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Kiinan politiikka ja sen vaikutukset Afrikkaan 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. huhtikuuta 2008 Kiinan politiikasta ja sen 
vaikutuksista Afrikkaan (2007/2255(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EU:n ja Kiinan poliittisen vuoropuhelun, joka aloitettiin virallisesti 
vuonna 1994, kun haluttiin tunnustaa Kiinan tuleva maailmanlaajuinen vaikutusvalta ja 
sen mukanaan tuomat erityisen laajakantoiset kansainväliset velvollisuudet,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "A Long 
Term Policy for China-Europe Relations" (KOM(1995)0279) ja 12. kesäkuuta 1997 
annetun parlamentin päätöslauselman komission tiedonannosta Kiinan ja Euroopan 
suhteiden politiikasta pitkällä ajalla1,

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2000 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) 
vuosituhatjulistuksen,

– ottaa huomioon Kiinan ja Afrikan yhteistyöfoorumin (FOCAC) antaman Pekingin 
julistuksen ja kyseisen yhteistyöfoorumin lokakuussa 2000 laatiman Kiinan ja Afrikan 
taloudellista ja sosiaalista kehitysyhteistyötä koskevan ohjelman,

– ottaa huomioon Kairon julistuksen (2000), jonka Afrikan yhtenäisyysjärjestö (OAU) ja 
EU laativat Afrikan ja EU:n huippukokouksessa,

– ottaa huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) raportin "The 
DAC Guidelines; Strategies for Sustainable Development; Guidance for Development 
Cooperation" vuodelta 2001,

– ottaa huomioon Afrikan unionin (AU) perustamisasiakirjan, joka hyväksyttiin 
11. heinäkuuta 2000 ja joka tuli voimaan 26. toukokuuta 2001, ja Afrikan johtajien 
lokakuussa 2001 laatiman asiakirjan "Uusi kumppanuus Afrikan kehittämiseksi" 
(NEPAD), joka julistettiin AU:n ohjelmaksi sen ensimmäisessä huippukokouksessa,

– ottaa huomioon Kiinan toimintapoliittiset asiakirjat EU:sta (2003)2 ja Afrikan 
politiikasta (2006)3,

– ottaa huomioon komission toimintaa käsittelevän asiakirjan "Kypsyvä kumppanuus –
yhteiset edut ja haasteet EU:n ja Kiinan suhteissa" (KOM(2003)0533), jonka 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi 13. lokakuuta 2003, 
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– ottaa huomioon EU:n ja Kiinan strategisen kumppanuuden, joka käynnistettiin 
vuonna 2003,

– ottaa huomioon FOCACin toimintasuunnitelman, joka julkaistiin Addis Abebassa 
joulukuussa 2003,

– ottaa huomioon AU:n komission strategiasuunnitelman vuosiksi 2004–2007, joka 
hyväksyttiin Afrikan valtioiden ja hallitusten päämiesten kolmannessa 
huippukokouksessa Addis Abebassa Etiopiassa 7. heinäkuuta 2004,

– ottaa huomioon avun tuloksellisuutta koskevan Pariisin julistuksen, jonka monet 
Euroopan ja Afrikan maat sekä Kiina hyväksyivät 2. maaliskuuta 2005 avun 
tuloksellisuutta koskevan korkean tason foorumin jälkeen,

– ottaa huomioon Gleneaglesin sitoumukset, jotka G8-maat hyväksyivät 
8. heinäkuuta 2005 Gleneaglesissa, 

– ottaa huomioon 19. joulukuuta 2005 hyväksytyt Eurooppa-neuvoston päätelmät "EU ja 
Afrikka: kohti strategista kumppanuutta",

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 kokoontuneen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden 
neuvoston hyväksymät päätelmät, joissa ilmaistaan EU:n tuki YK:n puitteissa tehtävälle 
kansainväliselle asekauppasopimukselle, jossa määrättäisiin tavanomaisten aseiden 
maailmanlaajuiselle kaupalle sitovat yhteiset normit1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "EU ja 
Kiina: kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa" (KOM(2006)0631) ja siihen liittyvän 
komission valmisteluasiakirjan "Kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa – Toimintamalli 
EU:n ja Kiinan kauppaa ja investointeja varten: Kilpailu ja kumppanuus" 
(KOM(2006)0632),

– ottaa huomioon Suomessa syyskuussa 2006 pidetyn EU:n ja Kiinan välisen 
yhdeksännen huippukokouksen ja sen yhteisen päätösjulistuksen,

– ottaa huomioon yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 11. joulukuuta 2006 
antamat päätelmät Kiinasta,

– ottaa huomioon YK:n peruskirjan ja YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1674 (2006) siviilien suojelusta aseellisissa selkkauksissa,

– ottaa huomioon pienaseiden ja kevyiden aseiden kaikenlaisen laittoman kaupan 
ehkäisemiseen, torjumiseen ja hävittämiseen tähtäävän YK:n toimintaohjelman2,

– ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteisen julkilausuman Euroopan 
unionin kehityspolitiikasta: "Eurooppalainen konsensus"1 (2006),
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– ottaa huomioon 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kiinan 
suhteista2,

– ottaa huomioon EU:n ja Afrikan strategisen kumppanuuden ja EU:n ja Afrikan yhteisen 
strategian ja toimintasuunnitelman (2007) ja EU:n ja Afrikan kauppaa ja alueellista 
yhdentymistä sekä tiedettä, tietoyhteiskuntaa ja avaruutta koskevat kumppanuudet,

– ottaa huomioon uuden EU:n ja Afrikan infrastruktuurikumppanuuden (2007), jossa 
otetaan huomioon tarve investoida infrastruktuuriyhteyksiin (liikenne, energia, vesi sekä 
tieto- ja viestintätekniikka) kestävän kehityksen edistämiseksi,

– ottaa huomioon EU:n ja Afrikan yritysfoorumin lausunnon EU:n ja Afrikan toisessa 
huippukokouksessa (2007),

– ottaa huomioon vuosituhannen kehitystavoitteita koskevan YK:n 
väliarviointiraportin vuodelta 2007, jossa todetaan, että Saharan eteläpuolinen Afrikka 
ei ole saavuttamassa yhtäkään vuosituhannen kehitystavoitteista ja että nykyisellä 
vauhdilla köyhyyttä lievittävät toimet Afrikassa olisi kaksinkertaistettava, jotta 
vuosituhannen kehitystavoitteisiin kuuluva äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten 
määrän vähentäminen puoleen saavutettaisiin vuoteen 2015 mennessä,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Kairosta 
Lissaboniin – EU:n ja Afrikan strateginen kumppanuus" (KOM(2007)0357) sekä 
komission ja neuvoston pääsihteeristön yhteisen asiakirjan "Lissabonin jälkeen: EU:n ja 
Afrikan strategisen kumppanuuden käytännön toteutus" (SEC(2007)856),

– ottaa huomioon EU:n Kiinaa koskevan maakohtaisen strategia-asiakirjan (2007–2013)
ja monivuotisen maaohjelman 2007–20103, jonka määrärahoista EU jakaa 
128 miljoonaa euroa kehitysyhteistyötukea Kiinalle,

– ottaa huomioon Kiinan ja EU:n 10. huippukokouksen yhteisen julkilausuman, joka 
hyväksyttiin Pekingissä 28. marraskuuta 2007,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön (A6-0080/2008),

A. katsoo, että Kiinan kaltaiset nopeasti kehittyvät maat voivat toimillaan edistää 
merkittävästi Afrikan kestävää kehitystä tai vaikuttaa siihen,

B. katsoo, että Afrikan valtiot ovat päävastuussa ulkomaalaisten, ulkomaisten järjestöjen ja 
hallitusten poliittisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristöön kohdistuvasta 
vaikutuksesta alueillaan,
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3 http://ec.europa.eu/external_relations/china/csp/index.htm.



