunnossa. 

Vuona 2004 Afrikan unioni perusti yleisafrikkalaisen parlamentin, joka on koko 
maanosan kattava neuvoa-antava parlamentti ja joka koostuu viisijäsenisistä 
valtuuskunnista, jotka tulevat kaikista Afrikan unionin (AU) 54 jäsenvaltiosta.
Yleisafrikkalaisen parlamentin pysyvä toimipaikka on Etelä-Afrikan Midrandissa, ja 
se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Euroopan parlamentti on alusta saakka vaalinut tiiviitä yhteyksiä yleisafrikkalaiseen 
parlamenttiin, ja se on perustanut suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaavan 
valtuuskunnan. Valtuuskunta on vuodesta 2004 lähtien osallistunut lähes jokaiseen 
yleisafrikkalaisen parlamentin istuntoon, ja yleisafrikkalaisen parlamentin 
valtuuskunnat ovat säännöllisesti vierailleet Euroopan parlamentissa. 

Tiivis yhteistyö johti siihen, että AU:n ja EU:n toimielimet tunnustivat virallisesti 
molempien parlamenttien täysimääräisen mukanaolon yhteisen Afrikka-EU-strategian 
toimielinrakenteessa. Tämä merkitsee sitä, että Euroopan parlamentti ja 
yleisafrikkalainen parlamentti ovat nyt mukana Afrikan ja EU:n huippukokousten 
valmistelussa, niiden puhemiehet puhuvat huippukokousten avaustilaisuuksissa, 
Euroopan parlamentti ja yleisafrikkalainen parlamentti keskustelevat yhteisen 
Afrikka–EU-strategian täytäntöönpanosta, AU:n ja EU:n ministerit ja molemmat 
parlamentit ovat täysimääräisesti ja aktiivisesti mukana yhteisen strategian 
täytäntöönpano- ja päätöksentekoelimissä. 

Yleisafrikkalaisen parlamentin kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu myös parlamentaarista 
demokratiaa edistävän toimiston (OPPD) painopisteisiin. 



Suhteet jäsenvaltioiden parlamentteihin 

Kansallisilla parlamenteilla on kasvava rooli EU:n toiminnassa sekä Euroopan 
komission, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä tehtävässä 
yhteistyössä. 

Kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka ovat lähellä kansalaisia, voivat auttaa 
perustamaan tuloksekkaita ja rakentavia yhteyksiä kansalaisten ja unionin toimielinten 
välillä, mikä edistää demokraattisempaa ja avoimempaa lähestymistapaa EU:n 
politiikan kehittämiseen. 

Viime vuosina Euroopan komissio on järjestelmällisesti lähettänyt 
lainsäädäntöehdotukset kansallisiin parlamentteihin niiden tutustuttavaksi samalla, 
kun ehdotukset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden laatu ja niiden 
mahdollisesti tuottama poliittinen lisäarvo ovat viime kädessä yhteisten ponnistelujen 
tulosta. Lissabonin sopimus on vahvistanut näitä suhteita, sillä sopimuksessa on luotu 
menettely, jonka mukaisesti kansalliset parlamentit voivat antaa Euroopan 
parlamentille ns. perustellun lausunnon, ja Euroopan parlamentissa on hyväksytty 
yhteinen lähestymistapa näiden kansallisilta parlamenteilta saatujen perusteltujen 
lausuntojen ja muiden asiakirjojen käsittelyyn.

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisen yhteistyön päätarkoitus on 
vahvistaa unionin parlamentaarista ulottuvuutta ja näin omalta osaltaan lisätä unionin 
päätöksenteon demokraattista legitimiteettiä ja avoimuutta. Toinen tavoite on 
tiedottaa kansallisille parlamenteille kaikista Euroopan parlamentin toteuttamista 
toimista sen toimivaltaan kuuluvilla eri aloilla. Tätä varten yhä useampi Euroopan 
parlamentin valiokunta – myös kehitysyhteistyövaliokunta – kutsuu säännöllisesti 
jäsenvaltioiden parlamenttien jäseniä osallistumaan kokouksiinsa, jotta nämä voivat 
jakaa tietämystään ja asiantuntemustaan poliittisista ehdotuksista keskusteltaessa.

Yleisen tietoisuuden lisääminen kehitysyhteistyöstä 

Kansalaisten tietoisuuden lisäämisen ja kehitystä tukevan kasvatuksen merkitys on 
yksi tapa edistää EU:n keskeisiä arvoja, kuten suvaitsevaisuutta ja 
yhteisvastuullisuutta, yhteiskunnassamme, joka on yhä kansainvälisempi, toisista 
riippuvaisempi ja monikulttuurisempi.

Euroopan unioni on itse asiassa kulttuurien välisen vuoropuhelun tulos, jossa eri 
sidosryhmät kokoontuvat yhteen oppiakseen toisiltaan ja rakentaakseen jotain 
yhdessä.

Yleisen tietoisuuden lisääminen kehitysyhteistyöstä vahvistaa näin ollen osaltaan 
kansainvälisen yhteisvastuullisuuden tunnetta ja auttaa myös luomaan suotuisan 
ympäristön kulttuurienvälisen eurooppalaisen yhteiskunnan syventämiselle. Se on 
myös keino kannustaa kaikkia kansalaisia osallistumaan täysimääräisesti 



maailmanlaajuisen köyhyyden ja syrjäytymisen poistamiseen kampanjoiden, 
kasvatuksen, neuvonnan tai koulutuksen avulla.

