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AKT-valtiot ovat jo pitkään olleet etuuskohteluun oikeutettuja Euroopan unionin 
kumppaneita. Lissabonin sopimuksen voimaantulo on aiheuttanut monia muutoksia 
AKT-maiden ja EU:n välisen kumppanuuden tulevaisuuteen.

Näillä muutoksilla on ensinnäkin vaikutuksia unionin toimielinrakenteeseen ja ne 
saattavat vaikuttaa poliittiseen vuoropuheluun (1); lisäksi edellytetään Euroopan 
parlamentin uusien toimivaltuuksien oikeanlaista ymmärtämistä ja yhteisen 
parlamentaarisen edustajakokouksen roolin uudelleentarkastelua kestävän ja 
tasapainoisen kumppanuuden luomiseksi (2).  

Toimielimet ja poliittinen vuoropuhelu

AKT-maita koskevan nimenomaisen viittauksen poistaminen Lissabonin 
sopimuksesta tarjoaa kummakin osapuolelle haasteen niiden yhteisten etujen 
määrittämiseksi uudelleen tavalla, jolla vuodesta 1975 voimassa olleen 
kumppanuuden arvoa voitaisiin vahvistaa. 

Tämä merkitsee tarvetta EU:n ja AKT:n suhteiden institutionaaliseen 
uudelleenjärjestelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, toisin sanoen 
Lissabonin sopimuksen uusia avoimia säännöksiä ja kumppanuussäännöksiä on 
hyödynnettävä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää uusia maailmanlaajuisia haasteita. 

Lissabonin sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ulkoisten toimien 
koordinoinnin parantamisesta. Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan Catherine Ashtonin johtama Euroopan ulkosuhdehallinto on järjestetty 
maantieteellisesti kolmen ilmansuunnan – Afrikan, Amerikan ja Aasian – ympärille. 
Tämä uudelleenjärjestely on tarkasti ottaen AKT-maiden ja EU:n muiden kumppanien 
välisten suhteiden tasapainottamistavoitteen soveltamista. 

EU:n ja AKT:n suhteet pohjautuvat näin ollen kokonaisuuteen, joka ulottuu 
kehityksestä ja konfliktien ennaltaehkäisystä aina turvallisuuteen, vakauteen ja 
ihmisoikeuksien puolustamiseen asti. Mutta nyt siis nousee esiin kysymys 
kehityspolitiikalle varatusta alueesta Euroopan unionin ulkopolitiikan 
kokonaispuitteissa. Jotkut puhuvat kehitysyhteistyön marginalisoitumisriskistä ja 
mahdollisesta välineellistymisestä. Euroopan unionin uusi ulkopolitiikka voi olla 
tehokasta ainoastaan, jos siinä yhdistetään nokkelasti kaikki sen käytössä olevat 
välineet. Niin kauan, kuin köyhyyden kitkeminen säilyy ensisijaisena globaalina 
tavoitteena Euroopan unionin esityslistalla, kehitysyhteistyöllä on yhtä paljon painoa 
kuin muilla politiikan aloilla eikä sitä siirretä toissijaisten tavoitteiden joukkoon. 

Näin ollen on tärkeää, että kehitysyhteistyöstä vastaava Euroopan komission 
pääosasto antaa käyttöön riittävät voimavarat ja keinot toimiensa kunnollista 
täytäntöönpanoa varten. Tämä on tärkeää erityisesti sen vuoksi, että se pystyisi 
riittävästi vaikuttamaan kutakin maata ja varojen myöntämistä koskevaan lopulliseen 
suunnitteluun. Euroopan ulkosuhdehallinnon on syytä harkita kehityspolitiikan 
asettamista painopistealueeksi ulkosuhteissaan.
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Institutionaalinen uudelleenjärjestely merkitsee myös EU:n edustustojen aseman 
uudelleentarkastelua. On tärkeää määritellä hyvin näiden edustustojen toimivalta, 
myöntää niille riittävät resurssit ja henkilöstö ja koordinoida Brysselistä annettavia 
ohjeita siten, että edustustot eivät kuormitu liikaa ja että ne voivat keskittyä kaikilta 
osin uusiin toimivaltuuksiinsa. 

