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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n johdonmukaisesta kehitysyhteistyöpolitiikasta ja julkista kehitysapua 
täydentävästä kehitysavusta (ns. ODA+)
(2009/2218(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja komission Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikasta 20. joulukuuta 2005 antaman yhteisen julkilausuman: 
Eurooppalainen konsensus1,

– ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (Lissabonin 
sopimuksen) 208 artiklassa edellytetään lisäksi, että Euroopan unioni "ottaa huomioon 
kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka 
voivat vaikuttaa kehitysmaihin";

– ottaa huomioon AKT–EY-kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimuksen) 12 artiklan,

– ottaa huomioon yhteisen Afrikka–EU-strategian, joka hyväksyttiin Lissabonissa 
joulukuussa vuonna 2007,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuus – Kehityksen vauhdittaminen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi" 
(SEC(2005)0455),

– ottaa huomioon komission ensimmäisen kaksivuotiskertomuksen "EU:n kertomus 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta" (KOM(2007)0545) yhdessä 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2007)1202) kanssa,

– ottaa huomioon "EU:n kertomuksen kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuudesta" (KOM(2009)0461 lopullinen) yhdessä komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan (SEC(2009)1137 lopullinen) kanssa,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuus – poliittisen toimintakehyksen laatiminen koko unionin 
lähestymistavalle" (KOM(2009)0458 lopullinen),

– ottaa huomioon 21. ja 22. joulukuuta 2004 annetut neuvoston päätelmät maataloudesta ja 
kalastuksesta,

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2005 annetut neuvoston päätelmät vuosituhattavoitteiden 
saavuttamisen nopeuttamisesta,

– ottaa huomioon 17. lokakuuta 2006 hyväksytyt neuvoston päätelmät kehitysnäkökohtien 
huomioon ottamisesta neuvoston päätöksenteossa,

                                               
1 EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1.
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– ottaa huomioon 14. ja 15. joulukuuta 2006 pidetyn Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmien 49 kohdan,

– ottaa huomioon neuvoston 19. ja 20. marraskuuta 2007 antamat päätelmät 
kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta,

– ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2008 pidetyn Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmien 61 kohdan,

– ottaa huomioon neuvoston 17. marraskuuta 2009 antamat päätelmät 
kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta,

– ottaa huomioon vuoden 1996 OECD:n strategia-asiakirjan "Hahmottamassa 2000-lukua –
kehitysyhteistyön vaikutukset" ja vuoden 2002 OECD:n ministerikokouksen antaman 
julistuksen "Toimet kohti yhteistä kehitystoimintaohjelmaa" sekä vuoden 2008 OECD:n 
raportin "Kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden peruselementit",

– ottaa huomioon OECD:n 4. kesäkuuta 2008 hyväksymän ministerikokouksen julistuksen 
kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta,

– ottaa huomioon vuoden 2000 YK:n vuosituhatjulistuksen sekä kehitysyhteistyötä 
koskevan kahdeksannen vuosituhattavoitteen,

– ottaa huomioon marraskuussa 2001 kokoontuneen WTO:n ministerikokouksen tulokset ja 
vuoden 2002 Monterreyn konsensuksen,

– ottaa huomioon vuoden 2002 kestävän kehityksen huippukokouksen ja vuoden 2005 
huippukokouksen puitteissa yleiskokouksen hyväksymän päätöslauselman,

– ottaa huomioon päätöslauselman Cotonoun kumppanuussopimuksen asemasta AKT-
maiden elintarvike- ja rahoituskriisin hoitamisessa, joka hyväksyttiin Prahassa 4.–
9. huhtikuuta 2009 pidetyssä 17:nnessä AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa 
edustajakokouksessa1,

– ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietintöihin perustuvat seuraavat 
päätöslauselmansa: 23. maaliskuuta 2006 talouskumppanuussopimusten vaikutuksesta 
kehitysyhteistyön alalla (2005/2162(INI))2, 1. helmikuuta 2007 kestävyyden huomioon 
ottamisesta kehitysyhteistyöpolitiikassa (2006/2246 (INI))3, 25. lokakuuta 2007 EU:n ja 
Afrikan suhteiden nykytilasta (2007/2002(INI))4, 17. kesäkuuta 2008 
kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta ja vaikutuksista, joita tiettyjen 
biologisten luonnonvarojen hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle Länsi-Afrikassa 
(2007/2183(INI))5, 29. marraskuuta 2007 Afrikan maatalouden edistämisestä – Ehdotus 
maatalouden kehittämisestä ja elintarviketurvasta Afrikassa (2007/2231(INI))6 sekä 

                                               
1 AKT-EU/100 568/09/lopullinen
2 EUVL C 292E, 1.12.2006, s. 121.
3 EUVL C 250E, 25.10.2007, s. 77.
4 EUVL C 263E, 16.10.2008, s. 633.
5 EUVL C 286E, 27.11.2009, s. 5.
6 EUVL C 297E, 20.11.2008, s. 201.
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22. toukokuuta 2008 avun tuloksellisuudesta vuonna 2005 annetun Pariisin julistuksen 
seurannasta (2008/2048(INI))1antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietintöihin perustuvat seuraavat 
päätöslauselmansa: 23. toukokuuta 2007 EU:n avusta kaupan kehittämiseksi 
(2006/2236(INI))2 ja 1. kesäkuuta 2006 kaupasta ja köyhyydestä: kauppapolitiikan 
suunnittelu kaupan myötävaikutuksen maksimoimiseksi köyhyyden lieventämisessä 
(2006/2031(INI))3 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon Concordin vuonna 2009 julkaiseman raportin "Spotlight on Policy 
Coherence",

– ottaa huomioon ActionAidin vuonna 2003 julkaiseman tutkimuksen "Policy (in)coherence 
in European Union support to developing countries: a three country case study",

– ottaa huomioon Guido Ashoffin vuonna 2006 julkaiseman tutkimuksen "Enhancing policy 
coherence for development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from 
comparative evidence",

– ottaa huomioon ECDPM:n vuonna 2007 julkaiseman raportin "The EU institutions & 
Member States’ mechanisms for promoting policy coherence for development: final 
report",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiain valiokunnan ja 
kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus (PCD) 
tarkoittaa pyrkimistä siihen, että hallituksen kehitysyhteistyöpolitiikkojen tavoitteita ja 
tuloksia ei heikennetä muilla kyseisen hallituksen politiikoilla, jotka vaikuttavat 
kehittyviin maihin, ja että nämä muut politiikat tukevat kehitysyhteistyötavoitteita silloin 
kuin se on mahdollista4,

B. ottaa huomioon, että politiikan epäjohdonmukaisuus voi johtaa tehottomuuteen ja 
kehitysyhteistyöpolitiikan uskottavuuden menetykseen,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa asetetaan köyhyyden 
vähentäminen EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi, ja ottaa 
huomioon, että PCD:llä pyritään unionin kehitysyhteistyötavoitteiden toteuttamiseen 
kaikissa sen politiikoissa,

                                               
1 EUVL C 279E, 19.11.2009, s. 100.
2 EUVL C 102E, 24.4.2008, s. 291.
3 EUVL C 298E, 8.12.2006, s. 261.
4 "Policy Coherence for Development: Institutional Approaches: Technical Workshop": OECD:n tilaisuus 
Pariisissa 13. lokakuuta 2003.
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D. ottaa huomioon, että EU:n kauppa-, maatalous-, kalastus-, ilmasto-, maahanmuutto-, 
finanssi-, puolustus- ja raaka-ainepolitiikoissa sekä teollis- ja tekijänoikeuspolitiikoissa on 
selkeitä epäjohdonmukaisuuksia,

