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FORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. fremhæver behovet for at genopbygge forbindelserne mellem AVS og EU på et nyt 

grundlag som et partnerskab, der fremmer de forskellige partneres strategiske interesser 

og delte værdier og bidrager til at styrke den globale styring og en regelbaseret 

multilateral orden; understreger, at målsætningerne for partnerskabet bør være FN's mål 

for bæredygtig udvikling, opfyldelse af basale behov og respekt for 

menneskerettighederne og bør fremme både forudsigelighed og strategiejerskab i 

udviklingssamarbejdet; 

2. er overbevist om, at der i revisionen af AVS-EU-partnerskabet bør tages hensyn til den 

voksende betydning af regionalisering for at undgå, at der blot indføres en EU-politisk 

ramme; understreger, at det er afgørende, at de lande, der udgør AVS-gruppen, deltager 

fuldt ud, som en gruppe og som regioner, i revisionsprocessen; understreger i denne 

forbindelse de regionale organisationers rolle såsom Den Afrikanske Union eller de 

afrikanske regionale økonomiske fællesskaber; opfordrer til, at AVS-partnerskabet i 

højere grad regionaliseres og anbringes inden for en differentieret institutionel ramme, 

eftersom de tre partnerregioner – Afrika, Vestindien og Stillehavet – er forskellige; 

3. påpeger betydningen af AVS-forbindelserne, navnlig hvad angår det afrikanske 

nabokontinent og de eksisterende særlige forbindelser med Den Afrikanske Union, som 

kan udbygges yderligere; foreslår, at det overvejes at indkredse de mest effektive 

strukturer og mekanismer i det fremtidige samarbejde, hvilket kan indebære, at de 

eksisterende strukturer og politikker i Cotonouaftalen lægges sammen med strukturerne 

og politikkerne i den fælles Afrika-EU-strategi, og at der etableres en passende ramme 

for forbindelser med landene i Vestindien og Stillehavet; mener, at der bør foretages en 

omhyggelig undersøgelse af tidligere resultater og mislykkede tiltag inden for den 

eksisterende ramme, inden der træffes en afgørelse om den fremtidige institutionelle 

struktur for forbindelserne mellem AVS og EU; 

4. mener, at stærke politiske alliancer baseret på fælles interesser og delte værdier fortsat 

bør danne grundlaget for AVS-partnerskabet, men at samarbejdet om globale spørgsmål 

bør styrkes yderligere, og der bør oprettes passende mekanismer til mere effektivt at 

tackle nutidens globale udfordringer såsom klimaforandringer og vand, energi, 

fødevaresikkerhed, migrationsstrømme, terrorisme, ekstremisme, international 

kriminalitet, biodiversitet, sundhed og finansielle spørgsmål;  

5. henleder opmærksomheden på, at det er af afgørende betydning, at der er sammenhæng 

mellem Unionens eksterne politikker og mellem målene for dens interne og eksterne 

politikker, navnlig inden for områderne handel, landbrug, miljø, energi, sikkerhed og 

migration; tilføjer, at det fortsat er vigtigt, at landene i AVS-gruppen tager fuldt 

ejerskab over AVS-EU-partnerskabet, og at revisionen bør tilføre partnerskabet ny 

politisk fremdrift, der rækker ud over eventuelle nødvendige tekniske eller 

institutionelle justeringer; 

6. understreger, at AVS-EU-samarbejdet bør intensiveres på områder af fælles interesse 
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såsom sikkerhed, konfliktforebyggelse, herunder i forbindelse med bekæmpelse af 

hungersnød og virkningerne af klimaforandringerne, menneskerettighederne, 

retsstatslige forhold og demokrati; påpeger i denne forbindelse, at mulighederne for 

politisk dialog inden for rammerne af artikel 8 og 96 i Cotonouaftalen ikke er blevet 

udnyttet fuldt ud af hverken EU eller AVS; fremhæver den vigtige rolle, som Den 

Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU spiller i denne henseende; 

7. minder om, at respekt for menneskerettighederne, demokrati, retsstatsprincippet, god 

regeringsførelse samt andre grundlæggende elementer, der er omhandlet i artikel 9 i 

