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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille, että unioni keskittyy vakaviin ja moitteetonta varainhoitoa koskeviin 
kysymyksiin, ja korostaa, että on tärkeää osoittaa enemmän varoja hyvän hallintotavan, 
valmiuksien parantamisen, demokratian ja oikeusvaltion tukemiseen kehitysmaissa;

2. pitää myönteisenä, että EKR:sta vuonna 2018 rahoitettujen budjettitukimaksujen määrä 
oli 796 miljoonaa euroa; vaatii kuitenkin komissiota arvioimaan selkeämmin ja 
määrittelemään, mitä kehitystuloksia budjettituella on tarkoitus kussakin tapauksessa 
saavuttaa, sekä ennen kaikkea tehostamaan vastaanottajavaltioiden toimien 
valvontamekanismeja korruption, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, 
oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian aloilla;

3. katsoo, että Euroopan unionin Afrikka-hätärahaston rakenteen ja tavoitteiden olisi 
oltava selkeämpiä; panee huolestuneena merkille, että vaikka unionin rahoitusosuus 
Afrikka-hätärahastoon koostuu pääasiassa virallisista kehitysapuvaroista, merkittävä osa 
rahaston toimista liittyy muuttoliikkeen hallintaan ja rajavalvontaan; korostaa, että 
ihmisoikeuksien on oltava Afrikka-hätärahaston hankkeiden ohjelmasuunnittelun 
ytimessä ja että hankkeiden on kyseisissä maissa edistettävä köyhyyden hävittämistä ja 
ihmisoikeuksien toteutumista; luottaa siihen, että kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosasto noudattaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 
nro 32/2018 esitettyjä suosituksia;

4. kehottaa komissiota varmistamaan unionin näkyvyyden EKR:sta rahoitetuissa ja 
kansainvälisten järjestöjen ja kehitysvirastojen hallinnoimissa hankkeissa; muistuttaa 
kansainvälisten järjestöjen velvollisuudesta toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle 
tämän pyynnöstä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka ovat tarpeen sen SEUT-sopimuksen 
mukaisen tehtävän suorittamiseksi; kehottaa jälleen kerran komissiota valvomaan, että 
kansainväliset järjestöt noudattavat tätä velvoitetta, jotta vältetään uudet 
epäonnistumiset, kuten tapahtui äskettäin Mosambikissa toteutetun vesihuolto- ja 
viemäröintihankkeen tarkastuksen yhteydessä;

5 pitää myönteisenä komission ehdotusta sisällyttää EKR talousarvioon naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) yhteydessä.
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