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EHDOTUKSET

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

Vuosituhannen kehitystavoitteet – kehitysyhteistyötä koskevan kehyksen valmistelu 
vuoden 2015 jälkeiselle ajalle

Vuosituhannen kehitystavoitteet ovat erittäin onnistuneesti herättäneet poliittisia johtajia ja 
kansalaisjärjestöjä inhimillisen kehityksen tavoittelemiseen. Määräajan lähestyessä on tarpeen 
luoda merkittävää poliittista tahtoa kehitysyhteistyötä koskevan kehyksen laatimiseksi 
vuoden 2015 jälkeiselle ajalle. 

Kehottaa EU:ta ottamaan vahvan johtoaseman maailmanlaajuisen, kansainvälisen kehyksen 
määrittelyssä vuoden 2015 jälkeiselle ajalle ja edistämään seuraavia tavoitteita:

a) sitoudutaan saavuttamaan tavoitteet vuoteen 2015 mennessä ja arvioidaan perusteellisesti, 
missä nykyisten tavoitteiden suhteen on onnistuttu ja epäonnistuttu, jotta voitaisiin laatia 
kattava ja kokonaisvaltainen toimintaohjelma vuoden 2015 jälkeiselle ajalle; 

b) luodaan YK:n alainen korkean tason asiantuntijaryhmä; 

c) tehostetaan innovatiivisten rahoitusjärjestelmien täytäntöönpanoa vuosituhannen 
kehitystavoitteiden ja ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi;

d) toteutetaan aktiivisesti jatkotoimia Busanissa hyväksytyille päätelmille;

Kestävä kehitys 

Vähiten kehittyneet maat

e) asetetaan etusijalle vähiten kehittyneiden maiden elintarviketurva, maatalouden 
tuotantokyky, infrastruktuuri, valmiuksien kehittäminen, osallistava talouskasvu, suotuisat 
markkinat ja uudet yritykset, mahdollisuudet käyttää teknologiaa sekä inhimillinen ja 
sosiaalinen kehitys Istanbulin toimintaohjelman ja YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin 
(UNCTAD) 13. istunnossa Dohassa 26 päivänä huhtikuuta 2012 hyväksyttyjen päätelmien 
mukaisesti;

Ympäristö, ilmastonmuutos ja elintarviketurva 

f) sitoudutaan täysipainoisesti Rio+20-kokouksessa saavutettuihin tuloksiin;

g) uudistetaan sitoutuminen elintarviketurvaa koskeviin Rooman julistuksen periaatteisiin; 
tuomitaan elintarvikkeilla keinottelusta aiheutuvat seuraukset;

h) kannustetaan kehitysmaita toteuttamaan kansainvälisten lahjoittajien tuella pitkän 
aikavälin toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei kuivuus väistämättä johtaisi 
nälänhätään; toteutetaan katastrofiriskin vähentämistä koskevia strategioita ja 
varhaisvaroitusjärjestelmiä; 
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i) vahvistetaan kansainvälisiä pyrkimyksiä säännellä ulkomaisten sijoittajien parhaillaan 
kehitysmaissa toteuttamia laajamittaisia maahankintoja;

Kansainvälinen humanitaarinen apu

j) tuetaan täysin YK:n ja erityisesti UNOCHA:n avainasemaa; 

k) vahvistetaan uudelleen EU:n pitkän aikavälin sitoutuminen Afrikan sarven väestön 
hyvinvoinnin tukemiseen sekä rakenteellisista syistä johtuvan puutteellisen 
elintarviketurvan ja konfliktien perimmäisiin syihin puuttumiseen;


