
PR\893337FI.doc PE480.793v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kehitysyhteistyövaliokunta

2011/2286(INI)

21.2.2012

MIETINTÖLUONNOS
Latinalaista Amerikkaa koskevan uuden kehitysyhteistyöpolitiikan muotoilusta
(2011/2286(INI))

Kehitysyhteistyövaliokunta

Esittelijä: Ricardo Cortés Lastra



PE480.793v02-00 2/13 PR\893337FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.....................................................................................................................11



PR\893337FI.doc 3/13 PE480.793v02-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Latinalaista Amerikkaa koskevan uuden kehitysyhteistyöpolitiikan muotoilusta
(2011/2286(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Latinalaisen Amerikan, Karibian ja EU:n valtioiden ja hallitusten 
päämiesten antamat julkilausumat kuudessa huippukokouksessa, jotka pidettiin Rio de 
Janeirossa 28.–29. kesäkuuta 1999, Madridissa 17.–18. toukokuuta 2002, Guadalajarassa 
28.–29. toukokuuta 2004, Wienissä 12.–13. toukokuuta 2006, Limassa 16.–17. toukokuuta 
2008 ja Madridissa 17.–18. toukokuuta 2010,

– ottaa huomioon Asunciónissa Paraguayssa 28.–29. lokakuuta 2011 pidetyssä valtion- ja 
hallitusten päämiesten 21. iberoamerikkalaisessa huippukokouksessa annetun julistuksen,

– ottaa huomioon YK:n ilmastonmuutospuitesopimuksen (UNFCCC), siihen liitetyn Kioton 
pöytäkirjan sekä Kööpenhaminassa pidetyn UNFCCC:n sopimuspuolten 15. konferenssin 
tulokset,

– ottaa huomioon Monterreyn julistuksen (2002), Dohan kehitysrahoituskokouksen (2008), 
Pariisin julistuksen (2005) ja Accran toimintaohjelman (2008),

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

– ottaa huomioon Busanissa joulukuussa 2011 pidetyssä avun tuloksellisuutta koskeneessa 
korkean tason kokouksessa annetun julistuksen ja toimintasuunnitelman,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssin (Rio+20) 
valmisteluprosessin,

– ottaa huomioon Prahassa 13.–14. toukokuuta 2009 pidetyssä Rion ryhmän ja EU:n 
14. ministerikokouksessa annetun yhteisen tiedonannon,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan, jossa 
säädetään seuraavaa: "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 kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen1,

– ottaa huomioon menettelysäännöt täydentävyydestä ja työnjaosta vuodelta 2007,

– ottaa huomioon 8. joulukuuta 2009 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät 
Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan suhteista,

                                               
1 EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1. 



PE480.793v02-00 4/13 PR\893337FI.doc

FI

– ottaa huomioon kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18. joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/20061,

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 annetun komission asiakirjan Latinalaisen Amerikan 
aluesuunnitteluohjelmasta (2007–2013) (E/2007/1417) ja sitä koskevan väliarvioinnin,

– ottaa huomioon 30. syyskuuta 2009 annetun komission tiedonannon aiheesta "Euroopan 
unioni ja Latinalainen Amerikka: globaalien toimijoiden kumppanuus" (COM(2009) 495),

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus – poliittisen toimintakehyksen laatiminen 
koko unionin lähestymistavalle" (COM(2009) 458) ja yleisten asioiden ja ulkosuhteiden 
neuvoston 17. marraskuuta 2009 esittämät päätelmät kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuudesta ja avun tuloksellisuutta koskevasta 
toimintakehyksestä,

– ottaa huomioon 10. marraskuuta 2010 annetun komission vihreän kirjan "EU:n 
kehitystyöpolitiikasta tukea osallistavalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle – EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantaminen" (COM(2010) 629),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen 
lisääminen: muutossuunnitelma" (COM(2011) 637),

