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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. katsoo, että kestävän kehityksen toimintaohjelmalla Agenda 2030:llä voidaan saada 

aikaan muutoksia ja se sisältää köyhyyden poistamista, syrjinnän torjuntaa, vaurauden 

edistämistä, ympäristövastuullisuutta, sosiaalista osallisuutta, ihmisoikeuksien 

kunnioittamista sekä rauhan ja turvallisuuden vahvistamista koskevia yleisiä, 

kunnianhimoisia, kokonaisvaltaisia, jakamattomia ja toisiinsa liittyviä tavoitteita; katsoo 

näiden tavoitteiden edellyttävän välittömiä toimia, jotta toimintaohjelma voidaan panna 

tehokkaasti täytäntöön kokonaisuudessaan; 

B. toteaa, että komissio ei ole vielä laatinut toimintaohjelman täytäntöön panemiseksi 

kattavaa strategiaa, joka kattaisi kaikki asiaankuuluvat sisä- ja ulkopolitiikan alat ja 

yksityiskohtaisen aikataulun vuoteen 2030 asti, kuten parlamentti on pyytänyt Agenda 

2030:n seurannasta ja arvioinnista antamassaan päätöslauselmassa1; toteaa, että komissio 

ei ole myöskään huolehtinut täysipainoisesti kansallisen tason toimien yleisestä 

koordinoinnista; katsoo, että tehokas täytäntöönpanostrategia sekä seuranta- ja 

arviointimekanismi ovat välttämättömiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi; 

C. toteaa, että ilmastonmuutos ei ole yksittäinen ympäristöasia, vaan YK:n mukaan2 se on 

yksi aikojemme suurimmista haasteista ja uhkaa vakavasti kestävää kehitystä ja että sen 

laaja-alaiset ennennäkemättömät vaikutukset rasittavat kohtuuttomasti köyhimpiä ja 

heikoimmassa asemassa olevia ja että se lisää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden 

välillä; katsoo, että välittömät ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ovat olennainen osa 

kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista; 

D. katsoo, että kestävän kehityksen tavoitteiden rahoittaminen on valtava haaste, joka 

edellyttää vahvaa maailmanlaajuista kumppanuutta sekä kaikkien rahoitusmuotojen 

(kotimaisten, kansainvälisten, julkisten, yksityisten sekä innovatiivisten lähteiden) ja 

muiden kuin rahoitusvälineiden käyttöä; katsoo, että yksityinen rahoitus voi täydentää 

julkista rahoitusta muttei korvata sitä; 

E. katsoo, että kotimaisten resurssien käyttöönotto on välttämätön tekijä toimintaohjelma 

Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamisen kannalta; toteaa, että yritysten verovilppi ja 

veronkierto vaikuttavat erityisesti kehitysmaihin; 

F. katsoo, että kestävän kehityksen edistäminen edellyttää selviytymiskykyä, jota olisi 

vaalittava noudattamalla unionin ulkoisessa toiminnassa monitahoista lähestymistapaa ja 

soveltamalla kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskevaa 

periaatetta; toteaa, että jäsenvaltioiden ja unionin politiikoilla on sekä tavoiteltuja että 

tahattomia vaikutuksia kehitysmaihin, ja katsoo, että kestävän kehityksen tavoitteet 

tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa kehitysmaita koskevaa 

johdonmukaisuutta ja niitä koskevien politiikkojen oikeudenmukaisuutta; 

                                                 
1 Euroopan parlamentin 12. toukokuuta 2016 antama päätöslauselma. Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0224.  
2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
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G. toteaa, että kansainvälinen kauppa voi edistää tehokkaasti kehitystä ja talouskasvua ja että 

suuri osa EU:n tuonnista on peräisin kehitysmaista; ottaa huomioon, että Agenda 2030:ssä 

kauppa tunnustetaan yhdeksi keinoksi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet; 

H. katsoo, että muuttoliikkeen haasteiden ja maailman kasvavan väestön tarpeiden 

käsitteleminen on välttämätöntä kestävän kehityksen saavuttamisen kannalta; ottaa 

huomioon, että Agenda 2030:ssä korostetaan muuttoliikkeen roolia mahdollisena kehitystä 

edistävänä tekijänä; ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 208 artiklassa vahvistetaan, että unionin kehityspolitiikan päätavoite 

on köyhyyden poistaminen; 