C. ottaa huomioon, että sekä EU että Kiina ovat sitoutuneet rauhan, turvallisuuden ja 
kestävän kehityksen edistämiseen Afrikassa,

D. ottaa huomioon, että EU on Afrikan suurin avunantaja ja kauppakumppani; ottaa 
huomioon, että Kiina on ilmoittanut lisäävänsä taloudellista yhteistyötä ja 
avustussitoumuksia, ja on mahdollista, että siitä tulee Afrikan suurin kauppakumppani 
vuoteen 2010 mennessä,

E. katsoo, että Afrikan kestävää kehitystä koskevassa strategiassa on varmistettava, että 
Afrikan ulkopuolisten toimijoiden mukanaolo ei heikennä kehitystä; pitää tästä syystä 
myönteisenä Afrikan strategisia kumppanuuksia nopeasti kasvavien talouksien kanssa 
käsittelevän AU:n työryhmän perustamista,

F. suhtautuu myönteisesti Afrikan kanssa käytävää vuoropuhelua lujittaviin aloitteisiin, 
kuten Kiinan ja Afrikan sekä EU:n ja Afrikan huippukokouksiin, FOCACiin, EU:n ja 
Afrikan kumppanuuteen, Afrikkaa varten tarkoitettuihin EU:n rauhanrahastoon, 
energiarahastoon ja vesirahastoon sekä EU:n ja Afrikan infrastruktuurikumppanuuteen, 
Cotonoun sopimuksen1 yhteydessä käytäviin vuoropuheluihin ja kaikkiin muihin 
vuoropuheluihin, joita käydään EU:n tai Kiinan ja afrikkalaisten järjestöjen välillä,

G. panee merkille, että marraskuussa 2006 järjestettiin FOCACin kolmas huippukokous 
Pekingissä ja että kokouksessa hyväksyttiin julkilausuma, jossa ilmoitettiin 
uudentyyppisen strategisen kumppanuuden perustamisesta Kiinan ja Afrikan välille; 
katsoo, että tällä yhteistyöllä kohdataan taloudellisen globalisaation haaste ja edistetään 
yleistä kehitystä mutta että monet sellaiset Afrikan valtiot, jotka ovat tunnustaneet 
Taiwanin, on jätetty yhteistyön ulkopuolelle;

H. katsoo, että YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä Kiinalla on erityinen vastuu edistää 
rauhaa ja turvallisuutta; toteaa, että EU suhtautuu myönteisesti lupauksiin, joita Kiina on 
tehnyt monenvälisissä yhteyksissä, joista voidaan mainita esimerkkeinä YK, 
Kansainvälinen työjärjestö (ILO), Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki, 
Maailman kauppajärjestö (WTO) ja Kioton pöytäkirja,

Kestävä kehitys

I. ottaa huomioon, että EU on sitoutunut nostamaan virallisen kehitysavun osuuden 
0,7 prosenttiin BKT:stä vuoteen 2015 mennessä (0,56 prosenttiin vuoteen 2010 
mennessä) ja suuntaamaan vähintään 50 prosenttia EU:n virallisesta kehitysavusta 
Afrikkaan; ottaa huomioon, että EU:n virallinen kehitysapu sisältää 20 miljardia euroa 
Saharan eteläpuoleiselle Afrikalle, jotka maksetaan 10. Euroopan kehitysrahastosta 
(2008–2013); ottaa huomioon, että EU on varannut 350 miljoonaa euroa Afrikan 
rauhanrahastoon ja 5,6 miljardia euroa EU:n ja Afrikan infrastruktuurikumppanuuteen 
vuosiksi 2008–2013; ottaa huomioon, että EU on Afrikassa olevien kansainvälisten 
rauhanturvajoukkojen, aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaa varten perustetun 

                                               
1 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen 

jäsenvaltioiden välinen, Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettu kumppanuussopimus 
(EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3), sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna AKT–EY-
ministerineuvoston päätöksellä N:o 1/2006 (EUVL L 247, 9.9.2006, s. 22).



maailmanlaajuisen rahaston ja muiden Afrikan kehityksen kannalta merkityksellisten 
kansainvälisten aloitteiden merkittävä rahoittaja,

J. ottaa huomioon, että Kiinan läsnäolo ja etunäkökohdat Afrikassa lisääntyvät; ottaa 
huomioon, että Kiinasta tuli Saharan eteläpuoleisen Afrikan nettorahoittaja vuonna 
2005, ja se on tästä lähtien lisännyt avustussitoumuksiaan ja on luvannut 
kaksinkertaistaa Afrikalle myöntämänsä avun vuoden 2006 tasosta vuoteen 2009 
mennessä; ottaa huomioon, että Kiina on luvannut perustaa 5 miljardin Yhdysvaltain 
dollarin suuruisen Kiinan ja Afrikan välisen kehitysrahaston, jonka tarkoituksena on 
kannustaa kiinalaisia yrityksiä investoimaan Afrikkaan,

K. katsoo, että EU:n lähestymistapa, johon kuuluu se, että Afrikan hallituksille asetetaan 
ehtoja avun saamiseksi ja jolla pyritään takaamaan poliittiset uudistukset, on saanut 
haastajan, kun Kiinasta on tullut vaihtoehtoinen avunantaja,

L. ottaa huomioon, että Kiina on nostanut 400 miljoonaa kiinalaista äärimmäisestä 
köyhyydestä 25 viime vuoden aikana ja sillä on tämän vuoksi huomattavaa kokemusta, 
josta saattaa olla hyötyä Afrikan maille; ottaa huomioon, että yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset erot ovat Kiinassa nyt kuitenkin aikaisempaa suuremmat ja ympäristö 
pilaantuu hälyttävästi ja samaan aikaan poliittiset oikeudet ja perusvapaudet ovat 
edelleen hyvin rajoitetut ja työelämän vähimmäisvaatimukset ja hallinnon 
tilivelvollisuus heikoissa kantimissa, 

M. pitää myönteisenä Kiinan aikaisempaa voimakkaampaa sitoutumista Afrikan maiden 
kanssa tehtävään kehitysyhteistyöhön, erityisesti avun myöntämistä sairaalojen, 
koulujen ja paremman liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen,

Energia- ja luonnonvarat

N. ottaa huomioon, että Kiinan talouskasvu ja täysin oikeutettu kehityspyrkimys johtavat 
luonnollisesti siihen, että se tarvitsee lisää luonnonvaroja ja energiaa ja lisää niiden 
hankintaa kehitysmaista, erityisesti Afrikasta,

O. ottaa huomioon, että luonnonvaroiltaan rikkaat Afrikan valtiot varmistavat itselleen 
paremman markkina-aseman, kun Kiinasta ja muista maista tuleva kysyntä kasvaa,

P. pitää toivottavana, että Kiinan kiinnostus Afrikkaa kohtaan ei koskisi pelkästään 
energiapoliittisesti kiinnostavia valtioita, vaan se harkitsisi myös yhteistyötä kaikkien 
Afrikan valtioiden kanssa,

Q. toteaa, että Kiinan osuus maailmanlaajuisen öljyn kysynnän kokonaiskasvusta oli neljän 
viime vuoden aikana noin 40 prosenttia; toteaa, että 30 prosenttia Kiinan raakaöljyn 
tuonnista tulee Afrikasta; toteaa, että Kiinan riippuvuus tuontiöljystä sekä tuoduista 
mineraaleista ja muista raaka-aineista vaikuttaa jatkavan kasvuaan ja että Kiinan 
odotetaan kattavan 45 prosenttia öljyntarpeestaan tuontiöljyllä vuoteen 2010 mennessä; 
toteaa, että Kiinan kasvava energiantarve ja halu lisätä energiantuontia ovat saaneet sen 
etsimään öljyn toimittajia Afrikan valtioista,

