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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

 1. korostaa, että AKT:n ja EU:n suhteet on rakennettava uudelta pohjalta siten, että 

kumppanuudella edistetään eri osapuolten strategisia etuja ja yhteisiä arvoja ja lujitetaan 

globaalia hallintaa ja sääntöihin perustuvaa monenvälistä maailmanjärjestystä; korostaa, 

että kumppanuuden on perustuttava Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen 

tavoitteisiin, perustarpeiden tyydyttämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja että 

sen on edistettävä sekä kehitysyhteistyön ennakoitavuutta että strategista omistajuutta; 

2. katsoo, että AKT:n ja EU:n kumppanuuden uudelleenarvioinnissa olisi otettava 

huomioon alueellistamisen kasvava merkitys, jotta vältyttäisiin määräämästä pelkästään 

unionin poliittista puitteista; korostaa, että on ratkaisevaa, että AKT-ryhmän 

muodostavat maat osallistuisivat täysipainoisesti uudelleenarviointiprosessiin; korostaa 

tässä yhteydessä Afrikan unionin tai Afrikan alueellisten talousyhteisöjen kaltaisten 

alueellisten organisaatioiden roolia; kehottaa tekemään AKT-kumppanuudesta entistä 

alueellisempaa ja erilaisiin institutionaalisiin lähtökohtiin perustuvaa, koska kaikki 

kolme kumppanialuetta – Afrikka, Karibia ja Tyynimeri – ovat erilaisia;  

3. korostaa AKT-suhteiden merkitystä etenkin naapurina olevan Afrikan mantereen ja 

Afrikan unionia koskevien erityissuhteiden kannalta; toteaa, että näitä erityissuhteita 

voitaisiin kehittää edelleen; ehdottaa, että tulevassa yhteistyössä kiinnitetään huomiota 

tehokkaimpien rakenteiden ja mekanismien kartoittamiseen, mikä voi tarkoittaa 

voimassa olevaan Cotonoun sopimukseen perustuvien rakenteiden ja 

toimintaperiaatteiden yhdistämistä yhteisen EU–Afrikka-strategian rakenteisiin ja 

periaatteisiin, ja että Karibian ja Tyynenmeren maita koskevia suhteita varten laaditaan 

asianmukaiset puitteet; katsoo, että aiempia saavutuksia ja epäonnistumisia olisi 

analysoitava perusteellisesti ennen kuin AKT:n ja EU:n suhteita koskevien 

institutionaalisten rakenteiden tulevaisuudesta tehdään päätöstä; 

4. katsoo, että AKT-kumppanuuden perustana olisi edelleen sovellettava yhteisiin etuihin 

ja arvoihin nojautuvaa vahvaa poliittista liittoutumista ja että samalla olisi tehostettava 

ja lisättävä yhteistyötä globaalien kysymysten alalla ja otettava käyttöön asianmukaisia 

mekanismeja, jotta voidaan reagoida entistä tehokkaammin nykyisiin globaaleihin 

haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, vesi-, energia- ja elintarviketurvaan, 

muuttoliikevirtoihin, terrorismiin, ääriliikkeisiin, kansainväliseen rikollisuuteen, 

luonnon monimuotoisuuteen sekä terveyttä ja taloutta koskeviin kysymyksiin; 

5. muistuttaa, että on erittäin tärkeää, että unionin ulkopolitiikka on johdonmukaista ja että 

sen sisä- ja ulkopolitiikan tavoitteet ovat johdonmukaisia etenkin kaupan, maatalouden, 

ympäristön, energian, turvallisuuden ja muuttoliikkeen aloilla; pitää edelleen tärkeänä, 

että AKT-ryhmän maat kokevat AKT-ryhmän maiden ja EU:n kumppanuuden täysin 

omakseen, ja katsoo, että uudelleenarvioinnin olisi luotava kumppanuudelle poliittista 

liikevoimaa enemmän kuin mitkään tekniset tai institutionaaliset mukautukset; 

6. korostaa, että AKT-maiden ja EU:n yhteistyötä olisi vauhditettava yhteisen edun 

mukaisilla aloilla, kuten turvallisuus ja konfliktinehkäisy, mukaan lukien nälän ja 
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ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentäminen, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate ja 

demokratia; korostaa tässä yhteydessä, että sen paremmin EU kuin AKT-maat eivät ole 

hyödyntäneet Cotonoun sopimuksen 8 ja 96 artiklan tarjoamia mahdollisuuksia 

poliittiseen vuoropuheluun; korostaa AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen 

yleiskokouksen roolia tässä yhteydessä; 

7. muistuttaa, että AKT-maiden ja EU:n kumppanuus perustuu ihmisoikeuksien, 

demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen, hyvään hallintoon sekä 

muihin Cotonoun sopimuksen 9 artiklassa tarkoitettuihin osatekijöihin; korostaa 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen tarvetta sekä nykyisen Cotonoun sopimuksen 