1. kehottaa komissiota laatimaan kunnianhimoisen yleisstrategian, jossa yhdistetään nykyiset 

aloitteet, asetetaan uusia painopisteitä voimassa olevien politiikkojen ja niiden 

täytäntöönpanon välisten puutteiden ja niiden välisten synergioiden ja 

epäjohdonmukaisuuksien laajan analyysin perusteella sekä ohjataan unionin toimielimiä ja 

jäsenvaltioita Agenda 2030:n täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa; toteaa, että 

tästä huolehdittaessa olisi myös varmistettava, että unionin sisä- ja ulkopolitiikat ovat 

yhdenmukaisia toimintaohjelman kanssa ja että prosessi käynnistetään jo ennen Eurooppa 

2020 -strategian päättymistä; 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita määrittelemään Agenda 2030:lle koko EU:ssa 

sovellettavan selkeän, konkreettisen, kunnianhimoisen ja yksityiskohtaisen 

täytäntöönpanosuunnitelman, jossa on erityistavoitteita, määräaikoja ja välineitä unionin 

ja jäsenvaltioiden koordinointia varten; korostaa, että täytäntöönpanosuunnitelmaa olisi 

tuettava avoimella ja vankalla seuranta-, vastuuvelvollisuus- ja arviointikehyksellä, jossa 

parlamentti ja kansalaisyhteiskunta ovat tiiviisti mukana; korostaa, että tämän olisi 

perustuttava myös laajaan arvioitavissa olevaan määrällisten ja laadullisten 

indikaattoreiden joukkoon, joka kattaa ihmisoikeuksia sekä sosiaalisia, taloudellisia ja 

ympäristötekijöitä, sen sijaan että tukeuduttaisiin perinteisiin indikaattoreihin, kuten 

BKT:hen, jossa ei oteta huomioon eriarvoisuutta tai ympäristön pilaantumista; 

3. korostaa Agenda 2030:n perustana olevan ”ketään ei jätetä” -periaatteen merkitystä; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään päättäväisiin toimiin, jotta voidaan 

käsitellä eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä, koska eriarvoisuus voimistaa 

muiden maailmanlaajuisten haasteiden vaikutuksia ja haittaa kestävän kehityksen 

edistymistä; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään politiikoissaan tutkimusta ja 

tietojen jaottelua, jotta varmistetaan heikoimmassa asemassa olevien ja kaikkein 

syrjäytyneimpien osallisuus ja etusijalle asettaminen; 

4. painottaa, että seuraavat monivuotiset rahoituskehykset olisi suunniteltava niin, että ne 

mahdollistavat unionin strategian ja Agenda 2030:n täytäntöönpanosuunnitelman 

toteuttamisen ja takaavat sen, että EU edistää merkittävästi Agenda 2030:n tavoitteiden 

saavuttamista maailmanlaajuisesti; kehottaa komissiota varmistamaan, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä valtavirtaistetaan kestävän kehityksen painopisteet 

koko unionin talousarviossa ja että kaikista rahoitusvälineistä osoitetaan riittävät 

määrärahat unionille, jotta se voi saavuttaa vuotta 2030 koskevat sitoumuksensa; 

5. suhtautuu myönteisesti lääkkeiden saatavuutta käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien 

pääsihteerin korkean tason paneelin raporttiin, jonka tavoitteena on tukea kaikkien 

terveyden ja hyvinvoinnin varmistamista koskevan kestävän kehityksen tavoitteen 3 



 

AD\1128572FI.docx 5/10 PE602.902v03-00 

 FI 

saavuttamista, ja pyytää komissiota ehdottamaan raportin ehdotusten panemista täytäntöön 

asiaankuuluvilla politiikanaloilla; 

6. korostaa julkisen kehitysavun tärkeyttä ja muistuttaa, että se on keskeinen väline 

pyrkimyksissä saavuttaa Agenda 2030:n tavoitteet, kitkeä köyhyys sen kaikissa 

ilmenemismuodoissa ja torjua eriarvoisuutta; toteaa kuitenkin, että kehitysapu ei sinällään 

riitä auttamaan kehitysmaita pois köyhyydestä; painottaa, että on tarpeen edistää sellaisia 

välineitä, kuten budjettitukea, joilla voidaan lisätä vastuuvelvollisuutta; kehottaa EU:ta ja 

sen jäsenvaltioita vahvistamaan viipymättä uudelleen sitoumuksensa tavoitteeseen, jonka 

mukaan 0,7 prosenttia bruttokansantulosta kohdennetaan julkiseen kehitysapuun, ja 

esittämään aikataulun siitä, miten lisätä asteittain julkista kehitysapua, jotta kyseinen taso 

