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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

1. palauttaa mieliin, että vuodeksi 2015 asetetut määräajat vuosituhattavoitteiden ja julkisen 
kehitysavun osuuden korottamista 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta koskevan yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi umpeutuvat vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa, että seuraava monivuotinen rahoituskehys tarjoaa 
EU:n avunantajille ratkaisevan tärkeän tilaisuuden tehostaa toimia, joiden avulla voidaan 
palauttaa kehitysapu sovitulle tasolle ja noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia sen jälkeen, 
kun julkisen kehitysavun määrä romahti vuonna 2011 edellisvuoteen verrattuna 14:ssä 
EU:n jäsenvaltiossa ja yhteenlasketun julkisen kehitysavun osuus bruttokansantulosta 
laski 0,44 prosentista 0,42 prosenttiin; painottaa, että EU:n kehitysyhteistyömäärärahat 
täydentävät jäsenvaltioiden toimia ja niillä autetaan jäsenvaltioita saavuttamaan mainitut 
tavoitteet, ja toteaa, että vipuvaikutus on erityisen merkittävä tiettyjen jäsenvaltioiden 
kehitysapumäärärahojen kohdalla jäsenvaltioiden koosta riippumatta;

2. on erityisen ylpeä siitä, että EU:n avun laatu on parantunut huomattavasti viimeksi 
kuluneen vuosikymmenen aikana, että EU:n toimielimet ovat nyt maailmanlaajuisesti 
johtavassa asemassa, kun kyse on avun tehokkuudesta ja avoimuudesta1, ja että apu on 
tuottanut mitattavissa olevia ja merkittäviä tuloksia ja konkreettisesti parantanut 
kehitysmaissa miljoonien ihmisten elämää; muistuttaa myös EU:n toimielinten keskeisestä 
asemasta unionin kehitysyhteistyöpolitiikan ja kehitysavun koordinoinnissa sekä EU:n 
apuun liittyvistä hyödyistä useilla aloilla, jolloin EU voi usein toimittaa apua 
tehokkaammin, vaikuttavammin ja ennustettavammin kuin yksittäiset jäsenvaltiot 
kahdenvälisine ohjelmineen;

3. tähdentää, että EU:n talousarviolla on suuri merkitys, sillä näin jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus tehdä yhteistyötä sellaisten maiden kanssa, joissa ne eivät ole läsnä, ja tukea 
edelleen maita, joissa yhteistyöohjelmat ovat päättyneet, erityisesti hauraita ja konfliktista 
toipuvia valtioita; muistuttaa, että EU:n kehitysavun ansiosta 31 miljoonaa ihmistä saa nyt 
juomavettä ja yhdeksän miljoonaa on jätevesihuollon piirissä; muistuttaa, että viisi 
miljoonaa lasta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan; tähdentää, että perusasteen 
koulutukseen on otettu yhdeksän miljoonaa uutta oppilasta ja että koulutukseen on päässyt 
700 000 opettajaa ja keskiasteen koulutukseen yli 80 000 naisopiskelijaa; kehottaa sen 
vuoksi neuvostoa antamaan edelleen riittävästi tukea, jotta voidaan edistää EU:n lisäarvoa 
inhimillisen kehityksen ja köyhyyden poistamisen aloilla;

4. pitää myönteisenä komission esittämää otsakkeen 4 määrärahojen lisäystä vuosien 
2007-2013 monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna; korostaa kuitenkin, että vuonna 
2004 tehdyssä komission ehdotuksessa vuosien 2007–2013 monivuotinen rahoituskehys 
oli reaalimääräisesti suurempi kuin sen ehdotus vuosiksi 2014–2020; katsoo, että otsake 4, 
jonka määrärahat olivat jatkuvasti alimitoitetut vuosien 2000–2006 ja vuosien 2007–2013 

                                               
1 Ks. muun muassa "European Union Peer Review 2012", OECD Development Assistance Committee, 
24. huhtikuuta 2012, ja "The Quality of Official Development Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality 
Improving?", Brookings Institution and Center for Global Development, 4. helmikuuta 2012. 
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monivuotisissa rahoituskehyksissä, ei saisi joutua useissa jäsenvaltioissa vallitsevan 
säästöjä korostavan ilmapiirin innoittamien leikkausten kohteeksi; katsoo, että unioni ja 
sen jäsenvaltiot voivat pitää kiinni kansainvälisistä kehitysapusitoumuksistaan vain, jos 
ulkoisen toiminnan välineiden rahoitus nostetaan kunnianhimoiselle tasolle, kuten 
komissio ehdotti tiedonannossaan "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio"1

erityisesti kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI), humanitaarisen avun ja Euroopan 
kehitysrahaston (EKR) osalta, sillä niiden osuudet EU:n ehdotetusta 
kokonaistalousarviosta ovat vain 2 prosenttia, 0,62 prosenttia ja 2,96 prosenttia;

5. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita ja unionin toimielimiä ottamaan käyttöön 
eurooppalaisen finanssitransaktioveron mahdollisimman pian; tähdentää, että merkittävä 
osa Euroopassa sovellettavan transaktioveron avulla saaduista tuloista olisi käytettävä 
kehityksen sekä ilmastonmuutoksen torjunnan rahoittamiseen; korostaa, että otsakkeen 4 
määrärahoja olisi lisättävä merkittävästi, jos finanssitransaktioverosta tulee yksi EU:n 
uusista omien varojen lähteistä;

6. korostaa, että kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus on SEUT-
sopimuksen 208 artiklan mukaisesti vahvistettava ja säilytettävä tärkeänä horisontaalisena 
periaatteena monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa;

