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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevat kysymykset, turvallisuushaasteet sekä 

järjestäytyneen ja rajatylittävän rikollisuuden torjuminen yhdistävät Afrikkaa ja EU:ta; 

katsoo, että näitä ongelmia on käsiteltävä yhdessä ja käytännönläheisesti; 

1. korostaa, että kun EU–Afrikka-strategia on pantu täytäntöön, siinä olisi käsiteltävä kaikkia 

muuttoliikkeeseen, kansainväliseen suojeluun ja pakkosiirtoon liittyviä kysymyksiä siten, 

että keskitytään solidaarisuuden, kumppanuuden ja jaetun vastuun periaatteisiin sekä 

ihmisoikeuksia koskevaan keskinäiseen vastuuvelvollisuuteen; 

2. panee merkille, että Afrikassa riehuviin konflikteihin liittyvä turvattomuuden ilmapiiri 

vaikeuttaa hyvää hallintoa ja luo ympäristön, joka ei edistä kasvua, työllisyyttä, 

investointeja ja kehitystä; korostaa, että demokraattiset ja avoimet valtiorakenteet, 

oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvo ja hyvä 

hallinto ovat olennaisia osatekijöitä Afrikan maiden kehityksen kannalta; pitää Afrikkaa 

keskeisenä kansainvälisenä kumppanina ja katsoo, että EU:n olisi tehostettava 

yhteistyötään ja poliittista vuoropuheluaan tämän mantereen kanssa sekä lisättävä 

afrikkalaisten kumppaniensa vaikutusmahdollisuuksia keskinäisen luottamuksen avulla; 

korostaa, että EU:n kehitysrahoituksen ja -avun olisi edistettävä Afrikan maiden kestävää 

kehitystä ja hyvää hallintoa; katsoo, että EU:n ja Afrikan välille tarvitaan vahvempaa ja 

poliittisempaa kumppanuutta sekä erityinen rahoituskehys näiden kysymysten 

ratkaisemiseksi; 

3. painottaa, että EU–Afrikka-strategiassa on voitava ottaa huomioon Afrikan valtioiden 

huomattava monimuotoisuus ja siksi sitä on mukautettava kunkin kumppanimaan 

erityisolosuhteisiin; 

4. panee merkille, että Afrikan maiden välillä on kehityseroja; kehottaa EU:ta tukemaan 

strategisia kumppaneita ja johtavia maita, jotka voivat vaikuttaa poliittisesti, taloudellisesti 

ja yhteiskunnallisesti siten, että Afrikkaan syntyy kasvulle ja kehitykselle suotuisa 

ilmapiiri, erityisesti kahdenvälisten sopimusten ja alueellisten strategioiden avulla, jolloin 

mahdollistetaan Afrikan ja Euroopan välisen muuttoliikkeen syiden poistaminen; 

5. katsoo, että vaikka EU:n ja Afrikan kumppanuuden on oltava keskeinen elementti 

kehitysapupolitiikassamme ja Afrikassa toteutetuissa toimissa, Afrikan maat ja niiden 

johtajat ovat edelleen ensisijaisesti vastuussa mantereensa tulevaisuudesta; katsoo siksi, 

että EU:n on tuettava Afrikan johtajien toimia, joilla edistetään vakautta ja hyvinvointia 

Afrikassa, sekä yhteistyötä, joka perustuu rauhaa, turvallisuutta ja hyvää hallintoa 

koskeviin yhteisiin etuihimme; 

6. korostaa, että muuttoliike ja liikkuvuus Afrikan sisällä sekä Afrikan ja EU:n välillä ovat 

hyödyllisiä kummallekin mantereelle ja että muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskeva 

kokonaisvaltainen lähestymistapa on erittäin tärkeä kestävän kehityksen vauhdittamisen, 

demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien edistämisen 

kannalta; kehottaa komissiota kehittämään uusia liikkuvuutta ja muuttoliikettä koskevia 
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kumppanuuksia Afrikan kumppanimaiden kanssa; 

7. on tietoinen, että vuoteen 2050 mennessä Afrikan väestön ennustetaan kasvavan 

2,4 miljardiin henkeen, joista valtaosa on nuoria1; pitää myönteisenä, että Afrikka–EU-

kumppanuudessa nuoret halutaan asettaa painopisteeksi; kannustaa EU:ta jatkossakin 

määrittämään ja tukemaan nuoria koskevia aloitteita, joilla edistetään demokratiaa, 

oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, sekä tehostamaan yhteistyötään Afrikan maiden 

kanssa lapsisotilaiden värväämisen, naisten sukupuolielinten silpomisen, 

pakkoavioliitojen ja muiden lapsen oikeuksien loukkausten torjumiseksi; muistuttaa, että 

yksi kymmenestä muuttavasta opiskelijasta maailmassa on afrikkalainen, ja heistä puolet 

tulee Eurooppaan; painottaa, että on tärkeää korostaa tiedonvaihdon merkitystä, jotta 

kaikissa tapauksissa estetään aivovuoto Afrikasta; 

