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EHDOTUKSET 

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää ilahduttavana sitä, että kesäkuussa 2004 Brysselissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
hyväksyi perustuslaista tehdyn sopimuksen lopullisen tekstin, joka oli tulos Euroopan 
unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan ja hallitustenvälisen konferenssin 
suorittamasta vaikeasta ja monimutkaisesta työstä; 

2. katsoo, että perustuslaista tehdyn sopimuksen laatiminen on historiallinen askel eteenpäin 
Euroopan yhdentymisprosessissa, koska siinä tunnustetaan ensimmäistä kertaa kehitys ja 
humanitaarinen apu periaatteeksi ja velvollisuudeksi, joka määrittelee Euroopan unionin 
luonnetta ja toimia; pitää tätä tärkeänä edistysaskeleena kohti sitä, että 
kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet on otettava huomioon kaikilla unionin politiikan 
aloilla; 

3. panee merkille, että komission rooli kauppasopimuksista käytävissä neuvotteluissa on 
vahvistunut ja että Euroopan parlamentilla on oikeus – vaikkakin rajoitettu – saada tietoja; 
pitää tätä askeleena kohti parempaa tehokkuutta ja suurempaa avoimuutta; 

4. pitää ilahduttavana sitä, että perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisen myötä 
Euroopan unioni saa kauan odotetun aseman oikeushenkilönä, joka vahvistaa unionin 
ääntä kansanvälisellä foorumilla erityisesti suhteissa Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja sen 
erillisjärjestöihin; korostaa, että täten Euroopan unionin edustavuus, vastuu ja tehokkuus 
lisääntyvät ja sen kehitysmaasuhteiden mahdollisuudet kasvavat; korostaa myös, että 
Euroopan unioni oikeushenkilönä parantaa komission nykyisten valtuuskuntien statusta 
kaikkialla maailmassa ja erityisesti Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa (AKT-
maissa) sekä yleisemmin kaikkialla kehittyvässä maailmassa; 

5. painottaa, että perustuslaista tehdyn sopimuksen ansiosta solidaarisuuden periaatteesta 
kehitysmaita kohtaan on tullut eräs Euroopan unionin identiteettiä määrittävistä ja 
toimintaa ohjaavista perusarvoista; 

6. muistuttaa, että Euroopan yhdentymisprosessin alusta lähtien Euroopan sisäinen 
yhteisvastuullisuus, joka on yksi perusarvoista, on osoittautunut vakauden ja rauhan 
takeeksi Euroopassa; korostaa myös, että eurooppalaisen yhteisvastuullisuuden perustalta 
Euroopan unioni on nyt ottanut huomattavan askeleen eteenpäin tunnustaessaan 
perustuslaista tehdyssä sopimuksessa, että yhteisvastuullisuutta ei voi rajoittaa unionin 
omiin alueisiin ja kansoihin, vaan sen on heijastuttava myös unionin rajojen ulkopuolelle; 

7. pitää ilahduttavana maailmanlaajuisen yhteisvastuullisuuden tunnustamista ohjaavaksi 
periaatteeksi monissa Euroopan unionin politiikoissa ja pitää myönteisenä myös sitä, että 
perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisen myötä maailmanlaajuinen 
yhteisvastuullisuus elähdyttää Euroopan unionin toimia kehityksen ja humanitaarisen 
avun alalla; uskoo, että tuomalla yhteisvastuullisuus maailmanlaajuiselle tasolle 
myötävaikutetaan maailmanlaajuiseen rauhaan ja vakauteen; 
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8. toteaa, että parlamentin aikaisemmin esittämä lausunto perustui Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevän valtuuskunnan laatimaan perustekstiin ja iloitsee siitä, että perustuslaista 
tehdyn sopimuksen lopullisessa tekstissä on säilytetty suurin osa sen saavutuksista 
kehitysyhteistyöpolitiikan, kansainvälisen yhteistyön ja humanitaarisen avun aloilla; 
vahvistaa siten sen, mitä Anders Wijkman1 jo totesi edellisessä lausunnossa ja sen 
johtopäätöksissä, jotka valiokunta hyväksyi heinäkuussa 2003; 

