
 

 

Kehitysministerineuvoston kokous 16.5.2019 

 

 

Arvoisa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen,  

haluamme välittää teille toukokuun ulkoasiainneuvoston alla huomioitamme kestävään 

kehitykseen ja kehitysyhteistyöhön liittyen. Elämme tärkeää vuotta Euroopan tulevaisuuden 

kannalta. Uuden Euroopan parlamentin ja komission myötä EU:lla ja sen jäsenmailla on 

mahdollisuus vahvistaa sitoutumisensa kestävään kehitykseen ja nostaa EU jälleen kestävän 

kehityksen edelläkävijäksi.  

Seuraavien viiden vuoden aikana EU:n tulee panostaa vahvaan kehityspolitiikkaan ja pitää 

kehitysyhteistyön tavoitteet kirkkaina. Vuonna 2017 allekirjoitettu EU:n kehityspoliittinen 

konsensus määrittää unionin pitkän aikavälin tavoitteet ja periaatteet, joiden mukaan 

kehitysyhteistyötä tulee ohjata lyhytnäköisten intressien sijaan. Toivomme, että kehitysministerit 

tulevassa kokouksessaan sitoutuvat EU:n kehityspolitiikan ja -yhteistyön vahvistamiseen 

seuraavan viiden vuoden kauden aikana.  

Kehitysyhteistyön tavoitteiden toimeenpanossa riittävä rahoitus ja sen kohdentaminen on 

äärimmäisen tärkeää. Euroopan unioni ja sen jäsenmaat yhdessä rahoittavat yli puolet maailman 

kehitysyhteistyöstä, joten tulevan monivuotisen rahoituskehyksen uuden ulkosuhderahoitusväline 

NDICI:n painotukset vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään ympäri maailmaa.  

NDICI:n tulee olla väline, jolla pidetään kiinni EU:n perussopimuksissa määritellyistä 

kehityspolitiikan päätavoitteista: köyhyyden vähentämisestä (SEUT art. 208) sekä 

ihmisoikeuksien edistämisestä ja kestävän kehityksen tukemisesta kehittyvissä maissa (SEU 

art. 21(2)(d)). EU:n kehitysyhteistyön tulee myös olla linjassa unionin kansainvälisten 

sitoumusten, kuten Pariisin ilmastosopimuksen, Agenda 2030:n ja Busanin periaatteiden kanssa.  

Agenda 2030:n keskeinen periaate on, ettei ketään saa jättää kehityksestä jälkeen. Tämä tulee 

varmistaa NDICI-välineessä jo neuvotteluvaiheessa, jotta kaikista köyhimmät ja 

haavoittuvimmassa asemassa olevat ryhmät otetaan varmasti huomioon. Sukupuolten tasa-arvo, 

inhimillinen kehitys ja ilmasto ovat teemoja, joille tarvitaan kunnianhimoiset tavoitteet tulevassa 

välineessä. Uuden kestävän kehityksen rahaston EKKR+:n osalta tulee varmistaa, että rahasto 

hyödyttää erityisesti paikallisia toimijoita.  



 

 

Kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, turvallisuuden ja rauhanvälityksen jatkumoon 

sekä näiden yhteyteen muuttoliikkeeseen tulee kiinnittää huomiota kaikissa EU:n ulkosuhteissa, ei 

ainoastaan kehityspolitiikan alalla. Oman osansa jatkumoon tuo myös ilmastonmuutos, minkä 

vuoksi ilmastonmuutokseen varautumista ei voi jättää jatkumotyön ulkopuolelle.  

Erityistä huomiota tulee kiinnittää rahoitukseen ja sen joustavuuteen jatkumotyön 

mahdollistamiseksi. Useamman vuoden ohjelmat ja ennakoitavuus parantaisivat toiminnan 

koordinaatiota pitkittyneissä kriiseissä. Kansalaisyhteiskunta on olennainen osa turvallista ja 

kestävää yhteiskuntaa. Paikalliset toimijat ja kansalaisyhteiskunta tulee ottaa osaksi kaikkia 

jatkumotyön ohjelmia ja hankkeita.  
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