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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantamisesta
(2011/2047(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan, jossa 
säädetään, että ”unionin politiikan päätavoite tällä alalla on köyhyyden vähentäminen ja 
lopulta sen poistaminen. Unioni ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet 
toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin”,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 8. syyskuuta 2000 antaman 
vuosituhatjulistuksen,

– ottaa huomioon Meksikon Monterreyssä 18.–22. maaliskuuta 2002 pidetyssä 
kansainvälisessä kehitysrahoituskokouksessa hyväksytyn Monterreyn konsensuksen,

– ottaa huomioon kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen1,

– ottaa huomioon kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (Development Cooperation 
Instrument, DCI) perustamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/20062,

– ottaa huomioon Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan täydentävyyttä ja työnjakoa 
koskevat menettelysäännöt3,

– ottaa huomioon Pariisin julistuksen avun tehokkuudesta ja Accran toimintaohjelman,

– ottaa huomioon sosiaalisen perusturva-aloitteen, jonka YK:n korkean tason 
koordinaatioelin (CEB) käynnisti huhtikuussa 2009,

– ottaa huomioon Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa käsittelevän raportin 
”Osallistavaa kasvua perusturvalla”, joka julkaistiin 7. joulukuuta 2010,

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

– ottaa huomioon komission 10. marraskuuta 2010 antaman vihreän kirjan ”EU:n 
kehitystyöpolitiikasta tukea osallistavalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle”4,

– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 ihmisarvoisesta työstä kaikille5, 

                                               
1 EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1. 
2 EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.
3 Neuvoston päätelmät 9558/07, 15. toukokuuta 2007.
4 KOM(2010)629 lopullinen.
5 EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
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24. maaliskuuta 2009 vuosituhattavoitteita koskevista sopimuksista1, 
25. maaliskuuta 2010 maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutuksista 
kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön2, 7. lokakuuta terveydenhuoltojärjestelmistä 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja maailmanlaajuisista terveyskysymyksistä3, 
15. kesäkuuta 2010 kehityksestä kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 
2010 pidettävää YK:n korkean tason kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi4

sekä 25. marraskuuta 2010 Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssista (COP16)5 antamansa 
päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan, 
kansainvälisen kaupan valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että köyhyyden vähentäminen ja poistaminen ovat Lissabonin 
sopimuksen mukaan Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite,

B. ottaa huomioon, että kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa 
vahvistetaan Euroopan unionin sitoutuminen köyhyyden poistamiseen ja 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen ja sellaisiin arvoihin kuin omistajuus, 
kumppanuus, avun tehokkuus ja kehitysyhteistyöpolitiikan yhtenäisyys, jotka ovat 
edelleen ratkaisevan tärkeitä EU:n kehitysavun vaikutusten parantamiselle,

C. ottaa huomioon, että köyhyys on monitahoinen käsite ja siihen sisältyvät talouden 
ulottuvuuden lisäksi inhimilliset, sosiokulttuuriset ja poliittiset kysymykset sekä 
perusturvaa, sukupuoliasioita ja ympäristöä koskevat kysymykset, joihin Euroopan 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikassa on puututtava,

Vaikuttavaa kehitysyhteistyöpolitiikkaa

1. panee tyytyväisenä merkille pyrkimykset kehittää eurooppalaisia maakohtaisia strategia-
asiakirjoja, joiden avulla pyritään parantamaan komission ja jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia; korostaa, että ohjelmasuunnittelussa on varmistettava, että avun 
tuloksellisuutta koskeva ohjelma pannaan täytäntöön ja että parlamentin oikeutta 
demokraattiseen valvontaan kunnioitetaan;

2. korostaa, että demokraattisen omistajuuden käsitteen mukaisesti parlamentteja, paikallisia 
viranomaisia, kansalaisyhteiskuntaa ja muita osapuolia pitäisi tukea niiden pyrkimyksissä 
täyttää niille osoitettu asema kehitysstrategioiden määrittelyssä, hallitusten valvomisessa 
ja kehitysyhteistyön tulosten arvioinnissa;

                                               
1 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 15.
2 EUVL C 004, 7.1.2011, s. 34.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0355.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0210.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0442.
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3. vaatii, että tarpeiden on jatkossakin oltava ratkaiseva kriteeri Euroopan unionin 
kehitysavun myöntämiselle; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittämään virallinen 
kehitysapu köyhimmille maille ja yhteiskunnan köyhimpien kerrosten tavoittamiseen; 

