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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että tarvitaan perustavanlaatuinen muutos, jotta YK:lle vodaan antaa valmiudet 

suunnitella ja viedä läpi prosessi, jolla vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen ohjelma 

pannaan täytäntöön; korostaa tarvetta sisällyttää kestävyyden kolme näkökohtaa 

tehokkaammin prosessiin sekä strategian tasolla että paikallisesti YK:n elinten välisen 

käytännön yhteistyön kautta; 

2. pitää myönteisenä kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumin perustamista; 

on ehdottomasti sitä mieltä, että kestävän kehityksen korkean tason poliittisesta 

foorumista on tultava pääasiallinen päätöksentekoelin, jolla on toimivalta varmistaa 

kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon seuranta ja arviointi, jolloin 

varmistetaan tarpeiden koordinoitu ja tehokas arviointi sekä sellaisten 

etenemissuunnitelmien ja päätösten hyväksyminen, joita tarvitaan vuoteen 2030 ulottuvan 

kestävän kehityksen ohjelman täytäntöönpanemiseksi; vaatii, että korkean tason 

poliittinen foorumi ja komissio käyvät avoimuutta ja keskinäistä vastuuta koskevien 

periaatteiden mukaisesti säännöllistä vuoropuhelua saavutetusta edistyksestä; 

3. korostaa, että EU:n uskottavuuden ja sen johtavan maailmanlaajuisen kehitysavun antajan 

roolin kannalta on olennaisen tärkeää, että ennen vuonna 2016 järjestettävää korkean 

tason poliittista foorumia esitetään yhteinen kanta vuoteen 2030 ulottuvan kestävän 

kehityksen ohjelman täytäntöönpanosta; kehottaa näin ollen komissiota antamaan 

tiedonannon vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen ohjelman täytäntöönpanosta 

riittävän varhain, jotta parlamentti ehtii myötävaikuttamaan korkean tason poliittisen 

foorumin edellä annettaviin neuvoston päätelmiin; 

4. korostaa, miten tärkeää on panna vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen ohjelma 

kattavasti ja tehokkaasti täytäntöön myös oikeuksiin perustuvan lähestymistavan avulla; 

kehottaa YK:ta varmistamaan, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi 

annetaan kunnianhimoisia sitoumuksia, ja hyväksymään vankan indikaattorikehyksen 

sekä käyttämään tilastotietoja edistyksen seuraamiseksi ja kaikkien osapuolten 

vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi; kehottaa kaikkia maita – sekä teollisuus- että 

kehitysmaita – ottamaan omaa vastuuta ja luomaan kansalliset puitteet, myös integroidut 

kansalliset rahoituskehykset, 17 tavoitteen saavuttamiseksi; 

5. korostaa tarvetta vahvistaa kehityspolitiikan johdonmukaisuutta YK:n toimintarakenteissa, 

jotta kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet voidaan sisällyttää tehokkaasti prosessiin; 

6. toteaa, että kestävää kehitystä ei tapahdu eikä köyhyyttä voida poistaa ilman turvallisuutta 

ja että kestävä kehitys on turvallisuuden, vakauden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 

demokratian edellytys; katsoo, että kansainvälisen tason politiikkojen laadinnan olisi 

ilmennettävä paremmin tätä rauhan, turvallisuuden ja kehityksen välistä yhteyttä; kehottaa 

YK:ta sisällyttämään pitkän aikavälin kehitysstrategioihinsa järjestelmällisesti 

valmiuksien kehittämisen ja hyvän hallinnon; 
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7. muistuttaa, ettei kehitys ole mahdollista ilman rauhaa, ettei rauha ole mahdollista ilman 

kehitystä ja ettei kumpikaan ole mahdollista, jollei varmisteta ihmisoikeuksien 

kunnioittamista; painottaa tältä osin vuoteen 2030 ulottuvaan kestävän kehityksen 

ohjelmaan sisältyvistä kestävän kehityksen tavoitteista kaikkein innovatiivisimman eli 

rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hallintoa koskevan tavoitteen numero 16 merkitystä; 

katsoo, että kestävän kehityksen tavoitteeseen numero 16 kytkeytyvien päämäärien 

toteuttaminen on olennaisen tärkeää vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen 

ohjelman kokonaisvaltaisen onnistumisen kannalta; 

8. korostaa yleismaailmallisen, sääntöihin perustuvan, avoimen, läpinäkyvän, syrjimättömän, 

osallistavan ja oikeudenmukaisen monenvälisen kauppajärjestelmän merkitystä sekä 

tarvetta saattaa WTO:n Dohan kehityskierros loppuun, ja katsoo, että YK voi käyttää 

ainutlaatuista asemaansa varmistaakseen neuvottelujen onnistumisen kehitysmaiden 

kannalta; 

9. pitää myönteisenä kehotusta tukea enemmän YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston 

työskentelyä sen pakolaisten suojelua koskevan kansainvälisen mandaatin täyttämisessä; 

10. pitää myönteisenä päätöstä järjestää 19. syyskuuta 2016 pidettävän YK:n yleiskokouksen 

täysistunnon yhteydessä korkean tason kokous laajojen pakolais- ja maahantulijavirtojen 

käsittelemiseksi, ja katsoo, että siinä olisi keskityttävä muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

painottaen köyhyyden poistamista, sosiaalista tasa-arvoa, ihmisoikeuksien toteutumista 

sekä vakautta;  

11. kehottaa EU:ta toteuttamaan toimia, joilla tehostetaan verotusalan kansainvälistä 

yhteistyötä ja tuetaan YK-järjestelmän sisällä toimivan kansainvälisen verotuselimen 

perustamista; 

12. pitää myönteisenä YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2014 hyväksymää merkittävää 

päätöslauselmaa 68/304, jossa tunnustettiin jokaisen valtion suvereeni oikeus järjestellä 

uudelleen valtionvelkansa, mitä minkään toisen valtion ei pidä toimenpiteillään tehdä 

tyhjäksi tai estää, pantiin huolestuneena merkille, ettei kansainvälisellä 

rahoitusjärjestelmällä ole moitteetonta sääntelykehystä valtionvelan asianmukaista ja 

ennakoitavaa uudelleenjärjestelyä varten, ja käynnistettiin prosessi valtionvelan 

uudelleenjärjestelyprosesseja koskevan monenvälisen sääntelykehyksen hyväksymiseksi; 

kehottaa koko YK-järjestelmää tukemaan täysimääräisesti tätä prosessia; kehottaa EU:ta 

ja sen jäsenvaltioita sitoutumaan aktiivisesti tähän prosessiin. 



 

AD\1089250FI.doc 5/5 PE578.547v02-00 

 FI 

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 15.3.2016    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

19 

3 

2 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, 

Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda 

McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola 

Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni 

Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan 

Zahradil, Joachim Zeller 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez 

 
 


