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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et AKV-ELi suhted tuleb üles ehitada uutel alustel partnerlusena, mis edendab 

eri partnerite strateegilisi huvisid ja ühiseid väärtusi ning aitab kaasa ülemaailmse 

juhtimise ja eeskirjadepõhise mitmepoolse korralduse tugevdamisele; rõhutab, et 

partnerluse eesmärkideks peavad olema ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamine, 

põhivajaduste rahuldamine ja inimõiguste austamine ning sellega tuleb edendada nii 

prognoositavust kui ka vastutust strateegia eest arengukoostöös; 

2. on veendunud, et AKV-ELi partnerluse läbivaatamisel tuleks arvesse võtta 

piirkondadeks jaotamise kasvavat tähtsust, et vältida pelgalt liidu poliitilise raamistiku 

pealesurumist; rõhutab, et on väga oluline, et AKV rühma riigid osaleksid nii rühmana 

kui ka piirkondadena täiel määral läbivaatamisprotsessis; rõhutab sellega seoses 

piirkondlike organisatsioonide, nagu Aafrika Liidu või Aafrika piirkondlike 

majandusühenduste rolli; nõuab AKV partnerluse tugevamat regionaliseerimist ja 

eristavat institutsionaliseerimist, arvestades et kolm partnerpiirkonda – Aafrika, Kariibi 

piirkond ja Vaikse ookeani piirkond – ei ole ühesugused; 

3. rõhutab AKV suhete olulisust, seda eelkõige seoses naaberkontinendi Aafrika ning 

Aafrika Liiduga olemasolevate eriliste suhetega, mida võiks edasi arendada; soovitab 

kaaluda tulevases koostöös kõige tõhusamate struktuuride ja mehhanismide 

kindlakstegemist, mis võib tähendada olemasolevate Cotonou lepingu struktuuride ja 

poliitikavaldkondade ühendamist Aafrika ja ELi ühisstrateegia omadega, ning 

asjakohase raamistiku loomist suhete jaoks Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 

riikidega; on veendunud, et enne AKV-ELi suhete institutsioonilise ülesehituse tuleviku 

osas mis tahes otsuse tegemist tuleb põhjalikult analüüsida kehtiva raamistiku 

varasemaid saavutusi ja ebaõnnestumisi; 

4. on seisukohal, et kuigi AKV partnerluse aluse peaksid jätkuvalt moodustama ühistel 

huvidel ja väärtustel põhinevad tugevad poliitilised liidud, tuleks tugevdada edasist 

koostööd ülemaailmsetes küsimustes ja luua nõuetekohased mehhanismid, et tegeleda 

tulemuslikumalt tänase päeva globaalsete probleemidega, nagu kliimamuutused ja vesi, 

energia, toiduga kindlustatus, rändevood, terrorism, äärmuslus, rahvusvaheline 

kuritegevus, bioloogiline mitmekesisus, tervishoid ja finantsküsimused; 

5. juhib tähelepanu, et ülioluline on järjepidevus liidu välispoliitika valdkondade vahel 

ning järjepidevus sise- ja välispoliitika eesmärkide vahel, eriti kaubanduse, 

põllumajanduse, keskkonna, energia, julgeoleku ja rände valdkonnas; lisab, et AKV-ELi 

partnerluse täielik heakskiitmine AKV riikide rühma poolt on endiselt oluline küsimus 

ja et läbivaatamine peaks andma partnerlusele lisaks vajalike tehniliste või 

institutsiooniliste kohanduste tegemisele ka uut poliitilist hoogu; 

6. rõhutab, et AKV-ELi koostööd tuleks tugevdada ühist huvi pakkuvates valdkondades, 

nagu julgeolek, konfliktide ennetamine, sealhulgas nälja ja kliimamuutuste mõjude 

vähendamise kontekstis, inimõigused, õigusriigi põhimõte ja demokraatia; juhib sellega 

seoses tähelepanu, et poliitilise dialoogi võimalusi Cotonou lepingu artiklite 8 ja 96 
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raames ei kasutanud täiel määral ära ei ELi ega ka AKV pool; rõhutab selles kontekstis 

AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee olulist rolli; 