E. ottaa huomioon, että PCD:n rajoituksia ovat poliittisen tuen puuttuminen, epäselvät 
toimivaltuudet, riittämättömät voimavarat, tehokkaiden valvontavälineiden ja 
-indikaattorien puute sekä PCD:n toissijainen asema ristiriitatilanteissa,

F. ottaa huomioon, että EU on sitoutunut saavuttamaan YK:n tavoitteen, jonka mukaan 
0,7 prosenttia BKTL:stä olisi annettava viralliseen kehitysapuun (ODA) vuoteen 2015 
mennessä, ja että yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden ja koko EU:n väliaikainen tavoite on 
0,56 prosenttia vuoteen 2010 mennessä,

G. ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamiehellä on valtuudet tutkia kanteluja, jotka 
koskevat unionin hallinnossa ilmeneviä hallinnollisia epäkohtia; ottaa huomioon, että 
oikeusasiamies Diamandouros on erityisesti EIP:n antolainaustoiminnan yhteydessä 
todennut, että hän on halukas käyttämään valtuuksiaan omasta aloitteesta suoritettavaan 
tutkimukseen, kun EU:n ulkopuolella asuvat kolmansien maiden kansalaiset osoittavat 
kantelun oikeusasiamiehelle;

1. pitää tervetulleena sitä, että komissio, neuvosto ja jäsenvaltiot osoittavat kasvavaa 
kiinnostusta PCD:tä kohtaan ja ovat sitoutuneempia siihen, kuten kahden vuoden välein 
esitettävä kertomus osoittaa;

2. vahvistaa olevansa itse sitoutunut lujittamaan PCD:tä EU:ssa ja parlamentaarisessa 
toiminnassaan;

3. muistuttaa, että Euroopan unionin on otettava huomioon kehitysmaiden ja niiden 
kansalaisten edut, jotta vältytään siltä, että auttajamaiden lyhytaikaiset edut ovat 
ristiriidassa vastaanottajamaiden kehityksen painopisteiden kanssa;

4. katsoo, että kun EU:n politiikoilla on ulkoisia vaikutuksia, politiikat on suunniteltava 
siten, että ne tukevat köyhyyden torjuntaa sekä ihmisoikeuksien saavuttamista, mukaan 
luettuna sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo;

5. pyytää selkeitä valtuuksia PCD:n arviointiin, selkeitä ja täsmällisiä operatiivisia tavoitteita 
sekä yksityiskohtaisia menettelyjä tämän tehtävän toteuttamista varten;

6. korostaa ratkaisevan tärkeää tarvetta lähestyä PCD:tä pitkän aikavälin hankkeena, jotta 
voidaan turvata kestävä tuki PCD:lle; korostaa, että on tärkeää arvioida politiikat ajoissa, 
jotta vältetään kehitysmaihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset;

7. korostaa, että neuvoston päätös valita viisi laajaa aluetta PCD:tä varten vuonna 2009 ei 
saisi korvata kahdentoista perinteisen politiikan alan valvontaa; kehottaa lisäksi 
komissiota yksilöimään epäjohdonmukaisuudet aina kun niitä esiintyy sekä esittämään 
ratkaisuja;

8. on huolissaan siitä, että "ODA+"-lähestymistapa uhkaa vesittää EU:n suunnitelman, jonka 
mukaan vuoteen 2015 mennessä saavutetaan tavoitteeksi asetettu 0,7 prosenttia BKTL:stä 
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ODA-kehitysapuna, ja että se heikentää ODA:n määritelmää ja sen keskittymistä 
köyhyyden poistamiseen, koska siinä liioitellaan muiden rahavirtojen merkitystä 
kehityksen kannalta;

9. kehottaa komissiota edelleen täsmentämään koko unionin kattavaa lähestymistapaa ja sen 
vaikutusta EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaan; katsoo, että tämä lähestymistapa voitaisiin 
sisällyttää seuraaviin rahoitusnäkymiin;

