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KEHITYSPOLITIIKAN YLEISKATSAUS

Kehityspolitiikka on yksi Euroopan unionin ulkoisen toiminnan avainaloista.
Sen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen, ja
se on keskeisessä asemassa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman mukaisessa EU:n toiminnassa. Sen tavoitteita ovat kestävän
kasvun edistäminen, ihmisoikeuksien ja demokratian puolustaminen, sukupuolten
tasa-arvon saavuttaminen, rauhan ja osallistavien yhteiskuntien edistäminen sekä
ympäristö- ja ilmastohaasteisiin vastaaminen. EU toimii maailmanlaajuisesti ja on
maailman suurin kehitysavun antaja. Yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa ja
Agenda 2030 -toimintaohjelman mukainen toiminta helpottavat avun tehokasta
toimittamista.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklan 1 kohta: unionin
kehitysyhteistyön yleinen valtuutus ja perusperiaatteet

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4 artiklan 4 kohta ja
208–211 artikla

— SEUT:n 312–316 artikla: talousarvioasiat

— Cotonoun sopimus (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmä[1]),
joka on voimassa siihen asti, kunnes sen seuraajasopimus – äskettäin tehty EU:n
ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestön kumppanuussopimus –
tulee voimaan.

POLIITTINEN KEHYS

Euroopan unioni tukee kehitysmaita edistämällä kestävää kehitystä ja vakautta. Pitkän
aikavälin tavoitteena on köyhyyden poistaminen, joka on ollut keskeinen päämäärä
EU:n ulkopolitiikassa siitä asti, kun Euroopan kehitysrahasto (EKR) perustettiin
Rooman sopimuksella vuonna 1957. EKR perustettiin tukemaan erityissuhteita entisiin
siirtomaihin AKT-alueella. Se on edelleen toiminnassa ja kattaa myös kaupan. EU:n
kehitysapua on annettu 1. tammikuuta 2021 alkaen laaja-alaisesta naapuruus-, kehitys-
ja kansainvälisen yhteistyön välineestä NDICI – Globaali Eurooppa (ks. tarkemmat
tiedot jäljempänä).

