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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kestävän Euroopan unionin poliittisia 
haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevää erityisvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että ympäristön tilan huononeminen on monilla maailman alueilla yksi 
tärkeimmistä syistä ihmisten kokemaan vähäosaisuuteen; katsoo, että kehityksen 
ympäristöperustan huomiotta jättäminen voi vähentää avun vaikuttavuutta huomattavasti 
tai jopa vaarantaa sen, kun taas ympäristökysymysten käsittely voi lisätä sen arvoa,

B. ottaa huomioon, että innovatiivisia rahoitusvaihtoehtoja pohtivan ryhmän arvion mukaan 
rahoitusvaje, joka on täytettävä vuoteen 2015 mennessä vuosituhattavoitteiden, julkisen 
kehitysavun 0,7 prosentin BKTL-osuuden sekä ympäristökriisiä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi, on 324–336 miljardia dollaria vuodessa vuosina 2012–2017,

C. ottaa huomioon, että maailmantalouden kasvaessa ei ole vastaavasti otettu käyttöön 
tehokkaita keinoja verottaa globaalia taloudellista toimintaa globaalien 
julkishyödykkeiden maksamiseksi,

D. katsoo, että vuosituhattavoitteiden saavuttaminen ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
siihen sopeutumista koskevien sitoumustemme lunastaminen edellyttää innovatiivisia 
rahoitusmekanismeja, 

1. muistuttaa, että vuosituhattavoitteita varten ja julkisen kehitysavun 0,7 prosentin BKTL-
osuutta koskevan yhteisen tavoitteen määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka saavutetaan 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja että on olemassa todellinen riski 
siitä, että EU ei saavuta kansainvälisiä kehityssitoumuksiaan; muistuttaa myös, että 
vuosituhattavoitteet ovat vähimmäispäämääriä ja että vaikka tavoitteisiin päästäisiin, 
maailmanlaajuiseen köyhyyden torjuntaan ja terveys- ja koulutusstandardien 
parantamiseen tarvitaan silti vielä huomattavasti lisärahaa; vaatii siksi, että komission 
myöntämästä, maaohjelmissa osoitetusta kehitysyhteistyön rahoitusvälineen tuesta olisi 
varattava 20 prosentin tavoiteosuus perusasteen ja toisen asteen koulutukseen ja 
perusterveydenhuoltoon;

2. muistuttaa, että globalisaatio on kiihtynyt ja maailmaa on kohdannut ennenkokematon 
rahoituskriisi sen jälkeen, kun vuosituhattavoitteista alkuaan sovittiin; korostaa kuinka 
tärkeää on, että jäsenvaltiot pyrkivät jatkossakin saavuttamaan nämä tavoitteet;

3. kiinnittää huomiota tarpeeseen kehittää globaali yhteisvastuumekanismi 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi; huomauttaa kuitenkin myös, että veroparatiisit, 
kauppatavaran väärinhinnoittelu ja laittomat pääomapaot merkitsevät valtavaa estettä 
kehitykselle köyhissä maissa; kehottaakin jälleen kerran EU:ta tekemään aloitteita G20-
ryhmän ja OECD-maiden piirissä sekä EU:ssa veroparatiisien ja haitallisen verorakenteen 
kuriin saamiseksi;

4. korostaa, että raportissa, jonka innovatiivisia rahoitusvaihtoehtoja kehityksen 
rahoittamiseksi pohtiva ryhmä tilasi pääomasiirtoja kehityksen hyväksi käsittelevältä 
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työryhmältä esitettiin päätelmä, jonka mukaan valuuttaoperaatioista perittävä 
kansainvälinen vero ja kaikista pääomasiirroista perittävä maksu olisi teknisesti, 
taloudellisesti ja oikeudellisesti toteuttamiskelpoinen; 

5. kehottaa komissiota ehdottamaan pääomasiirtojen transaktiomaksun käyttöönottamista 
unionin tasolla, koska sillä on lukuisia etuja: se voi auttaa markkinoiden vakauttamisessa 
ja varojen keräämisessä kansallisen julkisen talouden vakautumiseksi sekä köyhyyden 
poistamiseen ja ilmastonmuutokseen puuttumiseen tähtääville toimille;

