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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa EU:n ja Afrikan poliittisten ja taloudellisten sekä turvallisuuteen liittyvien 

suhteiden yhä kasvavaa merkitystä aikana, jolloin molemmat käyvät läpi syvällisiä 

muutoksia, ja toteaa, että yhteinen EU–Afrikka-strategia on osaltaan vaikuttanut 

vahvemman kumppanuuden rakentamiseen kymmenen viime vuoden aikana; tähdentää, 

että näiden saavutusten pohjalta on pyrittävä luomaan Afrikan kanssa tasavertainen, 

kestävä ja molemmille osapuolille edullinen suhde yhteisen vastuun ja vastuunoton 

hengessä kunnioittaen samalla kuitenkin Afrikan maiden itsenäisyyttä ja 

itsemääräämisoikeutta; pitää tästä syystä myönteisenä Afrikan valtioiden ja EU:n 

aktiivista osallistumista ja sitoutumista hiljattain järjestetyissä kansainvälisissä 

foorumeissa, kuten Pariisin sopimuksesta YK:n vuoden 2015 

ilmastonmuutoskonferenssissa (COP 21) käydyissä neuvotteluissa; 

2. korostaa, että EU kokonaisuudessaan on nykyisin Afrikan tärkein ulkomainen sijoittaja, 

kauppakumppani, rahoituslähde ja kumppani kehitystyön ja humanitaarisen avun alalla 

sekä keskeinen turvallisuuden takaaja mantereella; odottaa Afrikan unionin ja EU:n 

tulevan huippukokouksen antavan uutta pontta ja uusia ideoita, joiden avulla strategiaa 

voidaan mukauttaa nopeasti muuttuvaan ympäristöön, ottaen huomioon Afrikassa 

tapahtuvan kehityksen ratkaisevan merkityksen EU:lle ja sen strategisille eduille; 

3. korostaa, että tarvitaan EU:n ja Afrikan välistä vahvempaa ja poliittisempaa 

kumppanuutta, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja etuihin, jotta pystytään edistämään 

rauhaa, käsittelemään maailmanlaajuisia ongelmia, kuten ilmastonmuutosta, 

puutteellista elintarviketurvaa, vedensaantia, ympäristön pilaantumista, luonnonvarojen 

kestämätöntä käyttöä, väestönkasvua, suurkaupunkien kaupungistumista, 

nuorisotyöttömyyttä, rankaisemattomuutta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamista, terrorismia, radikalisoitumista ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä 

muuttovirtoja oikeusvaltioon, sosiaaliseen markkinatalouteen, hyvään hallintotapaan ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvien yhteisten periaatteiden pohjalta sekä 

edistämään sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä vahvan YK:n puitteissa; 

4. suhtautuu myönteisesti siihen, että Afrikan unionin ja EU:n tulevassa 

huippukokouksessa kiinnitetään runsaasti huomiota nuorisoon, sillä aihe on keskeinen 

Afrikan ja EU:n välisissä suhteissa kummankin mantereen väestörakenteen dynamiikan 

vuoksi; toteaa, että ennusteiden mukaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on luotava 

18 miljoonaa uutta työpaikkaa joka vuosi vuoteen 2035 mennessä, jotta voidaan ottaa 

vastaan työmarkkinoille tulevat uudet työntekijät ja välttyä siten sosiaaliseen vakauteen 

kohdistuvilta vakavilta seurauksilta; korostaa, että työpaikkojen luominen ja 

talouskehitys on asetettava koko yhteiskunnassa yleisemmin etusijalle ja hyödynnettävä 

yksityissektoria Afrikan mantereella; 

5. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen käynnistää afrikkalaiselle nuorisolle 

suunnattu ohjelma Erasmus+-ohjelman soveltamisalaa laajentamalla sekä EU:n 

ammatillista koulutusta koskeva väline, jotta kohdemaita autetaan kuromaan umpeen 

kuilu työmarkkinoiden tarpeiden ja mahdollisuuksien sekä tutkinnon suorittaneiden 

pätevyyden välillä, samalla kun edistetään haavoittuvien ryhmien osallisuutta; 
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6. kehottaa tukemaan enemmän laadukkaan koulutuksen tarjoamista kaikilla tasoilla 

varsinkin tytöille toteuttamalla tätä varten parempia kahdenvälisiä ohjelmia ja 

tarjoamaan jatkuvaa tukea maailmanlaajuisille aloitteille, kuten maailmanlaajuiselle 

koulutuskumppanuudelle; korostaa, että on tärkeää investoida tuntuvammin kouluihin, 

yliopistoihin ja tutkimukseen, edistää liikkuvuuskumppanuuksia, torjua 

aivovuotoilmiötä, tukea Erasmus+-ohjelman tyyppisiä ohjelmia sekä yhdenmukaistaa 

korkea-asteen koulutusta rajat ylittävien ohjelmien ja tutkintojen tunnustamisen avulla; 

7. muistuttaa, että EU:n turvallisuusedut eivät ole koskaan aiemmin olleet yhtä sidoksissa 

Afrikkaan; kehottaa EU:ta antamaan enemmän tukea afrikkalaisille kumppaneille ja 

alueellisille järjestöille rauhan, turvallisuuden ja konfliktinehkäisyn aloilla käyttämällä 

myös erityisiä välineitä, kuten yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan (YTPP) 

operaatioita, eurooppalaisten sotilaiden ja poliisien osallistumista YK:n operaatioihin, 

EU:n toimenpiteitä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 täytäntöön 

panemiseksi sekä Afrikan rauhanrahastoa, jotta voidaan tukea ja auttaa tarvittavalla 

tavalla jihadistien terrorismin maailmanlaajuista torjuntaa ja edistää rauhaa ja 

turvallisuutta terrorismin koetteleman väestön hyväksi; korostaa tärkeää roolia, joka 

aiemmilla ja tämänhetkisillä YTPP:n operaatioilla on ollut muun muassa 

merirosvouksen torjunnassa, valmiuksien kehittämisessä, meriturvallisuuden 

lujittamisessa ja rajavalvonnassa avustamisessa Afrikassa; kehottaa Euroopan 

ulkosuhdehallintoa (EUH) ja neuvostoa varmistamaan, että YTPP:n operaatioita 

voidaan edelleen tehokkaasti jatkaa Afrikassa; 

8. korostaa, että on tärkeää edistää turvallisuutta ja vakautta auttamalla EU:n kumppaneita 

rakentamaan kestävämmät valtiot ja yhteiskunnat, esimerkiksi kehittämällä valmiuksia 

ja uudistamalla turvallisuusalaa, painottaen erityisesti alan hyvää hallintotapaa, 

parlamentaarista valvontaa ja vastuuvelvollisuutta sekä toimien tehostamista 

aseistariisunnan alalla, entisten taistelijoiden demobilisoinnissa ja uudelleen 

yhteiskuntaan sopeuttamisessa; 

9. kehottaa EU:ta antamaan jatkuvaa tukea Afrikan unionin (AU) ja asianomaisten 

alueellisten järjestöjen yhä ennakoivammalle lähestymistavalle Afrikan rauhan ja 

turvallisuuden arkkitehtuurin (APSA) täysimääräiseen toimintavalmiuteen; kehottaa 

EU:ta maksamaan alkurahoitusosuuden Afrikan unionin rauhanrahastolle sovitteluun ja 

diplomatiaan liittyviä toimia varten; 

10. korostaa olevan tarpeen ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet ja 

kehitystavoitteet hauraiden valtioiden erityisongelmien käsittelemiseksi ja kestävämpien 

valtioiden ja yhteiskuntien edistämiseksi esimerkiksi kehittämällä elintarviketurvaa 

parantavia valmiuksia erityisesti pienimuotoisen viljelyn alalla, ilmastonmuutokseen 

sopeutumisella, luomalla enemmän ja parempia työpaikkoja varsinkin nuorille, 

vahvistamalla naisten asemaa ja tukemalla koulutusta; 

11. korostaa, että päättäväisempi puuttuminen Afrikan hallinnollisiin haasteisiin on 

ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan rakentaa oikeudenmukaisempia, vakaampia ja 

turvallisempia yhteiskuntia, ja kehottaa puuttumaan Afrikan monien sosioekonomisten 

ongelmien ja poliittisten konfliktien syynä olevaan valtion kaappausilmiöön, jota 

leimaavat oligarkkien harjoittama valvonta ja valtion hallinnollisten tahojen riistävät 

käytännöt; 
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12. korostaa, että yhteisten etujen tavoittelun ja turvallisuusalan yhteistyön on oltava 

kaikilta osin sopusoinnussa kansainvälisen lainsäädännön, EU:n perusarvojen sekä 

niiden tavoitteiden kanssa, jotka koskevat demokratian tukemista ja hyvää hallintotapaa 

sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistämistä; katsoo, että näihin 

tavoitteisiin olisi pyrittävä mahdollisimman pitkälti yhteistyössä muiden keskeisten 

Afrikassa vaikuttavien taloudellisten ja poliittisten toimijoiden, kuten Kiinan ja Intian, 

kanssa ja että niiden olisi sitouduttava johdonmukaisesti näihin tavoitteisiin; 

13. korostaa, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen on pysyvä osa EU:n 

toimintaa kolmansien maiden kanssa; kehottaa EU:ta vahvistamaan tukeaan 

demokratialle, ihmisoikeuksien edistämiselle, oikeusvaltioperiaatteelle, 

tiedotusvälineiden vapaudelle sekä vastuulliselle, avoimelle ja reaktiiviselle hallinnolle, 

jotka ovat välttämättömiä edellytyksiä sille, että voidaan varmistaa vakaan ja 

osallistavan poliittisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen ympäristön toteutuminen 

Afrikassa; kehottaa EU:ta tehostamaan tukeaan Afrikan omille ihmisoikeusvälineille, 

kuten Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnalle ja Afrikan 

ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien tuomioistuimelle; 

14. kehottaa soveltamaan Cotonoun kumppanuussopimuksen puitteissa käytävään 

poliittiseen vuoropuheluun strategisempaa, käytännöllisempää ja kattavampaa 

jäsenneltyä lähestymistapaa, osallistamaan laajemmin kansalaisyhteiskunnan ja 

painottamaan enemmän ihmiseltä ihmiselle -ulottuvuutta; painottaa sopimuksen 

8 artiklan mukaisen poliittisen vuoropuhelun merkitystä sekä sitä, että ihmisoikeuksien, 

demokraattisten periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on sisällytetty 

sopimuksen olennaiseksi osaksi 9 artiklaan ja asianmukaisia toimenpiteitä koskeva 

lauseke 96 artiklaan; kehottaa komissiota käsittelemään Cotonoun jälkeisestä 

sopimuksesta käytävissä neuvotteluissa ihmisoikeusvuoropuheluja jäsennellymmin ja 

strategisemmin ja perustamaan EU:n assosiaatiosopimusten mukaisten komiteoiden 

esimerkin mukaisesti pysyviä parlamenttien välisiä komiteoita, joiden tehtävänä on 

valvoa olennaisia osia koskevien lausekkeiden täytäntöönpanoa, jotta voidaan edetä 

hätätilanteisiin vastaavaa lähestymistapaa pidemmälle ja aloittaa entistä kattavampi ja 

järjestelmällisempi vuoropuhelu; 

15. painottaa, että on edistettävä vuoropuhelua, tietojenvaihtoa ja yhteistyötä joillakin 

aloilla, kuten julkisessa varainhoidossa ja oikeudenmukaisissa ja tehokkaissa 

verotusjärjestelmissä, korruption torjunnassa, avoimessa ja vastuullisessa 

julkishallinnossa, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten osallistumisessa 

päätöksentekoprosesseihin sekä luonnonvarojen kestävässä hoidossa; 

16. katsoo, että tehokas Afrikan ja EU:n kumppanuus on välttämätön, jotta voidaan vastata 

terrorismin, ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen torjunnan haasteisiin; muistuttaa, että 

laiton ase-, huume- ja ihmiskauppa on usein ääriryhmien ja terroristijärjestöjen tärkein 

tulolähde alueella; korostaa Da’eshin ja Boko Haramin kaltaisten terroristiryhmien 

tuhoisia vaikutuksia paikallisiin väestöryhmiin ja pitkän aikavälin talouskehitykseen; 

korostaa sen vuoksi, että turvallisuusalan pitkän aikavälin yhteistyötä on tehostettava ja 

koulutus- ja kuntoutusohjelmiin tehtäviä investointeja on lisättävä; painottaa, että hyvin 

toimiva demokratia edistää vakautta ja on tehokas tapa torjua terrorismia; 