– ottaa huomioon 20. elokuuta 2009 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille aiheesta "BKT ja muut indikaattorit – edistyksen mittaaminen 
muuttuvassa maailmassa" (COM(2009) 433),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (COM(2011) 840, SEK(2011)1469, 
SEK(2011)1470),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheesta 
"Monivuotisen rahoituskehyksen laatiminen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen 
valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön 
rahoitusta varten vuosina 2014–2020" (COM(2011) 837, SEK(2011)1459, 
SEK(2011)1460),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kumppanuusvälineen perustamisesta kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
varten (COM(2011) 843, SEK(2011)1475, SEK(2011)1476),

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020 
-strategiaa tukeva talousarvio" (COM(2011) 500) ja samana päivänä tehdyn komission 
työasiakirjan aiheesta "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio: nykyinen 
rahoitusjärjestelmä, kohtaamamme haasteet, toimijoiden kuulemisen tulokset ja 
tärkeimpiä horisontaalisia ja alakohtaisia tekijöitä koskevat mahdollisuudet" 
(SEK(2011)0868),

                                               
1 EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.
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– ottaa huomioon yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheesta 
"Globaali Eurooppa – Uusi lähestymistapa EU:n ulkoisen toiminnan rahoittamiseen" 
(COM(2011) 865),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (COM(2011) 840, SEK(2011)1469, 
SEK(2011)1470),

– ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen 
(EUROLAT) päätöslauselmat ja erityisesti Montevideossa Uruguayssa 18.–
19. toukokuuta 2011 pidetyssä viidennessä sääntömääräisessä täysistunnossa hyväksytyt 
päätöslauselmat Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteiden näkymistä 
ja strategioista työllisyyden ja erityisesti naisten ja nuorten työpaikkojen luomiseksi ja 
suojelemiseksi,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2001 annetun päätöslauselman EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan suhteita koskevasta yhteisestä strategiasta ja yleisestä kumppanuudesta, 
27. huhtikuuta 2006 annetun päätöslauselman EU:n ja Latinalaisen Amerikan välisen 
kumppanuuden vahvistamisesta ja 24. huhtikuuta 2008 annetun päätöslauselman Limassa 
järjestettävästä EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian viidennestä 
huippukokouksesta1,

– ottaa huomioon antamansa päätöslauselmat Latinalaista Amerikkaa koskevasta EU:n 
strategiasta2, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteista3 ja EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantamisesta4,

– ottaa huomioon joulukuussa 2011 julkaistun tutkimuksen EU:n uudesta Latinalaista 
Amerikkaa koskevasta kehitysyhteistyöpolitiikasta: keskittyminen sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen, alueelliseen yhdentymiseen ja etelä–etelä-yhteistyöhön, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan 
lausunnon (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että kehitysyhteistyön yleistavoitteena on Lissabonin sopimuksessa 
määritellyn mukaisesti köyhyyden poistaminen ja kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen edistäminen sekä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen 
vuoteen 2015 mennessä;

B. ottaa huomioon, että joka kolmas Latinalaisen Amerikan kansalainen – yhteensä 
180 miljoonaa ihmistä – elää yhä köyhyysrajan alapuolella ja että alueen maista 10 kuuluu 
yhä niiden maailman 15 maan joukkoon, joissa vallitsee suurin eriarvoisuus5;

                                               
1 EYVL C 140 E, 16.3.2002, s. 569.
2 EUVL C 81 E, 15.3.2011, s.54.
3 EUVL C 12 E, 15.1.2011, s. 245.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0320.
5 Tiedot ovat peräisin ECLAC:ltä ja OECD:ltä.
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C. ottaa huomioon, että uuden kehitysyhteistyöpolitiikan muotoilussa on otettava huomioon 
kunkin maan painopistealueet ja tarpeet ja että EU:n on tehtävä yhteistyötä keskitulotason 
maiden kanssa, kun se johtaa köyhyyden torjuntaa ja kehitystyötä alueellisella ja 
maailmanlaajuisella tasolla;