6. muistuttaa, että innovoivan kehitysrahoituksen ei ole tarkoitus korvata julkista 
kehitysapua, vaan se täydentää sitä; katsoo, että pääomasiirtojen transaktiomaksun 
käyttöönoton yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden olisi siksi sitouduttava tiukemmin 
julkisen kehitysavun menojen 0,7 prosentin tavoitteen saavuttamiseen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaan lisärahoitukseen;

7. huomauttaa, että yksi syy vuosituhattavoitteista jäämiseen on se, ettei ole ymmärretty 
ympäristön, luonnonvarojen ja ekosysteemien vaikutusta inhimilliseen kehitykseen ja 
köyhyyden poistamiseen; pitää tässä yhteydessä hyvin valitettavana, että EU:n julkisesta 
kehitysavusta nykyisin vain 3 prosenttia kohdennetaan ympäristökysymyksiin; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että ympäristökysymykset otetaan huomioon kaikissa 
ulkoisissa toimissa ja rahoitusvälineissä etenkin ilmastonmuutoksen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen aiheuttamien nykyisten haasteiden vuoksi;

8. korostaa, että monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi käsiteltävä muun muassa seuraavia 
kysymyksiä: vuosituhattavoitteiden saavuttaminen, ilmastonmuutos, biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen ja resurssien liikakulutuksen pysäyttäminen; korostaa 
erityisesti, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi tuettava politiikan 
johdonmukaisuutta, eli siinä olisi varmistettava, että jotkut maatalouteen, kalastukseen, 
kauppaan ja energiaan liittyvät EU:n menot eivät ole suoraan ristiriidassa 
kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa;

9. vaatii korottamaan otsakkeen 4 enimmäismäärää ja etenkin kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen määrärahoja huomattavasti, ottaen huomioon, että avun riittämättömästä 
vaikuttavuudesta ja koordinoinnista johtuvan sekä etenkin Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa erilaisten luonnonkatastrofien ja energia-, ruoka-, 
rahoitus- ja talouskriisien vaikutuksesta johtuvan köyhyyden poistamisessa seitsemän 
viime vuoden aikana tapahtuneesta pienestä edistyksestä huolimatta paljon enemmän on 
vielä tehtävä työtä; huomauttaa myös, että eräät kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
resurssit on siirretty uusiin toimiin, jotka eivät liity julkiseen kehitysapuun;

10. korostaa, että kehitysavun mekanismeilla olisi myös pyrittävä edistämään vaurauden 
luomista, sillä tämä on keskeinen köyhyyden vähentämisen väline; muistuttaa, että 
kehitysmaat menettävät vuosittain arviolta 800 miljardia euroa laittomina 
pääomavirtoina, joiden estäminen voisi ratkaisevasti auttaa vähentämään köyhyyttä ja 
saavuttamaan vuosituhattavoitteet;

11. panee merkille, että viime vuosina luonnonkatastrofien ja humanitaaristen katastrofien 
aiheuttamiin äkillisiin tarpeisiin varatut määrärahat eivät ole riittäneet, ja korostaa, että 
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ilmastonmuutoksen edetessä luonnonkatastrofit vain lisääntyvät; pyytää siksi lisäystä 
humanitaarisen avun välineen ja hätäapuvarauksen määrärahoihin;

12. kannustaa perustamaan otsakkeeseen 4 joustomekanismin ja osoittamaan siihen riittävästi 
määrärahoja, jotta elintarvikekriisin ja globaalin talouskriisin kaltaisiin ennakoimattomiin 
tilanteisiin voitaisiin reagoida tulevaisuudessa tehokkaasti ja nopeasti;

13. korostaa, että kehityspolitiikan lisärahoitusta olisi koordinoitava ja sillä olisi saatava 
aikaan toimivaa synergiaa jäsenvaltioiden kehitysohjelmien ja muun kansainvälisen 
yhteisön ponnisteluiden kanssa, jotta varmistetaan todellinen lisäarvo Euroopan tasolla;

