
PA\792822FI.doc PE430.270v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kehitysyhteistyövaliokunta

2009/2133(INI)

5.10.2009

LAUSUNTOLUONNOS
kehitysyhteistyövaliokunnalta

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen liittyvistä institutionaalisista 
näkökohdista
(2009/2133(INI))

Valmistelija: Eva Joly



PE430.270v01-00 2/5 PA\792822FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\792822FI.doc 3/5 PE430.270v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka hyödyttää selkeästi unionia, sillä se edistää 
osaltaan maailmanlaajuista geopoliittista vakautta, vähentää maahanmuuttopaineita ja avaa 
uusia kauppamarkkinoita. Sen ensisijaisena tarkoituksena on vähentää köyhyyttä ja edistää 
kehitysmaiden ja niiden kansalaisten kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan ulkosuhdehallinto 
työskentelevät luonnollisesti unionin politiikan tukemiseksi ulkosuhteiden, kaupan ja 
turvallisuuden alalla, mutta emme sen sijaan voi pitää itsestään selvänä, että uusi 
ulkosuhdehallinto pitää yhtä tärkeinä EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden ja 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista.

Näin ollen on äärimmäisen tärkeää, että parlamentin lausunnossa viitataan yksiselitteisesti 
kehitysyhteistyöhön ja erityisesti Lissabonin sopimukseen sisältyviin EU:n velvoitteisiin 
toimia köyhyyden poistamiseksi ja varmistaa politiikan johdonmukaisuus kehitysmaiden 
etujen mukaisesti. On myös tärkeää säilyttää kehitysyhteistyö itsenäisenä politiikanalanaan, 
joka on tasaveroinen muiden kansainvälisten suhteiden alaan kuuluvien politiikkojen kanssa, 
ja sovittaa yhteen poliittinen ja hallinnollinen arkkitehtuuri.

EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen mukaan unionin ja jäsenvaltioiden 
kehitysyhteistyöpolitiikkojen on täydennettävä ja tuettava toisiaan; katsoo, että tämän 
vuoksi komission ja jäsenvaltioiden roolia on selkiytettävä ja roolien päällekkäisyyttä 
vähennettävä, avunantajien toimien koordinointia tehostettava ja työnjakoa 
parannettava, jotta apu olisi tehokkaampaa ja kannattavampaa,

Johdanto-osan D b kappale (uusi)

D b. katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi lisättävä EU:n näkyvyyttä 
kehitysmaiden johtavana kumppanina ja hyödynnettävä EU:n ennestään vahvoja 
kehitysmaasuhteita, jotka perustuvat sen asemaan suurimpana virallisen kehitysavun 
ja humanitaarisen avun antajana ja kehitysmaiden tärkeimpänä kauppakumppanina,

Johdanto-osan D c kappale (uusi)

D c. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksessa kehitysyhteistyö määritellään 
itsenäiseksi politiikanalakseen, jolla on omat erityiset tavoitteensa ja joka on 
tasavertainen muun ulkopolitiikan kanssa eikä millään lailla alisteinen ulko-, 
turvallisuus- tai puolustuspolitiikalle, sekä tunnustetaan, että kehityspoliittinen 
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johdonmukaisuus ja EU:n ulkoisten toimien keskinäinen johdonmukaisuus on 
tärkeää;

Johdanto-osan D d kappale (uusi)

D d. ottaa huomioon, että köyhyyden poistaminen on yksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen Lissabonin sopimuksen mukaisen version yleisistä tavoitteista 
kansainvälisten suhteiden alalla (21 artiklan 2 kohdan d alakohta) ja unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan ensisijainen tavoite, joka on vahvistettu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa; ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa edellytetään lisäksi, että 
Euroopan unioni "ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan 
muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin"; katsoo näin ollen, 
että Euroopan ulkosuhdehallinnon kaiken kehitysmaihin vaikuttavan toiminnan on 
tuettava köyhyyden poistamista,

4 kohta – b alakohta

(b) ulkosuhdehallinnon olisi oltava muodoltaan sellainen, että se johdonmukaistaa unionin 
ulkoisia toimia ja unionin edustusta ulkosuhteissa; siksi ennen kaikkea ne yksiköt, jotka 
hoitavat varsinaisia ulkosuhteita, sekä kolmansiin maihin sijoitettujen lähetystöjen 
korkeimmat virkamiehet olisi sisällytettävä Euroopan ulkosuhdehallintoon; toiminnan 
kehittyessä voidaan pohtia, mitä muita tehtäviä ulkosuhdehallinnolle olisi uskottava;

4 kohta – c alakohta

(c) ei kuitenkaan ole tarpeen ottaa pois komission pääosastoilta kaikkia ulkosuhteisiin 
liittyviä toimivaltuuksia; erityisesti niillä aloilla, joilla komissiolla on 
täytäntöönpanovaltaa, olisi säilytettävä kaikki nykyiset ulkosuhteisiin liittyvät yhteisön 
politiikat; komission olisi laadittava erityinen malli kyseisille yksiköille, kuten kaupan 
pääosastolle, laajentumisasioiden pääosastolle, kehitysyhteistyöstä ja suhteista Afrikan-, 
Karibian- ja Tyynenmeren maihin vastaavalle pääosastolle, EuropeAid-
yhteistyötoimistolle, humanitaarisen avun pääosastolle, ihmisoikeuksista ja 
demokratiasta vastaavalle yksikölle, vaaliavusta vastaavalle yksikölle ja niille talouden 
ja rahoituksen pääosaston yksiköille, jotka hoitavat ulkosuhteita;

4 kohta – d a alakohta (uusi)

(d a) komission jäsenten kollegiossa olisi oltava erillinen kehitysyhteistyöstä ja 
humanitaarisesta avusta vastaava komission jäsen, jolla on tasaveroinen asema 
muista kansainvälisten suhteiden alaan kuuluvista politiikoista vastaavien komission 
jäsenten kanssa; tämän komission jäsenen vastuulla olisi oltava sekä AKT-valtioita 
että muita kehitysmaita koskevan kehitysyhteistyöpolitiikan muotoilu ja 
täytäntöönpano tiiviissä yhteistyössä korkean edustajan kanssa;
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4 kohta – d b alakohta (uusi)

(d b) lisäksi komissiossa on oltava oma erillinen kehitysyhteistyön pääosasto, joka vastaa 
politiikan määrittelystä, toimintapoliittisesta neuvonnasta ja unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan täytäntöönpanosta; kyseisen pääosaston ja unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa sekä Brysselissä että EU:n ulkopuolisissa lähetystöissä 
täytäntöönpanevan henkilöstön on tehtävä selkoa toiminnastaan kehitysyhteistyöstä 
vastaavalle komission jäsenelle;

5 kohta – c a alakohta (uusi)

(c a) ulkosuhdehallinnossa on oltava riittävä määrä kehitysyhteistyöalan asiantuntijoita 
jäsenvaltioiden ministeriöistä ja komission kehitysyhteistyön pääosastosta; 
kehitysyhteistyön pääosaston virkamiesten olisi saatava ohjeensa kehitysyhteistyöstä 
vastaavalta komission jäseneltä;

6 kohta – b alakohta

(b) ulkosuhdehallinto olisi jaettava osastoihin, joista kukin olisi vastuussa geostrategisesti 
tärkeästä alueesta unionin ulkopolitiikassa, ja muihin osastoihin, jotka vastaisivat
kehitysyhteistyöpoliittisista sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä, 
siviilikriisinhallinnasta, monenvälisistä ja monialaisista kysymyksistä, ihmisoikeudet 
mukaan lukien, ja hallinnollisista asioista;


