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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että unionin talousarviosta on osoitettava riittävästi määrärahoja Agenda 
2030:n toteuttamiseen ja sen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen; 
painottaa, että kestävän kehityksen tavoitteista on tehtävä strateginen prioriteetti, ja 
niiden täytäntöönpano on sisällytettävä EU:n sisäiseen ja ulkoiseen 
toimintapolitiikkaan;

2 korostaa, että unionin ja sen jäsenvaltioiden on pidettävä kiinni vuonna 2015 
vahvistamastaan yhteisestä sitoumuksesta, jonka mukaan ne nostavat virallisen 
kehitysapunsa osuuden 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2030 mennessä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään sitovat aikataulut, joiden mukaan osuus 
kasvatetaan vaiheittain tälle tasolle; muistuttaa unionin yhteisestä sitoumuksesta 
suunnata vähiten kehittyneille maille 0,2 prosenttia bruttokansantulosta virallisena 
kehitysapuna; palauttaa mieliin, että komissio on sitoutunut kohdentamaan vähintään 
20 prosenttia virallisesta kehitysavustaan inhimilliseen kehitykseen ja sosiaaliseen 
osallisuuteen;

3. 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); 
on huolissaan viimeaikaisesta kehitysyhteistyön rahoitusvälineen kautta myönnetystä 
rahoituksesta (21 02 04 Yhteistyö Lähi-idän kanssa), joka on tarkoitettu Iranin kanssa 
käytävän vuoropuhelun ja yhteistyön kehittämiseen; muistuttaa, että Iran on ylemmän 
keskitulotason maa, ja näin ollen sitä olisi rahoitettava kumppanuusvälineestä;

4. kiinnittää huomiota Myanmarille edelleen annettavaan jatkuvaan alakohtaiseen 
budjettitukeen (21 02 02 Aasia); palauttaa mieliin YK:n raportin, jossa yli 
10 000 rohingyan surmaamista ja yli 700 000 rohingyan massamuuttoa Myanmarista 
kuvataan ”oppikirjaesimerkiksi etnisestä puhdistuksesta”; katsoo, että tässä tilanteessa 
hallitukselle myönnettävä budjettituki olisi keskeytettävä ja rahat ohjattava käyttöön 
muiden kanavien (kuten kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen) kautta, jotta 
niillä voidaan auttaa kaikkein köyhimpiä;

5. vaatii lisäämään merkittävästi humanitaarista apua koskevien budjettikohtien 
määrärahoja, jotta voidaan varautua uusiin onnettomuuksiin ja katastrofeihin eikä vain 
tämänhetkisten kriisien kattamiseen; muistuttaa, että poikkeustila voi joskus kestää 
useita vuosia;

6. painottaa, että on tärkeää pitää humanitaarista apua koskevan luvun maksumäärärahat 
vähintään samalla tasolla kuin maksusitoumusmäärärahat.