Cotonouaftalen, udgør grundlaget i AVS-EU-partnerskabet; fremhæver nødvendigheden 

af at respektere menneskerettighederne og vigtigheden af artikel 9, afsnit 2, i den 

nuværende Cotonouaftale og af demokratiklausulen, der er indeholdt heri og 

videreudviklet i artikel 96; minder om vigtigheden af fuldt ud at gennemføre disse 

bestemmelser, hvor det er nødvendigt; 

8. understreger, at forskellige mekanismer i Cotonouaftalen, f.eks. politisk dialog, 

finansiel bistand, passende foranstaltninger og suspension af udviklingssamarbejdet bør 

styrkes yderligere for effektivt at bidrage til at forbedre respekten for 

menneskerettighederne, demokratiet, retsstatsprincippet og god regeringsførelse, 

navnlig kampen mod korruption; 

9. understreger, hvor vigtigt det er, at det nye post-Cotonou-partnerskab skaber et resultat, 

der er til gavn for begge parter, og at det bygger på principperne om fælles vækst og 

fælles udvikling mellem EU og Afrika; mener, at partnerskabet skal fremme 

industrialiseringen af det afrikanske kontinent og udviklingen af landbruget samt 

tilskynde til investeringer i innovative politikker og bæredygtig udvikling; 

10. understreger, at officiel udviklingsbistand, som defineret i FN's mål for bæredygtig 

udvikling og "Addis Ababa-handlingsplanen" om udviklingsfinansiering, fortsat er af 

afgørende betydning for AVS-landene, navnlig de mindst udviklede lande; insisterer på, 

at dette spørgsmål skal integreres fuldt ud i fremtidige forbindelser mellem AVS og EU 

efter 2020; noterer sig EU's forpligtelse til at tildele AVS-landene udviklingsbistand; 

beklager dybt, at mange EU-medlemsstater ikke nåede målet om at afsætte 7 % af deres 

bruttonationalprodukt (BNP) til officiel udviklingsbistand i 2015; opfordrer alle 

partnere til at opfylde deres forpligtelser fuldt ud; 

11. opfordrer til, at 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling medtages i revisionen af 

AVS-EU-samarbejdsrammen som et enkelt sæt universelle udviklingsmål, der gælder 

for alle; mener, at det fælles AVS-EU-Ministerråd bør fremsætte konkrete henstillinger 

om gennemførelsen af målene om bæredygtig udvikling inden for rammerne af AVS-

EU-samarbejdet; 

12. understreger med udgangspunkt i AVS-landene vigtigheden af artikel 12 i den 

nuværende Cotonouaftale, som giver AVS-landene mulighed for at indgå i dialog om 

EU-politikker, der kan påvirke deres udvikling; 

13. understreger vigtigheden af partnerskabsaftaler for regeringerne i AVS-landene, således 

at de kan styrke deres økonomiers samlede resultater; mener, at det nye partnerskab vil 

skulle baseres på udvikling af landenes produktionskapacitet inden for en klar 

bæredygtig udviklingslogik, uden at statsejede udenlandske virksomheder ulovligt kan 
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udnytte naturressourcer, gennemførelse af de mest fordelagtige regionale 

integrationsprocesser under hensyntagen til eksisterende støttestrukturer såsom Den 

Afrikanske Union, forsyning af traditionelt landbrug med effektive metoder for 

landbrugsbedrift, distribution og markedsføring til gavn for befolkningen og 

bekæmpelse af udenlandske og indenlandske styrkers land grabbing; henstiller, at det 

overvejes at privatisere nationale naturressourcer og offentlige tjenesteydelser; 

opfordrer i denne forbindelse EU til at fremme konsolideringen af rettigheder over 

landområder, herunder passende registrering og tinglysning af ejendomme, i de berørte 

partnerlande med henblik på at forhindre, at de mest sårbare grupper udnyttes 

økonomisk;  

14. påpeger økonomiske forbindelsers rolle og merværdi, navnlig når de omfatter SMV'er 

og familievirksomheder på begge sider; opfordrer til, at der iværksættes specifikke 

foranstaltninger til at fremme mere intensive drøftelser; 