D. ottaa huomioon, että Latinalainen Amerikka ja EU muodostavat kahden alueen välisen 
strategisen kumppanuuden, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamiseen, ottaa huomioon, että EU on alueen merkittävin 
sijoittaja ja toiseksi merkittävin kauppakumppani sekä myös tärkein kehitysavun antaja, 
sillä EU:n antama apu muodostaa alueen vastaanottamasta julkisesta kehitysavusta 
yhteensä 53 prosenttia;

E. ottaa huomioon, että EU tukee yhä huomattavalla tavalla alueen kehitystä ja 
vakaantumista assosiaatiosopimusten ja kehitysavun avulla; pitää erittäin huolestuttavana 
sitä, että EU voi lopettaa tuen antamisen sen jälkeen, kun edellä mainitun prosessin 
tulokset lujittuvat;

F. ottaa huomioon, että köyhyyden, eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja syrjinnän torjunta –
erityisesti naisten ja etnisten vähemmistöryhmien osalta – ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen ovat yhä yksi EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan strategisen kumppanuuden ensisijaisista painopistealueista;

G. katsoo, että EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) on yksi tärkeimmistä 
kehitysyhteistyön, köyhyyden vähentämisen ja ihmisoikeuksien edistämisen välineistä; 
toteaa, että parhaillaan suoritettavana olevan GSP-järjestelmän uudistamisen on 
edistettävä tehokkaalla ja johdonmukaisella tavalla edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamista ja taattava, että vähemmän kehittyneiden maiden tuottajat hyötyvät 
järjestelmästä; katsoo, että asukasta kohti mitattavaa bruttokansantuotetta ei tule asettaa 
valintakelpoisuuden ehdoksi parhaillaan suoritettavana olevan GSP-järjestelmän 
uudistamisen yhteydessä; korostaa, että kaikki maat voivat vapaasti tehdä tai olla 
tekemättä kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia EU:n kanssa ja että kaikkien maiden on 
siksi hyödyttävä edelleen GSP-järjestelmästä niin kauan kuin ne täyttävät asiaa koskevat 
ehdot;

H. katsoo, että koulutus ja kaikkien saatavilla olevat julkiset terveydenhuoltopalvelut ovat 
elintärkeitä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa;

I. ottaa huomioon, että Latinalainen Amerikka on yksi maailman väkivaltaisimmista alueista 
ja että huumausainekauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä rikollisuus on 
yhä erittäin vakava ongelma tällä alueella ja uhkaa sen kehitystä;

1. palauttaa mieliin, että huolimatta siitä, että maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vaikutukset ovat olleet Latinalaisessa Amerikassa vähäisempiä kuin muilla alueilla, 
Latinalaisen Amerikan eriarvoisuusindeksi ja köyhyysaste ovat yhä erittäin korkeat, eikä 
alueella ole edistytty riittävällä tavalla kuuden vuosituhattavoitteen saavuttamisessa;

2. katsoo, että EU:n kehitysyhteistyön tavoitteita on harkittava uudelleen joidenkin 
Latinalaisen Amerikan maiden taloudellisen ja teknologisen kehityksen vuoksi; pyytää 
uudistamaan näitä tavoitteita ja olemaan leikkaamatta tai lakkauttamatta 
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kehitysyhteistyötä; korostaa, että meillä on yhteisiä haasteita, joista voimme selvitä 
monenvälisyyttä vahvistamalla;

3. pitää tarpeellisena maakohtaisten välineiden ja yhteistyötavoitteiden suunnittelemista ja 
resurssien keskittämistä heikoimmassa asemassa oleviin maihin ja kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuteen;

4. pyytää komissiota säilyttämään kauden 2014–2020 kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
Latinalaista Amerikkaa koskevan avustustason yhtenä kolmasosana maantieteellisestä 
kokonaissummasta;