4. korostaa, että erityisesti uusien avunantajien on tärkeää erottaa vähiten kehittyneiden 
maiden sekä keskitulotason maiden kehitystarpeet toisistaan; muistuttaa, että 
72 prosenttia maailman köyhistä asuu keskitulotason maissa ja että yhteistyötä ja 
vuoropuhelua tulisi siksi jatkaa, jotta itsepintaiseen köyhyyteen ja epätasa-arvoon 
voidaan puuttua; toistaa näkemyksensä, että virallisen kehitysavun ulkopuolista 
yhteistyötä keskitulotason maiden ja strategisten kumppanien kanssa ei saa rahoittaa 
muutenkin vähäisistä kehitysavun määrärahoista;

5. painottaa, että kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus on ratkaisevan 
tärkeää vaikuttavan kehitysyhteistyöpolitiikan täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota 
määrittelemään selkeästi kehitykseen vaikuttavien politiikkojen perustamissopimuksen 
täyttämisvastuu ja vaatii, että komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto ja EU:n 
valtuuskunnat varaavat tähän tarkoitukseen riittävät resurssit; 

Rahoitussitoumusten täyttäminen

6. toistaa kantansa, että on saavutettava yhteinen tavoite, jonka mukaan 0,7 prosenttia 
unionin bruttokansantulosta suunnataan julkiseen kehitysapuun vuoteen 2015 mennessä; 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita etsimään uusia rahoituslähteitä kehitysavulle; 
vastustaa virallisen kehitysavun käsitteen laajentamista; 

7. katsoo, että komission kehitysavusta saatava lisäarvo oikeuttaa korottamaan 
huomattavasti kehitysavulle suunnattujen varojen todellista määrää seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

8. vaatii jatkamaan ponnisteluja kehitysyhteistyökasvatuksen ja valistustoiminnan hyväksi 
Euroopassa; korostaa, että sitä ei tulisi pitää ainoastaan keinona lisätä suuren yleisön 
tukea kehitysrahoitukselle, vaan myös tapana auttaa kaikkia eurooppalaisia ymmärtämään 
maailmanlaajuisia kehitysyhteistyön huolenaiheita;

Köyhien edun mukaisen kasvun edistäminen

9. tunnustaa, että talouskasvu voi olla tärkeä kehityksen moottori; korostaa kuitenkin, että 
kasvulla voidaan vaikuttaa köyhyyden poistamiseen huomattavasti enemmän, jos tasa-
arvoa parannetaan; vaatii siksi, että EU:n kehitysapu suunnataan köyhien edun mukaiseen 
kasvuun ottamalla käyttöön toimenpiteitä, jotka keskittyvät erityisesti köyhiin, jotta 
heidän osuuttaan kansallisesta vauraudesta saadaan parannettua ja heistä saadaan kasvun 
liikkeellepaneva voima;

10. korostaa, että Euroopan unionin politiikkojen tulisi tukea kasvua sellaisilla talouden 
aloilla, joista köyhät saavat elantonsa, kuten maataloudessa ja epävirallisella sektorilla;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suosimaan toimenpiteitä, joilla helpotetaan maan 
saatavuutta köyhille, heidän pääsyään markkinoille, luottojen ja muiden 
rahoituspalvelujen saantia sekä osaamisen kehittämistä;
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11. kannattaa toimia teollisuuden kehittämiseksi edellyttäen, että sosiaaliset normit ja 
ympäristöstandardit otetaan huomioon;

12. ehdottaa, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot tukisivat järjestelmällisemmin ILO:n 
ihmisarvoisen työn toimintaohjelmaa kehitysmaissa, mikä edistäisi korkealaatuisten 
työpaikkojen luomista ja perustyönormien suojaamista;

Inhimillinen kehitys

13. korostaa, että perussosiaalipalvelujen takaaminen on ratkaisevan tärkeää köyhien edun 
mukaiselle kasvulle; vaatii, että 20 prosenttia EU:n kehitysavusta suunnataan erityisesti 
OECD:n määrittelemille perussosiaalipalveluille ja keskitytään erityisesti 
perusterveydenhuollon ja koulutuksen vapaaseen saatavuuteen;

14. pitää myönteisenä YK:n perusturva-aloitetta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan kansallisten perusturvaohjelmien tukemista kehitysmaissa sekä kehittämään 
niitä koskevia kattavia poliittisia puitteita;

15. toistaa kantansa, että Euroopan unionin on tuettava kumppanuusmaita oikeudenmukaisten 
ja tehokkaiden verojärjestelmien kehittämisessä, jotta perusturvaa ja köyhien etua 
koskevaan politiikkaan saadaan tarvittavia tuloja;