15. støtter FN's beslutning om at oprette et omfattende juridisk instrument til at sikre, at 

virksomhederne respekterer menneskerettighederne, med henblik på at sætte en stopper 

for udnyttelse af arbejdskraft, moderne slaveri, ulovlige kapitalstrømme og 

finansieringen af terrorisme og væbnede konflikter; opfordrer EU og AVS-landene til at 

øge samarbejdet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og skatteunddragelse; 

16. understreger navnlig nødvendigheden af strategier for bæredygtig udvikling til at 

bekæmpe klimaforandringer i fremtidige samarbejdsaftaler, herunder forsvarlig 

vandforvaltning og praksisser for bæredygtigt landbrug, med henblik på at øge 

fødevare- og vandsikkerheden for at sikre et sundt liv og udrydde sult og fattigdom; 

mener, at der er gode muligheder for et nyt samarbejde om klima- og energipolitik, 

bevarelse af maritim biodiversitet, herunder innovative foranstaltninger til bekæmpelse 

af plastikaffald i havene og fælles katastrofehjælp, gennem oprettelse af effektive 

beredskabscentre;  

17. understreger, at det er nødvendigt i fællesskab at finde løsninger til at tackle de 

grundlæggende årsager til migration i visse AVS-lande; mener, at det bør være en 

strategisk prioritering for et fremtidigt AVS-EU-partnerskab at arbejde hen imod en 

effektiv multilateral ramme for håndtering af globale migrationsstrømme; 

18. understreger, at den fremtidige partnerskabsramme bør give mulighed for at anlægge en 

samlet tilgang til fred og sikkerhed, og at der i denne henseende bør sørges for 

tilstrækkelig planlægning og koordination for at undgå eksisterende og eventuelle nye 

overlapninger mellem regional og national støtte fra EU-medlemsstater og AVS-lande; 

19. mener, at bestemmelserne om fred og sikkerhed bør styrkes yderligere, og at det 

fremtidige partnerskab bør give mulighed for at yde en mere effektiv fælles indsats 

vedrørende konfliktforebyggelse, herunder tidlig varsling og mægling, fredsopbygning 

og håndtering af tværnationale sikkerhedsmæssige udfordringer, for at imødegå de 

aktuelle tværnationale sikkerhedstrusler i forbindelse med terrorisme og voldelig 

ekstremisme, alle former for illegal handel, herunder med mennesker, våben og 

narkotika, samt pirateri, som EU og AVS-landene er ramt af; 

20. understreger, at et stabilt sikkerhedsmiljø er en afgørende forudsætning for at opfylde 

målene for bæredygtig udvikling; støtter med henblik herpå oprettelsen af et finansielt 
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instrument, der specifikt skal sikre sikkerhed og fred inden for rammerne af det 

fremtidige AVS-EU-partnerskab; 

21. opfordrer til, at AVS-EU-partnerskabets politiske dimension styrkes, navnlig med 

henblik på at gennemføre fælles foranstaltninger og øve større indflydelse i 

internationale fora; mener, at AVS-EU-partnerskabet, hvor det er muligt, bør forsøge at 

indgå i dialog med andre partnere på globalt plan (såsom Den Afrikanske Union og FN) 

og andre internationale magter og arbejde på at øge koordinationen og samarbejdet, 

uden at lave dobbeltarbejde eller flere versioner af samme mission, med henblik på at 

tackle udfordringerne med krig, interne konflikter, manglende sikkerhed, skrøbelighed 

og overgangsfaser; 

22. opfordrer partnerne til at udvide rammen for støtteberettigede stater og institutioner til 

ikke blot at omfatte gruppen af AVS-lande, så længe de berørte lande opfylder de 

fastsatte krav; fremhæver behovet for at revidere og sætte skub i strukturerne for AVS-

EU-dialogen for at sikre en mangfoldighed af partnere i institutionelle dialoger på 

parlamentarisk og højt politisk plan; opfordrer AVS-landene til at undersøge 

mulighederne for et mere struktureret forhold med asiatiske, latinamerikanske, 

mellemøstlige og nordamerikanske stater med henblik på at udveksle erfaringer; 

23.  understreger vigtigheden af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU med 

hensyn til at fremme politisk dialog og udvikle et ligeværdigt partnerskab mellem AVS- 

og EU-landene; 
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