voidaan saavuttaa; muistuttaa EU:n sitoutuneen osoittamaan vähintään 20 prosenttia 

julkisesta kehitysavusta inhimilliseen kehitykseen ja sosiaaliseen osallisuuteen ja pyytää 

uusimaan tämän sitoumuksen; vaatii komissiota noudattamaan OECD:n 

kehitysapukomitean suositusta, jonka mukaan avustusten on oltava keskimäärin 

86 prosenttia kaikesta julkisesta kehitysavusta; kehottaa suojelemaan julkista kehitysapua 

vinoutumiselta ja noudattamaan kansainvälisesti sovittuja kehitysyhteistyön 

vaikuttavuutta koskevia periaatteita, siten että pitäydytään julkisen kehitysavun 

perimmäisessä tavoitteessa eli köyhyyden poistamisessa ja keskitytään erityisesti vähiten 

kehittyneisiin maihin ja hauraisiin yhteyksiin; katsoo, että on mentävä avunantaja/-

saajasuhdetta pidemmälle laajemmassa kehitystä koskevassa toimintaohjelmassa; 

7. korostaa, että tiede, teknologia ja innovointi ovat keskeisiä keinoja saavuttaa kestävän 

kehityksen tavoitteet, sillä ne edistävät sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja niiden avulla 

voidaan löytää henkiä pelastavia ratkaisuja köyhyyteen liittyvistä ja laiminlyödyistä 

sairauksista aiheutuvan maailmanlaajuisen taakan käsittelemiseen; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita parantamaan taloudellisia ja poliittisia edellytyksiä, jotta voidaan edistää 

tiedettä, teknologiaa ja innovointia kehitysyhteistyön kautta; 

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan uudelleen sitoumuksensa kehitykseen 

vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuteen, joka on tärkeä askel tavoiteltaessa 

laajempaa kestävään kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta, koska ne 

ovat elintärkeitä kestävän kehityksen tavoitteiden menestyksekkäälle saavuttamiselle; 

korostaa erityisesti, että unionin kaiken politiikan ja etenkin kauppa-, finanssi-, 

muuttoliike-, maatalous- ja energiapolitiikan on oltava SEUT:n 208 artiklan mukaista eikä 

politiikan eri aloilla saa heikentää ihmisoikeuksia eikä kolmansien maiden valmiutta saada 

aikaan kestävää kehitystä; korostaa, että kehitykseen ja kestävään kehitykseen 

vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskevia mekanismeja on kehitettävä 

kaikissa unionin toimielimissä ja kaikessa päätöksenteossa ja on varmistettava, että 

politiikan johdonmukaisuuden periaatetta noudatetaan asianmukaisesti säännöllisillä 

vaikutustenarvioinneilla ja ottamalla käyttöön asianmukaisia rajoitus-, vastuuvelvollisuus- 

ja muutoksenhakumekanismeja; 

9. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tehokkaasti valtavirtaistamaan kehityspolitiikassa 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen; korostaa, että on tarpeen edistää 

teknologiansiirtoja energiatehokkaisiin ja puhtaisiin teknologioihin ja tukea investointeja 

pienimuotoisiin, verkon ulkopuolisiin hajautettuihin uusiutuvan energian hankkeisiin; 

kehottaa unionia lisäämään tukeaan kestävälle maataloudelle, jotta selviydytään 

ilmastonmuutoksesta, ja suuntamaan tukensa pienviljelijöille, viljelyn 
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monipuolistamiseen, peltometsätalouteen ja agroekologisiin maatalouskäytäntöihin; 

10. korostaa kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumin tärkeää roolia kestävän 

kehityksen tavoitteiden seurannassa ja arvioinnissa ja kehottaa komissiota ja neuvostoa 

kunnioittamaan sitä, että EU:lla on johtava asema Agenda 2030:n suunnittelussa ja 

täytäntöönpanossa, ja sopimaan EU:n yhteisistä kannoista ja EU:n yhteisestä 

raportoinnista, joka perustuu jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten koordinoituun 

raportointiin, ennen YK:n yleiskokouksen alaisuudessa toimivaa kestävän kehityksen 

foorumia; kehottaa komissiota arvioimaan nykyisiä toimia tulevassa korkean tason 

poliittisessa foorumissa ja myös tiettyjä tarkasteltavia kestävän kehityksen tavoitteita; 