10. katsoo, että on luotava menettely sekä EU:ssa että kehitysmaissa esitettäville kanteluille, 
jotka koskevat unionin laiminlyöntejä PCD-sitoumuksensa täyttämisessä; panee merkille, 
että Euroopan oikeusasiamies, joka on komissiosta riippumaton, laatii vuosikertomuksen 
ja on valtuutettu tutkimaan asioita myös omasta aloitteestaan, kun kyseessä ovat EU:n 
ulkopuolelta tulevat kantelut silloin kun ne kuuluvat hänen toimivaltaansa;

11. kehottaa oikeusasiamiestä ja komissiota yhteistyöhön, jotta voidaan varmistaa, että 
käytettävissä on epäjohdonmukaisuuksien varalta tehokkaat kantelumekanismit, joissa 
käytetään esim. UNDP:n inhimillisen kehityksen kriteerejä standardina, johon käytännön 
toimenpiteitä ja toimia voidaan verrata;

12. kehottaa komissiota käyttämään PCD:n mittaamiseen selkeitä vertailukohteita ja 
indikaattoreita, esim. kestävän kehityksen indikaattoreita;

13. katsoo, että jos EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan puitteissa toteutettavissa toimissa ja 
toimenpiteissä ei noudateta Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa asetettuja periaatteita ja 
tavoitteita, tällöin rikotaan perustamissopimusten mukaista velvoitetta;

14. kehottaa lopettamaan vientituet "Dohan kierroksen" onnistuneesta loppuun saattamisesta 
huolimatta, jotta vältetään EU:n tuotteiden polkumyynti kehittyvien maiden markkinoille 
ja tästä aiheutuvat taloudelliset tappiot;

15. vaatii kaikista kehitysmaista tapahtuvan tuonnin tullien merkittävää alentamista ja 
kehottaa komissiota kytkemään EU:n tullimaksut kansainvälisesti sovittujen työ- ja 
ympäristöstandardien kunnioittamiseen sekä vapauttamaan reilun kaupan tuotteet kaikista 
tuontimaksuista;

16. toivoo, että komissio ei vapaakauppasopimuksista ja taloudellisista 
kumppanuussopimuksista parhaillaan käytävien neuvottelujen yhteydessä vaadi 
kehitysmaita allekirjoittamaan uusien kasvilajikkeiden suojelua koskevaa kansainvälistä 
sopimusta, joka rajoittaa alkuperäisväestön mahdollisuuksia biologisen 
monimuotoisuuden saavuttamiseen ja ylläpitämiseen;

17. kehottaa komissiota lopettamaan nykyisen "TRIPS+"-käytännön taloudellisesta 
kumppanuudesta käytävissä neuvotteluissa, jotta kehitysmaat voivat tarjota lääkkeitä 
kohtuullisilla hinnoilla kotimaisten kansanterveysohjelmien puitteissa;

18. pitää tervetulleena komission mekanismeja PCD:n vahvistamiseksi (erityisesti yksiköiden 
välinen kuulemisjärjestelmä, vaikutustenarviointiprosessi, kestävyysvaikutusten arviointi 
ja yksiköiden välinen laatutukiryhmä); kysyy kuitenkin, mitä kriteerejä kehitysyhteistyön 
pääosasto käytti päättäessään epäjohdonmukaisten politiikkojen hylkäämisestä, ja pyytää 
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lisäämään yksiköiden välisten kuulemisten tulosten avoimuutta; vaatii lisäksi ottamaan 
Euroopan parlamentin ja kehittyvät maat tiiviimmin mukaan näihin mekanismeihin;

19. kehottaa komissiota käynnistämään vaikutustenarvioinnit aikaisemmin, ts. ennen kuin 
politiikka-aloitteiden luonnostelu on edennyt pitkälle, ja perustamaan ne todisteisiin 
pohjautuviin tutkimuksiin; kehottaa komissiota sisällyttämään vaikutustenarviointien 
tulokset kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) alue- ja maakohtaisiin strategia-
asiakirjoihin;