9. on hyvillään siitä erittäin tärkeänä pitämästään seikasta, että köyhyyden poistaminen on 
sisällytetty perustuslaista tehtyyn sopimukseen Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan ensisijaisena tavoitteena; katsoo, että vuosituhannen vaihteen 
kehitystavoitteiden huomioon ottaminen kaikissa EU:n ulkoisissa toimissa on erittäin 
tärkeää; 

10. toteaa tyytyväisenä, että monia parlamentin suosituksia on sisällytetty perustuslain 
lopulliseen tekstiin, erityisesti niitä, jotka liittyvät humanitaariseen apuun, jossa 
neutraalisuudesta on tullut perustuslain eräs perustavista suuntaviivoista; 

11. pahoittelee kuitenkin, että hallitustenvälinen konferenssi ei ole hyväksynyt muita 
kehitysyhteistyöpolitiikan kannalta tärkeitä ehdotuksia, kuten erityisen otsakkeen 
sisällyttämistä "yhteisestä kehitysyhteistyöpolitiikasta" tai nimenomaista mainintaa eräistä 
Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan perusperiaatteista, erityisesti kumppanien 
välisestä tasa-arvosta ja siitä, että kehitysstrategioiden omistus kuuluu niille maille ja 
väestöryhmille, joita strategiat koskevat, ja yhteiskunnan kaikkien osien kuten 
kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta; 

12. pitää ilahduttavana, että unionin ulkoista toimintaa koskevissa yleisissä määräyksissä 
"hyvä hallintotapa" on hyväksytty yhdeksi Euroopan unionin ulkoisen toiminnan 
yhteisistä tavoitteista; pahoittelee kuitenkin, että "yleismaailmallisten julkishyödykkeiden 
tarjoamista" ei ole sisällytetty näihin tavoitteisiin; 

13. painottaa, että on tärkeää, että kehitysyhteistyöpolitiikka pysyy alueena, jossa toimivalta 
on jaettu Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välille, ja toteaa sen tarkoittavan sitä, että 
Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöpolitiikkojen on täydennettävä ja 
vahvistettava toisiaan, ja että täytäntöönpanomenettelyjä on harmonisoitava tiettyjen 
maiden ja alueiden osalta; pitää ilahduttavana sitä, että perustuslaista tehdyssä 
sopimuksessa edistetään täydentävyyden periaatetta; korostaa, että Euroopan unionin 
ohjelmia ja määrärahojen jakoa on suunniteltava ja hallinnoitava kehitystavoitteisiin 
perustuvan pitkän aikavälin strategisen lähestymistavan mukaisesti; 

14. tukee voimakkaasti perustuslakiin kirjattua sitoumusta varmistaa johdonmukaisuus EU:n 
ulkoisen toiminnan eri alueiden välillä ja näiden alueiden sekä muiden toiminta-alojen 
välillä; uskoo, että toiminta-alojen yhdenmukaisuus on elintärkeää köyhyyden poistamista 
koskevan tavoitteen saavuttamisessa ja toistaa, että parlamentti on sitoutunut 
tarkkailemaan yhdenmukaisuutta; 

                                                 
1 Kehitysyhteistyövaliokunnan lausunto perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle "Ehdotus 
sopimukseksi Euroopan perustuslaista ja Euroopan parlamentin kanta hallitustenvälisen konferenssin 
koollekutsumiseen", hyväksytty 10. heinäkuuta 2003 (2003/0902(CNS)) – PE 326.747. 
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15. toteaa, että perustuslaista tehdyssä sopimuksessa on annettu selvä signaali sen puolesta, 
että Euroopan kehitysrahasto olisi sisällytettävä Euroopan unionin yleiseen talousarvioon, 
mikä on ollut Euroopan parlamentin pitkäaikainen vaatimus; pitää ilahduttavana 
komission aikomusta toteuttaa tämän muutoksen ja painottaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää turvata se, että EKR:n nykyisiä määrärahoja ei ohjata muille alueille tai muihin 
tarkoituksiin; 