Yksityissektorin mukaan ottaminen

16. tunnustaa, että yksityisen sektorin kehittäminen kehitysmaissa on ratkaisevan tärkeää 
työllistymismahdollisuuksien luomiselle, palvelujen toimittamiselle sekä vaurauden 
luomisen tehostamiselle; painottaa, että köyhien edun toimintaohjelman mukaisesti EU:n 
kehitysavun pitäisi keskittyä kannustamaan edunsaajamaita luomaan edellytykset pienten 
ja keskisuurten yritysten sekä mikroyritysten kehitykselle ja virallistamisen esteiden 
poistamiselle, ja että tulisi keskittyä erityisesti köyhempien yrittäjien palvelujen ja 
kapasiteetin kehittämiseen; 

17. painottaa, että Euroopan unionin rahoittamien yksityiseen sektoriin ulottuvien 
investointihankkeiden tulisi kehitysmaissa vastata kansainvälisesti sovittuja 
ympäristöstandardeja sekä sosiaalisia ja avoimuutta koskevia normeja ja olla 
edunsaajamaiden kehityssuunnitelmien mukaisia; vastustaa kaikkea yhteistyötä 
yksityisten tahojen kanssa, joka voisi suoraan tai epäsuoraan aiheuttaa minkäänlaista 
veronkiertoa;

18. korostaa, että yksityisen sektorin tukemisen rinnalla on tuettava edunsaajamaiden julkista 
valtaa ja parlamentteja, jotta ne voivat säännellä markkinoita tehokkaasti, edistää 
avoimuutta ja hyvää hallintoa sekä torjua korruptiota;

Ilmastonmuutos, energia ja kestävä kehitys

19. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen keskittyä kehitysyhteistyössä kestävään 
energiankäyttöön; vaatii, että köyhien energiansaannin on yhdessä julkisten palvelujen ja 
paikallisen kehityksen takaamisen kanssa oltava Euroopan unionin tukemien ohjelmien 
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päätavoite; 

20. tukee järjestelmällisempiä toimia ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja katastrofiriskien 
vähentämisen valtavirtaistamiseksi;

21. toistaa kantansa, että valtavirtaistamisella ei saa korvata uusia ja ylimääräisiä resursseja, 
jotka Euroopan unioni ja muut tukijat ovat luvanneet myöntää sellaisille kehitysmaille, 
joihin ilmastonmuutos vaikuttaa;

Ruokaturva ja maatalous

22. toistaa kantansa, että Euroopan unionin pitäisi keskittää kehitysapunsa kestävän 
pienimuotoisen maataloustuotannon tukemiseen; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että 
tuotantovälineet (maa, luotto, konsultti- ja neuvontapalvelut) ovat erityisesti 
pienviljelijöiden saatavilla, sekä tarjota heille jalostus- ja markkinointimahdollisuudet 
sekä pääsy paikallisille ja rajat ylittäville markkinoille; 

23. vaatii, että Euroopan unionin on lisäksi puututtava ruokaturvan puuttumisen perimmäisiin 
syihin, kuten elintarvikkeiden hinnoilla keinotteluun ja maananastukseen; toistaa, että 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa on otettava huomioon kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen perustamissopimuksessa sovitut määräykset;

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

Johdanto

Aika on otollinen laajalle keskustelulle Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan 
tulevaisuudesta unionin tasolla. EU:n on tärkeää määrittää näkemyksensä ja tavoitteensa sekä 
asianmukaiset välineet, ennen kuin se päättää kehitysavun asemasta tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä1. Parlamentilla on jo vakaa kanta tai se valmistelee tällä hetkellä 
mietintöjä osaan aiheista, jotka nostetaan esiin komission vihreässä kirjassa ”EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikasta tukea osallistavalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle”2. Esittelijä 
keskittyy siksi tässä työasiakirjassa aiheisiin, joissa voidaan havaita näkökulman muutosta. 
Näitä ovat erityisesti ehdotukset, jotka koskevat vaikuttavaa apua, osallistavan kasvun 
käsitettä ja yksityissektorin mukaan ottamista. Työasiakirjassa keskitytään erityisesti EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuuteen sekä paremminkin komission kuin jäsenvaltioiden 
asemaan. Komission ehdotusten arviointiin on selkeä vertauskohta, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artikla. Euroopan unionin avun päätavoitteena on 
oltava köyhyyden vähentäminen ja pitkällä aikavälillä sen poistaminen. Lisäksi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus sisältää tärkeitä ja edelleen voimassa 
olevia yhteisiä arvoja, kuten ihmisoikeudet ja demokratia, sekä yhteisiä periaatteita, kuten 
omistajuus ja kumppanuus. 