20. kehottaa komissiota ottamaan Euroopan parlamentin mukaan komission PCD-
kertomuksen käsittelyyn (esim. kyselylomake, parempi ajoitus ja parlamentin omasta 
aloitteestaan laatimien mietintöjen huomioon ottaminen);

21. kehottaa komissiota ottamaan EU:n edustustot mukaan PCD-työhönsä nimittämällä 
kuhunkin edustustoon PCD-vastaavat, jotka valvovat EU:n politiikan vaikutusta 
kumppanimaan tasolla; kehottaa sisällyttämään PCD:n henkilöstön koulutukseen;

22. kehottaa komissiota antamaan kehitysyhteistyöstä vastaavalle komission jäsenelle 
yksinomaisen vastuun avun ohjelmasuunnittelusta ja täytäntöönpanosta kaikissa 
kehitysmaissa;

23. suosittelee PCD:n sisällyttämistä DCI:n puolivälin tarkasteluun erityisesti kyseisissä 
temaattisissa ohjelmissa;

24. kehottaa sisällyttämään kunkin puheenjohtajavaltion työohjelmaan erityiset PCD-
sitoumukset;

25. ehdottaa, että neuvosto parantaa PCD:n tehostamiseen tarkoitettujen nykyisten 
rakenteiden toimintaa esim. järjestämällä enemmän työryhmien yhteisiä kokouksia ja 
asettamalla työohjelman yleisesti saataville;

26. päättää laatia kahden vuoden välein Euroopan parlamentin PCD-mietinnön; kehottaa 
kaikkia valiokuntia laatimaan mietintöjä, joissa tarkastellaan kunkin valiokunnan 
kehitysyhteistyönäkökulmaa;

27. kehottaa nykyisiä parlamentaarisia yhteiskokouksia, kuten AKT–EU-yhteiskokous, 
nimittämään pysyvät PCD-esittelijät ja laatimaan vuotuisen PCD-kertomuksen politiikan 
epäjohdonmukaisuuksien havaitsemiseksi;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Politiikan johdonmukaisuus edellyttää, että kaikki EU:n politiikan alat on suunniteltava siten, 
että ne tukevat kehitysmaiden kehittymistarpeita. Vaikka EU on sitoutunut kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuteen, sen eri politiikan alat vesittävät 
kehitystavoitteita monin tavoin:

− Kehitysmaiden markkinat täytetään tuetuilla eurooppalaisilla tuotteilla, mikä heikentää 
entisestään niiden taloudellista ja yhteiskunnallista infrastruktuuria, pahentaa 
aliravitsemusta ja nälänhätää, altistaa paikalliset maataloustuottajat rakenteelliselle 
köyhyydelle ja voimistaa riippuvuutta ulkoisesta avusta. 

− Useat maat, kuten Malesia, Indonesia ja Kolumbia ja eräät Afrikan maat, ovat siirtäneet 
suuren osan viljelysmaastaan maatalousperäisten polttoaineiden tuotantoon täyttääkseen 
EU:n uusiutuvan energian tarpeen oman elintarviketurvansa ja elävän luonnon 
monimuotoisuuden kustannuksella.

− Maan massiivinen käyttö maatalousperäisten polttoaineiden tuotantoon merkitsee 
vakavaa uhkaa pienviljelijöiden toimeentulolle. Pohjois-Ghanassa on raivattu yli 
10 000 hehtaaria jatropaviljelmiä varten. Tansaniassa jopa 60 prosenttia 
viljelykelpoisesta maasta on maatalousperäisten polttoaineiden tuotannossa. Senegalissa 
neuvotellaan 50 000–200 000 hehtaarista, vaikka yksikään näistä maista ei ole riittävän 
omavarainen tuottaakseen elintarvikkeita paikallisen kulutuksen tyydyttämiseksi.