5. suhtautuu myönteisesti komission ehdottamaan eriyttämistä ja avun keskittämistä 
koskevaan periaatteeseen; korostaa, että eriyttäminen on tehtävä vaiheittain 
ohjelmointivaiheessa – sekä avunsaajamaissa että yhteistyövälineiden osalta –
kehittämällä keskitulotason maille paremmin soveltuvia muita yhteistyön muotoja;

6. korostaa, että varojen mahdollisen uudelleenkohdentamisen on hyödytettävä alhaisen 
tulotason maiden ja alemman keskitulotason maiden köyhyyden poistamista koskevia 
maantieteellisiä ohjelmia;

Keskitulotason maiden merkitys – eriytetyn lähentymisen tarve

7. on pahoillaan komission kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevasta ehdotuksesta, 
jossa evätään 11:ltä keskitulotason LAC-maalta oikeus osallistua kahdenvälisiin 
ohjelmiin; palauttaa mieliin, että Latinalaisen Amerikan maissa on maailman suurimmat 
asukasta kohti lasketut tuloerot ja että jatkuvan eriarvoisuuden syynä on vähäinen 
sosioekonominen liikkuvuus; korostaa, että kyseessä on joukko hyvin heterogeenisiä 
maita, joiden osalta on tämän vuoksi jatkettava koordinointiin ja poliittiseen 
vuoropuheluun perustuvaa eriytettyä kehitysyhteistyötä;

8. pyytää komissiota ja neuvostoa laatimaan eriyttämisperiaatteen yhteydessä objektiivisen 
ja avoimen arvioinnin, jonka tavoitteena on tarkistaa kehityksen mittaamisessa käytetyt 
indikaattorit ja laajentaa niitä; katsoo, että indikaattoreissa ei olisi rajoituttava tulotasoon, 
vaan taloudellisia perusteita olisi tulkittava ECHOn köyhyys-, haavoittuvuus- ja kriisi-
indeksin, Gini-kertoimen ja eriarvoisuuden kaltaisten muiden tekijöiden perusteella; 
varoittaa, että maiden luokitteleminen niiden tulotason perusteella perustuu laskelmiin, 
jotka kätkevät eriarvoisuuden ja köyhyyden;

9. vaatii EU:ta jatkamaan näiden indikaattorien perusteella tulevaan kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineeseen liittyvää kahdenvälistä yhteistyötä vähintään Kolumbian, Ecuadorin ja 
Perun kanssa;

10. pyytää komissiota esittelemään johdonmukaisen strategian kahdenvälisen tuen 
vaiheittaisesta lopettamisesta muilta 11:ltä keskitulotason maalta uuden kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen voimaantulosta alkaen; katsoo, että strategiaan on sisällytettävä seuraavat 
vaatimukset:

– kahdenvälisen tuen tavoitteiden ja alakohtaisen keskittämisen yksiselitteinen 
sitominen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen lisäämällä erityisesti 
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yhteisrahoitusta tuloihin ja mahdollisuuksiin liittyvän eriarvoisuuden vähentämistä 
koskeville politiikoille ja aktiivisille ohjelmille sekä muille kehittyneemmille 
ohjelmille, jotka koskevat kilpailukyvyn tukemista ja kestävän kehityksen edistämistä 
sekä teknologisen ja tieteellisen yhteistyön edistämistä ja teknistä tukea; ensisijainen 
osallistumisoikeus aihekohtaisiin ohjelmiin; takaisinmaksettavan tuen ja 
apurahaohjelmien edistäminen;

– painopistealueiden määritteleminen kansallisten viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävien kahdenvälisten ja kahden alueen välisten 
vuoropuhelujen avulla;

– kahdenvälisen yhteistyön jatkaminen enintään neljä vuotta kestävällä siirtymäkaudella 
tuen myöntämistä koskevien indikaattorien ja kunkin maan tilanteen mukaisesti;

