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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

köyhyyden vähentämisestä ja työpaikkojen luomisesta kehitysmaissa: jatkotoimet
(2009/2171(INI))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 8. syyskuuta 2000 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen 
julistuksen, jossa esitellään kansainvälisen yhteisön yhteisesti laatimat vuosituhannen 
kehitystavoitteet köyhyyden nujertamiseksi,

 ottaa huomioon Gleneaglesissa vuonna 2005 pidetyssä G8-huippukokouksessa tehdyt 
tuen määrää, Saharan eteläpuolisen Afrikan tukea ja tuen laatua koskevat sitoumukset, 

 ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2005 annetun Pariisin julistuksen avun tuloksellisuudesta 
sekä Pariisin julistuksen seurannasta Accrassa 2.–4. syyskuuta 2008 järjestetyn korkean 
tason foorumin päätelmät,  

 ottaa huomioon komission tiedonannon "EU:n kehitysavun määrän lisääminen, laadun 
parantaminen ja täytäntöönpanon nopeuttaminen" (KOM(2006)0087), 

 ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin laatimat vuosituhatjulistuksen 
täytäntöönpanoa koskevat vuosikertomukset, 

 ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteisen julkilausuman Euroopan unionin 
kehityspolitiikasta: "Eurooppalainen konsensus"1, joka allekirjoitettiin 
20. joulukuuta 2005,

 ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1905/2006 kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 
(kehitysyhteistyön rahoitusväline, DCI)2,

 ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2001 annetun Afrikan valtion- ja hallitusten päämiesten 
Abujan julistuksen HI-viruksesta/aidsista, tuberkuloosista ja muista vastaavista 
tartuntataudeista,

 ottaa huomioon 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1889/2006 demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista 
edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä3,

 ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Euroopan 
unionin tehtävä ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen edistämisessä kolmansissa 
maissa" (KOM(2001)0252),

                                               
1  EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1.
2 EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.
3 EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1.
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 ottaa huomioon komission tiedonannon "Koulutus ja köyhyyden vähentäminen 
kehitysmaissa" (KOM(2002)0116),

 ottaa huomioon 3. joulukuuta 2009 pidetyn AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen 
edustajakokouksen päätöslauselman globaalista hallinnosta ja kansainvälisten 
instituutioiden uudistuksesta,

 ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2009 kansainvälisessä työkonferenssissa yksimielisesti 
hyväksytyt ILO:n laatiman ihmisarvoisen työn toimintaohjelman ja ILO:n kansainvälisen 
työllisyyssopimuksen, 

 ottaa huomioon joulukuussa 2009 julkaistun ILO:n kertomuksen "World of Work Report 
2009: The Global Jobs Crisis and Beyond",

– ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman 
vuosituhattavoitesopimuksista1, 

 ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman kehitysavun 
tehokkuudesta ja korruptiosta kehitysmaissa2,

 ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisarvoisesta työstä 
kaikille3,

 ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman lähestymistavasta 
Saharan eteläpuolisen Afrikan maille myönnettävään terveydenhuoltopalveluihin 
liittyvään EY:n kehitysyhteistyötukeen4,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

 ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön ja työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

A. katsoo, että vakaassa, yrityksille suotuisassa ympäristössä aikaan saatu vahva talouskasvu 
auttaa luomaan vaurautta ja työpaikkoja ja on sen vuoksi varmin ja kestävin tie ulos 
köyhyydestä,

B. pitää turvallista, korruptoimatonta oikeudellista ympäristöä olennaisen tärkeänä, jotta 
liike-elämä menestyisi,

C. ottaa huomioon, että EU:n 15 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet käyttämään 0,7 prosenttia 
bruttokansantulostaan julkiseen kehitysapuun vuoteen 2015 mennessä; ottaa huomioon, 
että julkisen kehitysavun määrät ovat nykyisellään noin 0,4 prosenttia,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0152.
2 EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 316.
3 EUVL C 102E, 24.4.2008, s. 321.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2009)0138.
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D. ottaa huomioon, että köyhyyden vähentäminen ja kehityspolitiikan johdonmukaisuus ovat 
nyt EU-sopimuksessa selkeästi ilmaistuja velvoitteita,

E. katsoo, että teollistuminen on osasyynä ilmastonmuutokseen ja että teollisuusmaat ovat 
päävastuussa talous- ja rahoituskriisistä; näiden ongelmien ratkaiseminen kehitysmaissa
maksaa kuitenkin satoja miljardeja dollareita vuodessa,

F. ottaa huomioon, etteivät EU-rahoittajat eivätkä kehitysmaiden hallitukset ole onnistuneet 
täyttämään niille asetettuja määrärahojen viitearvoja terveydenhuollon ja koulutuksen 
osalta,

G. ottaa huomioon, että kehitysmaissa on ankara pula terveysalan ammattilaisista ja että 
monet terveys- ja muiden alojen ammattitaitoiset työntekijät eivät palaa kotiin 
hyödyttämään omia yhteisöjään, 