R. ottaa huomioon, että Kiinan öljyntuonti kasvoi lähes viisinkertaiseksi vuosina 1995–
2005, mikä teki Kiinasta maailman toiseksi suurimman öljyntuojan, ja tuonnin määrä 



vastaa EU:n öljyntuontia Afrikasta; ottaa huomioon, että arviolta 60–70 prosenttia 
Sudanin öljyntuotannosta on CNPC:n (Kiinan valtiollinen öljy-yhtiö) hallinnassa; ottaa 
huomioon, että Angola oli Kiinan suurin öljyntoimittaja vuonna 2006; ottaa huomioon, 
että Kiina tuo jo noin 28 prosenttia öljystään ja kaasustaan Saharan eteläpuoleisesta 
Afrikasta; ottaa huomioon, että Afrikan öljynviennin Kiinaan odotetaan kasvavan 
lähivuosina,

S. katsoo, että Afrikan luonnonvarojen hyödyntäminen muiden maiden tai ulkomaisten 
yhtiöiden toimesta saattaa tuoda mukanaan kehitystä, mutta se saattaa johtaa myös 
resurssien liikakäyttöön, heikentää hallintoa ja luoda korruptiomahdollisuuksia, 
erityisesti siellä, missä korruptiokulttuuri on jo levinnyt laajalle, sekä pahentaa 
sosiaalista epätasa-arvoa ja makrotalouden vakautta koskevia vaikeuksia ja luoda tai 
kärjistää konflikteja, mikä muodostaa vakavan uhan köyhyyden vähentämiselle ja 
kestävälle kehitykselle,

Kauppa, investoinnit ja infrastruktuuri

T. toteaa, että Afrikan osuus EU:n tuonnista on lähes 9 prosenttia, josta puolet on 
energiaan liittyviä tuotteita, 23 prosenttia teollisuustuotteita ja 11 prosenttia elintarvike-
ja maataloustuotteita; toteaa, että Afrikkaan menee 8,3 prosenttia Euroopan unionin 
viennistä, josta 78 prosenttia on koneisiin, kemikaaleihin ja teollisuustuotteisiin liittyviä 
tuotteita; ottaa huomioon, että Etelä-Afrikka on Euroopan unionin suurin 
kauppakumppani (tuonti ja vienti); toteaa, että Euroopan kauppa Afrikan kanssa 
vähenee edelleen, joskin EU on edelleen Afrikan tärkein kauppakumppani,

U. ottaa huomioon, että EU on Kiinan tärkein kauppakumppani ja suurin investoija 
Kiinassa ja lisäksi että Kiina on EU:n toiseksi tärkein kauppakumppani; katsoo, että 
demokraattisista uudistuksista sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamisesta Kiinan kanssa käytävä vuoropuhelu ei saisi olla toisella sijalla 
kauppa- ja taloussuhteisiin nähden,

V. toteaa, että Kiinan talouskasvu, joka on ollut keskimäärin 9 prosenttia vuodessa, on ollut 
viime vuosina räjähdysmäistä, ja Kiinasta on tullut johtava viejä; katsoo, että Kiinan 
paluu maailmantalouden suurvallaksi on muuttanut perinpohjaisesti kauppavirtojen ja 
kansainvälisten markkinoiden totuttua tilannetta; panee merkille, että tämän 
laajentumisen ylläpitämiseksi Kiinasta on tullut öljyn sekä monien muiden raaka-
aineiden ja hyödykkeiden nettotuoja ja että sen kysyntä on saanut aikaan kaikenlaisten 
mineraali- ja maataloushyödykkeiden huomattavan hinnannousun,

W. ottaa huomioon, että Kiinalla on oikeus lailliseen kilpailuun EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
kanssa kansainvälisillä markkinoilla,

X. toteaa, että viimeksi kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana Kiinan nopealla 
talouskasvulla on ollut merkittävä vaikutus EU:n ja Kiinan väliseen kauppaan ja 
taloudellisiin suhteisiin yleensä: kahdensuuntaisen kaupan kokonaismäärä on 
lisääntynyt yli kuusikymmenkertaisesti vuodesta 1978 lähtien, ja sen arvo vuonna 2005 
oli 210 miljardia euroa; toteaa, että kun Euroopan unioni oli ylijäämäinen 1980-luvun 
alussa, sen alijäämä vuonna 2005 oli 106 miljardia euroa, mikä on Euroopan unionin 
suurin alijäämä millekään kauppakumppanille, ja että Kiina on nyt Euroopan unionin 
toiseksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltojen jälkeen; ottaa huomioon, että vuonna 



2000 Euroopan unioni teki Kiinan kanssa markkinoille pääsyä koskevan kahdenvälisen 
sopimuksen, joka oli välttämätön virstanpylväs Kiinan WTO:hon liittymisprosessissa, ja 
että Kiinan liittyminen WTO:hon muutti maailmankaupan rakenteita monin eri tavoin;

Y. huomauttaa, että noin 3,6 prosenttia Kiinan tuonnista tulee Afrikasta ja että Afrikkaan 
suuntautuu noin 2,8 prosenttia Kiinan viennistä; toteaa, että Kiinan ja Afrikan välisen 
kaupan arvo on kasvanut vuoden 1999 kahdesta miljardista dollarista arviolta 
39,7 miljardiin dollariin vuonna 2005; ottaa huomioon, että Kiina on nyt Afrikan 
kolmanneksi tärkein kauppakumppani; katsoo, että Afrikasta on selkeästi tulossa Kiinan 
talouden eturintama ja että Kiina on todella tehokas yhdistämään ns. apua öljyä vastaan 
-strategioita ulkopolitiikan keinoihin,

Z. ottaa huomioon, että Afrikan ja Kiinan välisen kaupan arvioidaan kasvaneen 
4 miljardista Yhdysvaltain dollarista 55 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuosina 1995–
2006 ja Kiina tavoittelee lisäystä 100 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2010 
mennessä; ottaa huomioon Kiinan Exim Bankin ilmoituksen toukokuussa 2007, että se 
aikoo rahoittaa Afrikan kauppaa 20 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla kolmen 
seuraavan vuoden aikana; ottaa huomioon, että Kiina on luvannut myöntää Afrikalle 
3 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta edullisia luottoja ja 2 miljardin Yhdysvaltain 
dollarin arvosta edullisia ostoluottoja kolmen seuraavan vuoden aikana; ottaa huomioon, 
että Kiina on luvannut jatkaa markkinoidensa avaamista afrikkalaisille tuotteille ja lisätä 
vähiten kehittyneistä Afrikan maista, joilla on diplomaattiset suhteet Kiinaan, vietävien 
nollatullikohtelun piiriin kuuluvien tuotteiden määrää 190:stä yli 440:een ja perustaa 
Afrikkaan kolmesta viiteen kaupallisen ja taloudellisen yhteistyön vyöhykettä 
seuraavien kolmen vuoden aikana,

AA. ottaa huomioon, että WTO-jäsenyys tuo mukanaan lukuisia oikeuksia ja velvollisuuksia, 
jotka sitovat sekä EU:ta että Kiinaa; ottaa huomioon, että Kiina ei kuitenkaan vielä täytä 
asianmukaisesti monia näistä velvollisuuksista,

AB. katsoo, että Kiinan toimia Afrikassa ei pitäisi tarkastella ainoastaan energia- ja raaka-
ainetoimitusten varmistamisen kannalta, vaan myös elintarvikehuoltoa ajatellen, sillä 
Kiina odottaa elintarviketuontinsa kasvavan tulevaisuudessa,

AC. uskoo talouskumppanuussopimusten onnistumisen tai epäonnistumisen vaikuttavan 
siihen, millaisiksi Euroopan ja Afrikan suhteet kehittyvät tulevaisuudessa,

AD. ottaa huomioon, että kehitysavun antamisen sijaan Kiina myöntää lainoja, mikä saattaa 
johtaa Afrikan maiden ylivelkaantumiseen,

AE. katsoo, että Kiinan toiminnan seurauksena keskeiset aiheet infrastruktuurien parannus ja 
rahoittaminen Afrikassa ovat jälleen saamassa lisää merkitystä, 

AF. panee merkille, että OECD:n lukujen mukaan kiinalaiset urakoitsijat toteuttavat 
50 prosenttia Afrikan julkisista hankkeista; ottaa huomioon, että Kiinan hankkeet 
Afrikassa työllistävät usein pääasiassa kiinalaisia työntekijöitä,