− "Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa" -asiakirjassa käsitellään EU:n 
kauppastrategiaa ja se osoittaa, että kahdenvälinen ja alueellinen vapaakauppapolitiikka 
edistää EU:n pääsyä kehitysmaiden raaka-ainemarkkinoille ja maatalouden 
hyödykkeiden markkinoille, jotka avautuvat EU:n suuryhtiöille pienen mittakaavan 
viljelijöiden ja orastavan teollisuuden kustannuksella.

− EU:n kehitysmaiden markkinoille pääsy on käytännössä siirtynyt raaka-aineiden 
vientiin, jota verotetaan vähemmän kuin jalostettuja tuotteita. tämä politiikka pitää 
kehitysmaat EU:n teollisuuden raaka-aineiden tuottajina.

− Rahoitusalan vapauttaminen – johon kuuluvat keinottelevat ja vaihtelevat rahavirrat, 
joita kehitysmaat eivät voi kummemmin hallita – on luonut kansainvälisellä tasolla 
merkittävää epävakautta, joka vaikuttaa tuhoisasti kehitysmaiden talouksiin.

− Erilaiset neuvoteltavina olevat assosiaatio- ja vapaakauppasopimukset saattavat johtaa 
pankki- ja rahoituspalvelualojen vastuuttomaan vapauttamiseen ja siihen, että jo 
köyhtyneitä yhteisöjä uhkaavat turvattomat rahoitustuotteet, keinottelu, veronkierto jne.

− Komissio palautti vuonna 2009 maitotuotteiden vientituet, ja maitotuotteita viedään 
lähinnä AKT-maihin, kun taas köyhien maiden markkinat ovat suojaamattomia. Maidon 
maailmanmarkkinahinnat esimerkiksi dominoivat AKT-maiden hintoja ja hintojen 
tuntuva vaihtelu vaikuttaa vakavasti paikallisiin maataloustuottajiin ja maitoalaan 
(tuontiriippuvuus on noussut jyrkästi ja paikallisten hintojen kehitys kärsii). Nigerian 
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väestöstä 80 prosenttia on karjankasvattajia, ja maitotuotteiden maahantuonti on 
nelinkertaistunut vuodesta 1996 ja EU:n osuus maahantuonnista on 65 prosenttia.

− EU on merkittävä aseviejä, ja se vie tai helpottaa asekuljetuksia rajojensa yli. Vaikka 
EU antaa huomattavasti kehitysapua, se vie joko välittömästi tai välillisesti aseita 
samoihin maihin, jotka käyttävät miljoonia kehitysrahastoihin (viidentoista jäsenvaltion 
EU käyttää vuosittain noin 70 miljardia euroa kehitysrahastoihin, kun taas EU:n 
aseviennin arvo on vuositasolla noin 360 miljardia euroa).

− Kalakantojen liikapyynti jatkuu myös uusien kalastuskumppanuussopimuksien aikana, 
koska usein ei ole olemassa luotettavia tieteellisiä tietoja kestävien enimmäissaaliiden 
määrittämiseksi. Paikallisilla kalastajilla ei ole etuoikeutettua pääsyä kalastusvesille, ja 
Euroopan alusten tuettu kilpailu vahingoittaa heitä vielä lisää. Tässä tapauksessa 
paikallinen jalostusteollisuus, jolla on tuotantoketjun suurin lisäarvopotentiaali, saa 
vähän tukea.

− EU on ottanut näkyvästi poliittiseen ohjelmaansa kestävän kehityksen, metsien 
tuhoutumisen ja siihen kytkeytyvät elävän luonnon monimuotoisuuden menetykset, 
ilmastonmuutoksen ja köyhyyden lievittämisen. Metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan toimintasuunnitelman mukauttaminen 
nivoo kaikki osatekijät johdonmukaiseksi kestävää kehitystä koskevaksi politiikaksi.
EU ei kuitenkaan vaikuta juuri edistyneen näiden sitoutumisten täyttämisessä. Nykyinen 
FLEGT:in täytäntöönpano ei vaikuta ratkaisevasti laittomien ja tuhoisien hakkuiden 
torjumiseen.