8. kehottaa erityisesti panemaan täytäntöön tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, 

vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä 

varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun 

edellytyksistä annetun direktiivin (EU) 2016/801 siten, että se hyödyttää afrikkalaisia 

opiskelijoita; 

9. toteaa, että väkivaltaiset konfliktit, vaino, eriarvoisuus, ihmisoikeusloukkaukset, 

terrorismi, sortohallinnot, luonnonkatastrofit, ilmastonmuutos ja krooninen köyhyys ovat 

johtaneet viime vuosina väestön liikkumiseen ja Eurooppaan kohdistuvan muuttoliikkeen 

kasvuun; muistuttaa, että Afrikassa kansainvälinen muuttoliike koskee alle 35 miljoonaa 

ihmistä ja että yli 85 prosenttia muuttoliikkeestä tapahtuu Afrikan sisällä; korostaa, että 

pakolaisilla ja siirtolaisilla on samat yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja perusvapaudet; 

10. muistuttaa, että kehitysmaat ottavat vastaan suurimman osan pakolaisista ja muuttajista ja 

että väestön liikehdintä tapahtuu pääasiassa näiden maiden sisällä ja niiden välillä; 

korostaa, että kyseisten maiden avustusjärjestelmät joutuvat niin mittavien haasteiden 

eteen, että yhä suuremman siirtymään joutuneen väestön suojelu saattaa vaarantua 

vakavasti; 

11. tuo erityisesti esille väkivallan ja vainon ihmisiä kohtaan heidän rotunsa, etnisen 

taustansa, uskontonsa tai vakaumuksensa, seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuoli-

identiteettinsä tai sukupuoliominaisuuksiensa takia ja katsoo, että tällaisella väkivallalla ja 

vainolla rikotaan kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja perusvapauksia, hidastetaan 

kehitystä ja aiheutetaan laajamittaista pakolaisten ja muuttajien liikkumista; 

12. katsoo, että terrorismi on maailmanlaajuinen uhka alueelliselle rauhalle ja vakaudelle sekä 

kestävälle kehitykselle ja sisäiselle turvallisuudelle ja että kansallisten hallitusten, 

alueellisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja EU:n virastojen on torjuttava sitä 

koordinoidulla tavalla; muistuttaa, että järjestäytyneellä rikollisuudella, rahanpesulla, 

huumeiden ja villieläinten salakuljetuksella sekä merirosvouksella on kiistaton vaikutus 

Afrikan maihin; kehottaa tiivistämään yhteistyötä EU–Afrikka-strategian puitteissa, jotta 

voidaan estää rankaisematta jääminen, edistää oikeusvaltioperiaatetta sekä poliisin ja 

oikeuslaitoksen valmiuksien laajentamista tiedonvaihdon ja parhaiden käytäntöjen 

vaihdon helpottamiseksi, ja jotta voidaan ennalta ehkäistä, estää ja torjua terrorismin ja 

järjestäytyneen rikollisuuden rahoittamista ja edistää syytteeseen asettamista; katsoo, että 

                                                 
1 YK, World population prospects, 2015. 
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terrorismin vastaiseen strategiaan olisi kuuluttava toimia, joilla ennalta ehkäistään 

väkivaltaiseen ääriliikehdintään johtavaa radikalisoitumista Afrikassa ja Euroopassa, 

erityisesti nuorten keskuudessa; 

13. kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevalla 

EU:n ja Afrikan vuoropuhelulla olisi helpotettava ihmisten, eikä pelkästään 

ammattitaitoisten ihmisten, vapaata liikkuvuutta Afrikassa sekä Afrikan ja EU:n välillä 

käyttäen perustana hyvin hallinnoitua oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa, johon 

kuuluu turvallisten ja laillisten maahanmuuttoväylien vahvistaminen; kehottaa EU:ta ja 

jäsenvaltioita helpottamaan perheiden yhdistämistä; 

14. kehottaa jälleen vahvistamaan laillisia väyliä kansainvälistä suojelua tarvitseville 

henkilöille; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan uudelleensijoituspaikkoja suurelle määrälle 

pakolaisia ottaen huomioon Afrikan maiden vastaanottamien pakolaisten kokonaismäärän; 

kehottaa tässä yhteydessä perustamaan EU:n uudelleensijoittamiskehyksen, jossa 

jäsenvaltiot voivat nopeasti ryhtyä toimenpiteisiin ja joka kannustaa EU:ta ja 

jäsenvaltioita omaksumaan keskeisen ja esimerkillisen aseman uudelleensijoittamisessa 

maailmanlaajuisesti; muistuttaa, että jäsenvaltioiden on asetettava saataville kaikki 

tarvittavat välineet ja suunniteltava uusien ja turvallisten reittien avaamista 

turvapaikanhakijoille ja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille lähtö- tai 

kauttakulkumaissa sijaitsevissa EU-maiden edustustoissa ja konsulaateissa; 