AG. ottaa huomioon, että samalla kun Kiina käyttää omia työntekijöitään Afrikassa, se takaa 
kiinalaisille toimijoille pitkällä aikavälillä pääsyn Afrikan markkinoille ja vaikuttaa näin 
Afrikan maiden kansallisiin talouksiin,



AH. ottaa huomioon, että kiinalaisten tavoitteena täytyy olla myös varmistaa tietty määrä 
investointeja ja tietyntasoinen oikeusvarmuus sellaisten omistusten osalta, jotka he ovat 
hankkineet romahtamassa olevissa talouksissa tukemalla hyvää hallintoa,

AI. ottaa huomioon, että valtion omistuksessa olevat kiinalaiset yhtiöt voivat ottaa suuria 
riskejä Afrikkaan investoidessaan; ottaa huomioon, että kiinalainen energiayhtiö 
CNOOC Ltd. ilmoitti ostavansa 45 prosentin osuuden nigerialaisesta offshore-
öljykentästä 2 270 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla,

AJ. ottaa huomioon, että Kiina perusti vuonna 2007 China Investment Corporation Ltd:n, 
jonka varat ovat 200 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä tekee siitä tällä hetkellä 
kuudenneksi suurimman valtionrahaston koko maailmassa,

Ympäristö

AK. toteaa, että Kiina on jo, tai siitä on tulossa, maailman suurin hiilidioksidipäästöjen 
aiheuttaja ja että kiinalaiset ovat kyseisten päästöjen suoria uhreja; ottaa huomioon, että 
myös EU on maailman suurimpien hiilidioksidipäästöjen aiheuttajien joukossa ja 
päästöjen vaikutukset kohdistuvat myös eurooppalaisiin; ottaa huomioon, että 
Heiligendammissa vuonna 2007 pidetyssä G8+5-maiden huippukokouksessa sovittiin 
päästöjen vähentämisestä 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä ja että EU ja Kiina ovat 
asettaneet muitakin päästöjen vähentämistä ja uusiutuvia energianlähteitä koskevia 
tavoitteita; ottaa huomioon, että Afrikan mantereen ennustetaan kärsivän eniten 
ympäristön tilan huononemisesta, metsäkadosta ja ilmastonmuutoksesta, 

AL. katsoo Kiinan ansaitsevan tunnustusta siitä, että se on liittynyt Kioton pöytäkirjaan ja 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa 
koskevaan yleissopimukseen (CITES); katsoo Kiinalla olevan arvokasta 
asiantuntemusta metsäkadon ja aavikoitumisen torjunnan aloilla,

AM. ottaa huomioon arvion, että yli puolet erityisen haavoittuvilla alueilla, esimerkiksi 
Keski-Afrikassa, tehtävistä metsänhakkuista ovat laittomia; ottaa huomioon, että Kiinan 
väitetään olevan suurin syyllinen laittomien metsänhakkuiden viimeaikaiseen 
lisääntymiseen maailmassa; ottaa huomioon esimerkiksi arvion, että 90 prosenttia 
Päiväntasaajan Guinean puunviennistä Kiinaan on laitonta, 

Hallinto ja ihmisoikeudet

AN. ottaa huomioon Kiinan julistuksen, että "rauhanomaisen rinnakkaiselon viisi periaatetta" 
muodostavat sen "riippumattoman rauhanomaisen ulkopolitiikan " kulmakiven, joka 
puolestaan perustuu "puuttumattomuuspolitiikan" käsitteeseen, ja katsoo, että Afrikan 
maiden kannalta katsottuna politiikka ei ole neutraalia, vaan Kiinaa on arvosteltu ja jopa 
ilmaistu Kiinan vastaisia tunteita; ottaa huomioon, että kiinalaisten öljy- ja 
kaivostyöntekijöiden kimppuun on hyökätty ja työntekijöitä on kaapattu tai murhattu 
Sambiassa, Nigeriassa ja Etiopiassa; ottaa huomioon, että Kiina haluaa esiintyä 
vastuullisena maailmanlaajuisena toimijana ja sille on myös annettava tunnustusta siitä, 
että se on käyttänyt vaikutusvaltaansa kannustaakseen Sudanin hallitusta hyväksymään 
YK:n ja AU:n yhteisjoukkojen läsnäolon Darfurissa; ottaa huomioon, että 



turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä Kiina voi toimia merkittävässä asemassa 
konfliktien ehkäisyssä, niiden sovittelussa ja ratkaisussa,

AO. katsoo, että tietyissä sosiaalisissa ja taloudellisissa oikeuksissa ja vapauksissa 
tapahtuneesta edistyksestä huolimatta Kiinassa loukataan edelleen perusihmisoikeuksia, 
esimerkiksi oikeutta elämään ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, ilmaisun- ja 
kokoontumisvapautta sekä muita sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia oikeuksia, 
työntekijöiden oikeudet mukaan lukien; katsoo, että ihmisoikeuksien kunnioituksen 
puute näkyy erityisesti Tiibetin väestön suhteen; katsoo tämän vaikuttavan Kiinan 
itsestään antamaan kuvaan ja sen toimintaan maailmalla, erityisesti Afrikassa, missä 
kehitys ja hyvä hallinto eivät voi edetä ilman demokraattista vastuuta, ihmisoikeuksien
kunnioittamista ja oikeusvaltion periaatetta,

AP. katsoo Kiinan ansaitsevan tunnustusta siitä, että se täyttää raakatimanttien 
kansainväliseen kauppaan sovellettavassa Kimberleyn prosessissa sovitut 
vähimmäisvaatimukset ja on laatinut puuyhtiöiden vastuullista käytöstä koskevat 
suuntaviivat,

AQ. katsoo Kiinan ansaitsevan tunnustusta siitä, että se on ratifioinut korruption vastaisen 
YK:n yleissopimuksen, vaikka korruptio onkin edelleen vakava ongelma Kiinassa ja 
vaikuttaa suuresti keskushallinnon asettamien poliittisten tavoitteiden ja vaatimusten 
noudattamiseen maakunta- ja paikallistasolla; katsoo, että kyseiset käytännöt vaikuttavat 
Afrikan maihin, joihin Kiina ja kiinalaiset yhtiöt investoivat, ja edistävät usein 
korruptiota ja edesauttavat korruptoituneiden hallintojen vaurastumista entisestään ja 
vallassa pysymistä, minkä vuoksi ne heikentävät hyvää hallintoa, vastuuvelvollisuutta ja 
oikeusvaltion periaatetta; katsoo, että korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen 
noudattaminen tarkasti on keskeistä edistettäessä hyvää hallintoa, vastuullisuutta ja 
oikeusvaltion toteutumista,

Rauha ja turvallisuus

AR. ottaa huomioon, että eurooppalaiset, kiinalaiset ja muut aseiden viejät pitävät käynnissä 
aseellisia konflikteja Afrikassa ja heikentävät näin vakavalla tavalla kehitystä; ottaa 
huomioon, että aseiden vientiä koskevat EU:n käytännesäännöt eivät vielä sido 
jäsenvaltioita oikeudellisesti, ja nämä valvovat puutteellisesti Afrikkaan kohdistuvaa tai 
Afrikan kautta tapahtuvaa laitonta asevientiä,

AS. katsoo Kiinan olevan erityisessä vastuussa, sillä se on yksi maailman suurimmista 
aseiden viejistä ja YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen,

AT. katsoo, että tavanomaisten aseiden sekä käsiaseiden ja kevyiden aseiden vienti Kiinasta 
ei ole avointa; ottaa huomioon, että Amnesty International on äskettäin syyttänyt Kiinaa 
"vaarallisen sallivasta" suhtautumisesta aseiden vientiin; ottaa huomioon, että Kiinasta 
siirretään merkittäviä määriä aseita konfliktien repimiin maihin ja myös YK:n 
aseidenvientikieltoja rikkoen Darfuriin, Liberiaan sekä Kongon demokraattiseen 
tasavaltaan,

