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Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän 

maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. kesäkuuta 2017 parlamentin, neuvoston ja 

neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien ja komission 

yhteisestä julkilausumasta ”Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus 

– meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme” 

(2017/2586(RSP)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ulkoasianneuvoston (kehitysasiat), komission ja Euroopan parlamentin 

sopimuksen uudesta kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta – 

meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme1, 

– ottaa huomioon kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen joulukuulta 

20052, 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklan ja Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan, 

– ottaa huomioon kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman (”Muuttakaamme 

maailmamme”), joka hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa New 

Yorkissa 25. syyskuuta 2015, 

– ottaa huomioon kesäkuussa 2016 julkaistun Euroopan unionin ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen globaalistrategian, 

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Ehdotus 

uudeksi kehityspolitiikkaa koskevaksi eurooppalaiseksi konsensukseksi – meidän 

maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme” COM(2016)0740, 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa, erityisesti 22. marraskuuta 2016 

antamansa päätöslauselman kehitysyhteistyön tehokkuuden parantamisesta3 ja 

                                                 
1 Ks. neuvoston asiakirja 9459/2017. 
2 EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0437. 



14. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman kehityspolitiikkaa koskevan 

eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelusta1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen tarkistaa vuoden 2005 kehityspolitiikkaa 

koskevaa eurooppalaista konsensusta, jotta voidaan ottaa huomioon uusi globaali 

kehityskonteksti Agenda 2030:n ja kestään kehityksen tavoitteiden hyväksymisen 

jälkeen sekä muutokset EU:n oikeudellisessa ja institutionaalisessa rakenteessa 

Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä; 

2. korostaa kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen tärkeyttä keskeisenä 

strategia-asiakirjana, joka luo Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille yhteisen 

näkemyksen, yhteiset arvot sekä periaatteet Agenda 2030:n täytäntöönpanoa varten 

niiden kehitysyhteistyöpolitiikassa; 

3. on tyytyväinen siihen, että uudessa konsensuksessa tunnustetaan selvästi, että EU:n 

kehityspolitiikan päätavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen 

SEUT:n 208 artiklan mukaisesti; toteaa, että tämä olisi toteutettava noudattaen täysin 

tehokkaan kehitysyhteistyön periaatteita: kehitysyhteistyön painopisteiden omistajuus 

kehitysmaissa, keskittyminen tuloksiin, osallistavat kumppanuudet sekä avoimuus ja 

vastuuvelvollisuus; 

4. edellyttää vastuumekanismeja kestävän kehityksen tavoitteiden sekä tavoitteen, jonka 

mukaan 0,7 prosenttia BKT:stä kohdennetaan viralliseen kehitysapuun, saavuttamista ja 

valvontaa varten; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita esittämään aikataulun näiden 

päämäärien ja tavoitteiden asteittaiselle saavuttamiselle sekä raportoimaan edistymisestä 

vuosittain Euroopan parlamentille; 

5. hyväksyy parlamentin, neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden 

hallitusten edustajien ja komission yhteisen julkilausuman uudesta kehityspolitiikkaa 

koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta – meidän maailmamme, meidän 

ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme; 

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

Euroopan ulkosuhdehallinnolle. 

 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0026. 