Euroopan unionin toimielinrakenteen lisäksi myös AKT-ryhmän on tarkasteltava 
uudelleen toimintaansa ja järjestelmäänsä. AKT-ryhmä on useaan otteeseen esittänyt 
ole v a n s a  huolissaan Lissabonin sopimuksen voimaantuloon liittyvistä 
institutionaalisista muutoksista. Sen pitäisi sen sijaan nähdä, että näissä muutoksissa 
piilee mahdollisuus sen ja Euroopan unionin välisten suhteiden mukauttamiseen. 
Ainoastaan ottamalla huomioon yhteisen vastuunsa AKT ja EU voivat todellisuudessa 
mukauttaa suhteensa uuteen todellisuuteen ja muuntaa antajan ja edunsaajan roolista 
muodostuvan suhteen aidoksi kumppanuussuhteeksi.

Kyse on myös yhteisen edun mukaisten alojen määrittämisestä uudelleen. Poliittista 
vuoropuhelua, joka tällä hetkellä kärsii hitaudesta, voidaan elvyttää ainoastaan 
määrittämällä uusia yhteisiä näkymiä. Esimerkiksi energia-alalla olisi tilaisuus luoda 
uusia synergioita maanosien välillä, sillä Eurooppa on hyvin riippuvainen energiasta 
ja Afrikka voisi hyötyä investoinneista uusiutuvan energian tuotantoon. Samoin 
ilmastonmuutos merkitsee merkittävää yhteistä etua. Myös muuttovirtoja koskevia 
kysymyksiä olisi tarkasteltava syvällisesti, jotta voitaisiin muodostaa kahden 
hyötyvän osapuolen lähestymistapa siten, että molemmat osapuolet saavat tasa-
arvoista etua työntekijöiden, tutkijoiden, opiskelijoiden ja liikemiesten liikkuvuudesta.  

Tämä yhteisten etujen ulottuvuuden rakentaminen liittyy tiiviisti tarpeeseen seurata ja 
valvoa politiikan ja toimielinten kehitystä, jotta voitaisiin mukauttaa ajallaan 
kumppanin määrittämät painopisteet. Mitä enemmän AKT-kumppanit tuntevat 
muutosten panoksia, sitä paremmin ne pystyvät ylläpitämään Euroopan unionin 
avainkumppanuusasemaansa. On siis tärkeää, että ne muodostavat tiiviiden suhteiden 
puitteet korkean edustajan, hänen ulkosuhdehallintonsa ja edustustojen johtajien 
kanssa. 

Poliittisen vuoropuhelun elvyttäminen tapahtuu myös siten, että AKT-maat avautuvat 
kohti muita nousevia maita (Intia, Brasilia, Kiina…). AKT-ryhmän on jatkettava 
yhdentymistään ja vahvistettava suhteitaan muihin kumppaneihin. Kyse on myös siitä, 
että varmistetaan yhtenäisyys suurten ongelmien välillä siten, kuin niitä on puolustettu 
suurissa kansainvälisissä huippukokouksissa, ja niiden todellinen soveltaminen 
nousevien maiden kanssa solmittavien sopimusten tekemisen yhteydessä. Euroopan 
unionin myöntämän kehitysavun ehdollisuusperiaate (jota ei ole muilla kumppaneilla) 
on hahmoteltava väestöjen elinehtojen pysyvän ja jatkuvan parannuksen vakuutena. 

Euroopan parlamentti ja yhteinen parlamentaarinen edustajakokous

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä 40 uutta alaa kuuluu tavanomaiseen 
lainsäätämisjärjestykseen. Vastedes parlamentti antaa säädöksiä yhdenvertaisesti 
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neuvoston kanssa kaikista näistä uusista EU:n politiikan aloista, mikä laajentaa 
huomattavan paljon parlamentin toimivaltuuksia. 