11. vaatii perustamaan parlamenttiin valiokuntien välisen koordinointimekanismin, jonka 

tehtävänä on seurata ja valvoa unionin Agenda 2030:ssä vahvistettujen sitoumusten 

täytäntöönpanoa; katsoo, että parlamentin on sitouduttava perustamaan 

koordinointirakenteita, kuten vuotuinen tilannearvio parlamentin täysistunnossa 

edistymiskertomusten pohjalta, kaikkien valiokuntien yhteinen koordinaatiokeskusten 

ryhmä tai asiaa käsittelevä laajennettu työryhmä, ja nimitettävä mahdollisimman korkealla 

tasolla yksi tai useampi henkilö vastaamaan näiden koordinointitoimien ohjaamisesta; 

12. korostaa, että kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta eli ympäristö-, talous- ja sosiaalinen 

ulottuvuus ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa, ja tähdentää, että taloudellinen 

kestävyys on välttämätöntä ympäristön kannalta; korostaa, että hyvän hallinnon, 

oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien edistäminen on välttämätöntä sosiaalisen 

kestävyyden kannalta mutta myös luonnonvarojen vastuullisen käytön ja 

ympäristönsuojelun kannalta; kehottaa komissiota johtamaan laajaa kansainvälistä 

yhteistyötä ja tekemään yhteistyötä kolmansien kumppaneiden kanssa selviytymiskyvyn 

ja kyvyn sopeutua ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin kehittämisessä, kestävien ja 

vähähiilisten tulevaisuudensuunnitelmien laatimisessa ja kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisen tehostamisessa maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen tavoitteen 13 ja 

ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen mukaisesti; 

13. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää tukea rauhaa, turvallisuutta ja oikeutta kehitysmaissa; 

korostaa, että turvallisuuteen liittyvien menojen rahoitus, joka ei ole osa julkista 

kehitysapua, on hankittava muista välineistä kuin kehitysyhteistyövälineestä (DCI) tai 

Euroopan kehitysrahastosta (EKR) tai muista näistä välineistä hyötyvistä mekanismeista; 

14. panee merkille yksityissektorin ja erityisesti paikallisten mikroyritysten ja pk-yritysten 

roolin Agenda 2030:n täytäntöönpanossa ja erityisesti niiden vastuun siirtymisessä kohti 

kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja Euroopassa ja maailmanlaajuisesti; katsoo, että 

yksityinen rahoitus voi täydentää julkista rahoitusta muttei korvata sitä; kehottaa 

komissiota edistämään yritysvastuuta ja avoimuutta koskevia sitovia velvoitteita, jotta 

voidaan varmistaa, että yksityisen sektorin osallistuminen on täysin Agenda 2030:n 

mukaista edellyttämällä selkeitä ympäristöä koskevia, sosiaalisia ja ihmisoikeuksia 

koskevia normeja ja noudattamalla vastuullisen rahoituksen periaatteita ja yritystoimintaa 

ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja; muistuttaa tässä yhteydessä, että on myös 

tarpeen arvioida ennakkoon ja jälkikäteen yksityisen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön 

kehitystuloksia; 

15. painottaa, että Agenda 2030:n rahoituksen kannalta on keskeistä taata verotuksen 

oikeudenmukaisuus ja avoimuus, torjua veronkiertoa, poistaa laittomat rahoitusvirrat ja 
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veroparatiisit ja parantaa julkisten varojen hallinnointia ja lisätä kestävää talouskasvua ja 

kotimaisten resurssien käyttöönottoa; kehottaa EU:ta luomaan rahoitusohjelman 

(DEVETAX 2030), jolla autetaan erityisesti verotusrakenteiden perustamista nouseviin 

markkinatalouksiin ja autetaan kehitysmaita luomaan uusia alueellisia verovirastoja; 

kehottaa jälleen kerran ottamaan köyhyyttä koskevien maailmanlaajuisten haasteiden 

ratkaisemiseksi käyttöön maailmanlaajuisen rahoitustoimiveron, tutkimaan kaikkien 

kansallisten ja unionin veropolitiikkojen heijastusvaikutuksia kehitysmaihin ja 

varmistamaan kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevan periaatteen noudattamisen 

annettaessa lainsäädäntöä tällä alalla; 

16. korostaa oikeudenmukaisten ja eettisten vapaakauppasopimusten merkitystä ja kehottaa 