14. korostaa, että ilmastonmuutoksen torjunnassa tai sen vaikutuksiin sopeutumisessa 
kehitysmaiden avuksi jo luvattujen ja uusien määrärahojen on täydennettävä 
kehitysyhteistyön nykyisiä määrärahoja ja että näiden kahden politiikanalan toimien 
välillä on säilytettävä riittävä johdonmukaisuus; pyytää luomaan erillisen budjettikohdan 
ilmastonmuutoksen torjuntatoimien rahoittamista varten; 

15. uskoo, että varojen kanavoiminen Afrikalle kolmen eri välineen kautta ei ole tehokasta 
eikä vastaa Afrikan toiveita kehittyä yhtenäisenä mantereena; suosittelee siksi, että 
Afrikkaa varten kehitetään oma rahoitusväline, jossa otetaan huomioon Afrikan ja EU:n 
yhteinen strateginen kumppanuus; kannustaa lisäksi lisäämään tukea Afrikan unionin 
instituutioiden valmiuksien kehittämiselle;

16. kehottaa EU:ta ponnistelemaan entistä enemmän lievittääkseen kaikkien 
konfliktialueiden, muun muassa Palestiinan, humanitaarista tilannetta etenkin tukemalla 
UNRWA:ta ja sen toimintaa Palestiinan väestön valmistamiseksi elämään itsenäisenä 
valtiona;

17. vaatii, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan mukaisesti 
EU:n olisi noudatettava kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen liittyviä sitoumuksiaan 
muun muassa uudistamalla ja vähentämällä maataloustukia merkittävästi ja etenkin 
lopettamalla hintamekanismeihin liittyvistä uudistuksista ja vientituista johtuvien 
ylijäämätuotteiden vienti Euroopan markkinoilta, koska se vaikuttaa kielteisesti 
kehitysmaiden maanviljelijöiden tilanteeseen;

18. panee huolestuneena merkille, että EU:n apu hyödyttää keskitulotason maita suhteellisesti 
enemmän kuin alhaisen tulotason maita; huomauttaa etenkin, että EU:n apu, jolla pyritään 
ohjelmasuunnittelun mukaisesti antamaan kehitysmaille mahdollisuus sopeutua 
kansainvälisen kilpailun vaatimuksiin, hyödyttää etenkin keskitulotason maita eikä 
niinkään alhaisen tulotason maita, jotka houkuttelevat vähemmän ulkomaisia sijoituksia;

19. ehdottaa, että EU arvioi uudestaan tukeaan keskitulotason maille, koska monet kehittyvät 
maat ovat kasvaneet ulos perinteisestä kehitysyhteistyöstä; odottaa EU:n sen sijaan 
keskittyvän näiden maiden eniten avun tarpeessa olevien väestöryhmien sekä köyhimpien 
maiden ja etenkin vähiten kehittyneiden maiden avustamiseen;

20. korostaa, että komission on kehitettävä ja tuettava innovatiivisia rahoitusmekanismeja 
huomattavasti nykyistä laaja-alaisemmin edistääkseen osallistavaa rahoitusta ja 
tukeakseen tehokkaasti kehittyvien maiden pk- ja mikroyrityksiä; katsoo, että tämä 
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voidaan toteuttaa eri välinein, kuten luottotakuin ja uudistuvin rahastoin, yhteistyössä 
paikallisten pankkien ja mikrorahoituksen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, jolloin 
EU:n kehitysyhteistyövarat käytettäisiin huomattavasti hyödyllisemmin, edellyttäen, että 
kansainvälisten ja kahdenvälisten rahoituslaitosten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä;

21. kehottaa neuvostoa ja komissiota edistämään ja pyrkimään ottamaan käyttöön seuraavia 
innovatiivisia kehitysyhteistyön rahoitusvälineitä: pääomasiirtojen transaktiomaksu, 
kuljetusmaksut, laittomien pääomavirtojen torjuntatoimet, rahalähetysten kulujen 
alentaminen ja velkojen maksun lykkääminen tai peruuttaminen;

22. huomauttaa, että vaikka avulla voi olla kehitysmaissa jonkinlainen vipuvaikutus, sillä ei 
yksin voida taata kestävää ja pysyvää kehitystä; kehottaa kehitysmaita siksi vahvistamaan 
ja ottamaan käyttöön omia resurssejaan, ottamaan yksityisen sektorin ja 
paikallishallinnon aktiivisesti mukaan vuosituhattavoiteohjelmaan sekä sitoutumaan 
lujemmin vuosituhattavoitehankkeisiinsa;

23. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksella poistettiin muodollinen este Euroopan 
kehitysrahaston (EKR) sisällyttämiselle EU:n yleiseen talousarvioon; kehottaa siksi 
jälleen kerran ottamaan EKR:n talousarvioon, jotta parlamentti voisi valvoa paremmin 
kehitysyhteistyömenoja AKT-maissa ja jotta EU:n kehitysyhteistyöpolitiikka olisi 
johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa; tähdentää kuitenkin, että EKR:n budjetointi EU:n
talousarvioon ei saa johtaa siihen, että kehitysyhteistyömäärärahoja yleisesti leikataan 
siitä, mitä ne olivat kahden erillisen välineen aikana, ja sen on taattava ennustettavuus; 
korostaa myös tarvetta turvata AKT-maiden edut muun muassa varaamalla EU:n 
talousarviosta erikseen varoja AKT-maiden kehitystoimiin;

24. vaatii korottamaan huomattavasti EU:n takauksen piiriin kuuluvien EIP:n lainojen määrää 
laadittaessa uutta monivuotista rahoituskehystä, jotta parannetaan EU:n toimien 
vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sen rajojen ulkopuolella ja saavutetaan Lissabonin 
sopimukseen kirjatut EU:n ulkoisia toimia koskevat tavoitteet;

25. kehottaa EIP:tä antamaan komissiolle kaikki tarvittavat tiedot sisällyttämällä EIP:n 
rahoitustoimia koskevaan vuotuiseen kertomukseen erityinen osasto, jossa arvioidaan 
yksityiskohtaisesti toimia, joita EIP toteuttaa noudattaakseen nykyisen valtuutuksen 
määräyksiä, joiden mukaan takauksen ulkopuolelle jäävät kaikki toimet, joiden avulla 
voitaisiin välittömästi tai välillisesti edistää mitä tahansa veronkierron muotoa, ja jossa 
kiinnitetään erityistä huomiota EIP:n toimiin, joissa turvaudutaan offshore-
rahoituskeskusten rahoitusvälineisiin;

26. panee huolestuneena merkille, että EU:n avun selvänä päätavoitteena ei ole köyhyyden 
poistaminen; muistuttaa, että "kehityksen" käsitettä, joka viittaa laadullisiin kriteereihin, 
jotka kattavat elämänlaadun ja elinolojen parantamisen, ei pitäisi sekoittaa talouskasvuun, 
jota mitataan BKT:n nousulla; kehottaakin komissiota välttämään yksinkertaista 
"vientivetoista" tai "kasvusuuntautunutta" kehityspolitiikkaa ja kohdentamaan apunsa 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, mikä merkitsee köyhiä hyödyttävän strategian 
kehittämistä rahoittamalla pitkän aikavälin tavoitteita, kuten terveyttä, koulutusta, 
maaseutualueiden energiansaantia ja pienviljelijöitä;
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27. tähdentää painokkaasti, että kaikkien kehitysyhteistyöhön liittyvissä budjettikohdissa 
olevien määrärahojen tavoitteena on oltava edunsaajien taloudellinen ja sosiaalinen 
kehitys, ja menot on suunniteltava niin, että ne täyttävät OECD:n kehitysapukomitean 
antamat julkisen kehitysavun kriteerit, ja kehottaa varmistamaan oikeudellisesti pitävästi, 
että kehitysyhteistyön määrärahoja ei voida ohjata toisiin tarkoituksiin;

28. tähdentää, että parlamentilla on oltava todelliset valtuudet valvoa tehokkaasti EU:n 
kehitysyhteistyöohjelmien toteuttamista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti;

29. kannustaa yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan hankintamenettelyjä ja 
maksumekanismeja sekä lisäämään niiden avoimuutta;

30. vaatii antamaan sitovaa kansallista ja EU:n lainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että 
aputavoitteita koskevat sitoumukset lunastetaan;

31. pyytää, että avustusrahoista suurempi osa osoitettaisiin pienviljelyyn, maaseudun
kehittämiseen, terveyteen ja koulutukseen.
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