1. Vaikuttavaa kehitysyhteistyöpolitiikkaa

Laatunäkökohdat

Komissio ehdottaa Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutusten parantamiseksi, 
että menettelytavan valinnassa käytettäisiin kolmea edellytystä: (1) lisäarvo, (2) EU:n 
etukäteiskoordinointi, ja (3) mahdolliset kerrannaisvaikutukset uudistuksille ja/tai muille 
rahoituslähteille. Parlamentti on aina kannattanut parempaa koordinointia ja siten on syytä 
tukea pyrkimyksiä kehittää eurooppalaista maakohtaista strategia-asiakirjaa. Parlamentin 
tulisi kannustaa komissiota sen pyrkimyksissä täyttää koordinoiva rooli, joka sille asetetaan 
Lissabonin sopimuksessa (SEUT:n 210 artikla). Koordinoinnin ja harmonisoinnin 
parantamisessa pitäisi keskittyä omistajuuden periaatteeseen. Euroopan kehitysrahaston
sisällyttäminen EU:n talousarvioon olisi tärkeä askel kohti Euroopan unionin eri 
tukivälineiden parempaa koordinointia. Kehitysyhteistyötä koskeva rahoitus ei kuitenkaan saa 
sen seurauksena kokonaisuudessaan pienentyä eikä tilanne saa aiheuttaa arvaamattomuutta 
AKT-maille. 
                                               
1 Komission vihreää kirjaa EU:n kehitystyöpolitiikasta tukea osallistavalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle 
(KOM(2010)0629 lopullinen) voidaankin näin tarkastella yhdessä komission käynnistämän ulkosuhdehallinnon 
rahoitusta vuoden 2013 jälkeen koskevan kuulemismenettelyn kanssa.
2 Katso muun muassa Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssista 25. marraskuuta 2010 annettu Euroopan 
parlamentin päätöslauselma (P7_TA(2010/0442)) sekä (valmisteilla olevat) DEVE-valiokunnan mietinnöt 
komission vihreästä kirjasta EU:n budjettituen tulevaisuudesta (2010/2300(INI)), EU:n poliittisesta 
toimintakehyksestä kehitysmaiden auttamiseksi selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista 
(2010/2100(INI)) sekä verotuksesta ja kehityksestä − yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan 
edistämiseksi verotusalalla (2010/2102(INI)). Gay Mitchellin valmistelema mietintö asetuksesta (EY) 1905/2006 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta: opetukset ja tulevaisuuden näkymät (2009/2149(INI)) 
käsittelee tiettyjä parlamentaarisia vaatimuksia, joita kehitysyhteistyön rahoitusvälineen seuraajaan kohdistuu.
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Suuriin vaikutuksiin tähtääminen ei saa johtaa riskejä välttävään politiikkaan, joka keskittyy 
ainoastaan ”helppoihin valtioihin”. ”Paras lisäarvo ja rahoituksen vastine” eivät voi olla ainoa 
avustuskohteiden valinnan mittapuu, vaan tarpeiden on pysyttävä yhtenä ratkaisevista 
kriteereistä. Euroopan unionin kehitysavun tulisi keskittyä jatkossakin köyhimpiin maihin ja 
yhteiskunnan köyhimpien kerrosten tavoittamiseen. 

Euroopan unionin kehitysavun vaikutuksia parantaisi huomattavasti, jos jo olemassa olevat 
avun tehokkuutta ja kehitysyhteistyöpolitiikan yhtenäisyyttä koskevat sitoumukset 
täytettäisiin kunnolla. EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan työnjaon menettelysääntöjen 
julkaisemisesta on kulunut neljä vuotta, mutta komission suhteellisen edun alojen 
selventämisessä ja vahvistamisessa on yhä edistytty liian vähän. Pariisin julistus ja Accran 
toimintaohjelma pitäisi sisällyttää ohjelmasuunnitteluun, ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulisi 
jatkaa johtavassa roolissa vuonna 2011 pidettävän Busanin avun tehokkuutta käsittelevän 
korkean tason konferenssin valmistelussa. Ennalta-arvattavuus on tärkeää avun 
tehokkuudelle. Euroopan unionin vuosituhannen kehitystavoitteita koskevien sopimusten 
lähestymistapa tarjoaa positiivisen mallin, jonka kehittämistä tulisi jatkaa.

