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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Vuosituhannen kehitystavoitteet

a) toimitaan vuosituhannen kehitystavoitteita käsitelleen vuonna 2010 järjestetyn YK:n 
kokouksen perusteella vahvana johtajana seuraavien tavoitteiden edistämiseksi:

– päättäväisempi sitoutuminen päämäärien saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä,

– keskustelun käynnistäminen siitä, miten kansainvälisen yhteisön vankkaa sitoutumista 
kestävään kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen voidaan pitää yllä ja jatkaa vuoden 
2015 jälkeen niiden kokemusten perusteella, joita on saatu, ja niiden virheiden 
perusteella, joita on tehty pyrittäessä saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet,

– valtiorakenteiden kehittämisen, hyvän demokraattisen hallintotavan ja konfliktien 
ennaltaehkäisyn tukeminen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen korruption, 
veronkierron veropetosten ja pääomapaon torjumiseksi,

– pyynnön esittäminen YK:n yleiskokoukselle, jotta se perustaisi sitovan mekanismin 
kehitysmaiden laittoman pääomakadon ja veropetosten lopettamiseksi, jotta taataan 
kansainvälisten rahoitustoimien täysi läpinäkyvyys,

– kehitysyhteistyön verotukseen liittyvien näkökohtien käsittely ensisijaisina ja 
tehokkaiden ja toimivien verotusjärjestelmien tukeminen kehitysmaissa, jotta voidaan 
varmistaa kestävä kehitysyhteistyön rahoituksen lähde, kun pitkän aikavälin 
tavoitteena on päästä irti riippuvuudesta ulkomaisesta avusta,

– innovatiivisten rahoitusmekanismien – kuten pääomasiirtojen kansainvälinen 
transaktiomaksu – täytäntöönpanon tehostaminen vuosituhannen kehitystavoitteiden ja 
ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi,

Vähiten kehittyneet maat

b) käsitellään nykyisiä, hallitusten tukemien ulkomaisten sijoittajien 
maatalousmaahankintoja etenkin vähiten kehittyneissä maissa, sillä jos näihin 
hankintoihin ei puututa asian vaatimalla tavalla, ne uhkaavat paikallista elintarviketurvaa 
ja voivat johtaa vakaviin ja seurauksiltaan kauaskantoisiin yhteiskunnallisiin 
levottomuuksiin,

c) asetetaan etusijalle vähiten kehittyneiden maiden elintarviketurva, maatalouden 
tuotantokapasiteetti, yhteiskunnan perusrakenteet, valmiuksien kehittäminen, osallistava 
talouskasvu, suotuisat markkinat ja uudet yritykset, mahdollisuudet käyttää teknologiaa 
sekä inhimillinen ja sosiaalinen kehitys neljännessä vähiten kehittyneitä maita 
käsitelleessä YK:n konferenssissa hyväksytyn toimintaohjelman mukaisesti,
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d) varmistetaan vähiten kehittyneitä maita käsitelleessä YK:n konferenssissa hyväksytyn 
toimintaohjelman täytäntöönpanoon liittyvien valvonta- ja tarkastusmekanismien 
tehokkuus,

e) varmistetaan, että vähiten kehittyneiden maiden ja niiden kumppanien 
toimintasuunnitelmissa pitkäjänteinen ja kestävä kehitys pysyy myös jatkossa 
kokonaisvaltaisena ja yhtenäisenä pyrkimyksenä,

Eriarvoisuuden torjunta

f) varmistetaan, että keskitulotason maat, joissa eriarvoisuus on suurta, saavat edelleen 
tukea ja rahoitusta köyhyyden vähentämiseksi ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
parantamiseksi, koska suurin osa köyhistä asuu keskitulotason maissa,

g) tuetaan sukupuolten eriarvoisuuden vähentämistä ja naisten vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä, koska naisten osuus köyhistä on suhteettoman suuri,

Avun tuloksellisuus

h) tarkastellaan, miten avun tuloksellisuutta koskeva toimintaohjelma voidaan muuttaa 
kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevaksi toimintaohjelmaksi, ja laaditaan tässä 
yhteydessä konkreettisia strategioita, jotka koskevat epävakaita valtioita ja konfliktista 
toipuvia maita,

i) toteutetaan kaikki Accran toimintasuunnitelman tavoitteet varmistaen samalla 
parlamenttien, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten viranomaisten tuloksia tuottava 
sitoutuminen,

j) varmistetaan, että sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä haasteita 
käsitellään johdonmukaisesti,

Oikeus kehitykseen

k) tuetaan oikeudesta kehitykseen vuonna 1986 annettua YK:n julistusta, jossa todetaan, että 
valtioilla on velvollisuus tehdä yhteistyötä keskenään kehityksen takaamiseksi ja 
kehityksen esteiden poistamiseksi ja että valtioiden olisi toteutettava oikeutensa ja 
täytettävä velvollisuutensa sillä tavoin, että edistetään uutta kansainvälistä 
talousjärjestystä, joka perustuu suvereeniin tasavertaisuuteen, keskinäiseen riippuvuuteen 
ja yhteisiin etuihin,

l) pidetään oikeus kehitykseen yhtenä ensisijaisena tavoitteena, koska tänä vuonna vietetään 
oikeudesta kehitykseen annetun YK:n julistuksen 25. vuosipäivää,

m) suositetaan korkean tason työryhmän havaintojen vahvistamista, jotta varmistetaan, että 
oikeus kehitykseen toteutetaan tehokkaasti,

n) ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta oikeudesta kehitykseen tulisi 
kehityspolitiikan, yleisen määräaikaisarvioinnin ja ihmisoikeussopimuksiin perustuvien 
YK:n elinten ja mekanismien olennainen osa,
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Kansainvälinen humanitaarinen apu

o) laaditaan kansainvälinen humanitaarisen avun toimintasuunnitelma, jonka avulla voidaan 
käsitellä humanitaaristen haasteiden laajuutta, humanitaaristen tarpeiden lisääntymistä ja 
humanitaaristen yhteyksien monitahoisuutta,

p) lisätään maailmanlaajuista humanitaarista rahoitusta ja parannetaan humanitaarisen 
järjestelmän toimintaa ja tehokkuutta,

q) toteutetaan yhteisiä kansainvälisiä aloitteita humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön 
välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi sekä hätäavun, jälleenrakentamisen ja 
kehityksen välisen yhteyden lisäämiseksi.
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