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POBUDE 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da je treba odnose med AKP in EU obnoviti na novi osnovi, kot partnerstvo, 

ki spodbuja strateške interese in skupne vrednote različnih partnerjev ter prispeva h 

krepitvi globalnega upravljanja in večstranskega reda, ki temelji na pravilih; poudarja, 

da bi moral biti cilj partnerstva uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja ZN, 

zadovoljevanje osnovnih potreb in spoštovanje človekovih pravic ter spodbujanje 

predvidljivosti in prevzemanja odgovornosti za strategije pri razvojnem sodelovanju; 

2. je prepričan, da bi bilo treba pri reviziji partnerstva med AKP in EU upoštevati vse večji 

pomen regionalizacije, da bi preprečili enostavno vsiljevanje političnega okvira Unije; 

poudarja, da je pomembno, da države iz skupine AKP kot skupina in kot regije v celoti 

sodelujejo pri tem postopku revizije; v zvezi s tem poudarja vlogo regionalnih 

organizacij, kot so Afriška unija in afriške regionalne gospodarske skupnosti; poziva, 

naj se partnerstvo AKP-EU močneje regionalizira in institucionalno diferencira, saj si tri 

partnerske regije – afriška, karibska in tihomorska – niso podobne; 

3. poudarja pomen odnosov z AKP, zlasti kar zadeva sosednjo afriško celino in obstoječe 

posebne odnose z Afriško unijo, ki bi jih bilo mogoče dodatno razviti; predlaga, da se 

pri prihodnjem sodelovanju proučijo najučinkovitejše strukture in mehanizmi, kar bi 

lahko pomenilo združevanje obstoječih struktur in politik iz Sporazuma iz Cotonuja s 

strukturami in politikami skupne strategije Afrika-EU, ter da se oblikuje ustrezen okvir 

za odnose s karibskimi in pacifiškimi državami; meni, da bi bilo treba pred sprejetjem 

kakršne koli odločitve o prihodnji institucionalni strukturi odnosov med AKP in EU 

podrobno analizirati pretekle dosežke in neuspehe obstoječega okvira; 

4. meni, da bi morala biti trdna politična zavezništva, ki temeljijo na skupnih interesih in 

skupnih vrednotah, še naprej temelj partnerstva z AKP, vendar bi bilo treba okrepiti 

nadaljnje sodelovanje v zvezi z globalnimi vprašanji in ustvariti ustrezne mehanizme za 

učinkovitejše spoprijemanje s današnjimi globalnimi izzivi, kot so podnebne 

spremembe ter oskrba z vodo, energetika, varnost hrane, migracijski tokovi, 

terorizmom, ekstremizem, mednarodni kriminal, biotska raznovrstnost, zdravje in 

finančna vprašanja; 

5. opozarja, da morajo biti zunanje politike Unije skladne, enako pa velja tudi za cilje 

notranjih in zunanjih politik, zlasti na področjih trgovine, kmetijstva, okolja, energetike, 

varnosti in migracij; dodaja, da je še vedno pomembno, da države iz skupine AKP 

prevzamejo popolno odgovornost za partnerstvo med AKP in EU, in da bi bilo treba pri 

reviziji tega partnerstva dati prednost novemu političnemu zagonu pred morebitnimi 

potrebnimi tehničnimi in institucionalnimi prilagoditvami; 

6. poudarja, da bi bilo treba sodelovanje med AKP in EU okrepiti na področjih skupnega 

interesa, kot so varnost, preprečevanje konfliktov, tudi v zvezi z zmanjšanjem lakote in 

posledic podnebnih sprememb, človekove pravice, pravna država in demokracija; v 

zvezi s tem ugotavlja, da niti EU niti države AKP niso v celoti izkoristile možnosti 

političnega dialoga iz členov 8 in 96 Sporazuma iz Cotonouja; glede tega poudarja 
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pomembno vlogo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU; 

7. opozarja, da so spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države, dobro 

upravljanje in drugi bistveni elementi iz člena 9 Sporazuma iz Cotonouja temelj 

partnerstva med EU in AKP; poudarja potrebo po spoštovanju človekovih pravic ter 

pomen drugega dela člena 9 sedanjega Sporazuma iz Cotonouja in klavzule o 

demokraciji, ki je tam določena in dodatno opredeljena v členu 96; opozarja, da je 

pomembno izvajati te določbe, kadar je to potrebno; 