11. korostaa, että kumppanuusvälinettä on vahvistettava yli miljardilla eurolla keskitulotason 
maita ja ylemmän keskitulotason maita koskevan uuden yhteistyösuunnitelman 
edistämiseksi siten, että varojen ennakoitavuus, suuruuden määrittely ja valvonta voidaan 
taata;

Köyhyyden torjunta ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus

12. katsoo, että suuri eriarvoisuus ja tehokkaan sosiaaliturvajärjestelmän puuttuminen ovat 
suurin este demokratian lujittumiselle ja oikeudenmukaiselle ja kestävälle talouskasvulle 
alueella, ja pyytää siksi keskittymään enemmän hallinnoitavuuteen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

13. korostaa, että koulutusta ja terveyttä koskevien ohjelmien 20 prosentin tavoite on 
säilytettävä;

14. katsoo, että kehitysyhteistyön rahoitusvälineen aihekohtaisessa ohjelmoinnissa on 
otettava käyttöön tehokkaammalla tavalla kansalliset ja alueelliset sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet ja tuettava ensisijaisesti oikeudenmukaisempaa 
vero- ja sosiaalipolitiikkaa, jossa edistetään tasapuolisuutta, julkisten palvelujen 
saatavuutta ja ihmisarvoista työtä;

Kehitysyhteistyöpolitiikkojen johdonmukaisuus

15. palauttaa mieliin SEUT-sopimuksen 208 artiklassa määritellyn kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuuden merkityksen köyhyyden poistamiselle, talous- ja 
sosiaalioikeuksien edistämiselle, ympäristönsuojelulle, hyvälle hallinnolle ja kestävälle ja 
osallistavalle koulutukselle;

16. palauttaa mieliin, että assosiaatiosopimukset ovat tehokas kannustin alueelliselle 
yhdentymiselle; katsoo, että politiikkojen väliset epäjohdonmukaisuudet voivat vaarantaa 
tämän prosessin;

17. palauttaa mieliin, että kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen tehtävä demokratian 
lujittamisessa ja kehitysyhteistyöpolitiikkojen muotoilussa, täytäntöönpanossa ja 
valvonnassa Latinalaisessa Amerikassa; pahoittelee, että näitä asioita on painotettu hyvin 
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vähän nykyisissä yhteistyöohjelmissa ja että niitä varten on osoitettu vain vähän varoja;

Väkivalta ja rikollisuus

18. on huolissaan alueella esiintyvän rikollisuuden ja väkivallan paljouden yhteiskunnallisista 
vaikutuksista; pitää tarpeellisena sellaisen strategian määrittelemistä, jossa selvitetään 
rikollisuuden ja väkivallan taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset syyt;

Ilmastonmuutos

19. on huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kestävälle kehitykselle, luonnon 
monimuotoisuuden suojelulle, metsäkadolle ja maataloustuotannolle Latinalaisessa 
Amerikassa;

20. palauttaa mieliin, että ilmastonmuutos aiheuttaa lisärasitteita Latinalaiselle Amerikalle ja 
että ilmastonmuutoksen torjuntaa, hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevia toimintoja on rahoitettava kiireellisesti;

Yksityinen sektori ja infrastruktuurit 

21. korostaa energiatehokkuutta, uusiutuvia energialähteitä, liikennettä, luonnon 
monimuotoisuuden suojelua ja pk-yritysten tukemista ensisijaisesti painottavan 
Latinalaisen Amerikan investointivälineen merkitystä ja tärkeää tehtävää alueellisessa 
yhdentymisessä ja alueen kansainvälistä kilpailukykyä koskevissa 
toimintasuunnitelmissa;

Eriytetty yhteistyö: tieteellinen ja teknologinen tutkimus

22. pyytää vahvistamaan yhteistyötä joidenkin keskitulotason maiden kanssa tieteen, 
teknologian ja innovoinnin alalla Horizon 2020 -ohjelman yhteydessä;

