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Arvoisa Eurooppaministeri Sampo Terho,  
 
Me suomalaiset kehitysyhteistyöjärjestöt haluamme välittää teille kantamme EU:n tulevaan 
ulkosuhderahoitukseen yleisten asioiden neuvoston joulukuun kokouksen alla.  
 
Euroopan unionilla on merkittävä rooli globaalin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä. Jotta 
unioni säilyttäisi tämän roolinsa ja pystyisi vastaamaan myös uusiin globaaleihin haasteisiin, tarvitsee se 
vahvan ulkosuhderahoituksen. Kannatammekin vahvasti Euroopan komission ehdotusta EU:n 
ulkosuhderahoituksen kokonaismäärän kasvattamisesta monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosille 
2021-2027.  
 
Mikäli monivuotisen rahoituskehyksen kokoa päädytään leikkaamaan neuvottelujen aikana, toivomme, 
että Suomi puolustaa voimakkaasti ulkosuhderahoitusta ja vahvaa globaalia Euroopan unionia. 
 

• Mikäli EU:n monivuotista rahoituskehystä 2021-2027 päätetään supistaa, EU:n ulkosuhteiden 
budjetin koon tulee pysyä komission ehdottamassa noin 10 prosentissa koko 
rahoituskehyksestä. Näin sillä voidaan aidosti vastata köyhyyden vähentämiseen sekä 
ulkosuhteiden, turvallisuuden, muuttoliikkeen ja kestävän kehityksen tarpeisiin. 

 

Ulkosuhderahoituksen rakenne tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä  
 
Komission ehdotus ulkosuhderahoituksesta yhdistää useita aiempia rahoitusvälineitä yhden naapuruutta, 
kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä koskevan välineen (NDICI) alle. Pidämme kokonaisvaltaisempaa ja 
johdonmukaisempaa näkökulmaa tervetulleena, mutta olemme huolissamme siitä, että kansainvälisin 
standardein määritellyn kehitysyhteistyön rajat hälvenevät, kun ulkosuhdebudjetin käyttötarkoitusta 
laajennetaan. Rahoitusvälineiden vähentyessä kehitysyhteistyön rahoituksen korvamerkitseminen on 
entistä tärkeämpää. 
 
EU:n tulee ulkosuhderahoituksellaan pitää kiinni i ja vahvistaa sitoumuksensa perussopimuksissaan 
määriteltyihin kehityspolitiikan päätavoitteisiinsa: köyhyyden vähentämiseen (SEUT art. 208) sekä 
ihmisoikeuksien edistämiseen ja kestävän kehityksen tukemiseen kehitysmaissa (SEU art. 21(2)(d)) 
sekä kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:een. Köyhyyden vähentämisen tulee olla 
selkeästi määritelty myös NDICI:n päätavoitteeksi ja Agenda 2030:n sen ohjenuoraksi. 
  

• Komission ehdotuksessa on asetettu 92 % ODA-minimivaatimus NDICI-instrumentille. Tämän 92 
% minimivaatimuksen tulee koskea nykyisen rahoituskehyksen tavoin koko ulkosuhteiden 
rahoitusta eli naapuruus ja maailma -otsaketta, eikä ainoastaan NDICI-välinettä. 

 
Olemme huolestuneita temaattisten ohjelmien pienestä roolista uudessa NDICI-välineessä sekä nykyisen 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EIDHR-välineen sulauttamisesta osaksi uutta 
välinettä.  Ihmisoikeudet, demokratia, naisten ja tyttöjen oikeudet sekä vammaisten oikeudet ovat 
Suomen ulko- ja kehityspolitiikan keskeisiä periaatteita. Aiemmin näitä teemoja on voitu edistää 



esimerkiksi EIDHR-välineellä, josta voidaan tukea toimia myös ilman kumppanimaan suostumusta. 
Toivomme, että Suomi puolustaa ulko- ja kehityspolitiikkaansa periaatteita myös EU:n 
ulkosuhderahoituksessa.  
 

• Ihmisoikeudet ja demokratia eivät voi olla ainoastaan läpileikkaavia teemoja, vaan niiden 
tukemiseen tulee ohjata myös suoraa rahoitusta. Kannatamme edelleen ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan rahoitusvälineen irrottamista NDICI:stä. 

• 85 % kehitysyhteistyöstä pitäisi edistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä ensi- tai 
toissijaisesti OECD-DAC:in G1 tai G2 -markereiden mukaisesti, minkä lisäksi 20 % rahoituksesta 
tulee ensisijaisesti edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

• Rauhan rakentaminen ja konfliktien ehkäisy tulee ottaa ulkosuhderahoituksessa komission 
esitystä vahvemmin huomioon. 

• Lapset ovat tärkeässä roolissa köyhyyden kierteen katkaisemisessa. Lasten oikeudet tulee ottaa 
huomioon ja mainita selvästi NDICI-välineen asetuksessa, kuten nykyisen rahoituskehyksen 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä.  

  
 
 
Kunnioittavasti,  

Fingo    Pelastakaa Lapset   Kirkon Ulkomaanapu  

Fida International  Väestöliitto    Suomen UN Women 

Suomen Lähetysseura   

 

 

 

                    

 

           

 