9 artiklan 2 kohdan ja siihen sisältyvän ja 96 artiklassa edelleen kehitetyn 

demokratialausekkeen merkitystä; muistuttaa, että kyseiset määräykset on pantava 

tarvittaessa täytäntöön täysimääräisesti; 

8. tähdentää, että olisi tehostettava Cotonoun sopimuksen eri mekanismeja, kuten 

poliittista vuoropuhelua, rahoitustukea, asianmukaisia toimenpiteitä ja kehitysyhteistyön 

keskeyttämistä, jotta voidaan edistää vaikuttavalla tavalla ihmisoikeuksien 

kunnioittamisen, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallinnon kohentamista 

ja erityisesti korruption torjuntaa; 

9. korostaa, kuinka tärkeää on, että uusi Cotonoun jälkeinen kumppanuus tuottaisi 

kummallekin osapuolelle hyötyä ja että se perustuisi EU:n ja Afrikan yhteisen kasvun ja 

yhteisen kehityksen periaatteisiin; katsoo, että kumppanuudella on edistettävä Afrikan 

mantereen teollistumista ja maatalouden kehittämistä ja kannustettava investoimaan 

innovoiviin politiikkoihin ja kestävään kehitykseen; 

10. tähdentää, että virallinen kehitysapu, sellaisena kuin se on määritetty YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa, ja kehityksen rahoittamista koskeva YK:n Addis Abeban 

toimintaohjelma ovat edelleen ratkaisevia AKT-maille, etenkin vähiten kehittyneille 

maille; edellyttää, että tämä kysymys integroidaan kokonaisuudessaan tuleviin AKT:n 

ja EU:n suhteisiin vuoden 2020 jälkeen; panee merkille EU:n sitoumuksen tarjota 

kehitysapua AKT-maille; pitää valitettavana, että monet unionin jäsenvaltiot eivät 

saavuttaneet vuonna 2015 tavoitetta 7 prosentin BKT-osuuden kohdentamisesta 

viralliseen kehitysapuun; kehottaa kaikkia kumppaneita noudattamaan täysin 

sitoumuksiaan; 

11. edellyttää, että kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 2030 sisällytetään AKT-maiden 

ja EU:n yhteistyöjärjestelmän uudelleentarkastelu erillisenä ja yleismaailmallisena 

kehitystavoitteiden kokonaisuutena, jota kaikkien on määrä soveltaa; katsoo, että AKT-

maiden ja EU:n yhteisen neuvoston olisi esitettävä konkreettisia suosituksia siitä, miten 

kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan AKT-maiden ja EU:n yhteistyössä; 

12. korostaa AKT-maiden näkökulmasta nykyisen Cotonoun sopimuksen 12 artiklaa, jonka 

ansiosta AKT-maat voivat käynnistää vuoropuhelun EU-politiikasta, joka saattaa 

vaikuttaa niiden kehitykseen; 

13. korostaa, että kumppanuussopimukset ovat maiden talouksien yleisen suorituskyvyn 

parantamisen kannalta tärkeitä AKT-maiden hallituksille; katsoo, että uuden 

kumppanuuden on perustuttava maiden tuotantokapasiteetin kehittämiseen, jossa 

noudatetaan selkeää kestävän kehityksen logiikkaa ja jossa ulkomaisia 
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valtionomistuksessa olevia yhtiöitä ei päästetä käyttämään luonnonvaroja laittomasti; 

katsoo, että on toteutettava entistä hyödyllisempiä alueellisia yhdentymisprosesseja ja 

hyödynnettävä tukevia rakenteita, kuten Afrikan unionia, täydennettävä perinteistä 

maataloutta paikallisväestöä hyödyttävillä tehokkailla maanviljely-, jakelu- ja 

markkinointimenetelmillä ja torjuttava sekä ulko- että kotimaista maananastusta; 

suosittelee harkitsemaan kansallisten luonnonvarojen ja julkisten palvelujen 

yksityistämistä; kehottaa EU:ta tässä yhteydessä edistämään asianomaisissa 

kumppanimaissa maanomistusoikeuksien vakiinnuttamista, mukaan lukien kiinteistöjen 

asianmukainen rekisteröinti ja omistusoikeus, jotta voidaan ehkäistä haavoittuvimmassa 

asemassa olevien ryhmien taloudellinen hyväksikäyttö; 

14. tähdentää taloussuhteiden roolia ja lisäarvoa, etenkin kun mukana on pk- ja 

perheyrityksiä kummaltakin puolelta; edellyttää erityisiä toimenpiteitä 

intensiivisempien vaihtojen edistämiseksi; 

15. kannattaa YK:n päätöstä luoda kattava oikeudellinen väline, jolla varmistetaan, että 

yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, ja jotta voidaan lopettaa työvoiman 

hyväksikäyttö, nykypäivän orjuus, laittomat pääomavirrat ja terrorismin ja aseellisten 

konfliktien rahoittaminen; kehottaa EU:ta ja AKT-kumppaneita vauhdittamaan 

yhteistyötä rahanpesun ja verovilpin torjumiseksi; 