23. luottaa siihen, että tiiviin vuoropuhelun käynnistäminen tieteestä, teknologiasta ja 
innovoinnista voi antaa sysäyksen EU:n ja Latinalaisen Amerikan innovaatio- ja 
tietämysalueen luomiselle;

Alueellisen, etelä–etelä-akselin ja kolmenvälisen yhteistyön edistäminen

24. pyytää komissiota pohtimaan tarkemmin etelä–etelä-yhteistyön sisällyttämistä osaksi 
yhteistyöpolitiikkaa;

25. toteaa jälleen kolmenvälisen yhteistyön merkityksen ja tärkeän tehtävän 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle, köyhyyden poistamiselle, työllisyyden ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiselle, koulutukselle, sosiaaliselle 
yhteenkuuluvuudelle, maataloudelle ja kestävälle kehitykselle;

26. katsoo, että etelä–etelä-yhteistyön ja kolmenvälisen yhteistyön on oltava keskeinen asia 
Chilessä pidettävässä EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian 7. huippukokouksessa, 
jossa on seurattava selkeällä tavalla Madridin huippukokouksen lopullisia päätelmiä; 

o
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27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Lissabonin sopimuksessa määritellään, että unionin kansainvälinen toiminta perustuu muun 
muassa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta, ihmisarvon 
kunnioittamista, tasa-arvoisuutta ja solidaarisuutta koskeviin periaatteisiin. Sopimuksessa 
todetaan myös, että unioni pyrkii luomaan suhteita ja liittoumia kolmansien maiden kanssa 
tukemalla kehitysmaiden kestävää taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä kehitystä 
päätavoitteenaan köyhyyden poistaminen.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että EU:n kehitysyhteistyöpolitiikalla ja erityisesti unionin 
politiikkojen johdonmukaisuudella on tärkeä tehtävä vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamisessa ja ihmisoikeuksia, elintarviketurvallisuutta ja ympäristön kestävyyttä 
koskevien kansainvälisten sitoumusten noudattamisessa.

Esittelijä ehdottaa riittävän ajoissa, että Euroopan komission ja parlamentin parhaillaan 
työstämässä neuvotteluprosessissa seuraavasta kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä ja 
rahoituskehyksestä 2014–2020 otettaisiin huomioon Euroopan unionin ja Latinalaisen 
Amerikan alueen uudet yhteistyömenetelmät.

Eurooppalaiset taloudet kärsivät äärimmäisellä tavalla maailmanlaajuisesta talous- ja 
rahoituskriisistä. On kuitenkin merkille pantavaa, että kriisin vaikutukset ovat olleet 
vähäisemmät Latinalaisessa Amerikassa ja että alueen kasvunäkymät ennakoivat jopa 
4,5 prosentin kasvua vuonna 2012. IMF on kuitenkin tehnyt selväksi, että maailmanlaajuiseen 
toipumiseen liittyvät epävarmuudet voivat vaikuttaa myös Latinalaisen Amerikan kasvuun. 
Myönteisistä taloudellisista ennusmerkeistä huolimatta on huolestuttavaa panna merkille, että 
kyseessä on alue, jossa 180 miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella ja jossa 
10 alueen maata kuuluu UNDP:n tietojen mukaan maailman 15 eriarvoisimman maan 
joukkoon.

EU on alueen merkittävin kehitysavun antaja, tärkein sijoittaja ja toiseksi tärkein 
kauppakumppani. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että EU:n Latinalaisen Amerikan kanssa 
vuosien varrella tekemä yhteistyö ja alueelle antama tuki allekirjoitettujen 
assosiaatiosopimusten ja pääasiassa kehitysavun myötä ovat vaikuttaneet myönteisesti kunkin 
maan ponnisteluihin oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseksi ja köyhyydestä aiheutuvien 
kiireellisten ongelmien vähentämiseksi. Nyt ei ole oikea aika hylätä näitä maita: sen sijaan on 
pantava täytäntöön kannustinjärjestelmä ja jatkettava avun antamista sitä eniten tarvitseville 
maille ja oltava rankaisematta avun poistamisella sellaisia parempia tuloksia saavuttaneita 
maita, joiden köyhyyden ja eriarvoisuuden taso on yhä sietämättömän korkea.