7. tuletab meelde, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte, hea valitsemistava 

ning muude Cotonou lepingu artiklis 9 osutatud põhiliste elementide austamine kujutab 

endast AKV-ELi partnerluse alust; rõhutab vajadust austada inimõigusi ja seda, kui 

olulised on praeguse Cotonou lepingu artikli 9 lõige 2 ja seal sisalduv demokraatia 

klausel, mida artiklis 96 edasi arendatakse; tuletab meelde, kui tähtis on neid sätteid 

vajaduse korral täiel määral rakendada; 

8. rõhutab, et veelgi tuleb tõhustada Cotonou lepingu erinevaid mehhanisme, nagu 

poliitiline dialoog, rahaline toetus, asjakohased meetmed ja arengukoostöö peatamine, 

et aidata tõhusalt kaasa inimõiguste, demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja hea 

valitsemistava austamise parandamisele ning eriti korruptsioonivastasele võitlusele; 

9. rõhutab, et on väga oluline, et uus Cotonou lepingu järgne partnerlus tooks kasu 

kõikidele osapooltele ning et see põhineks ELi ja Aafrika ühise majanduskasvu ja ühise 

arengu põhimõtetel; on seisukohal, et selle partnerlusega tuleb edendada Aafrika mandri 

industrialiseerimist ja põllumajanduse arengut ning innustada investeeringuid 

uuenduslikku poliitikasse ja säästvasse arengusse; 

10. rõhutab, et ÜRO säästva arengu eesmärkides ja Addis Abeba tegevuskavas arengu 

rahastamise kohta määratletud ametlik arenguabi on AKV riikidele ja eelkõige vähim 

arenenud riikidele endiselt äärmiselt vajalik; nõuab, et see küsimus integreeritaks täiel 

määral AKV-ELi tulevastesse suhetesse pärast 2020. aastat; märgib, et EL on võtnud 

kohustuse anda AKV riikidele arenguabi; peab kahetsusväärseks, et paljud ELi 

liikmesriigid ei saavutanud 2015. aastal eesmärki eraldada 0,7 % kogurahvatulust 

ametlikuks arenguabiks; kutsub kõiki partnereid üles täitma täies ulatuses endale võetud 

kohustusi; 

11. nõuab 2030. aasta säästva arengu tegevuskava lisamist AKV-ELi koostööraamistiku 

läbivaatamisse ühtse, universaalse arengueesmärgina, mis on kõigile kohaldatav; on 

veendunud, et AKV-ELi ühisnõukogu peaks andma konkreetseid soovitusi säästva 

arengu eesmärkide elluviimise kohta AKV-ELi koostöö raamistikus; 

12. rõhutab kehtiva Cotonou lepingu artikli 12 olulisust AKV riikide seisukohast, kuna see 

võimaldab AKV riikidel astuda dialoogi ELi poliitika küsimustes, mis võiksid mõjutada 

nende arengut; 

13. rõhutab partnerluslepingute olulisust AKV riikide valitsuste jaoks, et parandada nende 

riikide majanduse üldist toimimist; on seisukohal, et uue partnerluse aluseks peavad 

olema riikide tootmisvõimsuse arendamine säästva arengu selge loogika raamistikus ja 

ilma loodusvarade ebaseadusliku ärakasutamiseta riigi omandis olevate välismaiste 

äriühingute poolt, kõige kasulikumate piirkondlike integratsiooniprotsesside 

lõpuleviimine, kasutades samal ajal ära olemasolevaid abistamisstruktuure, nagu 

Aafrika Liit, traditsioonilise põllumajanduse täiendamine tõhusate põllumajandusliku 

kasutuse, jaotamise ja turustamise meetoditega elanikkonna hüvanguks ning võitlus 

välis- ja sisemaiste jõudude poolse maa hõivamise vastu; soovitab kaaluda riiklike 

loodusvarade ja avalike teenuste erastamist; nõuab sellega seoses, et EL edendaks 

asjaomastes partnerriikides maa omandiõiguste konsolideerimist, sh omandi 
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nõuetekohast registreerimist ja katastrisse kandmist, et vältida kõige haavatavamate 

rühmade majanduslikku ärakasutamist; 

14. rõhutab majandussuhete rolli ja lisaväärtust, eriti kui nendesse kaasatakse VKEd ja 

pereettevõtted mõlemal poolel; nõuab erimeetmeid tihedama suhtluse edendamiseks; 