[1]Ryhmä muutti nimensä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestöksi huhtikuussa 2020.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/cotonou-agreement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_21_1552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_21_1552
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat yhdessä maailman johtava avunantaja. Ne antoivat
66,8 miljardia euroa virallista kehitysapua vuonna 2020. Kehitysyhteistyö kuuluu EU:n
jaettuun toimivaltaan: EU pystyy toteuttamaan yhteistä kehityspolitiikkaa, kunhan se
ei estä jäsenvaltioita käyttämästä omaa toimivaltaansa tällä alalla. Yhteistyö on niin
tiivistä, että jäsenvaltioiden kehitysvirastot usein panevat täytäntöön EU:n rahoittamia
ohjelmia.
EU on ottanut johtoaseman kansainvälisesti politiikkojen johdonmukaisuudessa,
ja se pyrkii ottamaan huomioon kehitystavoitteet kaikissa toimintapolitiikoissaan,
jotka vaikuttavat kehitysmaihin. Tätä varten se antoi vuonna 2005 poliittisen
sitoumuksen ”Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus”. Vuonna 2009
tämä sitoumus jaettiin viiteen osa-alueeseen: 1) kauppa ja rahoitus,
2) ilmastonmuutoksen torjunta, 3) maailmanlaajuisen elintarviketurvan varmistaminen,
4) maahanmuuton hyödyntäminen kehityspolitiikassa sekä 5) turvallisuuden ja
kehityksen välisten yhteyksien ja synergioiden tehostaminen maailmanlaajuisen
rauhanrakentamisohjelman puitteissa. Komissio julkaisi aiemmin joka toinen
vuosi mutta nyt harvemmin kertomuksen, jossa kuvataan EU:n edistymistä
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden alalla. Viimeisin kertomus
julkaistiin tammikuussa 2019. Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnalla on ollut
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta vastaava pysyvä esittelijä
vuodesta 2010. Tätä tehtävää hoitaa tällä hetkellä Janina Ochojska (Euroopan
kansanpuolue, Puola).
Kehitysapu on rajallinen resurssi. Tästä syystä EU on sitoutunut avun tuloksellisuuteen
ja edistää läheisiä suhteita kumppanimaiden kanssa kehitysyhteistyön
ohjelmasuunnittelussa ja toteuttamisessa. Unionin kehityspolitiikan työnjakoa koskevat
menettelysäännöt vuodelta 2007 ja avun tuloksellisuutta koskeva toimintakehys
vuodelta 2011 hyväksyttiin tätä silmällä pitäen. Nämä toimet ovat sopusoinnussa
niiden kansainvälisten toimien kanssa, joita on toteutettu OECD:n vuonna 2005
hyväksymän Pariisin julistuksen perusteella. Siinä korostetaan kehitysavun
omavastuullisuutta, yhdenmukaistamista, yhteensovittamista, tuloksia ja keskinäistä
vastuuta. Avun tuloksellisuutta koskevaa toimintakehystä on tarkistettu Accran
toimintasuunnitelmassa (2008) ja tehokasta kehitysyhteistyötä koskevassa Busanin
kumppanuudessa (2011). YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksymisen jälkeen
Nairobin päätösasiakirjassa (2016) annettiin lisää sitoumuksia.
A. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelma
EU osallistui aktiivisesti Agenda 2030 -toimintaohjelman laatimiseen. Siinä
vahvistetaan uusi maailmanlaajuinen malli köyhyyden poistamiseksi ja kestävän
kehityksen saavuttamiseksi. Siihen sisältyvät lisäksi periaatteet, joiden mukaan ketään
ei jätetä jälkeen ja heikoimmassa asemassa olevien tarpeista huolehditaan ensin.
Se hyväksyttiin New Yorkissa syyskuussa 2015 ja se on jatkoa vuosituhannen
kehitystavoitteille. Siinä on 17 uutta kestävän kehityksen tavoitetta (SDG), jotka
keskittyvät talouteen, yhteiskuntaan, ympäristöön ja hallintotapaan liittyviin tavoitteisiin,
jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. EU ja sen jäsenvaltiot esittivät
yhteisen yhteenvedon YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittiselle foorumille
ensimmäistä kertaa syyskuussa 2019. Asiakirjassa keskityttiin EU:n toimiin Agenda