17. korostaa tarvetta torjua radikalisoitumisen perimmäisiä syitä, kuten sosiaalista 
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syrjäytymistä, köyhyyttä ja koulutuksen puutetta, ja käydä afrikkalaisten kumppanien 

kanssa kohdennettuja vuoropuheluja turvallisuudesta ja terrorismin torjunnasta, jotta 

niiden kanssa voidaan yhdessä käsitellä ruohonjuuritason ongelmia, jotka voivat johtaa 

radikalisoitumiseen ja terroritekoihin; korostaa, että on tärkeää parantaa uskontojen 

välistä vuoropuhelua, tukea aloitteita, joilla edistetään nuorten integroitumista 

yhteiskuntaan, torjua terroristien propagandaa ottaen huomioon myös internetin ja 

sosiaalisen median roolin radikalisoitumisessa, torjua terrorismin rahoitusta ja vahvistaa 

oikeudellista yhteistyötä; 

18. painottaa, että Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) uudelleentarkastelu tarjoaa 

tilaisuuden tehostaa naapuruuspolitiikan ja muihin Afrikan valtioihin suuntautuvan 

politiikan koordinointia laajentamalla yhteistyön puitteita; kehottaa siksi luomaan 

aihekohtaisia osioita, jotta EU:n, eteläisen naapurialueen kumppanivaltioiden ja muiden 

Afrikan valtioiden välistä yhteistyötä voidaan tehostaa turvallisuuden, energian ja 

muuttoliikkeen kaltaisiin alueellisiin ongelmiin liittyvissä asioissa; 

19. muistuttaa sellaisten EU:n ulkoisten toimintapolitiikkojen tehokkaan täytäntöönpanon 

tärkeydestä, joilla voidaan puuttua muuttoliikkeen todellisiin perimmäisiin syihin ja 

torjua paremmin ihmiskauppaa harjoittavia rikollisjärjestöjä; kehottaa lisäämään 

yhteisiä ponnisteluja Vallettan toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi 

oikeudenmukaisen ja aidon kumppanuuden pohjalta sellaisten kolmansien maiden 

kanssa, jotka ovat muuttajien lähtö- ja kauttakulkumaita; muistuttaa, että uudessa 

kumppanuuskehyksessä tarvitaan tasapainoista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ja 

korostaa tässä yhteydessä parlamentin harjoittaman demokraattisen valvonnan 

merkitystä; korostaa, ettei uudesta kolmansien maiden kanssa toteutettavasta 

kumppanuuskehyksestä pidä tulla muuttoliikettä koskevan EU:n toiminnan ainoa pilari 

ja että sen olisi ulotuttava kapea-alaista rajavalvontaan keskittymistä pidemmälle ja 

sisällettävä esimerkiksi oikeudenmukaisemmat kauppasuhteet, ilmastonmuutoksen ja 

Afrikasta peräisin olevien laittomien varainsiirtojen torjunta, turvallisten ja laillisten 

muuttoväylien perustaminen sekä sellaisten aloitteiden laatiminen, joilla 

rahanlähetysten siirrosta tehdään helpompaa ja edullisempaa; 

20. muistuttaa, että muuttoliikkeen perussyitä ovat muiden muassa konfliktit, heikko 

hallinto, hallinnon epävakaus, ihmisoikeusloukkaukset, korruptio, oikeusvaltion 

puuttuminen, rankaisemattomuus, epätasa-arvo, työttömyys tai alityöllisyys, 

elinkeinojen ja luonnonvarojen puute sekä ilmastonmuutos; 

21. katsoo, että Afrikalla ja Euroopalla on yhteisiä etuja ja yhteinen vastuu 

muuttoliikeasioissa ja että muuttoliikekriisi edellyttää maailmanlaajuisia ratkaisuja, 

jotka perustuvat yhteisvastuullisuuteen, vastuunjakoon, muuttajien oikeuksien 

kunnioittamiseen, palauttamiskiellon periaatteeseen sekä siihen, että valtiot täyttävät 

velvollisuutensa hallita ja säännellä asianmukaisesti muuttovirtoja alueellaan, ottaa 

omat kansalaisensa takaisin ja taata heille täydet perustuslailliset oikeudet, jos he eivät 

onnistu saamaan laillista oleskelulupaa ulkomailla; 

