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EHDOTUKSET

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

1. varoittaa komissiota ja jäsenvaltioita siitä, että mikäli kehitysavulle ei myönnetä 
lisärahoitusta, ne eivät todennäköisesti kykene täyttämään vuosituhannen 
kehitystavoitteita koskevia kansainvälisiä sitoumuksiaan eikä päästä lähellekään EU:n 
yhteistä sitoumusta nostaa virallisen kehitysavun osuus BKTL:sta 0,7 prosenttiin vuoteen 
2015 mennessä, eikä suurin osa jäsenvaltioista kykene täyttämään omia virallisen 
kehitysavun osuutta BKTL:sta koskevia sitoumuksiaan tuona samana vuonna;

2. pitää valitettavana, että komissio esittää talousarvioesityksessään vuodeksi 2013, että 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) sitoumusten kokonaismäärä kasvaisi vähemmän 
kuin arvioitu inflaatio ja että DCI:n maksumäärärahojen kokonaismäärä olisi alhaisempi 
kuin vuonna 2012; 

3. korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden on suhtauduttava vakavasti DCI:stä rahoitettavaan 
kumppanuuteen DCI:stä rahoitusta saavien kehitysmaiden kanssa ja että pitkän aikavälin 
ennustettavuus on keskeinen osa tätä kumppanuutta; korostaa, että DCI:n 
edunsaajamaiden köyhimmät ja haavoittuvimmat väestönosat eivät saa joutua kärsimään 
siitä, että arabikevään seurauksena eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden 
välineen rahoitusta kasvatettiin huomattavasti;

4. pitää erityisen valitettavana sitä, että DCI:n Aasiaa, Keski-Aasiaa, Irakia, Irania ja 
Jemeniä koskevien maantieteellisten ohjelmien rahoitusta on leikattu mittavasti; katsoo, 
että koska näillä ohjelmilla pyritään aikaansaamaan toivottuja tuloksia köyhyyden 
torjumisen, demokratian ja ihmisoikeuksien alalla, ne ansaitsevat aikaisempaa enemmän 
huomiota ja rahoitusta sen sijaan, että huomiota ja rahoitusta vähennetään; 

5. kannattaa periaatteessa DCI:n ympäristöalaa ja luonnonvarojen kestävää hallinnointia 
koskevan aihekohtaisen ohjelman määrärahojen huomattavaa kasvattamista; ymmärtää, 
että komissio hakee YK:n vuoden 2012 Rio+20-konferenssin alla lisätukea kehitysmaiden 
kestävän energiankäytön edistämiselle ja EU:n hiljattain julkaiseman kehitysmaiden 
epätasa-arvoa energia-asioissa käsittelevän Energising Development -aloitteen 
rahoitukselle; toistaa kuitenkin kantansa, jonka mukaan ilmastorahoituksen on 
täydennettävä jo käynnissä olevien kehitysyhteistyöohjelmien rahoitusta, ja että 
vuosituhannen kehitystavoitteiden keskeisten alojen, kuten koulutuksen ja terveyden, 
rahoitusta ei tulisi ohjata ilmastotoimiin;

6. vaatii komissiota kohdentamaan rahoitusta vakuutusten, ja erityisesti sairaus- ja 
eläkevakuutusten, saannin helpottamiseen kehitysmaissa; kannustaa komissiota tukemaan 
kumppanimaita yhteiskunnan köyhimmät ja haavoittuvimmat väestönosat kattavien 
vakuutusjärjestelmien luomisessa; on vakuuttunut siitä, että mikäli tällaiset järjestelmät 
ovat hyvin suunniteltuja, niiden avulla voidaan nostaa ihmiset pois köyhyydestä ja lisätä 
haavoittuvimpien väestönosien sitkeyttä suojelemalla niiden etuja sekä lisäksi vahvistaa 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallistavaa kasvua.


