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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että unionin menojen laillisuus on moitteettoman varainhoidon keskeinen 
periaate; 

2. korostaa, että unionin pyrkimys luoda ”tasavertaisten osapuolten kumppanuus” 
kumppanimaidensa kanssa edellyttää ”omistajuusperiaatteen” täysimääräistä 
noudattamista avun tuloksellisuutta koskevien unionin kansainvälisten sitoumusten 
mukaisesti; toistaa olevansa huolissaan kehitysvarojen käyttämisestä muihin kuin 
kehitystavoitteisiin ja korostaa, että rahoitus, joka ei täytä virallisen kehitysavun 
kriteerejä, on otettava muista välineistä kuin kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä (DCI); 
kehottaa erityisesti unionia ja sen jäsenvaltioita pidättymään asettamasta 
muuttoliikkeeseen ja kaupan uudistuksiin liittyviä avun ehtoja, jotka ovat ristiriidassa 
kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevien periaatteiden kanssa; pitää tärkeänä 
varmistaa, että kaikessa kehitysyhteistyön rahoitusvälineen puitteissa tehtävässä 
yhteistyössä noudatetaan ihmisoikeusnormeja, ja painottaa, että unionin on puututtava 
köyhyyden perimmäisiin syihin ja edistettävä oikeudenmukaisia mahdollisuuksia 
voidakseen torjua köyhyyttä menestyksekkäästi pitkällä aikavälillä;

3. pitää valitettavana, että huolimatta unionin sitoutumisesta kestävyyteen ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 7/2019 osoittaa, että komissio ei 
raportoi eikä seuraa, miten unionin talousarvio ja politiikat edistävät kestävää kehitystä 
ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista; panee merkille, että komissio julkaisi 
äskettäin pohdinta-asiakirjan, jossa hahmotellaan kestävän Euroopan skenaarioita; pitää 
kuitenkin valitettavana, ettei asiakirjaan sisälly kuiluanalyysia siitä, mitä asioita unionin 
on syytä tehostaa talousarvion, toimintapolitiikan ja lainsäädännön osalta, eikä siinä 
esitetä unionin meno-ohjelmien osuutta kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisessa;

4. pitää myönteisenä, että vuoteen 2018 mennessä 20,3 prosenttia unionin rahoittamasta 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysavusta oli tarkoitettu ilmastonmuutoksen 
torjuntaan; muistuttaa kannastaan, jonka mukaan tulevaisuudessa tämä määrä olisi 
kuitenkin yli kaksinkertaistettava siten, että vähintään 45 prosenttia vuosiksi 2021–2027 
ehdotetusta naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (NDICI) 
myönnettävästä rahoituksesta osoitetaan ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin; kehottaa 
tässä yhteydessä parantamaan uusiutuvan energian saatavuutta ja tukemaan 
investointeja ympäristöteknologioihin, tiedon jakamista, kestävien toimitusketjujen 
kehittämistä ja kiertotalouden edelleen kehittämistä, maan, metsien, veden ja resurssien 
kestävää käyttöä koskevia kansainvälisiä kumppanuuksia sekä investointeja 
pelastuspalveluun ja varhaisvaroitusjärjestelmiin;

5. suhtautuu myönteisesti budjettituen käyttöön yleisesti kehitysmaiden auttamiseksi 
niiden uudistuspyrkimyksissä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa; 
kehottaa kuitenkin komissiota arvioimaan selkeämmin unionin budjettituen vaikutusta 
kestävän kehityksen tavoitteiden, etenkin tavoitteen 10 (eriarvoisuuden vähentäminen) 
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saavuttamiseen, ja kehottaa tehostamaan vastaanottajavaltioiden toiminnan 
valvontamekanismeja korruption, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, oikeusvaltion ja 
demokratian aloilla; muistuttaa, että valtion tulonhankinta on keskeisellä sijalla 
kestävässä kehitysrahoituksessa, ja se on yksi viidestä kehityshaasteesta, joihin pyritään 
vastaamaan budjettituen avulla; kehottaa komissiota hyväksymään tämän tavoitteen 
mukaisen kauppa- ja investointipolitiikan, jossa otetaan huomioon muun muassa 
vähiten kehittyneiden maiden talouskumppanuussopimuksiin liittyvät huolet tullien 
poistamiseen liittyvästä tulojen vähenemisestä ja varmistetaan verotusoikeuksien 
oikeudenmukainen jakautuminen neuvoteltaessa kehitysmaiden kanssa vero- ja 
investointisopimuksista, jotka koskevat erityisesti luonnonvaroista saatavien verotulojen 
uudelleenjakoa;

6. kehottaa lisäämään unionin kehitysyhteistyömenoihin liittyvää vastuuvelvollisuutta ja 
niiden tehokkuutta, sillä kehitystuloksia olisi määrittelyn lisäksi myös valvottava ja 
seurattava konkreettisten tulosten ja kehitysvaikutusten kannalta;

7. pyytää, että unioni ja sen jäsenvaltiot eivät tue käytäntöjä, jotka helpottavat 
monikansallisten yhtiöiden ja yksityishenkilöiden veronkiertoa, kun ne pyrkivät 
tavoitteeseensa luoda yksityisille sijoittajille liiketoiminnan kannalta suotuisa ympäristö 
Euroopan kestävän kehityksen rahaston puitteissa; korostaa lisäksi velkaantumisriskiä, 
joka liittyy siihen, että unioni turvautuu yhä enemmän rahoituslähteiden yhdistämiseen, 
erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Karibian maissa, joiden tulot ovat 
rajalliset velanhoidon kannalta; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita torjumaan 
tehokkaasti ja johdonmukaisesti verovilppiä, aggressiivisia veronkiertokäytäntöjä ja 
haitallista verokilpailua kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden 
periaatteen mukaisesti;

8. panee tyytyväisenä merkille kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komission 
jäsenen sitoumukset, mukaan luettuna sitoumus ottaa Euroopan parlamentti mukaan 
unionin erityisrahastojen valvontaan, lisätä avoimuutta kaikessa unionin 
kehitysyhteistyössä ja sen varojen käytössä sekä varmistaa johdonmukaisuus unionin eri 
politiikkojen välillä.
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