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Arvoisa valtiovarainministeri Petteri Orpo, 

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:n ja yli 2600 eurooppalaista 

kehitysyhteistyöjärjestöä edustavan kehitysyhteistyöjärjestöjen eurooppalaisen 

kattojärjestön CONCORD Europen puolesta haluamme esittää vakavan huolemme 

jäsenmaiden ehdotuksesta leikata EU:n ulkosuhderahoitusta vuonna 2017. Olemme myös 

huolissamme samanaikaisesta EU:n kehitysyhteistyöinstrumentin sisällä tapahtuvasta 

siirtymästä kumppanimaiden pitkän aikavälin kestävän kehityksen tukemisesta kohti EU:n 

lyhyen aikavälin oman edun tavoittelua, kuten muuttoliikkeen hallintaa ja EU:n oman 

turvallisuuden edistämistä kehitysyhteistyövaroin. 

Neuvoston ehdotus leikata vuoden 2017 rahoitusta otsakkeesta 4 (globaali Eurooppa) ja 

erityisesti sen alaisesta kehitysyhteistyöinstrumentista on ristiriidassa niin EU:n monivuotisen 

rahoituskehyksen kuin YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman sitoumusten kanssa. 

Vankka ja ennakoitava EU:n kehitysyhteistyön budjetti auttaa kehitysmaita poistamaan 

äärimmäisen köyhyyden sekä tukee kansainvälistä yhteisöä saattamaan maailma kestävän 

kehityksen tielle vuoteen 2030 mennessä. Maailma tarvitsee EU:lta jatkossakin sitoutumista 

ja johtajuutta globaalien haasteiden kuten turvattomuuden, ilmastonmuutoksen ja 

köyhyyden torjumisessa. Johtajuus puolestaan edellyttää EU:lta konkreettisia toimia ja 

näyttöjä. 

Pyydämme siksi Suomea ja muita EU-jäsenmaita perumaan ehdotetut 105,2 miljoonan 

euron leikkaukset kehitysyhteistyön sitoumuksiin ja 70 miljoonan euron leikkaukset 

kehitysyhteistyön maksatuksiin.  

 

Kehys ja CONCORD pyytävät Suomea: 

 
1) Kannattamaan vankkaa kehitysyhteistyön budjettia  

 Ulkosuhteiden rahoitus on vain 6 prosenttia EU:n budjetista, mutta sillä on kokoonsa 

nähden merkittävä vaikutus globaalin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä. 

EU:n tulee noudattaa viime vuonna kestävän kehityksen Agenda 2030:n ja Addis 

Abeban kehitysrahoituksen toimintaohjelman yhteydessä tekemiään sitoumuksia. 

Tämä edellyttää muun muassa kehitysyhteistyön rahoituksen nostamista 0,7 

prosenttiin bruttokansantulosta. EU:n tulee sitoutua vankkaan 

kehitysyhteistyöbudjettiin, eikä EU saa perääntyä tekemistään sitoumuksista. 

Suomen tulee kannattaa EU:n kehitysyhteistyöinstrumentin (DCI) ja 

naapuruuspolitiikan (ENP) alaisten temaattisten ja alueellisten budjettilinjojen 

vahvistamista.  

 

 



 
    

  

 

 

2) Pitämään kiinni EU:n kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun periaatteista  

 Sekä komission että neuvoston budjettiehdotuksissa EU:n 

kehitysyhteistyöinstrumenttiin ja Euroopan kehitysrahastoon on painotettu 

kohtuuttomasti muuttoliikkeen hallintaa ja rajavalvontaa. Tämä sotii niin Lissabonin 

sopimuksessa määriteltyä EU:n kehityspolitiikan päätarkoitusta, eli köyhyyden 

vähentämistä, kuin kansainvälisesti sovittuja avun tuloksellisuuden periaatteita 

vastaan. EU:n tulee päinvastoin vahvistaa muita budjettilinjoja, esimerkiksi 

inhimillistä kehitystä, joilla voidaan tehokkaammin vastata pakotetun muuttoliikkeen 

juurisyihin. 

 Humanitaarisen avun tulee nojata yhdessä sovittuihin periaatteisiin ja olla 

tarveperusteista, sekä kohdistua sinne, missä hätä on suurin. Tällä hetkellä 

humanitaarista apua käytetään kuitenkin poliittisiin tarkoituksiin. EU:n tulee 

hyväksyä humanitaariselle avulle vahva rahoituslinja, joka vastaa kasvavaan 

tarpeeseen, myös unohdetuissa kriiseissä. EU:n tulee pitää huoli siitä, että uudet 

rahoitusinstrumentit ja avun muodot ovat lisäisisiä olemassa oleville budjettilinjoille 

eivätkä korvaa tai heikennä niitä. 

 

3) Pitämään kiinni sitoumuksestaan kohdistaa 20 prosenttia kehitysyhteistyöinstrumentin 

määrärahoista inhimilliseen kehitykseen  

 Nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä EU on sitoutunut käyttämään 20 

prosenttia kehitysyhteistyörahoituksestaan inhimilliseen kehitykseen. 

Monivuotisen rahoituskehyksen välitarkastelussa EU:n tulee pitää kiinni tästä 

sitoumuksestaan, jotta se voisi vastata köyhyyden ja eriarvoisuuden juurisyihin ja 

varmistaa kestävien sosiaalipalveluiden turvaaminen kehitysmaissa.  

 

EU ei voi perääntyä globaalista roolistaan nyt, kun 193 maata on päässyt yhteisymmärrykseen 

maailmaa koskevista haasteista ja sopinut yhteisestä kestävän kehityksen toimintaohjelmasta 

seuraavalle 15 vuodelle. Kansainvälisen sopimuksen ja tahtotilan pitää heijastua myös EU:n 

budjetissa maailman suurimpana kehitysyhteistyökumppanina.  

Pyydämme siksi Suomea vastustamaan EU:n kehitysyhteistyöhön suunniteltuja leikkauksia, 

ja varmistamaan, että EU pitää kiinni sitoumuksestaan nostaa kehitysyhteistyönsä rahoitus 

0,7 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.  

 

Kunnioittavasti,  

 

Rilli Lappalainen 

Pääsihteeri 

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry 