H. katsoo, että äskettäinen elintarvikekriisi paljasti maatalouden ja elintarviketurvan suuren 
merkityksen köyhille maille,

I. ottaa huomioon, että 90 prosenttia EU:n kansalaisista kannattaa kehitysyhteistyötä, vaikka 
taantuma uhkaakin heikentää tätä tukea, 

J. ottaa huomioon, että G20-maat ovat luvanneet ryhtyä ankariin toimenpiteisiin 
murtaakseen veroparatiisit,

K. ottaa huomioon, että maastamuuttajien rahalähetykset tuovat enemmän pääomaa 
kehitysmaihin kuin julkinen kehitysapu,

L. ottaa huomioon, että 2,7 miljardia ihmistä on luotonsaannin ulottumattomissa,

M. katsoo, että köyhyyden poistamiseksi ei riitä työllisyyden parantaminen, vaan on luotava 
laadukkaita työpaikkoja,

N. ottaa huomioon, että köyhimmät maat ovat merkittävästi aliedustettuina kansainvälisissä 
instituutioissa ja maailmanlaajuisilla foorumeilla,

I. Kehitysmaiden haasteet

Taloudelliset haasteet
1. kehottaa kehitysmaiden hallituksia välttämään varsinkin työpaikkoja ja kasvua luovien 

pienten ja keskisuurten yritysten liiallista kuormittamista byrokratialla;

2. kehottaa kaikkia kehitysmaita allekirjoittamaan ILO:n ihmisarvoisen työn 
toimintaohjelman ja takaamaan tyydyttävät työstandardit, korkeatasoisen sosiaalisen 
suojelun ja todellisen sosiaalisen vuoropuhelun; 

3. rohkaisee kehitysmaita edistämään säästämistä ja luotonsaantia ja käyttämään 
mikroluottoa, mikrovakuutusta ja innovatiivisia luotonantopalveluja, kuten maaseudun 
postitoimistoja tai mobiilipankkipalveluita;
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4. kehottaa kehitysmaita laajentamaan köyhien ja kodittomien maanomistusta esimerkiksi 
antamalla hökkelikylien asukkaille oikeudet asuttamaansa maa-alueeseen;

Kansalaisuutta ja hallintoa koskevat haasteet
5. kehottaa kaikkia kehitysmaita allekirjoittamaan kiireellisesti YK:n korruption vastaisen 

yleissopimuksen ja panemaan sen määräykset tehokkaasti täytäntöön; kehottaa myös EU:n 
jäsenvaltioita ja EU:n yrityksiä noudattamaan YK:n yleissopimusta;

6. katsoo, että korruptionvastaisen toiminnan olisi kohdistuttava myös yksityiseen sektoriin 
ja tehostuneeseen kansainväliseen yhteistyöhön esimerkiksi tietojenvaihdon ja 
varallisuuden takaisinhankintaohjelmien avulla;

7. kehottaa kaikkia kehitysmaita edistämään parlamenttien riippumattomuutta, jotta ne 
voisivat harjoittaa vapaasti lainsäädäntö, budjetti- ja valvontavaltaansa ja näin osaltaan 
tehokkaasti syventää demokratiaa;

8. rohkaisee kehitysmaiden hallituksia käyttämään kansalaisjärjestöjä mahdollisimman 
paljon hyväksi yleistä järjestystä koskevassa suunnittelussa ja valvonnassa; 

9. kehottaa vakavasti kaikkia valtioita, jotka ovat ottaneet käyttöön kansalaisjärjestöjen 
vapautta rajoittavia lakeja, kumoamaan kyseiset lait;

10. tukee kehitysmaita niiden pyrkiessä vahvistamaan ja syventämään alueellista 
yhdentymistä muun muassa vapaakauppa-alueiden, alueellisten talousyhteisöjen ja 
alueellisten kehityspankkien avulla; 

II. Yhteiset haasteet 

11. toistaa kehotuksensa, että kehitysmaiden kansallisten talousarvioiden ja EU:n kehitysavun 
määrärahoista vähintään 20 prosenttia olisi kohdennettava terveydenhuoltoon ja 
perusopetukseen;

12. kannattaa sellaisia toimia, jotka kannustavat lääkäreitä jäämään työhön omaan 
yhteisöönsä, kuten esimerkiksi palkkatukia; 

13. kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota käytännön terveydenhuoltoon, kuten veren 
analysointilaitteiden jakeluun ja paikallisten ihmisten kouluttamiseen niiden käyttöön;

14. katsoo, että kaikissa kehitysstrategioissa olisi kiinnitettävä erityishuomio heikoimmassa 
asemassa oleviin, erityisesti naisiin, lapsiin ja vammaisiin;

15. vaatii, että rahoittajat ja kumppanimaat varmistavat, että maatalouden, erityisesti 
pientilaviljelyn, asema kehityspoliittisessa toimintaohjelmassa paranee;