16. panee merkille perustuslaista tehtyyn sopimukseen sisällytetyn määräyksen Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta, joka on selvä merkki siitä, että 
Euroopan unioni on kiinnostunut kehitysyhteistyöstä; korostaa kuitenkin, että Euroopan 
unionin on kiinnitettävä erityistä huomiota tapaan, jolla vapaaehtoisjoukot toimivat, ja 
sallittava vain kokeneiden vapaaehtoisten osallistuminen vapaaehtoisjoukkoihin; esittää 
kantanaan, että tällä aloitteella on vahvistettava toimia humanitaarisissa kriiseissä 
käytettävien inhimillisten voimavarojen laadun ja ammattitaidon parantamiseksi 
täydentämällä jo käytettävissä olevia koulutusohjelmia, työskentelemällä läheisessä 
yhteistyössä hallituksista riippumattomien järjestöjen kanssa, luomalla rekisteri 
käytettävissä olevista resursseista ja levittämällä ennakkoon määriteltyjä hyviä 
toimintatapoja; kehottaa komissiota tekemään toteutettavuutta koskevia selvityksiä tämän 
määräyksen kehittämiseksi jatkossa; korostaa, että on tarpeen tunnustaa ero siviili- ja 
sotilasympäristöjen välillä yhteisissä toimissa aseidenriisunnan, humanitaaristen tehtävien, 
konfliktien estämisen ja rauhanturvaamisen sekä kriisinhallinnan ja rauhanpalauttamisen 
alueella, kuten III-309 artiklan 1 kohdassa säädetään; 

17. muistuttaa olevansa erityisen huolissaan lasten asemasta kehitysmaissa, sillä lapset 
kärsivät eniten sairauksista, lukutaidottomuudesta, nälästä, ihmiskaupasta ja seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä, ja jotkut jopa pakotetaan toimimaan sotilaina monissa aseellisissa 
yhteenotoissa; 

18. pitää ilahduttavana sitä, että perustuslaista tehdyssä sopimuksessa lasten oikeudet 
asetetaan tärkeäksi painopistealueeksi ja tunnustetaan, että Euroopan unionin politiikoissa 
ja toimissa tätä asiaa ohjaavat Yhdistyneiden Kansakuntien lastenoikeuksien 
yleissopimuksen periaatteet; 

19. toteaa jälleen olevansa erittäin huolestunut ja kiinnostunut naisten tilanteesta 
kehitysmaissa ja heidän ratkaisevasta roolistaan kehitysprosessissa; pitää sen vuoksi 
ilahduttavina kaikkia perustuslaista tehdyn sopimuksen kohtia, joilla edistetään naisten 
oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, jotka ovat erityisen tärkeitä kehitysmaissa 
yleensä, niin kuin Pekingin toimintaohjelmassa1 ja Kairon toimintasuunnitelmassa 
todettiin; toteaa tyytyväisenä, että sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen kaikilla 
politiikan aloilla, josta kahden sopimuksen yhdistämisen ansiosta määrättiin Euroopan 
yhteisön aikaisemmassa perustamissopimuksessa, koskee nyt unionin kaikkea ulkoista 
toimintaa; 

20. katsoo, että kehitysyhteistyöpolitiikan ja humanitaaristen velvollisuuksien näkökulmasta 
tarkasteluna perustuslaista tehdyn sopimuksen sisältöä ja henkeä voidaan pitää erittäin 
positiivisena; 

                                                 
1 YK:n raportti neljännestä naisten maailmankonferenssista, Pekingin julistus ja toimintaohjelma – Peking, 
4.-15. syyskuuta 1995, (A/CONF.177/20), http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en. 
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21. ilmoittaa olevansa päättänyt tukea perustuslaista tehtyä sopimusta ja sitoutuvansa täysin 
toimiin, joilla tuetaan sopimuksen hyväksymistä ja ratifioimista kaikissa jäsenvaltioissa, ja 
sopimuksen voimaantuloa mahdollisimman pian. 
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