22. painottaa, että vahva yhteistyö Afrikan maiden ja EU:n ja erityisesti Välimeren pohjois- 

ja etelärannalla sijaitsevien maiden välillä on avainasemassa ihmiskaupan ja muuttajien 

salakuljetuksen torjunnassa; kannattaa, että tätä varten pannaan täytäntöön kattavat 

poliittiset ja oikeudelliset puitteet, jotka perustuvat kansainvälisen järjestäytyneen 
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rikollisuuden vastaiseen YK:n yleissopimukseen ja sen pöytäkirjoihin; 

23. panee merkille, että jäsenvaltioiden Afrikka-hätärahastoon maksamat rahoitusosuudet 

ovat edelleen vaatimattomia; odottaa Euroopan ulkoisen investointiohjelman (EIP) 

pystyvän täyttämään sitoumukset, joiden mukaan sen avulla toteutetaan investointeja 

Afrikassa, tuetaan osallistavaa ja kestävää kehitystä ja edistetään työpaikkojen luomista 

sekä autetaan näin puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin; 

24. panee erittäin huolestuneena merkille valtion keskusviranomaisten puuttumisen tietyissä 

osissa Afrikan mannerta, erityisesti rajavalvonnan alalla, ja muistuttaa siitä, miten tämä 

vaikuttaa kielteisesti terrorismin ja huumekaupan torjuntaan; korostaa sen vuoksi, että 

yhteistyötä on lisättävä rajavalvonnan ja muuttoliikepolitiikan aloilla; 

25. toteaa, että alueellinen, alueiden välinen ja mantereenlaajuinen yhdentyminen on 

tärkeää ja sisältää merkittävää potentiaalia ja muutosvoimaa Afrikan kasvulle ja 

kehitykselle, ja katsoo, että on vältettävä rakentamasta uusia kaupan, liikkuvuuden tai 

turvallisuusyhteistyön esteitä; katsoo, että koko Afrikan mantereen kattava Afrikan 

unioni on erittäin myönteinen askel kohti yleisafrikkalaista yhdentymistä, ja suhtautuu 

myönteisesti siihen, että Afrikan ja EU:n huippukokous nimitetään uudelleen Afrikan 

unionin ja EU:n huippukokoukseksi;  

26. katsoo, että EU:n on autettava lujittamaan Afrikan sisäistä kauppaa ja kestäviä 

investointeja – mahdollisuuksien mukaan paikallisessa valuutassa – sekä hankkeiden ja 

ohjelmien alueiden välistä, mantereenlaajuista ja maailmanlaajuista ulottuvuutta aloilla, 

jotka vaihtelevat kestävästä maataloudesta ja ympäristönsuojelusta korkea-asteen 

koulutukseen, tieto- ja viestintätekniikkaan, tutkimukseen sekä aineellisiin 

infrastruktuuriverkostoihin; 

27. katsoo, että Etelä-, Länsi- tai Itä-Afrikassa toteutettavien alueellisten 

yhdentymishankkeiden kaltaisia hankkeita on tuettava niin, että samalla täydennetään ja 

vahvistetaan yleisafrikkalaisia yhdentymisprosesseja Afrikan unionin puitteissa; toteaa, 

että EU:n olisi myös ylläpidettävä strategisia kahdenvälisiä yhteyksiä, jotka perustuvat 

ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen, keskeisten Afrikan 

valtioiden kanssa, sillä ne ovat yhdentymishankkeiden johtajia ja mahdollistajia; 

korostaa lisäksi, että Välimeren unionia on elvytettävä, sillä se on yhteisen 

turvallisuuden ja Pohjois-Afrikan vaurauden toteuttamisen väline; 

