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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille, että Lissabonin sopimuksen (uusi sopimus) 9 c artiklan 6 kohdassa 
määrätään, että "ulkoasiainneuvosto muotoilee unionin ulkoista toimintaa 
Eurooppa-neuvoston määrittelemien strategisten suuntaviivojen mukaisesti ja huolehtii 
unionin toiminnan johdonmukaisuudesta" ja että artiklan 9 e 4 kohdassa määrätään, että 
komission varapuheenjohtaja / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
"huolehtii unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta";

2. pitää tervetulleena sitä, että uuden sopimuksen V osaston 1 lukuun sisältyvän 10 a artiklan 
2 kohdassa nimenomaisesti mainitaan unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden joukossa 
tavoite edistää "kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävää 
kehitystä ensisijaisena tarkoituksena poistaa köyhyys" ja tavoite auttaa "kansoja, maita ja 
alueita selviytymään luonnonmullistuksista tai ihmisen aiheuttamista 
suuronnettomuuksista";

3. pitää myönteisenä, että sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta (SEUT), sopimuksen 
viidennen osan (unionin ulkoinen toiminta) 3 luvussa (yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa ja humanitaarinen apu), kehitysyhteistyötä käsitellään itsenäisenä, muiden 
politiikan alojen kanssa tasavertaisena politiikan alana;

4. pitää myönteisenä myös sitä, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
(188 J artikla) tunnustetaan humanitaarinen apu täysimittaiseksi Euroopan unionin 
politiikaksi, varsinkin kun viimeksi mainittu on johtava humanitaarisen avun antaja 
maailmassa; panee merkille, että tämä tunnustaminen on johtanut kolmen toimielintä 
hyväksymään 18. joulukuuta 2007 humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen 
konsensuksen käsiteltyään ensin yhteisesti asiaa erittäin hedelmällisellä tavalla;

5. panee tyytyväisenä merkille, että SEUT:ssa (188 d artikla) tunnustetaan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoitteeksi "köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen 
poistaminen"; vaatii, että tämän päätavoitteen saavuttaminen otetaan osaksi vuosituhannen 
kehitystavoitteita, joihin kansainvälinen yhteisö sitoutui vuonna 2000 pidetyssä YK:n 
vuosituhannen huippukokouksessa;

6. pitää myönteisenä sitä, että uudessa perussopimuksessa sisällytetään Euroopan unionin 
sisäisiin ja ulkoisiin tavoitteisiin sitovia määräyksiä lasten oikeuksien suojelusta;

7. panee tyytyväisenä merkille, että SEUT (188 d artikla) edellyttää, että unionin ja 
jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöpolitiikat "täydentävät ja tukevat toisiaan" ja että 
jäsenvaltiot ja unioni pyrkivät avunantajien toimien parempaan yhteensovittamiseen ja 
parempaan työnjakoon, mikä lisää avun tehokkuutta;
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8. toivoo, että tämä unionin ja jäsenvaltioiden toimien keskinäisen täydentävyyden vaatimus 
selkeyttää komission ja jäsenvaltioiden tehtäviä, mitä vaadittiin OECD:n 
kehitysapukomitean kesäkuussa 2007 julkaisemassa vertaisarvioinnissa, ja johtaa vahvaan 
yhteiseen kehitysyhteistyöpolitiikkaan, joka antaa mahdollisuuden koordinoida paremmin 
eri jäsenvaltioiden politiikkoja ja välttää jäsenvaltioiden ja komission toimien 
päällekkäisyyksiä ja lisätä siten avun tehokkuutta ja kustannustehokkuutta;

9. panee merkille SEUT:n 188 d artiklan, jonka mukaan "unioni ottaa huomioon 
kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka 
voivat vaikuttaa kehitysmaihin"; tähdentää, että unioni kykenee saavuttamaan uudessa 
sopimuksessa määritellyt kehitystavoitteet ja unionin arvot vain, jos 
kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus asetetaan etusijalle; korostaa, että vuonna 
2008 toteutettavan yhteisen maatalouspolitiikan väliarvioinnin pitäisi johtaa 
määrätietoisiin käytännön toimiin, jotta saavutettaisiin täysi yhdenmukaisuus EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden kanssa, joihin kuuluu kaikkien kauppaa 
vääristävien tukien nopea poistaminen;

10. katsoo, että kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi tarvitaan 
edelleenkin hallinnollisella tasolla erityistä kehitysyhteistyön pääosastoa, joka vastaa 
EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan määrittelystä ja sitä koskevasta neuvonnasta ja 
hallinnoinnista, sekä poliittisella tasolla sellaista erityisesti EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikasta vastaavaa komission jäsentä, joka vastaa 
kehitysyhteistyöpolitiikasta kaikissa kehitysmaissa ja joka pystyy edistämään EU:n 
kehitysyhteistyöpoliittisia etuja komission jäsenten kollegiossa ja suhteessa neuvostoon;

11. kehottaa komissiota korjaamaan pääosastojensa nykyiset rakenteelliset ja toimivaltaan 
liittyvät epäjohdonmukaisuudet sekä toimintalohkojen että talousarvion suhteen; vaatii 
vastuun antamista kehitysyhteistyön pääosastolle EU:n kehitysyhteistyöstä 
kokonaisuudessaan, mikä sisältää yhteistyön myös AKT:hen kuulumattomien 
kehitysmaiden kanssa, ja EuropeAidin yhdistämistä kehitysyhteistyön pääosastoon;

12. kehottaa komissiota ja neuvostoa huolehtimaan siitä, että kehitysyhteistyön pääosaston ja 
jäsenvaltioiden ministeriöiden kehitysyhteistyöasiantuntijat ovat riittävässä määrin 
edustettuina sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon suunnittelussa että sen toiminnassa, koska 
suuri osa EU:n nykyisestä ja tulevasta ulkosuhteisiin liittyvästä toiminnasta on 
kehitysyhteistyötä;

13. pitää myönteisenä tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen (yhteispäätös) laajentamista ja 
painottaa, että sen täytyy tarkoittaa, että parlamentilla on todellinen oikeus valvoa 
demokraattisesti unionin kehitysyhteistyöpolitiikan kaikkia osa-alueita;

14. tähdentää, että parlamentin on organisoitava toimintansa mahdollisimman hyvin, jotta se 
pystyy valvomaan tehokkaasti niiden lakien täytäntöönpanoa, joiden avulla uuden 
sopimuksen määräykset saatetaan voimaan;

15. pitää valitettavana, että aiemmin sekä neuvosto että komissio ovat olleet haluttomia 
tunnustamaan parlamentin täyttä valvontaoikeutta; pitää toimielinten välistä 
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komitologiamenettelyä koskevaa sopimusta tervetulleena ensimmäisenä edistysaskeleena 
tässä asiassa;

16. vaatii tässä yhteydessä laajentamaan valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
soveltamisalaa;

17. panee tyytyväisenä merkille, että uuden sopimuksen yhteydessä poistuu Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 179 artiklan 3 kohta, joka on jättänyt Euroopan 
kehitysrahaston (EKR) perustamissopimuksen ulkopuolelle, ja toteaa, että tämä antaa 
mahdollisuuden ottaa EKR unionin talousarvioon ilman tarvetta tarkistaa kyseistä 
sopimusta; kehottaa neuvostoa ja komissiota sisällyttämään vuoden 2008/2009 
väliarvioinnin yhteydessä EKR:n unionin talousarvioon, mikä vahvistaa unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan yhden merkittävän osan ja sen budjetin demokraattista 
oikeutusta.
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