8. poudarja, da bi bilo treba dodatno okrepiti različne mehanizme Sporazuma iz 

Cotonouja, kot so politični dialog, finančna podpora, ustrezni ukrepi in prekinitev 

razvojnega sodelovanja, da bi učinkovito prispevali k izboljšanju spoštovanja 

človekovih pravic, demokracije, pravne države in dobrega upravljanja, zlasti na 

področju boja proti korupciji; 

9. poudarja, da je pomembno, da bi bilo to novo partnerstvo po prenehanju veljavnosti 

Sporazuma iz Cotonouja koristno za vse ter da bi temeljilo na načelih skupne rasti in 

skupnega razvoja v EU in Afriki; meni, da mora to partnerstvo podpirati 

industrializacijo afriške celine in razvoj kmetijstva ter spodbujati naložbe v inovacijske 

politike in v trajnostni razvoj; 

10. poudarja, da je uradna razvojna pomoč, kot je opredeljena v ciljih trajnostnega razvoja 

ZN in v programu ZN iz Adis Abebe o financiranju razvoja, še vedno bistvena za 

države AKP, zlasti za najmanj razvite države; vztraja, da je treba to vprašanje v celoti 

vključiti v prihodnje odnose med AKP in EU po letu 2020; je seznanjen z zavezo 

Evropske unije glede dodeljevanja razvojne pomoči državam AKP; obžaluje, da številne 

države članice EU leta 2015 niso dosegle cilja, po katerem bi za uradno razvojno pomoč 

namenile 7 % svojega bruto nacionalnega dohodka (BND); poziva vse partnerje, naj v 

celoti spoštujejo svoje obveznosti; 

11. poziva, naj se agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 vključi v revizijo okvira 

sodelovanja med AKP in EU kot enoten in univerzalen sklop razvojnih ciljev, ki veljajo 

za vse; meni, da bi moral skupni svet AKP-EU podati konkretna priporočila za izvajanje 

ciljev trajnostnega razvoja v okviru sodelovanja med AKP in EU; 

12. poudarja pomen člena 12 veljavnega Sporazuma iz Cotonouja za države AKP, saj 

državam AKP omogoča, da začnejo dialog o politikah EU, ki bi lahko vplivale na 

njihov razvoj; 

13. poudarja pomen partnerskih sporazumov za vlade držav AKP z vidika izboljšanja 

splošne uspešnosti njihovih gospodarstev; meni, da bo moralo novo partnerstvo temeljiti 

na razvoju proizvodnih zmogljivosti držav v okviru jasne logike trajnostnega razvoja in 

brez nezakonitega izkoriščanja naravnih virov s strani tujih podjetij v državni lasti, 

dokončanju najkoristnejših procesov regionalnega povezovanja ob izkoriščanju 

obstoječih podpornih struktur, kot je Afriška unija, dopolnjevanju tradicionalnega 

kmetijstva z učinkovitimi metodami izkoriščanja, distribucije in trženja v kmetijstvu v 

korist prebivalstva in na boju proti prilaščanju zemljišč s strani tujih in domačih sil; 

predlaga, da se prouči privatizacija nacionalnih naravnih virov in javnih storitev; v zvezi 

s tem poziva EU, naj spodbuja konsolidacijo zemljiških lastniških pravic v teh 

partnerskih državah, vključno z ustrezno registracijo in podeljevanjem pravic do 
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premoženja, da bi preprečila ekonomsko izkoriščanje najranljivejših skupin; 

14. poudarja vlogo in dodano vrednost gospodarskih odnosov, zlasti ko vključujejo MSP in 

družinska podjetja na obeh straneh; poziva k sprejetju posebnih ukrepov za povečanje 

menjave; 

15. podpira odločitev ZN o uvedbi celovitega pravnega instrumenta, s katerim se 

zagotavlja, da gospodarske družbe spoštujejo človekove pravice in se tako odpravijo 

izkoriščanje delovne sile, sodobno suženjstvo, nezakoniti finančni tokovi ter 

financiranje terorizma in oboroženih spopadov; poziva EU in države partnerice AKP, 

naj okrepijo sodelovanje v boju proti pranju denarja in davčnim utajam; 