Vihreässä kirjassa myönnetään kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden 
merkitys avun vaikutukseen ja muilta politiikan alueilta tulevien kielteisten vaikutusten 
välttämiseen. Siinä ei kuitenkaan käsitellä Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisesta 
seuraavia haasteita. Institutionaalisessa rakenteessa on varmistettava, että kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen perustamissopimuksessa sovitut määräykset toteutetaan ja että 
kehitysyhteistyöpolitiikan erityislaatu säilytetään. Tätä varten kehitysyhteistyöstä vastaavan 
komission jäsenen alaisuuteen voitaisiin perustaa erityisyksikkö tai -palvelu, jolla olisi selvä 
horisontaalinen toimivalta kehitykseen vaikuttavissa politiikoissa suhteessa sekä komissioon 
että Euroopan ulkosuhdehallintoon.

Hyvä hallinto on kehitysyhteistyön positiivisten vaikutusten välttämätön edellytys, ja 
Euroopan unionilla on vankka kokemus poliittisten uudistusten tukemisesta 
avustusohjelmiensa rinnalla. Tässä yhteydessä on tärkeää, että hallintoa lähestytään tavalla, 
jossa pääpaino on ihmisoikeuksissa, demokratiassa ja oikeusvaltion periaatteissa, korruption 
torjumisessa sekä parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan asemassa hallitusten valvonnassa ja 
kehitysyhteistyön tulosten arvioinnissa. Avainkäsitteenä pitäisi olla "demokraattinen 
omistajuus".

Vaikutukset todellisen avun määrän kautta

Kehitysavun vaikutusten parantaminen on tärkeää, mutta sitä ei saada käyttää tekosyynä 
avustusmäärien vähentämiseen. Perustamissopimuksen velvoitteiden, kansainvälisten 
sitoumusten, Euroopan unionin arvojen ja pitkän aikavälin etujen mukaisesti köyhyyden 
poistamisen tulisi olla jatkossakin ulkosuhdehallinnon päätavoite. Jotta yhteinen tavoite 
virallisen kehitysavun määrän nostamisesta 0,7 prosenttiin BKTL:stä vuoteen 2015 mennessä 
saavutettaisiin, jäsenvaltioiden on tehtävä virallisen kehitysavun velvoitteista poliittisesti 
sitovia ja hyväksyä komission ehdottamat monivuotiset toimintasuunnitelmat. 

Unionin tason avusta saadaan huomattavaa lisäarvoa, kuten kehityspolitiikkaa koskevassa 
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eurooppalaisessa konsensuksessa1 tunnustetaan, ja siksi Euroopan unionin talousarvion kautta 
jaettavan kokonaistuen osuutta ei pitäisi vähentää. Kehitykseen suunnattuja määrärahoja 
voitaisiin tämän perusteella lisätä huomattavasti seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä. Kansalaiset tukevat kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja Euroopan unionin 
roolia siinä: solidaarisuuden merkitystä ei pidä aliarvioida etenkään kriisiaikana.2

Jotta EU:n kehitysavulla voidaan vaikuttaa köyhyyden poistamiseen, sen on jatkossakin 
oltava tiiviisti yhteydessä OECD:n ja kehitysapukomitean (DAC) määrittelemiin virallisen 
kehitysavun kriteereihin. Virallisen kehitysavun ulkopuolisesta yhteistyöstä saattaa tulla 
tärkeämpää keskitason tuloluokan maiden kanssa, mutta sen on oltava lisänä varsinaiselle 
kehitysavulle. Unionin tasolla sellaista yhteistyötä tulisi tehdä erillisen välineen avulla, jotta 
menettelyn avoimuus voidaan varmistaa. Virallisen kehitysavun määritelmää ei myöskään saa 
laajentaa 0,7 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi. Se olisi vain tilastotieteellinen toimenpide 
eikä tuottaisi yhtään uutta rahoitusta kehitykselle. 

2. Inhimillinen kehitys

Parlamentti on aina painottanut, että erityisesti terveyttä ja koulutusta koskevien 
perussosiaalipalvelujen saatavuuden on oltava Euroopan unionin kehitysavun kulmakivi. Alat 
ovat ratkaisevan tärkeitä vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa sekä kestävän kasvun 
helpottamisessa ja komissiolla on niistä erityistä kokemusta. Tarvitaan määrällisiä kriteereitä 
varmistamaan, että sosiaalinen sektori ei jää muiden kilpailevien prioriteettien jalkoihin: 
Euroopan unionin tulisi osoittaa vähintään 20 prosenttia kaikesta tuestaan OECD:n 
määrittämille perussosiaalipalveluille ja kiinnittää erityistä huomiota perusterveydenhuollon 
ja koulutuksen saatavuuteen. Oikeuksiin perustuvat kehitystä koskevat menettelytavat voisivat 
lisäksi parantaa huomattavasti kehitysavun vaikutuksia tällä sektorilla.