Parlamentit ovat tämän vuoksi tärkeässä asemassa yleisen mielipiteen valjastamisessa 
kehitysyhteistyön ja kehitysmaita kohtaan osoitettavan yhteisvastuullisuuden 
palvelukseen köyhyyden lieventämiseksi ja sen poistamiseksi.

Kansallisilla ja paikallisilla viranomaisilla, kansalaisjärjestöillä ja muilla 
kansalaisyhteiskunnan toimijoilla pohjoisen ja etelän välisessä yhteistyössä olisi 
oltava keskeinen asema tässä prosessissa.

Kunkin vaalikauden aikana Euroopan parlamentti pyrkii johdonmukaisesti lisäämään 
EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevaa yleistä tietoisuutta. Parlamentti järjestää 
useita julkisia tapahtumia, seminaareja, kuulemistilaisuuksia, keskusteluja ja 
parlamentin keskusteluja, joissa keskitytään kehitykseen liittyviin kysymyksiin.

Kehitysyhteistyöv a l i o k u n t a  on ollut aktiivisesti mukana Euroopan 
kehitysyhteistyöpäivillä. Parlamentti lähettää jäsenten valtuuskunnan kaikkiin 
yleisafrikkalaisen parlamentin tapahtumiin ja isännöi sen kanssa yhdessä 
erityistapahtumia. Valiokunnalla on myös oma osasto 
Development Village -tapahtumassa (kehitysyhteistyökylä), jossa voidaan jakaa 
materiaalia ja lisätä kävijöiden tietoisuutta kehitysyhteistyövaliokunnan tehtävistä ja 
toiminnasta. 

Toinen suuren yleisön kannalta merkittävä tapahtuma on Euroopan parlamentin 
avointen ovien päivä, joka järjestetään kerran vuodessa Schumanin julistuksen 
allekirjoittamisen vuosipäivänä. Avointen ovien päivän tarkoituksena on lisätä yleistä 
tietoisuutta EU:n toimielinten toiminnasta ja unionin toiminnasta. Tuona päivänä
Euroopan parlamentti avaa ovensa suurelle yleisölle. Kehitysyhteistyövaliokunta 
osallistuu säännöllisesti parlamentin avointen ovien päivään ja pyrkii tavoittamaan 
eri-ikäisiä ja eri asioista kiinnostuneita ihmisiä.
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REPORT on the impact of devolution of the Commission’s management of 
external assistance from its headquarters to its delegations on aid delivery
Own-initiative
A7-0056/2012, tabled in March 2012
Rapporteur: Filip KACZMAREK

REPORT on EU development cooperation in support of the objective of 
universal energy access by 2030
Own-initiative
A7-0442/2011, tabled in December 2011
Rapporteur: Norbert NEUSER

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2010
Own-initiative
A7-0315/2011, tabled in September 2011
Rapporteur: Filip KACZMAREK

REPORT on the 4th High Level Forum on Aid Effectiveness
Own-initiative
A7-0313/2011, tabled in September 2011
Rapporteur: Cristian Dan PREDA

REPORT on an EU policy framework to assist developing countries in 
addressing food security challenges
Own-initiative
A7-0284/2011, tabled in July 2011
Rapporteur: Gabriele ZIMMER

REPORT on financing of reinforcement of dam infrastructure in developing 
countries
Own-initiative
A7-0213/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Nirj DEVA

REPORT on the future of EU budget support to developing countries
Own-initiative
A7-0206/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Charles GOERENS

REPORT on increasing the impact of EU development policy
Own-initiative
A7-0205/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Filip KACZMAREK
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REPORT on Regulation (EC) 1905/2006 establishing a financing instrument for 
development cooperation: lessons learned and perspectives for the future
Own-initiative
A7-0187/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Gay MITCHELL

REPORT on Tax and Development – Cooperating with Developing Countries on 
Promoting Good Governance in Tax Matters
Own-initiative
A7-0027/2011, tabled in February 2011
Rapporteur: Eva JOLY

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the 
Agreement between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Republic of South Africa, of the other part, amending the 
Agreement on Trade, Development and Cooperation
Non-legislative enactment
A7-0018/2011, tabled in February 2011
Rapporteur: Eva JOLY

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0009/2011, tabled in January 2011
Rapporteur: Charles GOERENS

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0006/2011, tabled in January 2011
Rapporteur: Gay MITCHELL

REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010
Rapporteur: Michèle STRIFFLER
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REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010
Rapporteur: Iva ZANICCHI

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010
Rapporteur: Eva JOLY

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010
Rapporteur: Charles GOERENS

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010
Rapporteur: Véronique DE KEYSER

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative
A7-0165/2010, tabled in May 2010
Rapporteur: Michael CASHMAN

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010
Rapporteur: Franziska KELLER
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REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Eva JOLY

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Gay MITCHELL
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 September Hearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: Towards 
more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments on 
"Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of women in 
the democratisation process in North Africa and the Middle East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and Military 
Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"



Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán (Südwind 
Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind Institute, 
Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain)

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##


Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany)
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011 (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
Other Donor Countries, 
Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012



.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day
Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
Reduce by two thirds the mortality rate among children under five

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who 

need it
Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources
Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of 

loss
Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally

Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-
second special session of the General Assembly)

Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term

In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth

In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries

In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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