16. tukee investointia "vihreisiin työpaikkoihin", koska esimerkiksi rakentamalla 
aurinkovoimaloita köyhiin maihin turvataan energiansaanti ja samalla luodaan 
työpaikkoja ja suojellaan ympäristöä;
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17. odottaa Euroopan parlamentin ja vastaavien kehitysmaiden toimijoiden yhteistyön 
lisääntymistä;

III. Rahoittajien haasteet

Tukea koskevat haasteet
18. kehottaa kaikkia rikkaita maita, erityisesti EU:n jäsenvaltioita, pitämään kiinni 

lupaamastaan tuesta, joka on vähintään 0,7 prosenttia bruttokansantulosta vuoteen 2015 
mennessä;

19. kehottaa myöntämään huomattavasti varoja ilmastonmuutoksen ja maailman talouskriisin 
vaikutusten lievittämiseen kehitysmaissa; vaatii kuitenkin, että nämä varat myönnetään 
nykyisen kehitysavun lisäksi; 

20. kehottaa EU:ta täyttämään kauppaa tukevaa apua koskevat sitoumuksensa;

21. pyytää jälleen kerran kaikkia rahoittajia noudattamaan paremmin avun tuloksellisuutta 
koskevia tavoitteita erityisesti rahoittajien koordinoinnin ja seurattavuuden osalta; 

22. vaatii, että EU yksinkertaistaa avun arkkitehtuuria ja tukeen liittyviä menettelyjä;

23. edellyttää, että EU:n toimet esimerkiksi maatalouden, kaupan, siirtolaisuuden ja 
kalastuksen aloilla eivät millään tavoin horjuta kehityspyrkimyksiä ottaen huomioon, että 
kehityspolitiikan johdonmukaisuus on nyt perustamissopimukseen kirjattu vaatimus; 
aikoo tarkkailla tiiviisti, miten EU täyttää tämän velvoitteen;

24. kehottaa rahoittajia investoimaan viisaasti kansalaisten kehitysyhteistyökasvatuksen 
kehittämiseen;

Uusia rahoituslähteitä koskevat haasteet

25. kehottaa G20-valtioita täyttämään lupaukset tehdä loppu veroparatiiseista, kiristää 
rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja ottaa käyttöön verotietojen vaihto ja maakohtainen 
raportointi;

26. kehottaa G20-valtioita ja EU:n jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin, jotta 
maastamuuttajien rahalähetykset voitaisiin tehdä halvemmalla ja helpommalla;

Toimintaedellytyksiä ja globaalia hallintoa koskevat haasteet
27. kehottaa EU:ta kohdistamaan tukensa toimintaedellytysten parantamiseen alueilla, jotka 

hyödyttävät suoraan kumppanimaiden taloudellista rakennetta ja tuovat lisää työpaikkoja, 
jotta voitaisiin luoda tehokkaita verojärjestelmiä, torjua korruptiota, vahvistaa 
instituutioita ja kansalaisyhteiskuntaa, helpottaa mikroluottojen ja muun rahoituksen 
saamista jne.;

28. kehottaa EU:ta tarjoamaan koulutusmahdollisuuksia kehitysmaiden opiskelijoille, mutta 
varmistamaan, että he palaavat opintojen jälkeen kotiinsa hyödyttämään omia yhteisöjään;



PE439.340v01-00 8/8 PR\806930FI.doc

FI

29. katsoo, että EU:n olisi otettava huomioon ihmisoikeuksia ja hallintoa koskevat kriteerit 
tehdessään kauppasopimuksia kehitysmaiden kanssa ja määrättävä epäröimättä 
seuraamuksia, kun valtiot laiminlyövät hallintoa koskevat velvoitteensa;

30. hyväksyy budjettituen käytön vain silloin, kun on vedenpitävät takeet siitä, että varat 
menevät aiottuun kohteeseensa ja täyttävät alkuperäisen tarkoituksensa, ja kun tuen 
vastaanottajat täyttävät ihmisoikeuksia ja hallintoa koskevat kriteerit; edellyttää 
budjettituen valvonnan tehostamista;

31. kannustaa EU:ta noudattamaan kunnianhimoista vaalitarkkailuohjelmaa ja kiinnittämään 
tulevaisuudessa enemmän huomiota vaalien jälkeisten tilanteiden tarkkailuun;

32. tukee kehitysmaiden demokraattisempaa edustusta kansainvälisissä elimissä;

33. kehottaa kansainvälisiä rahoituslaitoksia soveltamaan ehdollisuutta lainoissaan ja 
sopimuksissaan, jos osoittautuu, että sillä voidaan tehokkaasti edistää tervettä 
julkistaloutta, työpaikkoja synnyttäviä elinvoimaisia talouksia tai ihmisoikeuksien 
kunnioittamista;

34. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja ILO:lle.


