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EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on melko uusi organisaatio, joten 
toistaiseksi on liian aikaista arvioida täysimääräisesti sen organisaation ja toiminnan 
joitakin osa-alueita; toivoo kuitenkin, että väliarvioinnissa tarkastellaan EUH:n EU:n 
kehitysyhteistyöhön tuomaa lisäarvoa ja erityisesti sitä, onko se parantanut poliittisen 
päätöksenteon ja strategisen ohjelmasuunnittelun laatua ja tehokkuutta ja noudatetaanko 
niissä täysin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan ja 
kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen mukaisia EU:n 
kehityspolitiikan tavoitteita ja velvoitteita1;

2. korostaa, että on tärkeää varmistaa kehitysyhteistyöasioiden parempi koordinointi ja hyvä 
hallinto kansainvälisellä tasolla, jotta EU voisi puhua yhdellä äänellä ja saisi näkyvyyttä;

3. palauttaa mieliin, että EUH:lla on tärkeä rooli EU:n ja sen kumppanimaiden ja -alueiden 
kahdenvälisen kehitysyhteistyön suunnittelussa ja ohjelmoinnissa ja että EUH ja komissio 
ovat kehitysyhteistyöpolitiikasta vastaavan komission jäsenen ohjauksella vastuussa 
kaikesta sellaisten monivuotisten strategisten ohjelmasuunnitteluasiakirjojen laatimisesta, 
jotka liittyvät kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen (DCI) ja Euroopan 
kehitysrahastoon (EKR);

4. kannustaa EUH:ta ja komissiota alkuvaikeuksista huolimatta jatkamaan pyrkimyksiä 
koordinoida tarkemmin EU:n ja sen jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöpolitiikkoja ja 
kriisinhallintarakenteita; kannustaa niitä edistämään tätä yhteistyötä edelleen ja jatkamaan 
sen kehittämistä kehitysavun yhteisestä ohjelmasuunnittelusta saatujen myönteisten 
kokemusten perusteella vuodesta 2014 alkavalla seuraavalla 
ohjelmasuunnittelukierroksella;

5. katsoo, että EU:n pitäisi näyttää kehitysyhteistyökumppaneilleen esimerkkiä hyvästä 
koordinoinnista; kannustaa EUH:ta ja komissiota myös tutkimaan keinoja osallistua 
kolmenvälisiin yhteistyöaloitteisiin;

6. kannustaa komissiota ja EUH:ta parantamaan edelleen kehitysyhteistyötä koskevaa 
keskinäistä vastuunjakoaan ja varmistamaan, että kummankin toimielimen 
henkilöstötarpeet täytetään; kehottaa erityisesti määrittelemään selkeämmin EUH:n ja 
komission väliset vastuukysymykset Cotonoun kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa;

7. katsoo, että kehitysyhteistyötä, humanitaarista ja elintarvikeapua sekä AKT-maiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä käsittelevät neuvoston työryhmät hyötyisivät siitä, että 
nykyistä jäsenvaltioiden edustajien kiertävää puheenjohtajuutta käytettäisiin jatkossakin, 

                                               
1 Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26. heinäkuuta 2010 annettu neuvoston päätös 
(2010/427/EU), johdanto-osan 4 kappale.
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kun otetaan huomioon näiden ulkosuhteisiin liittyvien politiikanalojen erityispiirteet ja 
jäsenvaltioiden keskeinen rooli kyseisillä aloilla;

8. muistuttaa tässä yhteydessä, että on varmistettava, että EUH:n henkilökunta edustaa 
maantieteelliseltä ja sukupuolijakaumaltaan tasapuolisesti EU:n kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaisia;

9. painottaa lisäksi sukupuolinäkökohtia koskevan EUH:n koulutuksen merkitystä; korostaa, 
että kyseisellä koulutuksella olisi tehtävä sukupuolinäkökohtiin ja naisten ja miesten 
väliseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä paremmin tunnetuiksi;

10. muistuttaa korkealle edustajalle / varapuheenjohtajalle ja EUH:lle esittämästään 
pyynnöstä, että niiden olisi otettava painopisteekseen kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuus; kehottaa komissiota ja EUH:ta laatimaan selkeän 
strategian kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden varmistamiseksi; 
katsoo, että tämä olisi tehtävä esimerkiksi painottamalla kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuutta entistä enemmän EU:n poliittisissa vuoropuheluissa 
kumppanimaiden hallitusten, parlamenttien, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien 
kanssa, sisällyttämällä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus 
strategisiin ohjelma-asiakirjoihin uskottavalla ja toimivalla tavalla, osallistumalla 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskevan säännöllisesti 
tarkistettavan työohjelman tulevaan valmisteluun ja luomalla kaikille EUH:n uusille 
työntekijöille tarkoitetun kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta 
koskevan koulutusohjelman;

11. nostaa esiin mahdolliset jännitteet kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden ja EU:n ulkopuolella toteutettavan kriisinhallinnan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan välillä; kehottaa EUH:ta ja komissiota varmistamaan, ettei 
kokonaisvaltainen lähestymistapa horjuta kehitysyhteistyön erityisiä tavoitteita ja 
periaatteita tai vie niukkoja voimavaroja pois köyhyyden vähentämisestä; vaatii myös, että 
EU:n humanitaarista apua ei käytetä kriisinhallinnan välineenä, ja muistuttaa EUH:ta sen 
velvoitteesta1 edistää humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
tavoitteita;

12. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa Catherine Ashtonia allekirjoittamaan kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen;

13. pitää myönteisenä, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja on ollut vuosittain yhteydessä 
kehitysyhteistyövaliokuntaan, sillä se on merkittävä askel kohti kehitysyhteistyötä 
koskevan vastuunoton ja tietojenvaihdon parantamista; kannustaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa ja EUH:ta pohtimaan uusia tapoja, joilla voidaan lisätä niiden 
vastuullisuutta suhteessa parlamenttiin, muun muassa valtuuttamalla neuvoston 
puheenjohtajuusvuorossa olevan jäsenvaltion asiasta vastaavan ministerin edustamaan 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa asioissa, jotka liittyvät EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevaan neuvoston kantaan;

                                               
1 Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26. heinäkuuta 2010 annettu neuvoston päätös 
(2010/427/EU), johdanto-osan 4 kappale.
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14. kannustaa EUH:ta omaksumaan suuremman roolin kansainvälisissä poliittisissa ja 
ulkosuhdepolitiikkaa koskevissa neuvotteluissa ja erityisesti hyödyntämään 
käytettävissään olevia diplomaattisia keinoja tukeakseen kansainvälistä 
rikostuomioistuinta ja muistuttaakseen kolmansia maita ja etenkin kehitysmaita siitä, 
miten tärkeää niiden on tukea tuomioistuinta ja ratifioida sen perussääntö, jos eivät ole sitä 
vielä tehneet, sekä sisällyttääkseen kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin 
sitovia lausekkeita, joissa maiden edellytetään tekevän yhteistyötä kansainvälisen 
rikostuomioistuimen kanssa tai jopa soveltavan rajoituksia henkilöihin, joita vastaan on 
käynnistetty toimia kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.
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