− EU ei leikkaa koko maapallon lämpenemistä ajatellen riittävästi päästöjään, jotta
kahden celsiusasteen tavoite saavutettaisiin ja lämpötilan maailmanlaajuinen nousu 
tuntuu ensin ja pahimmin kehitysmaissa. EU-maiden olisi karsittava jopa 70 prosenttia 
päästöistään ja toistaiseksi kehitysmaiden ilmastorahoitusta varten ei ole tehty riittävästi 
konkreettisia sitoumuksia eikä vähiten kehittyneiden maiden kanssa tehdä todellista 
teknologian siirtämisen yhteistyötä (useimmat puhtaan kehityksen mekanismia koskevat 
hankkeet toteutetaan Kiinan kaltaisten nousevan talouden maiden kanssa).

− EU:n rajoilla on vuodesta 1988 lähtien kuollut 14 794 ihmistä, ja tässä on kyse lehdistön 
dokumentoimista tapauksista. Vastaavasti taas Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) talousarvio 
kaksinkertaistui 2007–2009. Laittoman maahanmuuton torjumiseen kohdennettu EU:n 
talousarvio taas kuusinkertaistui samalla kaudella. Muutamat esimerkit kuvaavat, 
kuinka tärkeää tästä politiikasta on tullut: EU:n jäsenvaltiot toimeenpanivat vuonna 
2007 yhteensä 174 275 maastakarkotusta; EU:n 27 jäsenvaltiossa rekisteröitiin vuonna 
2008 lähes 240 000 turvapaikkahakemusta eli 480 hakemusta miljoonaa asukasta kohti; 
näistä pyynnöistä hylättiin jopa 73 prosenttia ja ainoastaan 24 425 turvapaikanhakijalle 
(13 prosentille) myönnettiin pakolaisen asema, 18 560 (10 prosenttia) sai toissijaista 
suojelua ja 8 970:lle (10 prosentille) myönnettiin oleskelulupa humanitaarisista syistä.

Luettelo ei ole kattava, vaan siihen voitaisiin lisätä paljon useampia epäjohdonmukaisuuksia. 
Vaikka kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden prosessi käynnistyi 
vuonna 2005, asiassa ei ole juurikaan tapahtunut aitoa edistymistä. Tilanne ei kohene, jos 
käsitellään ainoastaan yksittäisiä ongelmia: monet esitetyistä epäjohdonmukaisuuksista ovat 
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järjestelmälle luonteisia. EU:n lyhyen aikavälin edut menevät usein pitkäaikaisten etujen ja 
kehitystavoitteiden edelle.

Mietinnön tarkoituksena on käsitellä jäljelle jääneitä epäjohdonmukaisuuksia ja korostaa 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden rakenteellisia ongelmia. Lisäksi 
esittelijä toivoo, että EU:n toimielimet olisivat paremmin tietoisia kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuudesta että Euroopan parlamentti lisäisi osallistumistaan 
komission kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden prosessiin ja parantaisi 
johdonmukaisuutta itse parlamentissa. Tämän vuoksi esittelijä sisällytti mietintöön itse 
parlamentin tekemiä tarkistuksia.

Eräänä mietinnön keskeisenä ehdotuksena on ottaa käyttöön kantelujen tekomekanismi, joka 
voisi toimia EU:ssa kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden 
kiintopisteenä, joka ottaa vastaan muutoksenhakupyyntöjä ja laatii riippumattomasti 
selontekoja politiikkojen epäjohdonmukaisuudesta.  Esittelijä ehdottaa tähän tehtävään 
oikeusasiamiestä, koska hän voisi käyttää olemassa olevia rakenteita. Jos eurooppalainen 
hallinto – siis tässä tapauksessa lähinnä komissio – ei noudata lainsäädäntöä tai loukkaa 
ihmisoikeuksia, kyse on vähintäänkin kehnosta toiminnassa ilmenneistä epäkohdista, joita 
oikeusasiamies voi tutkia myös omasta aloitteestaan, kuten Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 228 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa todetaan.  Eräs tällainen oma-
aloitteinen tutkinta esimerkiksi johti EU:n asiakirjojen julkista saatavuutta koskeviin 
ensimmäisiin säännöksiin, kun neuvosto, komissio ja (myöhemmin) parlamentti tekivät 
päätökset asiasta.