Emme voi unohtaa sitoumuksiamme tilanteessa, jossa emme ole tehneet muuta kuin 
edistäneet kahden alueen välisiä suhteita allekirjoittamalla assosiaatiosopimuksen Keski-
Amerikan kanssa, perustaneet EU-LAC-säätiön, luoneet Latinalaisen Amerikan 
investointivälineen ja ryhtyneet erittäin tärkeisiin vuoropuheluihin ilmastonmuutoksesta, 
innovoinnista, huumausaineista ja siirtolaisuudesta, sillä sitoumusten unohtaminen olisi 
ristiriidassa ulkopolitiikkamme johdonmukaisuuden kanssa.

Esittelijä korostaa, että EU:n läsnäolon vahvistaminen Latinalaisessa Amerikassa voi antaa 
uuden sysäyksen kriisistä toipumiselle. Tämän vuoksi esittelijä pitää tarpeellisena 
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kehitysyhteistyöpolitiikkamme uudelleensuuntaamista. Tarvitsemme koordinoitua ja 
tapauskohtaisesti suunniteltua yhteistyötä, jossa otetaan huomioon kunkin maan tilanne ja 
joka perustuu tulotasoa laajempiin indikaattoreihin. EU:n on jatkettava yhteistyötään 
keskitulotason maiden kanssa, jotta ne voivat kehittyä huippuunsa köyhyyden torjunnassa ja 
kehityksen edistämisessä alueellisella tasolla.

Emme saa unohtaa, että strateginen kumppanuutemme perustuu yhteisiin arvoihin ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen. On korostettava, että meillä on 
elintarvikekriisin, ilmastonmuutoksen torjunnan ja sosiaalisesta kriisistä toipumisen kaltaisia 
yhteisiä haasteita, jotka meidän on ratkaistava vahvistamalla monenvälistä yhteistyötä. 
Esittelijä pyytää siksi Euroopan komissiota esittelemään johdonmukaisen strategian 
kahdenvälisen tuen vaiheittaisesta lopettamisesta keskitulotason mailta ja alhaisten tulotason 
maiden tuen vahvistamisesta. Lopuksi esittelijä vaatii, että uuden kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen on tuotava todellista lisäarvoa.

Seuraavaa kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan ehdotuksen on tuotava 
lisäarvoa

Talouskriisi ei voi olla syynä julkisen kehitysavun leikkaamiseen, sillä leikkausten 
seurauksista kärsisivät maapallon köyhimmät ihmiset. Emme voi hyväksyä, että 63 prosenttia 
Latinalaisessa Amerikassa köyhyydessä elävistä lapsista ja nuorista – tieto on peräisin 
ECLACilta – joutuisi talouksiemme kärsimän äärimmäisen keinottelun uhreiksi. 

Koulutuksen, terveydenhuollon tai seksuaali- ja lisääntymisterveyden kaltaisten 
peruspalvelujen varoja ei voida leikata, kun rahoitus- ja pankkialan merkitys kasvaa. Ei ole 
hyväksyttävää, että peruspalvelut on poistettu tyystin painopistealueiden joukosta Euroopan 
komission nykyisessä kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevassa ehdotuksessa. Esittelijä 
vaatii siksi pitämään kiinni nykyisestä sitoumuksesta, jonka mukaan 20 prosenttia tuesta 
ohjataan koulutukseen ja kansanterveyteen liittyville erittäin tärkeille aloille.