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2030 -toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, ja se laaditaan neljän vuoden
välein.
B. Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus ja EU:n
muutossuunnitelma
Sen jälkeen, kun EU hyväksyi Agenda 2030 -toimintaohjelman, se pääsi sopimukseen
vuoden 2005 kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen tarkistetusta
versiosta, joka tukeutui vuosituhannen kehitystavoitteisiin. Uudessa konsensuksessa
esitetään kestävän kehityksen tavoitteiden keskeiset periaatteet ja toimintatapa, joka
ohjaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita niiden saavuttamisessa suhteessa kehitysmaihin.
Konsensuksessa keskitytään pääasiassa kehityspolitiikkaan, mutta siinä käsitellään
myös muiden toimintapolitiikkojen kautta toteutettavia toimia samalla kun sovelletaan
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden periaatetta. Köyhyyden
poistaminen on yhä EU:n kehityspolitiikan ensisijainen tavoite. Euroopan parlamentin
puhemies, Maltan pääministeri EU:n neuvoston ja jäsenvaltioiden puolesta,
komission puheenjohtaja ja komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja allekirjoittivat konsensuksen 7. kesäkuuta 2017.
Komissio antoi vuonna 2016 tiedonannon ”Seuraavat toimet Euroopan kestävän
tulevaisuuden varmistamiseksi – Kestävyyttä edistävät EU:n toimet”, jossa kestävän
kehityksen tavoitteet sisällytetään EU:n poliittiseen kehykseen ja EU:n nykyisiin
painopisteisiin. Jos katsotaan tilannetta EU:n rajojen ulkopuolella, EU on sitoutunut
uudelleen tavoitteeseen, jonka mukaan 0,7 prosenttia sen bruttokansantulosta (BKTL)
käytetään kehitysapuun vuoteen 2030 mennessä ja vähiten kehittyneitä maita koskeva
osuus on 0,15–0,20 prosenttia BKTL:sta. Tämä vastaa kehitysrahoitusta koskevassa
Addis Abeban toimintasuunnitelmassa (hyväksytty YK:n konferenssissa vuonna 2015)
tehtyjä sitoumuksia ja on olennainen osa Agenda 2030 -toimintasuunnitelmaa. Vuonna
2020 EU:n ja sen jäsenvaltioiden antama EU:n yhteinen virallinen kehitysapu oli
0,5 prosenttia EU:n BKTL:sta.
C. Oikeudellinen ja taloudellinen toimintakehys
EU:n ulkoista toimintaa koskeva rahoitusmalli (ks. jäljempänä taulukko 1) on
muuttunut NDICI – Globaali Eurooppa -välineen perustamisen myötä. Komissio antoi
asetusehdotuksen tämän välineen perustamisesta 14. kesäkuuta 2018, ja neuvoston ja
parlamentin kanssa käytyjen kolmivuotisten neuvottelujen jälkeen asetus tuli voimaan
14. kesäkuuta 2021. Sitä sovelletaan takautuvasti 1. tammikuuta 2021 alkaen.
NDICI – Globaali Eurooppa -väline on merkittävä innovaatio ja tällä hetkellä
EU:n ulkoisen toiminnan tärkein rahoitusväline. Sen kokonaismäärärahat ovat
79,5 miljardia euroa (käypinä hintoina) kaudella 2021–2027. Väline yksinkertaistaa
EU:n ulkoisen rahoituksen rakennetta. (Siihen on yhdistetty aiemmat ohjelmat, kuten
kehitysyhteistyön rahoitusväline, Euroopan naapuruusväline, kumppanuusväline,
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline, Euroopan
kestävän kehityksen rahasto sekä vakautta ja rauhaa edistävä väline). Se kattaa
yhteistyön kaikkien EU:n ulkopuolisten maiden kanssa lukuun ottamatta EU:hun
liittymistä valmistelevia maita (Länsi-Balkanilla) ja Turkkia.
NDICI – Globaali Eurooppa rakentuu kolmen keskeisen pilarin ympärille:
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a. Maantieteelliseen pilariin kuuluvat Euroopan itäisiä ja eteläisiä
naapurialueita, Saharan eteläpuolista Afrikkaa, Aasiaa ja Tyynenmeren
aluetta sekä Amerikkoja ja Karibiaa koskevat ohjelmat. Näissä ohjelmissa
keskitytään muiden monialaisten kysymysten ohella esimerkiksi
seuraaviin yhteistyön aloihin: hyvä hallinto, köyhyyden poistaminen,
muuttoliike, ympäristö ja ilmastonmuutos, kasvu ja työllisyys tai
turvallisuus ja rauha. Suurin osa NDICI – Globaali Eurooppa -välineen
varoista suunnataan tähän pilariin.