7. toteaa, että viime vuosina kiireellisiin luonnonkatastrofeihin ja humanitaarisiin 
katastrofeihin reagoimiseksi saatavilla olevien varojen määrä on vuodesta toiseen ollut 
riittämätön, mikä johtuu muun muassa yhä yleisemmistä ja tuhoisammista 
luonnonkatastrofeista; on kiitollinen EU:n kansalaisille, jotka ovat jatkuvasti ja yhä 
enemmän tukeneet EU:n hädänalaisille ympäri maailman toimittamaa humanitaarista 
apua2 useita EU:n jäsenvaltioita koettelevasta rahoitus- ja talouskriisistä huolimatta; 
korostaa siksi, että talousarviossa on varmistettava riittävät määrärahat otsakkeen 4 
humanitaarista apua ja elintarvikeapua koskeville budjettikohdille sekä realistinen rahoitus 
hätäapuvaraukselle;

8. puolustaa voimakkaasti tarvetta säilyttää hätäapuvaraus, joka on osoittautunut erityisen 
hyvin toimivaksi nykyisessä muodossaan kaikkien ohjelmien ulkopuolisena varauksena, 
johon ei sovelleta vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriä, 
sekä osoittaa sille merkittävät ja realistiset määrärahat, jotta unioni voi reagoida nopeasti 
odottamattomiin tarpeisiin ja kriiseihin ottamalla varoja tarvittaessa käyttöön 
tilannekohtaisesti; toteaa, että eräät jäsenvaltiot puoltavat hätäapuvarauksen sisällyttämistä 
otsakkeeseen 4, mutta sen vaarana on, että EU:n ulkoiseen toimintaan ja erityisesti 
kehitysyhteistyöhön saatavilla olevan rahoituksen kokonaismäärä pienenee; suhtautuu 
erittäin myönteisesti komission ehdotukseen korottaa sen rahoitusta 350 miljoonaan 
euroon (vuoden 2011 hinnoin) vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen 
verrattuna ja sallia rahoituksen käyttö vuoteen n+1 saakka, sillä nämä ovat 
oikeansuuntaisia toimia; korostaa, että hätäapuvaraus olisi pidettävä monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien ulkopuolella, jotta varmistetaan humanitaarisen avun 
tehokkaan toimittamisen edellyttämä toiminnan riippumattomuus, joustavuus ja ripeys;

                                               
1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio, COM(2011)0500 final, 29. kesäkuuta 2011, s. 20.
2 Ks. humanitaarista apua käsittelevä erityinen Eurobarometri 384, kesäkuu 2012.
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9. korostaa, että eriyttämisperiaatteen mukaisesti kehitysapurahoitus on kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen kokonaisrahoituksen supistamisen sijaan keskitettävä pienempään 
määrään kumppanimaita, jotka voivat saada tukea maantieteellisiin ohjelmiin sisältyvän 
kahdenvälisen yhteistyön perusteella, kun otetaan huomioon myös, että EU jatkaa 
yhteistyötään pitkälle edenneiden kumppanimaiden kanssa rahoitusvälineen alueellisissa 
ja temaattisissa ohjelmissa, jotka nekin tarvitsevat riittävästi rahoitusta;

10. korostaa EU:n maailmanlaajuista vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa; muistuttaa, 
että Kööpenhaminan ja Cancúnin sopimuksiin perustuvien sitoumusten, joilla pyritään 
auttamaan kehitysmaita puuttumaan ilmastonmuutokseen, on oltava "uutta lisärahoitusta" 
nykyiseen kehitysapuun verrattuna ja että näiden kahden politiikan välillä on säilytettävä 
riittävä johdonmukaisuus; kehottaa näin ollen EU:ta toimimaan kunnianhimoisesti 
nykyisestä talouskriisistä huolimatta ja huolehtimaan siitä, että EU:n ilmastorahoitusta 
annetaan täysin julkisen kehitysavun 0,7 prosentin tavoitteen lisäksi ja se voidaan jäljittää 
EU:n talousarviossa; odottaa komissiolta ja neuvostolta vahvaa poliittista sitoutumista;

11. panee merkille komission ehdottaneen osana kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä 
yleisafrikkalaista ohjelmaa täysin uutena ohjelmana, jonka osuus rahoitusvälineen 
kokonaismäärärahoista on noin 4,3 prosenttia ja jolla täydennetään muita maantieteellisiä 
ja temaattisia ohjelmia; korostaa, että kehitysyhteistyön rahoitusvälineen soveltamisalan 
laajennus on otettava asianmukaisesti huomioon rahoitusvälineeseen osoitettavissa 
määrärahoissa;

12. kannattaa periaatetasolla EKR:n sisällyttämistä talousarvioon; toteaa kuitenkin, että 
EKR:n sisällyttäminen EU:n talousarvioon tarkoittaa välttämättä sen koko rahoituksen 
siirtämistä otsakkeeseen 4 eikä sitä missään tapauksessa pitäisi käyttää verukkeena EU:n 
ulkoisen toiminnan tai varsinkaan kehitysavun kokonaismenojen leikkaamiselle, vaan sen 
seurauksena avun ennustettavuuden on parannuttava; on sitä mieltä, että nykyisen 
talousarvio- ja talouskriisin takia riski siitä, että EKR:n sisällyttäminen talousarvioon 
johtaa AKT-kumppanimaiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoituksen vähenemiseen, on 
liian suuri; kehottaa komissiota pitämään kiinni sitoumuksistaan ja tekemään viipymättä 
ehdotuksia EKR:n valvontaa koskevien parlamentin valtuuksien yhdenmukaistamiseksi 
niiden valtuuksien kanssa, jotka parlamentilla on EU:n yleisen talousarvion ja erityisesti 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen osalta, sekä ehdotuksia EKR:n sisällyttämiseksi EU:n 
talousarvioon vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä alkaen.
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