3. Osallistava kasvu ja köyhyys

Vihreän kirjan perustana on ehdotus suunnata Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka 
uudelleen osallistavan kasvun edistämiseen. Kasvu on tärkeä kehityksen moottori ja 
keskittyminen osallistavaan kasvuun on tervetullutta, samoin kuin se, että myönnetään kasvun 
olevan keino poistaa köyhyyttä. Esittelijä on myös samaa mieltä siitä, että erilainen 
lähestymistapa suhteessa eri kehitysmaihin on tärkeää, että alueellinen integraatio ja 
kehitysmaiden keskinäisen kaupan helpottaminen ovat tärkeitä kasvun moottoreita ja että 
Euroopan unionilla on sekä kokemusta niistä että niihin tarvittavia välineitä. 

                                               
1 Konsensuksen mukaan lisäarvo saavutetaan Euroopan unionin maailmanlaajuisesta läsnäolosta, sen 
erityiskokemuksesta avun jakamisessa, sen asemasta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen edistämisessä ja 
koordinaation helpottamisessa, ison mittakaavan hankkeiden toteuttamisessa, demokratian, ihmisoikeuksien, 
hyvän hallinnon ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamisen tukemisessa sekä sen asemassa 
kansalaisyhteiskuntaan ja pohjois−etelä-solidarisuuteen osallistumisen edistämisessä, mihin sisältyy myös 
kehitysyhteistyötä koskeva koulutus. Lisäksi Euroopan unionilla on vankka kokemus budjettituesta ja 
sosiaalipalvelujen tukemisesta sekä alueellisen integraation ja yhteistyön edistämisestä.
2 Syyskuussa 2010 julkaistun Eurobarometrin erityiskyselyn "Eurooppalaiset, kehitysapu ja vuosituhannen 
kehitystavoitteet" mukaan 89 prosenttia eurooppalaisista pitää kehitysapua joko hyvin tärkeänä tai melko 
tärkeänä.
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Vihreässä kirjassa esiteltyyn politiikan uuteen suuntaamiseen kohdistuu kuitenkin myös 
vakavia huolenaiheita. Ensinnäkin kasvulla viitataan laskennallisiin taloudellisiin toimiin. 
Siihen keskittyminen ei saisi kuitenkaan johtaa puhtaasti taloudelliseen käsitykseen 
köyhyydestä. Köyhyys on monitahoinen käsite, joka tarkoittaa ihmisten sulkemista 
sosiaalisesti hyväksyttyjen elintasojen ulkopuolelle ja siihen sisältyy myös laaja joukko muun 
muassa taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia puutteita, joihin kehitysyhteistyöpolitiikassa on 
puututtava. 

Toiseksi monissa valtioissa erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kehitykseen 
vaikuttavia ulkoisia sokkeja ei ole käsitelty riittävästi. Esittelijä katsoo tässä yhteydessä, että 
teollisuuden kehittäminen voi muuttaa kansantalouksia suunnattomasti ja päinvastaiseen 
suuntaan kuin maataloustuotteiden vienti tai luonnonvarojen hyödyntäminen, jotka altistavat 
talouden häiriöille, ja todennäköisemmin tarjoaa laajemmat mahdollisuudet pitkän aikavälin 
tuotannon kasvuun.

Lopuksi ja mikä tärkeintä, osallistavan kasvun käsitettä ei määritellä yksiselitteisesti eikä ole 
riittävän selvää, kuinka "osallistavuus" voidaan taata. Vaikka vihreässä kirjassa mainitaan, 
että suuri epätasa-arvoisuus hidastaa voimakkaasti köyhyyden vähentämistä ja että sillä on 
huomattavan kielteinen vaikutus talouskasvuun, tätä ei oteta riittävästi huomioon ehdotetuissa 
toimenpiteissä.

Maailmanpankin johtavan köyhyyden kehityksen tutkijan1 empiiriset löydökset osoittavat, 
että kasvu on ollut seitsemän kertaa tehokkaampaa köyhyyden vähentämisessä kehitysmaissa 
silloin, kun sitä on tukenut ansioiden epätasa-arvon vähentäminen. Köyhyystasojen 
pienentymisellä on vuorostaan havaittu olevan positiivinen vaikutus myöhempään kasvuun. 
Tämä tukee tarvetta puuttua jakelukysymyksiin: Euroopan unionin kehitysavun vaikutus olisi 
tällöin huomattavasti suurempi ja köyhyyteen puututtaisiin tehokkaammin. 