Politiikan alojen yhteisöllistäminen laajentaa myös AKT-ryhmän mahdollisuuksien 
kenttää. Cotonoun sopimuksen 12 artiklassa säädetään, että "jos yhteisö aikoo 
toimivaltaansa käyttäessään toteuttaa toimenpiteen, jolla voi olla vaikutusta AKT-
valtioiden tämän sopimuksen tavoitteisiin liittyviin etuihin, se tiedottaa näille 
valtioille aikeistaan riittävän ajoissa. – – AKT-valtiot voivat lisäksi toimittaa 
huolenaiheensa mahdollisimman pian kirjallisina yhteisölle ja tehdä ehdotuksia 
muutoksiksi, joilla huolenaiheisiin olisi vastattava."1

On selvää, että AKT-maiden kannattaa hyödyntää tätä artiklaa laajasti, jotta ne 
hyötyisivät kaikilta osin tästä mahdollisuudesta vaikuttaa unionin politiikkaan aloilla, 
joilla on vaikutusta niiden kehitykseen. Tällä on keskeinen rooli kumppanuuden 
vahvistamisessa, yhteisten painopisteiden määrittämisessä, ja tämän avulla voitaisiin 
luoda ajan kuluessa uusia mahdollisuuksia. 

Samoin kysymys Euroopan kehitysrahaston mahdollisesta budjetoinnista – sen 
seurauksena, että AKT-maita koskeva nimenomainen viittaus on poistettu Lissabonin 
sopimuksesta – vahvistaa selvästi Euroopan parlamentin toimivaltuuksia asiassa, jota 
koskeva sopimus on välttämätön talousarvion hyväksymisen kannalta.

Esimerkiksi kaupan alalla parlamentista tulee määräävä toimija neuvoteltaessa 
kaupallisista sopimuksista: parlamentin hyväksyntä tarvitaan neuvoteltujen 
sopimusten hyväksymiseksi, ja parlamentti voi vetää takaisin suostumuksensa 
sellaisen sopimuksen tekemisen seurauksena, joka olisi sen etujen vastainen. Tässä 
mielessä AKT-kumppaneiden olisi sidottava vahvemmat suhteet tämän toimielimen 
jäseniin, jotta ne voisivat paremmin puolustaa asemiaan ja etujaan. 

Mutta juuri tässä yhteydessä yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen roolista 
tulee merkityksellinen. Yhteinen parlamentaarinen edustajakokous olisi näin ollen 
nähtävä vaihdon foorumina kahden osapuolen parlamentin jäsenten välillä, jotta 
voitaisiin tarkastella AKT:n ja EU:n suhteisiin liittyviä muutoksia ja kehitystä 
koskevaa keskustelua. Tästä syystä olisi aiheellista harkita vakavasti 
neuvotteluvaiheessa olevista sopimuksista käytävien keskustelujen lisäämistä 
yhteisten parlamentaarisen edustajakokousten esityslistalle.

Lopuksi on tärkeää, että AKT:n ja EU:n kumppanit tarttuvat tilaisuuteen toimielimissä 
käynnissä olevan myllerryksen aikana ja tuovat esille intressinsä ja siis vahvistavat 
kumppanuuttaan. Kumppanitoimijoiden välisen vuoropuhelun olisi oltava 
avoimempaa ja suorapuheisempaa, jotta hankalimpiin ja arkaluonteisimpiin 
kysymyksiin löydettäisiin ratkaisuja, jotka ovat kaikkien etujen mukaisia. 

                                               
1 (2010/648/EU) "Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on 
korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja se käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan 
yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Sopimuksen tekstissä olevat 
viittaukset "Euroopan yhteisöön" on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi "Euroopan unioniin". 