28. toteaa parlamenttien välisen yhteistyön olevan tärkeää ja kannustaa afrikkalaisia 

kumppaneita jatkamaan toimia, joilla kahdenvälisellä, alueellisella ja kansainvälisellä 

tasolla tapahtuvasta parlamenttien välisestä yhteistyöstä tehdään poliittinen painopiste; 

korostaa parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja alueellisten 

edustuselinten rakentavaa roolia Afrikan ja EU:n kumppanuuden edistämisessä, 

yhteisten etujen ajamisessa sekä tasavertaisten osapuolten välisessä aidossa 

vuoropuhelussa, ja ehdottaa, että afrikkalaisten parlamenttien kanssa tehtäisiin 

tiiviimpää yhteistyötä, jotta niitä voidaan vahvistaa niiden keskeisessä demokraattisessa 

roolissa; 

29. muistuttaa, että vastuullisilla investoinneilla ja vastuullisella kaupalla, kansainväliset 

terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset täyttävällä vastuullisella 

yksityissektorilla ja suotuisalla liiketoimintaympäristöllä on tärkeä rooli pitkäaikaisen 
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talouskehityksen luomisessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 

kansainvälisten kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä näiden vaatimusten 

noudattamatta jättämisen tai sellaisten tapausten ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja 

estämiseksi, joissa eurooppalaiset yhtiöt aiheuttavat ihmisoikeusloukkauksia tai 

myötävaikuttavat niihin loukaten heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten 

vähemmistöjen, alkuperäiskansojen, naisten ja lasten, oikeuksia; kehottaa EU:n ja 

Afrikan unionin jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti YK:n ihmisoikeusneuvostossa 

käytäviin neuvotteluihin monikansallisia yhtiöitä ja ihmisoikeuksia koskevasta 

sopimusluonnoksesta ja työskentelemään onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi; 

30. kehottaa lisäämään EU:n tukea Afrikalle velan vähentämiseen ja velanhoitokykyyn 

liittyvissä asioissa ja korostaa, että on laadittava kansainvälistä lainsäädäntöä ja 

perustettava velkoja käsitteleviä tarkastuskomiteoita kohtuuttomia velkatapauksia 

varten; kehottaa jäsenvaltioita panemaan tehokkaasti täytäntöön YK:n ulkomaista 

velkaa ja ihmisoikeuksia koskevat perusperiaatteet sekä YK:n kauppa- ja 

kehityskonferenssin (UNCTAD) vastuuntuntoisen lainanannon ja lainanoton periaatteet 

ja tekemään niistä oikeudellisesti sitovia; 

31. painottaa liikenneinfrastruktuurien tuomaa lisäarvoa, sillä ne edistävät taloutta ja EU:n 

ja Afrikan välistä kauppaa; korostaa satama-alueiden, satamien ja lentokenttien 

strategista merkitystä; 

32. toteaa, että Afrikka kärsii mittavasta energiavajeesta, sillä 645 miljoonalla ihmisellä ei 

ole käytettävissään kohtuuhintaista sähköä; katsoo, että uusiutuvaan energiaan, 

miniverkkoihin ja kantaverkon ulkopuolisiin järjestelmiin perustuvat kestävät ratkaisut 

olisi asetettava etusijalle, ja kehottaa EU:ta auttamaan afrikkalaisia kumppaneitaan 

vastaamaan tämän prosessin taloudellisiin, teknisiin ja poliittisiin haasteisiin; toteaa, että 

energia-alan hallintoa on parannettava ja uusiutuvaan energiaan maan sisällä tai yli 

rajojen tehtäviä julkisia ja yksityisiä investointeja on edistettävä kaikilla tasoilla, ja 

katsoo, että uusi ulkoinen investointiohjelma voisi olla tässä suhteessa erinomainen 

tilaisuus; kehottaa EU:ta jatkamaan tukeaan Afrikan uusiutuvaa energiaa koskevalle 

aloitteelle ja pitää myönteisenä komission ehdotusta käynnistää uusi ilmastonmuutosta 

ja kestävää energiaa koskeva EU:n ja Afrikan tutkimus- ja innovointikumppanuus; 

33. painottaa sellaisten pienimuotoisten kehityshankkeiden merkitystä, jotka vaikuttavat 

suoraan ihmisten elämään; kehottaa komissiota jatkamaan niiden tukemista; 

34. kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen konfliktialueiden mineraaleista 

annetun asetuksen (asetus (EU) 2017/821)1 liitännäistoimenpiteistä asiaa koskevan 

yhteisen tiedonannon (JOIN(2014)0008) linjausten mukaisesti; 

35. toteaa tehokkaiden sosiaalisen suojelun järjestelmien olevan tärkeitä ihmisten 

turvallisuuden, konfliktien ehkäisemisen sekä pitkittyneiden konfliktien ja 

pakkosiirtojen vaikutusten lieventämisen kannalta; panee merkille väkivaltaisten 

konfliktien ja pakkosiirtojen suhteettomat vaikutukset naisiin ja lapsiin; 

36. korostaa naisten keskeistä merkitystä kehitykselle ja katsoo, että naisten osallistuminen 

                                                 
1 EUVL L 130, 19.5.2017, s. 1. 
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hallintoon on ehdoton edellytys sosioekonomiselle kehitykselle, sosiaaliselle 

yhteenkuuluvuudelle ja tasavertaiselle demokraattiselle hallinnolle; kehottaa 

toteuttamaan myönteisiä toimenpiteitä, joilla edistetään naisten yhdenvertaista 

osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja myös päätöksentekoon kaikilla tasoilla; 

kehottaa samalla Afrikan maita edistämään ja tukemaan naisten laajempaa 

osallistumista työmarkkinoille sekä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sukupuolisyrjinnän estämiseksi työpaikoilla; 

37. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota naisten ja tyttöjen seksuaali- ja 

lisääntymisterveyteen liittyviin oikeuksiin ulkoisissa kehitysohjelmissaan; 

38. kehottaa EUH:ta ottamaan jatkossakin esille HLBTI-ihmisiin liittyvät kysymykset 

ihmisoikeuksia käsittelevässä ja poliittisessa vuoropuhelussa Afrikan maiden kanssa ja 

tukemaan HLBTI-ihmisten oikeuksien puolustajia asianmukaisilla välineillä; 

39. muistuttaa tukevansa kansainvälisen rikostuomioistuimen ja EU:n sitoutumista 

täysimääräiseen yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvan vakavan 

rikollisuuden torjunnassa; kehottaa EU:ta pysymään avoimena sellaiselle rakentavalle 

keskustelulle, jossa käsitellään aiheita Rooman perussäännön mukaisesti, ja auttamaan 

edelleen konflikteista toipuvia Afrikan maita torjumaan rankaisemattomuutta ja 

varmistamaan syyllisten saattamisen vastuuseen kansainvälisistä rikoksista; 

40. korostaa, että tuleva Afrikan unionin ja EU:n huippukokous tarjoaa tilaisuuden 

painottaa EU:n ja Afrikan suhteisiin liittyviä EU:n painopisteitä Cotonoun prosessin 

jälkeen; 

41. katsoo, että Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueet ovat hyvin erilaisia ja että niillä 

on erityisiä etuja ja haasteita, joita on vaikea sovittaa yhteen kokonaisvaltaisen 

Cotonoun rakenteen avulla; katsoo sen vuoksi, että Afrikan kanssa tehtävän tulevan 

yhteistyön olisi perustuttava olemassa oleviin alueellisiin ja paikallisiin järjestöihin, 

erityisesti Afrikan unioniin. 

  



 

PE606.203v02-00 10/11 AD\1132776FI.docx 

FI 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 30.8.2017    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

54 

7 

5 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus 

Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi 

Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, 

Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis 

Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 

Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara 

Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David 

McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, 

Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz 

Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, 

Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles 

Tannock, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders 

Primdahl Vistisen, Boris Zala 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis 

Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław 

Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec 

 
  



 

AD\1132776FI.docx 11/11 PE606.203v02-00 

 FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

54 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo 

Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans 

ECR Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl 

Vistisen 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

PPE Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, 

Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David 

McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, 

Dubravka Šuica 

S&D Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, 

Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris 

Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz 

Zemke 

Verts/ALE Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil 

Valero 

 

7 - 

EFDD James Carver 

GUE/NGL Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu 

NI Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke 

 

5 0 

ECR Marek Jurek, Mirosław Piotrowski 

ENF Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser 

GUE/NGL Sofia Sakorafa 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 