Komission pitäisikin näin ollen tavoitella köyhien etujen mukaista kasvua, joka perustuu 
suhteelliseen lähestymistapaan. Kehitysyhteistyöpolitiikka ja yhteistyö keskittyisivät sen 
mukaan erityisesti köyhiin, jotta köyhien osa kasvusta saataisiin nousemaan. Eurooppa on itse 
asiassa yksi maailman parhaista esimerkeistä siinä, miten jakelukysymyksiin puuttuminen 
hyvinvointivaltion (muun muassa vero- ja sosiaalimenoja koskevan politiikan) avulla on 
tuonut selvää hyötyä sekä sosiaaliselle kehitykselle että talouden kasvulle. Tästä 
kokemuksesta, jota on kuvattu myös eurooppalaisessa sosiaalisessa mallissa, saadaan 
merkittävää lisäarvoa, mitä pitäisi soveltaa myös Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan 
välineenä. Tärkeitä toimenpiteitä tämän lähestymistavan mukaan olisivat 
sosiaaliturvajärjestelmien ja reilujen verojärjestelmien kehittämisen tukeminen sekä ILOn 
ihmisarvoisen työn ohjelman edistäminen.

4. Yksityissektorin mukaan ottaminen

Komissio ehdottaa osana kasvunedistämisstrategiaansa, että yksityissektorilta hankittaisiin 

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001. "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages," World Development, 
Elsevier, vol. 29(11), sivut 1803–1815, marraskuu.



PE460.696v02-00 12/13 PR\859937FI.doc

FI

enemmän rahoitusta ja että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuettaisiin yhdistämällä tukia ja 
lainoja. Yksityissektori on ratkaisevan tärkeä kestävälle kehitykselle, mutta joissakin 
tapauksissa monikansallisten toimilla on monista syistä kielteinen vaikutus köyhyyteen, 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön.
Siksi on tärkeää, että mahdolliset riskit arvioidaan ja yksityissektorin hankkeiden tukemiseen 
määritetään selvät kriteerit. Lisäksi on selvennettävä, minkä yksityissektorin − ulkomaisen vai 
kotimaisen, hyötyä tavoittelevan vai muun − tulisi saada tukea vähäisistä kehitysavun 
määrärahoista.

Vihreässä kirjassa painotetaan, että investoinneilla on "pyrittävä hyödyttämään 
mahdollisimman suurta määrää kumppanuusmaan kansalaisista". Jotta voidaan valita parhaat 
vaihtoehdot, tulisi tehdä etukäteen köyhyyttä ja sosiaalisia vaikutuksia koskeva selvitys. Näin 
voidaan varmistaa parempi vaikutus köyhyyteen sekä kehityksen positiiviset seuraukset. 
Vihreässä kirjassa painotetaan oikeutetusti tarvetta tukea pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä. 
Mikrorahoituksella on siten tärkeä rooli ja on varmistettava, että se on erityisesti 
heikommassa asemassa olevien ryhmien saatavilla. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa 
vähemmistöt, pienviljelijät ja naiset. Köyhien edun mukaisen kasvun saavuttamiseksi on 
välttämätöntä, että köyhät saadaan mukaan myös kasvun edistäjinä eikä ainoastaan 
edunsaajina. 

Seuraavien periaatteiden tulisi lisäksi ohjata Euroopan unionin toimintaa:
– keskittyminen kotimaisten yritysten rahoitukseen ja kotimaisen pääoman parantamiseen
– sosiaalisten ja ympäristöä koskevien normien noudattaminen
– hallitusten tukeminen markkinoiden tehokkaassa sääntelyssä ja reilussa verotuksessa
– yhdenmukaisuus edunsaajamaiden kehityssuunnitelmien kanssa
– tuen epääminen toimenpiteiltä, jotka sallisivat tai suorasti tai epäsuorasti mahdollistaisivat 

minkäänlaisen veronkierron
– korruption torjumisen, avoimuuden ja hyvän hallinnon edistäminen edunsaajamaissa
– lainoihin keskittyminen ei saa vähentää tukien tasoa.