16. tähdentää erityisesti, että tulevissa yhteistyösopimuksissa olisi oltava 

ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtääviä kestävän kehityksen strategioita, mukaan 

lukien vesivarojen kestävä hoitaminen ja kestävät maanviljelymenetelmät, jotta voidaan 

parantaa elintarvike- ja vesiturvaa ja varmistaa terveenä eläminen sekä poistaa nälkä ja 

köyhyys; katsoo, että uudelle yhteistyölle on loistavat näkymät ilmasto- ja 

energiapolitiikassa, merien luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa, mukaan lukien 

innovatiiviset toimenpiteet merten muovijätteen torjumiseksi, ja yhteisessä 

katastrofiavussa, joka järjestetään perustamalla tehokkaita hätäpalvelupisteitä;  

17. tähdentää, että eräiden AKT-maiden muuttoliikkeen perimmäisiin syihin on löydettävä 

yhteisiä ratkaisuja; katsoo, että tulevassa AKT-maiden ja EU:n kumppanuudessa olisi 

asetettava ensisijaiseksi strategiseksi tavoitteeksi tehokas monenvälinen järjestelmä, 

jolla hallitaan globaalisia muuttoliikevirtoja; 

18. korostaa, että tulevan kumppanuusjärjestelyn olisi mahdollistettava kattavan 

lähestymistavan soveltaminen rauhaan ja turvallisuuteen, mikä edellyttää riittävää 

suunnittelua ja koordinointia, jotta voidaan välttää nykyiset ja mahdolliset 

päällekkäisyydet EU:n jäsenvaltioiden ja AKT-maiden antamassa alueellisessa ja 

kansallisessa tuessa; 

19. katsoo, että rauhaa ja turvallisuutta koskevia määräyksiä olisi tiukennettava edelleen ja 

että tulevassa kumppanuudessa olisi huolehdittava tehokkaammasta yhteisestä 

toiminnasta konfliktien ehkäisemiseksi, mukaan lukien varhaisvaroitusjärjestelmä ja 

sovittelu, rauhanrakentaminen ja kansainvälisten turvallisuushaasteiden ratkaiseminen, 

jotta voidaan selvitä nykyisistä alueiden välisistä turvallisuusuhista, jotka kytkeytyvät 

terrorismiin ja väkivaltaiseen ääriliikehdintään, kaikenlaiseen salakuljetukseen, mukaan 

lukien ihmisten, aseiden ja huumeiden salakuljetus, sekä piratismiin ja jotka vaikuttavat 

sekä EU:n jäsenvaltioihin että AKT-maihin; 
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20. korostaa vakaan turvallisuusympäristön olevan ehdoton edellytys sille, että kestävän 

kehityksen tavoitteet saavutetaan; kannattaa siksi, että tulevassa AKT:n ja EU:n 

kumppanuudessa perustetaan turvallisuutta ja rauhaa koskeva rahoitusväline; 

21. edellyttää AKT:n ja EU:n kumppanuuden poliittisen ulottuvuuden lisäämistä etenkin 

siten, että toteutetaan yhteisiä toimia ja voimistetaan vaikutusvaltaa kansainvälisillä 

foorumeilla; katsoo, että AKT:n ja EU:n kumppanuudessa olisi mahdollisuuksien 

mukaan pyrittävä saamaan suuremmassa määrin mukaan muita globaaleja kumppaneita 

(kuten Afrikan unioni ja YK) sekä muita kansainvälisiä toimijoita ja pyrittävä 

tehostamaan koordinointia ja yhteistyötä ilman päällekkäistä työtä tai päällekkäisiä 

operaatioita, jotta voidaan selvitä sotien, sisäisten konfliktien, levottomuuden, 

haurauden ja siirtymävaiheen haasteista; 

22. kannustaa kumppaneita laajentamaan tukikelpoisten valtioiden ja instituutioiden 

järjestelmää myös AKT-maiden ryhmän ulkopuolelle edellyttäen, että asianomaiset 

maat täyttävät asetetut vaatimukset; korostaa, että AKT-maiden ja EU:n välistä 

vuoropuhelua koskevia rakenteita on tarkasteltava uudelleen ja tehostettava, jotta 

voidaan varmistaa kumppanien monimuotoisuus käytäessä instituutioiden välistä 

vuoropuhelua parlamentaarisella ja ylemmällä poliittisella tasolla; kehottaa AKT-maita 

tarkastelemaan kokemusten vaihtamista varten mahdollisuuksia jäsennellympään 

suhteeseen Aasian, Latinalaisen Amerikan, Lähi-idän ja Pohjois-Amerikan valtioiden 

kanssa; 

23.  korostaa AKT-maiden ja EU:n yhteisen parlamentaarisen yleiskokouksen merkitystä 

poliittisen vuoropuhelun edistämisessä ja AKT-maiden ja EU:n yhdenvertaisen 

kumppanuuden kehittämisessä. 
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