15. toetab ÜRO otsust luua kõikehõlmav õiguslik vahend selleks, et tagada inimõiguste 

austamine ettevõtete poolt ja lõpetada tööalane ärakasutamine, tänapäevane orjus, 

ebaseaduslikud kapitalivood ning terrorismi ja relvakonfliktide rahastamine; nõuab, et 

EL ja AKV partnerid tugevdaksid koostööd võitluses rahapesu ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastu; 

16. rõhutab eriti vajadust jätkusuutlike arengustrateegiate järele kliimamuutuste vastu 

võitlemiseks tulevaste koostöölepingute raames, sh nõuetekohaste veemajanduse ja 

säästva põllumajanduse tavade järele, et suurendada toidu ja veega kindlustatust, 

eesmärgiga tagada tervislik elu ning kaotada nälg ja vaesus; näeb suuri võimalusi uueks 

koostööks kliima- ja energiapoliitika, merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamise, sh meredes plastprügi vastu uuendusliku võitlemise, ning ühise 

katastroofiabi küsimustes tõhusate hädaabipunktide loomise kaudu;  

17. rõhutab, et ühiselt on vaja leida lahendused võitluseks mõnede AKV riikide rände 

algpõhjuste vastu; on veendunud, et tulemusliku mitmepoolse ülemaailmsete 

rändevoogude haldamise raamistiku suunas töötamine peaks saama tulevase AKV-ELi 

partnerluse strateegiliseks prioriteediks; 

18. rõhutab, et tulevane partnerlusraamistik peaks võimaldama laiahaardelist lähenemisviisi 

rahule ja julgeolekule ning et sellega seoses tuleks piisavalt planeerida ja kooskõlastada, 

et vältida olemasolevaid ja võimalikke kattuvusi ELi liikmesriikide ja AKV riikide 

antava piirkondliku ja riikliku toetuse vahel; 

19. on veendunud, et rahu ja julgeoleku sätteid tuleks veelgi tugevdada ja et tulevane 

partnerlus peaks pakkuma tulemuslikumat ühismeedet konfliktide ennetamise, sh varase 

hoiatamise ja vahendamise, rahu tagamise ning rahvusvaheliste julgeolekuprobleemide 

lahendamise valdkonnas, et astuda vastu praegustele piirkondadevahelistele 

julgeolekuohtudele, mis on seotud terrorismi ja vägivaldse äärmusluse, igat liiki (sh 

inimeste, relvade ja narkootikumide) salakaubanduse ning piraatlusega, mis puudutab 

ELi ja AKV riike; 

20. rõhutab, et stabiilne julgeolekukeskkond on vältimatu eeltingimus säästva arengu 

eesmärkide saavutamiseks; toetab seetõttu rahastamisvahendi loomist, mille eesmärk 

oleks julgeoleku ja rahu tagamine tulevase AKV-ELi partnerluse raames; 

21. nõuab AKV-ELi partnerluse poliitilise mõõtme tugevdamist, eelkõige selleks, et viia 

läbi ühisoperatsioone ja avaldada suuremat mõju rahvusvahelistel foorumitel; on 

seisukohal, et AKV-ELi partnerlusse tuleks üritada kaasata võimaluse korral alati ka 

muid partnereid ülemaailmsel tasandil (nagu Aafrika Liit ja ÜRO) ja teisi rahvusvahelisi 

jõude ning teha tööd tõhustatud kooskõlastamise ja koostöö valdkonnas, dubleerimata 

tööd või missioone, et käsitleda sõdade, sisekonfliktide, ebakindluse, haavatavuse ja 

üleminekuga seotud probleeme; 
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22. julgustab partnereid laiendama kvalifitseeruvate riikide ja institutsioonide raamistikku 

väljapoole AKV riikide rühma seni, kuni asjaomased riigid vastavad sätestatud 

nõuetele; rõhutab vajadust vaadata läbi ja taaselustada AKV-ELi dialoogi struktuurid, et 

tagada parlamentaarse ja kõrgema poliitilise tasandi institutsioonilistes dialoogides 

partnerite paljusus; kutsub AKV riike üles uurima struktureeritumate suhete 

väljavaateid Aasia, Ladina-Ameerika, Lähis-Ida ja Põhja-Ameerika riikidega, et 

vahetada kogemusi; 

23.  rõhutab AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee olulisust poliitilise dialoogi 

edendamisel ning AKV ja ELi riikide vahelise võrdse partnerluse arendamisel. 
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