EU:ta laatimaan kauppapolitiikkastrategiansa Agenda 2030:n mukaisesti ja kolmansien 

maiden sääntelyä koskevaa liikkumavaraa kunnioittaen, jotta edistetään kestävää 

kehitystä, ihmisoikeuksia, tiukkoja sosiaalisia normeja ja ympäristönormeja, kestävää 

kulutusta ja alueellista yhdentymistä ja torjutaan köyhyyttä, korruptiota ja eriarvoisuutta; 

17. panee merkille miljoonakaupunkien räjähdysmäisen kasvun aiheuttamat ongelmat sekä 

haasteet, joita tämä ilmiö asettaa sosiaaliselle ja ympäristön kestävyydelle; vaatii 

tasapainottamaan alueellista kehitystä ja muistuttaa, että tehostamalla maaseudun ja 

pienten kaupunkien taloudellista toimintaa vähennetään paineita muuttaa 

miljoonakaupunkeihin ja lievennetään siten hallitsemattoman kaupungistumisen ja 

muuttoliikkeen ongelmia; painottaa, että hajauttamalla alueellisia rakenteita edistetään 

niukkojen ravintoaineiden, kuten fosforin, kiertoa kaupungeista takaisin 

maataloustuotantoon; 

18. kehottaa komissiota edistämään kestäviä globaaleja arvoketjuja perustamalla yritysten 

koko toimitusketjuun keskittyviä due diligence -järjestelmiä, joilla kannustetaan yrityksiä 

investoimaan vastuullisemmin ja edistetään vapaakauppasopimusten kestävyyttä 

koskevien lukujen tehokkaampaa täytäntöönpanoa, johon kuuluvat korruption torjunta, 

avoimuus, veronkierron torjunta ja vastuullinen yritystoiminta; 

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita muuttamaan suhtautumistaan muuttoliikkeeseen, 

jotta voidaan luoda kestävän kehityksen tavoitteen 10 mukaista muuttoliikepolitiikkaa ja 

saada tosiseikkoihin perustuva käsitys muuttajista ja turvapaikanhakijoista ja torjua 

muukalaisvihaa ja muuttajiin kohdistuvaa syrjintää, samalla kun pyritään investoimaan 

inhimillistä kehitystä edistäviin tekijöihin; ilmaisee jälleen huolensa siitä, että uusia toimia 

ja rahoitusvälineitä, joilla käsitellään laittoman muuttoliikkeen ja pakkomuuton 

perimmäisiä syitä, voidaan panna täytäntöön kehitystavoitteiden kustannuksella, ja pyytää 

tässä yhteydessä itselleen vahvempaa valvontaroolia sen varmistamiseksi, että uudet 

rahoitusvälineet ovat yhdenmukaisia EU:n oikeusperustan, periaatteiden ja sitoumusten, 

erityisesti Agenda 2030:n, kanssa; torjuu ajatuksen, jonka mukaan kolmansia maita 

koskevien kumppanuuksien ja kehitysyhteistyön perustan muodostaisi se, että avun 

ehdoksi asetetaan rajavalvonta, muuttovirtojen hallinta tai takaisinottosopimukset; 

20. pitää myönteisenä nuoriin panostamista, koska he ovat kestävän kehityksen tavoitteiden 

tärkeimpiä täytäntöönpanijoita; korostaa, että väestöosinkoa on hyödynnettävä 

kehitysmaissa asianmukaisilla nuorten koulutusta ja terveyttä, myös seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttä, koskevilla julkisilla toimilla ja investoinneilla; korostaa, että nyt on 

viimeinkin tilaisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 
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lisäämistä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden olennaisena 

osatekijänä; kehottaa EU:ta valtavirtaistamaan nämä kysymykset kaikilla ulkoisen 

toiminnan aloilla; katsoo, että nämä inhimillisen kehityksen ja inhimillisen pääoman 

kannalta keskeiset tekijät on asetettava etusijalle, jotta turvataan kestävä kehitys; 

21. pitää myönteisenä komission ehdotusta sellaisen useita sidosryhmiä käsittävän foorumin 

perustamisesta, jonka tehtävänä on seurata kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista 

eri aloilla ja vaihtaa sitä koskevia parhaita käytäntöjä; tähdentää, että tarvitaan osallistavaa 

prosessia, jossa kuullaan kaikkia sidosryhmiä ja erityisesti kansalaisyhteiskuntaa 

aktiivisina partnereina koko Agenda 2030:n suunnittelu-, täytäntöönpano-, seuranta- ja 

arviointiprosessissa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita investoimaan kohdennettuihin 

valistusohjelmiin ja -kampanjoihin, jotta lisätään kansalaisten tietämystä Agenda 2030:stä. 
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