Latinalaisen Amerikan nykyinen kasvuvaihe on tuonut mukanaan merkittäviä sosiaalisia ja 
taloudellisia edistysaskeleita, mutta suuressa osassa maita kasvu ei ole aiheuttanut 
huomattavia muutoksia tulojen jakautumiseen, sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistäviin 
politiikkoihin tai osaamisen ja innovoinnin painottamisen lisäämiseen. Esittelijä katsoo, että 
uuden kehitysyhteistyön rahoitusvälineen on tuotava lisäarvoa sekä avun määrällisen 
lisäämisen että välineen laadullisen parantamisen avulla ja että uudelleenjakoon ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen perustuviin politiikkoihin on panostettava vahvasti.

Köyhyyden torjunta tarkoittaa myös eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjuntaa. Juuri tätä on 
painotettava uudessa kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä, jonka avulla on kannustettava 
alueellisia ja veropolitiikkoja, edistettävä sosiaalisia peruspalveluja ja tieteeseen, teknologiaan 
ja innovointiin tehtäviä sijoituksia, turvattomuuden ja huumausaineiden valmistuksen, käytön 
ja kaupan torjuntaa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Emme saa unohtaa, että eriarvoisuudesta ja syrjäytymisestä kärsivät eniten naiset ja etniset 
vähemmistöryhmät. Esimerkiksi Ecuadorissa on lähes viisi miljoonaa köyhää asukasta, mikä 
tarkoittaa 36 prosenttia koko maan väestöstä. Näistä viidestä miljoonasta köyhästä lähes kaksi 
miljoonaa on äärimmäisessä köyhyydessä eläviä naisia, jotka selviytyvät kuin ihmeen 
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kaupalla syömällä vain kerran päivässä. Lisäksi WTO:n raporttien mukaan 70 prosenttia 
ecuadorilaisista 15–44-vuotiaista naisista on joutunut sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhriksi.

Latinalainen Amerikka on myös yksi maailman väkivaltaisimmista alueista, jossa tehdään 
vuosittain 25 murhaa kutakin 100 000 asukasta kohti. Yksistään Keski-Amerikassa murhattiin 
vuonna 2010 yli 18 000 ihmistä, ja UNDP:n mukaan Keski-Amerikan hallitukset käyttivät yli 
neljä miljardia Yhdysvaltain dollaria turvallisuus- ja oikeusasioihin. Uudessa 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä voitaisiin painottaa tämän väkivallan torjunnan lisäksi 
myös lahjonnan vastaisen strategian täytäntöönpanoa sekä yrittäjien yhteiskuntavastuun 
vahvistamista.

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen uuden ohjelman avulla on torjuttava jatkossakin 
ilmastonmuutosta erityisten varojen ja ohjelmien avulla, joilla tuetaan erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien Latinalaisen Amerikan maiden sopeutumista. Luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen ja metsäkadon torjunta ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä 
alueen kestävän kehityksen kannalta.

Kansalliset viranomaiset ja kansalaisyhteiskunta on osallistettava täysin painopistealueiden 
muotoiluun sekä ohjelmien seurantaan.

EU:n on pysyttävä maailmanlaajuisten haasteiden tasolla, parannettava antamansa avun 
vaikuttavuutta ja myös samalla sitouduttava myöntämään riittävästi varoja, jotta miljoonat 
lapset eivät joudu kasvamaan vailla mahdollisuutta kehittää valmiuksiaan ja elinolosuhteitaan. 
Tämä tavoite koskee meitä kaikkia, ja sen myötä EU:sta tulee kriisistä huolimatta maailman 
kaikkien aikojen solidaarisin ihmisten kehittämä hanke, jossa kaikki eurooppalaiset ovat 
osallisina. Myös Latinalaisen Amerikan maiden on jaettava tämä vastuu ja tuettava sitä 
edistämällä alueellista yhteistyötä ja vahvistamalla etelä–etelä-yhteistyötä.