15. kehottaa lisäksi EU:ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä ja avustamaan sellaisia 

Afrikan valtioita, joissa pakolaiset liikkuvat ja joissa on pitkään jatkuneita kriisejä, jotta 

parannetaan kyseisten valtioiden turvapaikkakapasiteettia ja suojelujärjestelmiä; 

muistuttaa, että kaikessa muuttoliike- ja turvapaikkayhteistyössä on pyrittävä edistämään 

perusoikeuksia koskevia periaatteita, jotka ohjaavat EU:n muuttoliike- ja 

turvapaikkapolitiikkaa; 

16. muistuttaa, että on tärkeää antaa potentiaalisille muuttajille mahdollisimman paljon tietoa 

laittomiin muuttoreitteihin liittyvistä vaaroista sekä muuttajien mahdollisuuksista 

työllistyä ja saada koulutusta EU:ssa; 

17. muistuttaa, että vuoteen 2018 mennessä on määrä laatia YK:n johdolla kaksi globaalia 

sopimusta, joista toinen koskee maahanmuuttoa ja toinen pakolaisia, sillä YK:n 

yleiskokous hyväksyi 19. syyskuuta 2016 New Yorkin julkilausuman pakolaisista ja 

muuttajista, ja että Afrikan ja EU:n välistä vuoropuhelua olisi tehostettava etukäteen, jotta 

voidaan mahdollisuuksien mukaan määritellä yhteiset prioriteetit; 

18. korostaa, että palauttamiset voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun kukin yksittäinen 

tapaus on arvioitu kunnioittaen täysin asianomaisten oikeuksia, ja että kaikki muuttajien 

käännyttämisyritykset ovat EU:n ja kansainvälisen oikeuden vastaisia; katsoo, että 

muuttajien palauttamiset olisi toteutettava turvallisesti, että vapaaehtoiset paluut olisi 

asetettava etusijalle pakkotoimin tapahtuvien palauttamisien sijaan ja että muuttajien 

uudelleenkotouttamisesta olisi huolehdittava järjestelmällisesti; 

19. kehottaa tekemään ihmiskaupan ja muuttajien salakuljetuksen torjunnassa Afrikan maiden 

kanssa vaikuttavaa, tehostettua ja järjestelmällistä yhteistyötä, joka kattaa myös vahvan ja 

aidon uudelleensijoittamispolitiikan sekä talousrikostutkinnan; kehottaa EU:ta ja Afrikan 

maita tehostamaan yhteistyötään ja ponnistelujaan Afrikan ja Euroopan välisen 
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ihmiskaupan ja -salakuljetuksen lopettamiseksi; 

20. on tietoinen kaikkialle maailmaan levittäytyneiden afrikkalaisyhteisöjen strategisesta 

potentiaalista sekä rahalähetysten että muiden kuin taloudellisten arvojen kannalta, kun 

kyseessä ovat valmiudet rakentaa ja edistää rauhaa, demokratiaa, hyvää hallintoa ja 

sosiaalista vakautta; muistuttaa, että on tärkeää pitää yhteyttä näihin muuttajayhteisöihin 

ja ottaa ne mukaan kehityshankkeisiin, jotta varmistetaan, että ne edistävät 

kehityspolitiikan vaikuttavuutta; 

21. palauttaa mieliin, että Afrikan johtajat ovat sitoutuneet parantamaan kasvua, kehitystä, 

hyvinvointia ja hyvää hallintoa Afrikan mantereella vuoteen 2063 mennessä; kehottaa 

EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan kehitysmaita siten, että ne voivat toteuttaa pitkän 

aikavälin politiikkoja, joissa kunnioitetaan liikkumisen vapautta, koulutusta, 

terveydenhoitoa ja työllisyyttä koskevia oikeuksia; korostaa, että EU:n ja sen 

jäsenvaltioiden olisi erityisesti tuettava vähiten kehittyneitä maita niiden toimissa 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jotta vältetään köyhyyden kärjistyminen näissä maissa; 

22. suosittelee lisätoimenpiteitä, joilla inhimillistä ja kestävää muuttoliikkeen hallinnointia 

koskeva Vallettan toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön Välimeren molemmin puolin; 

muistuttaa sellaisten aloitteiden merkityksestä, joilla lisätään muuttoliikekysymyksiä 

koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä, kuten Rabatin prosessi ja Khartumin prosessi; 

23. kehottaa tehostamaan parlamentaarista valvontaa, joka koskee kolmansien maiden kanssa 

sovittuja toimintamenettelyjä sekä asiaankuuluvien EU:n virastojen ulkoista 

yhteistyötoimintaa. 
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