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EHDOTUKSET

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

1. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 208 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että "unionin ja jäsenvaltioiden 
kehitysyhteistyöpolitiikat täydentävät ja tukevat toisiaan", toisin kuin Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen nykyisen 177 artiklan 1 kohdassa, jossa viitataan yhteisön 
kehitysyhteistyöpolitiikkaan, "joka täydentää jäsenvaltioiden harjoittamaa politiikkaa"; 
korostaa, että tämä antaa unionille mahdollisuuden olla entistä aloitteellisempi politiikan 
määrittämisessä, minkä pitäisi johtaa avunantajien toimien sovittamiseen paremmin 
yhteen ja parempaan työnjakoon, mutta toteaa, että samalla unionin toimielinten, myös 
parlamentin, vastuu kasvaa;

2. panee tyytyväisenä merkille, että SEUT:n 208 artiklan 1 kohdassa todetaan 
yksiselitteisesti, että "unionin politiikan päätavoite tällä alalla on köyhyyden 
vähentäminen ja lopulta sen poistaminen", ja vaatii, että tämän päätavoitteen 
saavuttaminen otetaan osaksi vuosituhannen kehitystavoitteita; toistaa, että kaikessa 
politiikassa, joka vaikuttaa kehitysmaihin, olisi otettava tämä kehitystavoite huomioon ja 
että parlamentilla on hyvin tärkeä rooli tämän perustamissopimuksessa asetetun tavoitteen 
täytäntöönpanon valvonnassa;

3. panee tyytyväisenä merkille, että SEUT:n 214 artiklassa tunnustetaan humanitaarinen apu 
täysimittaiseksi unionin politiikaksi, jota toteutetaan kansainvälisen oikeuden 
periaatteiden ja puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden 
mukaisesti; katsoo, että III osaston 1 luku (Kehitysyhteistyö) ja 3 luku (Humanitaarinen 
apu) tarjoavat selkeän oikeusperustan kehitysyhteistyölle ja humanitaariselle avulle ja 
ilmentävät niiden loukkaamattomuutta unionin toimivallan osa-alueina, joihin sovelletaan 
tavallista lainsäätämisjärjestystä (yhteispäätösmenettely);

4. vaatii, että komission jäsenten lukumäärän rajoittaminen 1. marraskuuta 2014 alkaen 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 5 kohta (sellaisena kuin se on 
muutettuna Lissabonin sopimuksella)) ei saa johtaa kehitysyhteistyöstä ja 
humanitaarisesta avusta vastaavan komission jäsenen toimen lakkauttamiseen, vaan tämän 
on edelleen oltava vastuussa unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta ja EU:n
kehitysyhteistyöpolitiikan määrittämisestä, siihen liittyvästä neuvonnasta ja sen 
hallinnoinnista vastaavasta pääosastosta ja yksiköistä sekä tehtävä tiivistä yhteistyötä 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa varmistaakseen ulkoisten 
toimien johdonmukaisuuden SEUT:n 208 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti, sillä 
siinä määrätään, että "unioni ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet 
toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin";

5. katsoo ehdottomasti, että kehitysyhteistyöasioiden on oltava näkyvämmin esillä EU:ssa  ja 
että tätä on tuettava politiikasta ja sen täytäntöönpanosta vastaavalla hallintorakenteella; 
korostaa, että kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta vastaavan komission jäsenen 
olisi johdettava kehitysyhteistyöpolitiikkaa voimakkaammin kuin tähän asti;
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6. korostaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen auttaa komissiota edelleen
vauhdittamaan ulkosuhteista vastaavien pääosastojen uudistamista ja yksinkertaistamista; 
vaatii, että parlamentin on voitava olla täysivaltaisesti mukana päättämässä
ulkosuhdehallinnon muodosta; vaatii, että tämän uuden yksikön on oltava täysin 
vastuuvelvollinen parlamentille; katsoo kuitenkin ehdottomasti, että vastuu sekä 
kehitysyhteistyöpolitiikasta että sen täytäntöönpanosta on uskottava kehitysyhteistyöstä ja 
humanitaarisesta avusta vastaavalle komission jäsenelle;

7. katsoo ehdottomasti, että kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
tarvitaan hallinnollisella tasolla jatkuvasti erityistä kehitysyhteistyöstä vastaavaa 
pääosastoa, joka olisi vastuussa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan määrittämisestä, siihen 
liittyvästä neuvonnasta ja sen hallinnoinnista;