5. Ilmastonmuutos, energia ja kestävä kehitys

Ilmastonmuutos ja kehitys kulkevat käsi kädessä ja näin ollen ilmastonmuutosta ja köyhyyttä 
torjuvat aloitteet voivat olla molemminpuolisesti hyödyllisiä. Komission tavoite 
valtavirtaistaa paremmin ilmastonmuutosta ja katastrofiriskin vähentämistä koskevia 
huolenaiheita kestävän talouskasvun kannustamiseksi on ajanmukaista ja asiaankuuluvaa. 
Tähän mennessä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja katastrofiriskin vähentämisen 
yhdistämistä kehitysyhteistyöhön ei ole juurikaan arvioitu järjestelmällisesti. Ensimmäisenä 
askeleena olisikin siksi tärkeää arvioida, onko komission niitä koskevia aikeita toteutettu ja 
millä tavalla. Ilmastonmuutoksen valtavirtaistaminen ei saa kuitenkaan korvata Euroopan 
unionin ja muiden tukijoiden kehitysmaille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen lupaamia 
uusia ja ylimääräisiä varoja. Uudistuvaan energiaan keskittyminen on tervetullutta erityisesti 
yhteisvaikutuksessa työpaikkojen luomisen ja kestävän kehityksen kanssa. Euroopan unionin 
on kuitenkin varmistettava, että politiikka hyödyttää ensisijaisesti ja parhaiten köyhiä ja että 
energian saatavuuden parantaminen tukee paikallista talouskehitystä.
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6. Ruokaturva ja maatalous

Vihreässä kirjassa myönnetään, että ruokaturva ja maatalous ovat kehityksen ja kasvun 
moottoreita, ja siinä keskitytään kestävään pienviljelyyn. On kuitenkin valitettavaa, ettei siinä 
käsitellä kehitysmaiden ruokaturvaa uhkaavia perimmäisiä syitä. Maataloutta ja ruokaturvaa 
koskevia kysymyksiä ei pitäisi käsitellä irrallaan, sillä ruokaturvan puuttumiseen vaikuttavat 
myös muut ulkoiset seikat, kuten elintarvikkeilla keinottelu ja maananastus. Arvoketjun 
mukainen lähestymistapa maataloustuotantoon on tärkeää, mutta sen edellytyksenä on, että 
tietyt ennalta määrätyt ehdot täytetään. Näitä ovat muun muassa tuotantovälineiden (maa, 
luotto, konsultti- ja neuvontapalvelut) saatavuus, jalostus- ja markkinointimahdollisuudet sekä 
pääsy paikallisille ja rajat ylittäville markkinoille. On kehitettävä olosuhteet, joissa 
pientilalliset voidaan integroida tasa-arvoisemmin ja kestävämmin maatalouden arvoketjuun 
ja markkinoihin. Kasvun tulisi olla ympäristön kannalta kestävää, kunnioittaa biodiversiteettiä 
ja estää viljelymaiden huolestuttava köyhtyminen. Euroopan unionin olisikin siksi edistettävä 
käytäntöjä, jotka ovat maatalousekologisia ja joissa tarvitaan vähäistä ulkopuolista 
puuttumista. Maantieteellisissä ohjelmissa tulisi jatkossa osoittaa asianmukaista rahoitusta 
maataloudelle. Virallisessa kehitysavussa maataloudelle annetun tuen rahoitus on laskenut 
17 prosentista vuonna 1980 tämän päivän 5 prosenttiin ja monet tukijat ovat laiminlyöneet 
alaa jo useita vuosia. Esittelijä on sitä mieltä, että kalastuskumppanuussopimuksilla tulisi 
auttaa lujittamaan kumppanuusmaiden kalastuspolitiikkaa ja vahvistamaan niiden 
kapasiteettia, jotta ne pystyisivät takaamaan kestävän kalastuksen omilla vesillään sekä 
paikallisen työllistämisen alalla.

Päätelmät

Komissio on ilmoittanut, että valmisteilla olevassa tiedonannossa uudistetusta Euroopan 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta pohditaan myös, onko kehityspolitiikkaa koskevaa 
eurooppalaista konsensusta syytä tarkistaa. On painotettava, että konsensus on kolmen 
päätoimielimen yhteinen asiakirja. Siksi yksikantaista aloitetta pitäisi välttää. Jos komissio 
arvioi, että konsensusta on tarkistettava, sen pitäisi käynnistää avoin virallinen 
kuulemismenettely kahden muun toimielimen kanssa. Tarkistuspäätöksen pitäisi perustua 
konsensuksen toiminnan kattavaan arviointiin aina sen täytäntöönpanosta joulukuusta 2005 
alkaen.

Uudenaikainen Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka vaatii kansalaisten ymmärrystä ja 
osallistumista. Se edellyttää jatkuvaa työtä kehitysyhteistyötä koskevissa koulutus- ja 
valistusohjelmissa, jotka perustuvat sellaisiin arvoihin kuin ihmisoikeudet, demokratia, 
suvaitsevaisuus, yhteiskunnallinen vastuu ja sukupuolten tasa-arvo. Kaikille eurooppalaisille 
on annettava työkalut ymmärtää maailmanlaajuisia kehitysyhteistyön huolenaiheita ja niiden 
paikallista ja henkilökohtaista arvoa. Se auttaisi parantamaan huomattavasti kehitysyhteistyön 
julkista kannatusta.