AU. katsoo Kiinan ansaitsevan tunnustusta siitä, että YK:n turvallisuusneuvoston pysyvistä 
jäsenistä se lähettää toiseksi eniten rauhanturvaajia, ja se on lähettänyt jo yli 3 000 
sotilasta rauhanturvaoperaatioihin Afrikkaan,



1. korostaa, että EU:n politiikan alojen vaikutusta Afrikassa on tehostettava ennen kaikkea 
varmistamalla, että lupaukset ja sitoumukset täytetään; korostaa tässä yhteydessä 
Lissabonin sopimuksen merkitystä EU:n ulkosuhteiden tehokkuuden ja 
johdonmukaisuuden parantamisessa, kun siinä otetaan asianmukaisesti huomioon
kehitystä koskevat näkökohdat ja politiikan alat;

2. kehottaa EU:ta suunnittelemaan johdonmukaisen strategian, jolla vastataan Kiinan 
kaltaisten uusien avunantajien asettamiin haasteisiin ja johon sisältyy eri jäsenvaltioiden 
ja EU:n toimielinten koordinoitu lähestymistapa; korostaa, että tällaisella strategialla ei 
pidä yrittää jäljitellä Kiinan menetelmiä ja tavoitteita, sillä se saattaisi olla ristiriidassa 
EU:n arvojen, periaatteiden ja pitkän aikavälin etujen kanssa; panee merkille, että 
tällainen strategia olisi otettava huomioon EU:n vuoropuhelussa AU:n kanssa ja 
suhteissa kaikkiin afrikkalaisiin kumppaneihin; korostaa, että EU:n olisi aloitettava 
kehityspolitiikkaa koskeva vuoropuhelu Kiinan kanssa menetelmistä ja tavoitteista 
keskustelemiseksi mutta että EU:n on jatkettava sitoutumistaan omaan 
kehitysyhteistyötä koskevaan lähestymistapaansa;

3. kehottaa EU:ta – myös muiden avunantajamaiden kanssa kilpaillessaan – säilyttämään 
hyvän hallinnon lujittamista ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat korkeat 
vaatimuksensa; kehottaa EU:ta profiloitumaan kilpailijoita vastaan laadullisesti 
houkuttelevammilla tarjouksilla, esimerkiksi uudenaikaisten, ilmastoystävällisten raaka-
aineiden käsittelyyn tarkoitettujen laitosten rakentamisella alkuperämaahan ja 
paikallisten työntekijöiden työhönotolla ja koulutuksella; toteaa, että tällaisten tarjousten 
valmistelu olisi sisällytettävä EU:n ja AU:n vuoropuheluun ja suhteisiin kaikkien 
afrikkalaisten kumppaneiden kanssa, erityisesti EU:n yhteisen Afrikan-strategian ja sen 
toimintasuunnitelman toteuttamisen yhteydessä;

4. panee tyytyväisenä merkille Kiinan valmiuden tarjota käytännön yhteistyötä Afrikan 
maille suhtautumatta kuitenkaan alentuvasti kyseisiin maihin; panee merkille, että 
tällainen yhteistyö on luonteeltaan pragmaattista; pahoittelee tässä yhteydessä 
yhteistyötä, jota Kiina tekee afrikkalaisten sortohallintojen kanssa; huomauttaa, että olisi 
toivottavaa asettaa poliittiset ehdot yhteistyölle ja että ihmisoikeuksilla ja 
ympäristönormeilla olisi oltava suurempi merkitys;

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa aina, kun tämä on mahdollista, keskustelemaan Afrikkaa 
koskevista strategioistaan sekä laatimaan ja muotoilemaan ne siten, että tavoitteena on 
vastuullinen sitoutuminen, jolla pyritään lujittamaan kestävää kehitystä ja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamasta; korostaa, että on tärkeää muotoilla 
rakentavia vuoropuheluja monenvälisissä yhteyksissä kaikkien maanosan toimijoiden, 
erityisesti AU:n ja NEPADin, kanssa; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta varmistamaan, 
että Afrikan kumppanuusfoorumi kokoaa yhteen kaikki tärkeimmät avunantajat ja 
sijoittajat, erityisesti Kiinan;

6. kehottaa EU:ta ja Kiinaa lisäämään tukea NEPADille, joka on Afrikan kestävän 
kehityksen strategian liikkeellepaneva voima, sekä tukemaan Afrikan alueellisia 
järjestöjä, AU:ta, yleisafrikkalaista parlamenttia (PAP) sekä Afrikan kansallisia 
parlamentteja ja hallituksia niiden kehittäessä johtajuuttaan ja omavastuullisuuttaan 
tällaisen strategian yhteydessä; vaatii, että EU auttaa vahvistamaan Afrikan valmiuksia 



taata avunantajien ja investoijien johdonmukaisuus sekä varmistaa, että ulkomaisilla 
investoinneilla edistetään kestävää kehitystä;

7. korostaa, että Euroopan parlamentti on halukas aloittamaan Kiinan kansallisen 
kansankongressin, PAP:n ja Afrikan kansallisten parlamenttien kanssa vuoropuhelun, 
jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja parantaa valvontavalmiuksia;

8. vaatii, että EU:n on kannustettava Kiinaa, joka on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä 
jäsen, kantamaan vastuunsa, johon kuuluu myös "suojeluvastuu", ja tunnustaa, että jo 
pelkkä Kiinan läsnäolo Afrikassa vaikuttaa vastaanottajamaihin konkreettisesti, myös 
poliittisessa mielessä, "puuttumattomuuspolitiikkaan" liittyvistä tarkoitusperistä 
riippumatta; 

9. kehottaa EU:ta ottamaan huomioon Afrikan valtioiden ja AU:n ilmaisemat kannat, kun 
se käsittelee Kiinan vaikutusta Afrikassa; korostaa, että EU:n olisi vältettävä yleistyksiä 
Kiinan roolista, sen olisi suhtauduttava Kiinaan avoimesti ja rakentavasti eikä se saisi 
yrittää tuputtaa eurooppalaisia malleja ja käsityksiä; 

Kestävä kehitys

10. kehottaa EU:ta pyrkimään Afrikan, EU:n ja Kiinan väliseen vuoropuheluun, josta olisi 
keskinäistä hyötyä ja jota olisi käytävä Afrikan tarpeiden pohjalta ja Afrikan maiden ja 
kansojen etunäkökohdat huomioon ottaen, ja sen tavoitteena olisi oltava 
kehitysyhteistyön tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantaminen, konkreettisten 
yhteistyömahdollisuuksien löytäminen ja kumppanuuksien lisääminen välttäen sitä, että 
kukin toimija toteuttaa toimia erikseen; ehdottaa, että EU:n, AU:n ja Kiinan olisi 
perustettava pysyvä neuvoa-antava elin, jotta voitaisiin parantaa kunkin 
kehitysyhteistyöpolitiikan alalla toteuttamien toimien johdonmukaisuutta ja tehokkuutta; 
kehottaa EU:ta, Kiinaa ja Afrikkaa perustamaan yleisen kehyksen yhteisiä haasteita, 
joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen, uusiutuvat energianlähteet, 
maatalous, vesi ja terveys, koskevia konkreettisia operatiivisia hankkeita varten;

11. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita lujittamaan suhteita Afrikan maihin täyttämällä tukia 
koskevat sitoumukset ja asettamalla painopisteeksi vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamisen; panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2006 EY:n antaman tuen määrä 
kasvoi kuusi prosenttia ja 15 jäsenvaltion antaman tuen määrä 2,9 prosenttia 
edeltäneeseen vuoteen verrattuna, mutta pitää valitettavana, että 15 jäsenvaltion 
virallinen kehitysapu kaikkien alueiden osalta pienenee, kun sitä tarkastellaan osuutena 
bruttokansantulosta, 0,44 prosentista vuonna 2005 0,43 prosenttiin vuonna 2006; pitää 
valitettavana myös sitä, että neljä jäsenvaltiota ei ole saavuttanut vuotta 2006 koskevaa 
maakohtaista tavoitetta 0,33 prosentin osuudesta bruttokansantulosta, ja tavoite olisi 
voinut jäädä saavuttamatta useammiltakin jäsenvaltioilta, jos velkojen peruuttaminen ja 
muut toimet, jotka eivät liity kehitysmaille osoitettuihin varoihin, vähennettäisiin 
virallisen kehitysavun määrästä;