16. poudarja zlasti, da morajo prihodnji sporazumi o sodelovanju vključevati strategije 

trajnostnega razvoja za boj proti podnebnim spremembam, vključno z dobrim 

gospodarjenjem z vodo in trajnostnimi kmetijskimi praksami, da bi se povečali 

zanesljiva preskrba s hrano in oskrba z vodo in s tem zagotovila zdravo življenje ter 

konec lakote in revščine; meni, da vprašanja v zvezi s podnebno in energetsko politiko, 

ohranjanjem morske biotske raznolikosti, vključno z inovativnimi ukrepi v boju proti 

plastičnim odpadkom v morjih, ter skupno pomočjo pri nesrečah z izgradnjo učinkovitih 

točk za izredne razmere nudijo velike priložnosti za novo sodelovanje;  

17. poudarja, da je treba skupaj poiskati rešitve za odpravljanje temeljnih vzrokov migracije 

v nekaterih državah AKP; meni, da bi moralo zagotavljanje učinkovitega večstranskega 

okvira za upravljanje globalnih migracijskih tokov postati strateška prednostna naloga 

prihodnjega partnerstva med AKP in EU; 

18. poudarja, da bi moral prihodnji okvir partnerstva omogočati celovit pristop k miru in 

varnosti ter da bi bilo treba v zvezi s tem vzpostaviti zadostno načrtovanje in 

usklajevanje, da bi se preprečila obstoječa in morebitna podvajanja med regionalno in 

nacionalno podporo, ki jo zagotavljajo države članice EU in države AKP; 

19. meni, da bi bilo treba dodatno okrepiti določbe o miru in varnosti ter da bi moralo 

prihodnje partnerstvo zagotoviti učinkovitejše skupne ukrepe za preprečevanje 

konfliktov, vključno z zgodnjim opozarjanjem in mediacijo, izgradnjo miru in 

obravnavanjem mednarodnih varnostnih izzivov, da bi se soočili s trenutnimi 

medregionalnimi varnostnimi grožnjami, povezanimi s terorizmom in nasilnim 

ekstremizmom, vsemi oblikami nezakonite trgovine, vključno s trgovino z ljudmi, 

orožjem in drogami, ter piratstvom, ki vplivajo na EU in države AKP; 

20. poudarja, da je stabilno varnostno okolje osnovni pogoj za doseganje ciljev trajnostnega 

razvoja; zato podpira vzpostavitev finančnega instrumenta za varnost in mir v okviru 

prihodnjega partnerstva med AKP in EU; 

21. poziva, naj se okrepi politična razsežnost partnerstva med AKP in EU, zlasti z 

namenom izvajanja skupnih ukrepov in večjega vpliva v mednarodnih forumih; meni, 

da bi si moralo partnerstvo med AKP in EU prizadevati za večje sodelovanje z drugimi 

partnerji na globalni ravni (kot sta Afriška unija in ZN) in drugimi mednarodnimi 

silami, kjer je to mogoče, ter za boljše usklajevanje in sodelovanje – brez podvajanja 

dela ali misij – pri spoprijemanju z izzivi vojn, notranjih konfliktov, negotovosti, 

nestabilnosti in tranzicije; 
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22. spodbuja partnerje, naj razširijo okvir upravičenih držav in institucij onkraj skupine 

držav AKP, če te države izpolnjujejo postavljene zahteve; izpostavlja potrebo po 

pregledu in oživitvi struktur dialoga AKP-EU, da se zagotovi pluralnost partnerjev v 

institucionalnih dialogih na parlamentarni in višji politični ravni; poziva države AKP, 

naj proučijo možnosti za bolj strukturiran odnos z državami Azije, Latinske Amerike, 

Bližnjega vzhoda in Severne Amerike za izmenjavo izkušenj; 

23.  poudarja pomen skupne parlamentarne skupščine AKP-EU pri spodbujanju političnega 

dialoga in pri razvoju enakopravnega partnerstva med državami AKP in EU. 
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