8. korostaa, että nykyinen käytäntö, jossa kehitysyhteistyöpolitiikan muotoilu, 
ohjelmasuunnittelu ja täytäntöönpano on erotettu toisistaan, olisi lopetettava EU:n 
kehitysyhteistyön tehostamiseksi;

9. korostaa tarvetta huolehtia johdonmukaisuudesta ja sisällyttää kehitysyhteistyö ja 
humanitaariset ohjelmat toimintaan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden 
sekä Aasian ja Latinalaisen Amerikan kanssa;

10. kehottaa komissiota korjaamaan pääosastojensa rakenteessa ja toimivallassa vallitsevat 
epäjohdonmukaisuudet sekä toimintalinjojen että talousarvion suhteen; kehottaa antamaan 
kehitysyhteistyöstä vastaavalle pääosastolle vastuun kaikesta EU:n kehitysyhteistyöstä, 
mukaan lukien yhteistyö muiden kuin AKT-valtioihin kuuluvien kehitysmaiden kanssa, 
sekä sisällyttämään EuropeAid-yhteistyötoimiston kehitysyhteistyöstä vastaavaan 
pääosastoon;

11. panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin hyväksyntää edellytetään kansainvälisten 
sopimusten tekemiseksi aloilla, joilla sovelletaan joko tavallista lainsäätämisjärjestystä tai 
erityistä lainsäätämisjärjestystä (kun edellytetään parlamentin hyväksyntää) (SEUT:n 
218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohta); korostaa, että tämä lisää avoimuutta ja 
demokraattista valvontaa, jota parlamentti harjoittaa ja joka kohdistuu unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan kaikkiin osa-alueisiin;

12. panee merkille, että Lissabonin sopimuksen mukaan yhteispäätösmenettelyä (tavallinen 
lainsäätämisjärjestys) sovelletaan edelleen kehitysyhteistyöpolitiikkaan, korostaa tämän 
täytyvän merkitä, että parlamentilla on oikeus valvoa demokraattisesti kaikkia EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan osa-alueita ja että se käyttää tätä oikeuttaan täysimääräisesti;

13. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (sellaisena kuin 
se on muutettuna Lissabonin sopimuksella) 5 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
kansalliset parlamentit valvovat toissijaisuusperiaatteen noudattamista; katsoo, että 
kansallisten parlamenttien osallistuminen entistä tiiviimmin EU:n kehitysyhteistyöhön 
edistää unionin ja jäsenvaltioiden toiminnan keskinäistä täydentävyyttä ja lisää suuren 
yleisön tietoisuutta unionin toiminnasta tällä alalla; korostaa, että Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien on tärkeää valmistautua tähän äärimmäisen tehokkaasti;

14. pitää myönteisenä, että Lissabonin sopimukseen on sisällytetty sitovat määräykset lasten 
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oikeuksien suojelemisesta EU:n sisäisten ja ulkoisten tavoitteiden yhteydessä;

15. pitää myönteisenä, että Lissabonin sopimuksesta on poistettu Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 179 artiklan 3 kohta, jossa Euroopan kehitysrahasto (EKR) 
jätetään kyseisen sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle; toteaa, että tämä avaa 
mahdollisuuden sisällyttää EKR unionin talousarvioon ilman kyseisen sopimuksen 
tarkistamista; kehottaa neuvostoa ja komissiota sisällyttämään EKR:n EU:n talousarvioon 
2008/2009 väliarvioinnin yhteydessä, mikä vahvistaa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
siihen myönnettyjen määrärahojen demokraattista oikeutusta merkittävältä osalta;

16. korostaa, että unioni pystyy saavuttamaan sekä kehitysyhteistyön tavoitteet että 
Lissabonin sopimuksessa määritetyt EU:n arvot vain, jos kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuus asetetaan korkealle tärkeysjärjestyksessä;

17. pitää myönteisenä suunniteltua tehostetumpaa EU:n tason institutionaalista rakennetta 
Euroopan ulkosuhdepolitiikan koordinointia varten, mutta varoittaa, että 
kehitysyhteistyöpolitiikan on perustuttava kumppanuuteen ja avunsaajamaiden 
omavastuullisuuteen ollakseen aidosti vaikuttavaa.
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