b. Temaattinen pilari koostuu ohjelmista, jotka kattavat maailmanlaajuisesti
ihmisoikeudet ja demokratian, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, vakauden
ja rauhan sekä maailmanlaajuiset haasteet.

c. Nopean toiminnan pilari mahdollistaa nopeiden kriisinhallinta-,
konfliktinesto- ja rauhanrakentamisvalmiuksien rahoittamisen. Tällaisilla
toimilla pyritään esimerkiksi yhdistämään humanitaariset ja kehitystoimet,
parantamaan kriisistä kärsivien maiden selviytymiskykyä tai vastaamaan
ulkopolitiikan painopisteisiin.

NDICI – Globaali Eurooppa -väline on myös suunniteltu joustavaksi
välineeksi, ja se sisältää lisäjoustovaran, josta kohdennetaan rahoitusta uusiin
haasteisiin ja painopisteisiin (esimerkiksi reagoiminen odottamattomiin olosuhteisiin,
muuttopaineisiin, kriiseihin tai kriisin jälkeisiin tilanteisiin tai uusiin EU:n tai
kansainvälisiin aloitteisiin).
D. NDICI – Globaali Eurooppa -välineen menojen jakautuminen
NDICI – Globaali Eurooppa -välineestä kanavoidaan suurin osa ulkoisen toiminnan
varoista. Sen kokonaisbudjetti on 79,5 miljardia euroa (kaudeksi 2021–2027).
Maantieteelliset ohjelmat saavat noin 75 prosenttia varoista ja temaattiset ohjelmat
8 prosenttia. Lisäksi 12 prosenttia varataan lisäjoustovaraan uusia haasteita ja
painopisteitä varten ja 4 prosenttia nopeaan toimintaan. Loput, noin 2 prosenttia, on
tarkoitettu tukimenoihin.

NDICI – Globaali Eurooppa -välineen kolmen pilarin rakenteen
määrärahat (esitetty vuoden 2022 talousarvioesityksessä)

jakautuvat seuraavasti: Luvut on esitetty miljoonina.

Maantieteelliset ohjelmat 9 278,6
– Euroopan naapurialueet 2 393,7
– Saharan eteläpuolinen Afrikka 3 301,7
– Aasia ja Tyynenmeren alue 927,1
– Amerikat ja Karibia 354,2
– Erasmus+ ja NDICI – Globaali Eurooppa -välineen rahoitusosuus 296,7
– NDICI – Globaali Eurooppa -väline – rahoitusosuus yhteiseen
vararahastoon 2 005,2

Temaattiset ohjelmat 969,4
– Ihmisoikeudet ja demokratia 207,8
– Kansalaisjärjestöt 207,9
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– Vakaus ja rauha 137,9
– Globaalit haasteet 415,7
Nopea toiminta 484,4
– Kriisitoimet 268,4
– Selviytymiskyky 165,3
– Ulkopoliittiset tarpeet 50,7
Joustovara uusia haasteita ja painopisteitä varten 1 463,3

Tulevaisuudessa NDICI – Globaali Eurooppa -välineestä tuetaan myös laajamittaisia
hankkeita, joita rahoitetaan Team Europe -aloitteista. Aloitteisiin kerätään EU:n, sen
jäsenvaltioiden ja rahoituslaitosten, kuten Euroopan investointipankin ja Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankin, rahoitusosuuksia. Team Europe -apu käynnistettiin
8. huhtikuuta 2020, ja se on auttanut EU:n kumppanimaita selviytymään covid-19-
pandemiasta.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

— Oikeudellinen kehys: SEUT:n 209 artiklassa määrätään, että Euroopan
parlamentti ja neuvosto ”hyväksyvät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen
kehitysyhteistyöpolitiikan toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet”.

— Täytäntöönpanon parlamentaarinen valvonta: Parlamentilla on oikeus
kyseenalaistaa komission toiminta ja vastustaa täytäntöönpanopäätöksiä, jos se
katsoo, että komissio ylittää toimivaltansa. Parlamentti pyrkii myös vaikuttamaan
keskustelemalla säännöllisesti komission kanssa toimista sekä virallisesti että
epävirallisesti. NDICI – Globaali Eurooppa -välineen puitteissa parlamentti käy
kahdesti vuodessa geopoliittista vuoropuhelua komission kanssa.

— Budjettivalta: Parlamentti ja neuvosto käyttävät yhdessä EU:n budjettivaltaa.
Neuvostolla on edelleen ensisijainen päätösvalta monivuotisen rahoituskehyksen
vahvistamisesta seitsemäksi vuodeksi, mutta sen hyväksyminen edellyttää
parlamentin hyväksyntää (SEUT:n 312 artikla). Vuotuinen talousarvio vahvistetaan
SEUT:n 314 artiklan mukaisesti noudattaen menettelyä, johon kuuluu yksi
parlamentin ja yksi neuvoston käsittely. Näiden käsittelyjen jälkeen parlamentti
joko hyväksyy tai hylkää talousarvion. Kansainvälisen yhteistyön alalla
parlamentin kehitysvaliokunta seuraa talousarvion käsittelyä ja tekee konkreettisia
ehdotuksia sen toimivaltaan kuuluvien budjettikohtien osalta.

Amelia Padurariu
09/2022
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