Lisäksi lainsäädännön rikkominen ja ihmisoikeuksien loukkaaminen merkitsisivät samalla 
selvästi epäjohdonmukaisuutta, jota komission tiedonannolla pyritään välttämään. Se olisi 
lopuksi ristiriidassa unionin kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden ja periaatteiden kanssa 
sellaisina kuin niistä on määrätty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 209 
artiklassa.

Oikeusasiamiehellä ei myöskään olisi toimivaltakiistoja kehitysmaiden kansallisten valvojien 
kanssa, koska hänen toimivaltansa rajoittuu Euroopan unionin toimielimiin ja laitoksiin –
jotka taas ovat yleensä kansallisten valvojien valtuuksien ja toimivallan ulottumattomissa. 

Oikeusasiamiehen toimivaltaa ei tarvitsisi tarkistaa. Oikeusasiamies sitoutui julkisesti siihen, 
että hän tutkii asian omasta aloitteestaan, jos kantelun tekijän asema on ainoa syy siihen että 
muutoin kelvollista kantelua ei katsota hyväksyttäväksi. Toisena esimerkkinä on Euroopan 
parlamentin oma vetoomusvaliokunta, joka voi käsitellä (mutta joka ei ole velvoitettu niin 
tekemään) muiden kuin jäsenvaltioiden kansalaisten tai jäsenvaltiossa asuvien vetoomuksia.

Jos oikeusasiamies toteaa vastauksena Euroopan parlamentin esittämään pyyntöön, että hän 
on halukas käynnistämään tutkimuksen omasta aloitteestaan otettuaan vastaan kanteluja 
epäjohdonmukaisuudesta relevanttien tavoitteiden, periaatteiden tai kriteerien kanssa EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikassa, tämä ei tarkoita, että oikeusasiamies olisi velvoitettu käyttämään 
toimivaltaansa muita kysymyksiä koskevien kantelujen tutkimiseen.

Lisäksi vastaava järjestely on jo toteutettu Euroopan parlamentti ehdotti vuonna 2007 
Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 2006 laaditussa 
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Sbarbatin mietinnössä1 Margrete Aukenin tekemän kahden tarkistuksen2 perusteella Euroopan 
investointipankin ja oikeusasiamiehen yhteisymmärryspöytäkirjaa.

                                               
1 A6-0301/2007.
2 on erittäin tyytyväinen Euroopan oikeusasiamiehen ilmoitukseen siitä, että hän aikoo käsitellä Euroopan 
investointipankin (EIP) lainatoimintaa EU:n ulkopuolella käyttäen toimivaltaansa tutkimusten suorittamiseen 
omasta aloitteesta, ja toteaa, että oikeusasiamiehen on arvioitava ja varmistettava sisäiset valmiudet asiaa 
koskevien kanteluiden käsittelemiseksi;
kehottaa oikeusasiamiestä harkitsemaan yhteisymmärryspöytäkirjan tekemistä EIP:n kanssa elinten välisistä 
yhteistyömenettelyistä, jotka koskevat oikeusasiamiehen toimivaltaa tutkia kanteluita EIP:n toiminnan 
hallinnollisista epäkohdista; katsoo, että EIP:n olisi parasta tiedottaa aktiivisesti henkilöille, joita sen rahoittamat 
hankkeet koskevat, mahdollisuudesta tehdä kantelu oikeusasiamiehelle, myös siinä tapauksessa, että henkilöt 
ovat kolmansien maiden kansalaisia ja asuvat EU:n ulkopuolella;