12. palauttaa mieliin, että kaikkien kehitysyhteistyöpolitiikan toimien perimmäisenä 
tavoitteena olisi oltava köyhyyden vähentäminen tai poistaminen, riippumatta siitä, 
toteuttaako toimen EU vai Kiina; 



13. kehottaa EU:ta vahvistamaan sitomatonta apuaan ja kannustamaan Kiinaa antamaan 
sitomatonta apua afrikkalaisille kumppaneille sekä varmistamaan, että kansainvälisiin 
avustuksiin ja luottoihin liittyvät taloudelliset edellytykset eivät heikennä kestävää 
kehitystä; kehottaa EU:ta tässä yhteydessä pyrkimään siihen, että Kiina saadaan 
hyödyntämään paikallisia työvoimamarkkinoita sen sijaan, että tuhansia kiinalaisia 
työntekijöitä tuodaan mukana;

14. vaatii, että EU:n on kannustettava Kiinaa käyttämään terveysalan asiantuntemustaan 
sellaisten aloitteiden tukemiseen, joilla parannetaan Afrikan julkisen terveydenhuollon 
järjestelmiä, jotta taataan kestävä kehitys ja tuetaan aloitteita Afrikalle tuhoisien
köyhyyteen liittyvien pandemioiden, kuten HI-viruksen/aidsin, malarian ja 
tuberkuloosin torjumiseksi;

15. kehottaa EU:ta osallistumaan rakentavaan vuoropuheluun OECD:n kehitysapukomitean 
(DAC) yhteydessä DAC:hen kuulumattomien uusien rahoittajien, kuten Kiinan, kanssa, 
jotta voidaan rohkaista näitä hyväksymään DAC:n suuntaviivat ja normit tai vastaavat 
säännöt sekä kunnioittamaan avun tehokkuudesta annetussa Pariisin julistuksessa 
vahvistettuja periaatteita;

16. kehottaa EU:ta kannustamaan Kiinaa luomaan avunantoon erikoistuneen toimielimen, 
jonka tavoitteena olisi lisätä kiinalaisten asiantuntemusta ja itsenäisyyttä avunantoa 
koskevissa asioissa, sekä sitoutumaan tiedottamaan avoimesti apumäärärahojen 
budjetoinnista; kehottaa EU:ta pyydettäessä avustamaan Kiinaa kyseisen 
asiantuntemuksen kehittämisessä;

17. kannustaa EU:ta ja Afrikan maita kutsumaan Kiinan edustajia osallistumaan kahden- ja 
monenvälisiin avunantajien koordinointikokouksiin;

18. kehottaa EU:ta kannustamaan Kiinaa osallistumaan Afrikan väestötilanteen 
synnyttämien haasteiden ratkaisemiseen; korostaa tässä yhteydessä, että väestönkasvu 
on monissa osissa Afrikkaa talouskasvua nopeampaa ja että tilanteen muuttaminen 
edellyttää muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveyden parantamista, kuten YK:n 
kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin kertomuksessa vuodelta 1994 todetaan;

19. korostaa, että kansainväliset kehitysyhteistyökumppanuuksissa ihmisten on oltava 
keskeisessä asemassa, sillä kestävä kehitys onnistuu vain lisäämällä 
kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia; korostaa, että naisia ja vähemmistöjä 
tai heikommassa asemassa olevia ryhmiä olisi tuettava erityisesti, ja niille olisi 
annettava arvoa merkittävinä kehitysvaikuttajina, ja että yhdistymisvapaus sekä vapaat 
ja moniarvoiset tiedotusvälineet ovat keskeisiä kehitysedellytyksiä, ja niitä on tuettava 
tällaisilla kumppanuuksilla;

20. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita pyrkimään saavuttamaan suuremman yleisön Afrikassa 
ja EU:ssa siten, että eurooppalaisten hallitusten korkean tason edustajat ovat läsnä ja 
vierailevat vuoropuheluun liittyvissä tapahtumissa sekä osallistuvat niihin;



Energia ja luonnonvarat 

21. katsoo, että kun otetaan huomioon Kiinan sitoumukset Afrikassa, EU:n ulkoisessa
energiapolitiikassa olisi korostettava yhteistyötä Afrikan kanssa; toivoo aktiivista 
energiapoliittista yhteistyötä Afrikan ja Euroopan unionin välillä;

22. tunnustaa, että luonnonvarojen avoimella hallinnalla on tärkeä merkitys kehittämisen ja 
köyhyyden vähentämisen kannalta ratkaisevien tulojen hyödyntämisessä, 
toimitusvarmuuden varmistamisessa sekä luonnonvaroihin liittyvien selkkausten ja 
epävakauden torjumisessa luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa; kehottaa EU:ta 
kannustamaan luonnonvaroiltaan rikkaita Afrikan maita noudattamaan 
kaivosteollisuuden avoimuutta koskevaa EITI-aloitetta (Extractive Industries 
Transparency Initiative) tehostamalla sille annettavaa poliittista, taloudellista ja teknistä 
tukea muun muassa siinä tarkoituksessa, että kansalaisyhteiskunta voisi tosiasiassa ottaa 
vapaasti osaa EITI-aloitteeseen; kehottaa EU:ta toimimaan aktiivisesti Kiinan 
hallituksen ja kiinalaisyritysten kanssa kannustaakseen niitä tukemaan EITI-aloitetta; 
kehottaa EU:ta tukemaan EITI-aloitteen soveltamisalan laajentamista muihin 
luonnonvaroihin, kuten puutavaraan, sekä kattamaan hallitusten tulot, jotka liittyvät
luonnonvaratuloilla taattuihin lainoihin;

23. pitää erittäin tärkeänä, että EU kehottaa kaikkia Afrikassa läsnä olevia poliittisia 
toimijoita ja kansainvälisiä sijoittajia noudattamaan tunnollisesti yhteiskuntaa ja 
ympäristöä koskevia turvasääntöjä, jotka Maailmanpankki antoi kaivosteollisuudelle 
vuonna 2002;

24. kehottaa EU:ta edistämään aktiivisesti avoimuutta paitsi tulojen keräämisen myös 
luonnonvaratuloista syntyvien menojen suhteen tukemalla talousarvion avoimuuden 
lisäämistä edistäviä aloitteita Afrikan maissa; kehottaa EU:ta edistämään kaikkien 
avunantajien "vastuullista luotonantoa" edellyttämällä, että luonnonvaroiltaan rikkaat 
avunsaajamaat, joilla on ollut kokemuksia huonosta hallintotavasta ja korruptiosta, 
toteuttavat käytännön toimia lisätäkseen tulojen hallinnoinnin avoimuutta edellytyksenä 
muun kuin humanitaarisen avun saannille; kehottaa EU:ta soveltamaan Cotonoun 
sopimuksen 96 ja 97 artiklaa johdonmukaisemmin luonnonvaroiltaan rikkaisiin maihin 
ja samanaikaisesti aloittamaan vuoropuhelun Kiinan ja muiden avunantajien kanssa 
sellaisiin yhteisiin toimiin ryhtymiseksi, joilla lisätään toisiaan vastaavien 
toimenpiteiden tehokkuutta; korostaa, että EU:n olisi oltava muille mallina 
huolehtimalla siitä, että sen omat kehitysohjelmat ja -hankkeet ovat esimerkillisiä 
avoimuuden ja hyvän hallinnon osalta;

25. kehottaa EU:ta edistämään voimakkaammin laittoman puutavara- ja norsunluukaupan 
kansainvälistä valvontaa; kehottaa EU:ta edistämään metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa 
(FLEGT) vahvistettuja periaatteita sekä kannustamaan Kiinaa hyväksymään 
samankaltaisia periaatteita, kun se tuo puutavaraa Afrikasta, jotta voidaan pysäyttää 
laittoman puutavaran kauppa ja edistää kestävää metsänhoitoa; kehottaa komissiota 
esittämään aikaisessa vaiheessa ehdotuksia kieltääkseen kaiken laittomasti hankitun 
puutavaran ja puutuotteiden tuonnin EU:hun, jotta voidaan vaikuttaa siten, että Kiina ei 
hankkisi laittomasti puutavaraa Afrikasta huonekaluvientiään varten; kannustaa 
komissiota laajentamaan vapaaehtoisista kumppanuussopimuksista kolmansien maiden 



kanssa käymiensä neuvottelujen alaa; kehottaa EU:ta tukemaan samankaltaisten 
aloitteiden, kuten Afrikan ja Aasian FLEGT-toimintasuunnitelmien, lujittamista;

26. kehottaa EU:ta puhumaan sen puolesta, että energialähteiden hyödyntämistä tai 
etsimistä koskeviin kansainvälisiin yleissopimuksiin sisällytettäisiin avoimet 
lisenssisopimukset ja sopimusehdot, joiden mukaan hallitusten rahoitusvirrat 
määräytyvät, sekä lauseke tietyn prosentuaalisen voitto-osuuden investoimisesta 
paikallisyhteisöjen kehittämiseen;

27. kehottaa EU:ta ja Kiinaa puuttumaan luonnonvaroilla käytävään laittomaan kauppaan 
toimimalla yhteistyössä, jonka yhteydessä olisi sovittava 'konfliktiresurssien' 
määritelmästä ja nimettävä kansainvälinen asiantuntijaryhmä kehittämään monenvälisiä 
lähestymistapoja kysymyksen ratkaisemiseksi;

28. kehottaa EU:ta ja Kiinaa investoimaan enemmän uusiutuviin energianlähteisiin, sillä 
näin voidaan torjua ympäristön tilan huononemista ja ilmastonmuutosta sekä estää 
luonnonvarojen, kuten öljyn, niukkuudesta aiheutuvia konflikteja;

Kauppa, investoinnit ja infrastruktuurit

29. muistuttaa, että kaupan yleinen monipuolistaminen on Afrikalle keskeinen tekijä 
luotettavan talouskasvun aikaansaamiseksi kaikissa Afrikan valtioissa; korostaa, että 
kiinalaisten tuotteiden vienti Afrikkaan ei saisi estää Afrikan teollisuuden kehittämistä 
tai tuhota teollisuuden kilpailukykyä;

30. kehottaa EU:ta tarjoamaan Afrikalle mahdollisuuden päästä eroon 
"perushyödykeriippuvuudesta" ja kannustamaan Afrikan muuttamista perushyödykkeitä 
tuottavasta alueesta alueeksi, jolla jalostetaan perushyödykkeitä ja kehitetään palveluja, 
ja vetoaa tältä osin myös Kiinaan; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta rohkaisemaan 
kaikkia mukana olevia toimijoita, etenkin jäsenvaltioita ja Kiinan kaltaisia uusia 
avunantajia, monipuolistamaan kauppaa ja investointeja, siirtämään teknologiaa 
afrikkalaisille, lujittamaan oikeudenmukaisia kansainvälisen kaupan sääntöjä, 
parantamaan afrikkalaisten tuotteiden pääsyä maailmanmarkkinoille, alentamaan 
afrikkalaisten teollisuustuotteiden tuontitulleja, edistämään yksityisen sektorin kehitystä 
ja sen rahoitusmahdollisuuksia, edistämään kaupan helpottamista, edistämään Afrikan 
alueellista yhdentymistä ja helpottamaan afrikkalaisten rahavirtoja; 

31. kehottaa EU:ta laajentamaan taloudellista vaikutustaan Afrikan kehittämiseen 
uudistamalla yhteistä maatalouspolitiikkaa ja helpottamalla afrikkalaisten tuotteiden 
pääsyä EU:n markkinoille; vaatii EU:ta omia maatalouspolitiikkojaan uudistaessaan 
ottamaan paremmin huomioon Afrikan maatalousalan kehitysmahdollisuudet, 
helpottamaan maataloustuotteiden tuontia Afrikasta ja, maataloustuotteiden viennin 
yhteydessä, varmistamaan erityisesti, ettei vienti vaaranna Afrikan maataloustuotannon 
kehitystä, jotta voidaan taata elintarvikehuolto ja työpaikat, ja vetoaa tältä osin myös 
Kiinaan;

32. vaatii EU:ta toimimaan aktiivisemmin oikeudenmukaisen maailmankaupan hyväksi, kun 
pyritään varmistamaan, että kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikat ovat johdonmukaisia 
keskenään, että tuottajat ja työntekijät saavat nykyistä suuremman osan 
maailmanlaajuisen tavaroiden kaupan voitoista, että parannetaan afrikkalaisten 



tuotteiden pääsyä maailmanmarkkinoille ja vähennetään Afrikasta tuotavista tuotteista 
perittäviä tuontitulleja, ja vetoaa tältä osin myös Kiinaan; kehottaa Kiinan hallitusta ja 
EU:ta kehittämään sellaisen vientistrategian, joka ei muodosta estettä ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävälle tuotannolle Afrikassa;

33. vetoaa Kiinaan, että se lainoja myöntäessään ottaisi huomioon monia kehitysmaita 
koskettavan velkakriisin syntyyn johtaneet tapahtumat eikä toistaisi lainanantajien 
aikaisemmin tekemiä virheitä;

34. panee tyytyväisenä merkille, että Kiina paransi sosiaalilainsäädäntöä ja työntekijöiden 
oikeuksia 1. tammikuuta 2008 alkaen WTO:n ja kansainvälisen yleisen mielipiteen 
painostuksesta, ja korostaa, että aikaisempaa sitovamman Kiinan sosiaalilainsäädännön 
pitäisi vaikuttaa myönteisesti Kiinan toimintatapoihin Afrikassa;

35. korostaa sen merkitystä, että Afrikka kehittää oman Kiinan strategiansa; toteaa, että 
tällainen strategia on erittäin tärkeä Kiinan ja Afrikan välisten kauppasuhteiden 
vastavuoroisuuden kehittämisessä; korostaa, että kyseisessä strategiassa on keskityttävä 
siihen, että afrikkalaiset työntekijät osallistuvat entistä enemmän Kiinan hankkeisiin 
Afrikassa, että Kiina on entistä halukkaampi siirtämään tekniikkaa ja että tyypilliset 
afrikkalaiset tuotteet, kuten kahvi, kaakao ja nahkatuotteet, pääsevät entistä paremmin 
Kiinan markkinoille;

36. suosittelee, että komissio vaatii Kiinan kanssa käynnissä olevissa kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksen uutta kauppaa koskevaa lukua koskevissa neuvotteluissa, että 
sopimusteksti olisi sitova ILO:n keskeisten työnormien, yritysten yhteiskunta- ja 
ympäristövastuun, sosiaalisen ja ympäristöä koskevan polkumyynnin vastaisten
määräysten, ihmisarvoista työtä koskevien ILO:n suositusten ja kansainvälisistä 
ihmisoikeussopimuksista johtuvien vaatimusten noudattamisen osalta;

37. korostaa, että on tärkeää palkata paikallisia työntekijöitä oikeudenmukaisin taloudellisin 
ehdoin, kun toteutetaan investointeja infrastruktuureihin ja uusiin laitoksiin; kehottaa 
sitoutumaan voimakkaammin työntekijöiden koulutukseen myöntämällä avustuksia ja 
tukemalla kiertosiirtolaisuutta; kehottaa toimiin ulkomailla elävien afrikkalaisten, joista 
osa on korkeasti pätevöityneitä, ottamiseksi mukaan tähän prosessiin ja helpottamaan 
ulkomailla elävien afrikkalaisten Afrikkaan tekemiä rahansiirtoja;

38. ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan erittäin myönteisen merkityksen, joka sillä on 
yleisesti kasvun, kilpailukyvyn ja työpaikkojen luomisen tukemisessa; kehottaa 
komissiota järjestämään nykyiset EU:n ja Afrikan ohjelmat siten, että keskitytään entistä 
enemmän pk-yritysten tieto- ja viestintätekniikan valmiuksien kehittämiseen julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksilla sen varmistamiseksi, että elimet ja menettelytavat 
helpottavat investointia, innovaatioita ja tekniikan siirtoa;

39. kehottaa EU:ta ja Kiinaa tukemaan AU:ta ja NEPADia ympäristövaikutusten arviointien 
tekemisessä ja Afrikassa toteutettavien ulkomaisten investointihankkeiden mahdollisen 
köyhiä hyödyttävän kasvun arvioinnissa etenkin energian ja infrastruktuurin aloilla sekä 
avoimemman sopimuksentekoa ja julkisia menoja koskevan järjestelmän 
kehittämisessä; korostaa, että Afrikan maiden on tärkeää tehdä pitkän aikavälin 
suunnitelma perushyödykkeiden viimeaikaisesta hinnankorotuksesta saadun tuoton, 
energian etsimisestä saatujen voittojen ja ulkomaisten investointien käyttämisestä 



julkisiin menoihin, ja tätä tavoitetta silmällä pitäen kehottaa EU:ta ja Kiinaa tukemaan 
kohdennetusti vastaavien hallinnollisten taitojen kehittämistä;

40. kehottaa EU:ta osallistumaan Kiinan kanssa yhteisiin hankkeisiin Afrikassa 
energiantuotannon, liikenteen ja infrastruktuurin aloilla, jotta voidaan kehittää, yhdessä 
AU:n ja NEPADin kanssa, yhteiset osallistumista ja investointeja koskevat säännöt;

41. kehottaa Euroopan unionia ja Kiinaa investoimaan koulutukseen ja kasvatukseen 
Afrikassa, sillä koulutetut työntekijät muodostavat entistä itsenäisemmän kehityksen 
perustan;

42. kehottaa EU:ta menemään nykyistä liike-elämän EU–Afrikka-foorumia pidemmälle ja 
kehittämään johdonmukaisen toimintasuunnitelman kannustaakseen ja 
monipuolistaakseen eurooppalaisia investointeja Afrikassa;

43. tunnustaa, että EU:n investointien epäedullinen kilpailuasema Afrikassa johtuu 
kiinalaisille hankkeille ja Kiinan hallituksen (tai kokonaan valtion omistamien yritysten) 
tekemille tarjouksille myönnetystä avoimesta tai piilotetusta tuesta, sosiaalisten tai 
taloudellisten normien, joita kiinalaiset kilpailijat eivät sovella, aiheuttamista korkeista 
kustannuksista, Kiinan sidotusta tuesta, joka estää eurooppalaisia yrityksiä liittymästä 
Kiinan tuella rahoitettuihin hankkeisiin sekä siitä, että eurooppalaiset yritykset saavat 
rajoitetusti rahoitusta ja investointien riskinhallintavälineitä;

Ympäristö

44. toteaa, että Kiinan läsnäololla Afrikassa on ympäristövaikutuksia; kehottaa Kiinaa 
toimimaan vastuullisena ympäristön haltijana sekä Kiinassa että Afrikassa;

45. vaatii, että EU:n on kannustettava Exim Bankin kaltaisia kiinalaisia vientiluottolaitoksia 
arvioimaan järjestelmällisesti Afrikassa toteuttavien infrastruktuurihankkeiden, kuten 
patojen, teiden ja kaivosten ympäristövaikutuksia;

46. panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen maailmanlaajuisesta 
ilmastonmuutosliittoumasta (Global Climate Change Alliance) vähiten kehittyneiden 
maiden ja pienten saarikehitysvaltioiden kanssa, jolla erityisesti tehostetaan yhteistyötä 
sopeutumisessa ilmastonmuutokseen; vaatii, että EU kehottaa Kiinaa osallistumaan 
liittouman työsuunnitelmaan sen keskeisillä aloilla, esimerkiksi vuoropuheluun
katastrofiriskin vähentämiseksi ja kehitystyöhön ilmastonkestävyyden varmistamiseksi, 
jotka ovat äärimmäisen tärkeitä yhteistyöaloja, kun otetaan huomioon Kiinan asema 
Afrikassa merkittävänä avustajana ja sijoittajana, joka sijoittaa usein laajamittaisiin 
infrastruktuuria koskeviin hankkeisiin, joilla on taipumus olla alttiita 
ilmastonmuutoksille;

47. kehottaa myöntämään lisää rahoitusta ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeviin 
toimiin sellaista järjestelmää noudattaen, jossa osallistumisvelvollisuus riippuu sekä 
aikaisemmista päästöistä että taloudellisesta suorituskyvystä ja jossa varoja ei siirretä 
nykyisistä avustusbudjeteista; vaatii tässä yhteydessä EU:ta lisäämään yhteen sovitettuja 
ja täydentäviä kansainvälisiä toimia rahoitustuen myöntämiseksi ja investointien 
kohdentamiseksi, jotta voidaan tukea vaikutuksia lieventäviä toimia ja mukautustoimia 
Afrikassa erityisesti siten, että parannetaan mahdollisuuksia saada riittävää, 



ennakoitavissa olevaa ja kestävää avustusta, ja siten, että tuetaan taloudellisesti ja 
teknisesti valmiuksien luomista avun mukauttamisesta johtuvien kustannusten 
arvioimiseksi rahoitustarpeita määritettäessä, sekä siten, että myönnetään uusia varoja ja 
lisävaroja, myös virallista ja edullisin ehdoin myönnettävää tukea; vaatii, että 
rahoitustuen saamisen olisi edellytettävä mahdollisimman vähän byrokratiaa; vaatii, että 
tuloksia on valvottava tehokkaasti;

48. kehottaa EU:ta käynnistämään AU:n jäsenvaltioiden ja Kiinan sekä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa monenväliset neuvottelut ympäristön tilan 
huononemiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvistä maailmanlaajuisista uhkista sekä 
edistämään tarmokkaasti vuoden 2012 jälkeisenä toimintakehyksenä sitoumuksia, jotka 
tehtiin Balin toimintasuunnitelmassa, joka allekirjoitettiin Balilla 15. joulukuuta 2007 
pidetyssä kolmannessatoista osapuolikokouksessa (COP-13);

49. kehottaa EU:ta ottamaan johtoaseman ilmastonmuutoksen lievittämisessä ja 
käynnistämään "pikaohjelman", jonka yhteydessä myönnetään nykyisiä budjettikohtia 
täydentävää huomattavaa taloudellista tukea kehitysyhteistyöhön ja 
ympäristöystävällisten energiateknologioiden käyttöön sekä nopeasti kasvavissa 
talouksissa että kehitysmaissa, mutta jossa kuitenkin otetaan huomioon, että niiden 
tarpeet ovat erilaiset; kehottaa EU:ta erityisesti myöntämään rahoitusta edullisten 
ympäristöystävällisten teknologioiden siirtämiseen Afrikan maihin; tunnustaa, että 
teknologiansiirtoon myönnettävän rahoituksen lisääminen on ratkaiseva askel, jotta 
voidaan sopia vuoden 2012 jälkeisistä maailmanlaajuisista ilmastonmuutosta koskevista 
toimista vuoteen 2009 mennessä; 

50. vaatii EU:ta ja Kiinaa varmistamaan, Balin toimintasuunnitelman periaatteiden 
mukaisesti, että Afrikassa toteutettavat hankkeet, erityisesti energiantuotantohankkeet, 
ovat ympäristön kannalta kestäviä ja Balin toimintasuunnitelman mukaisia;

51. myöntää, että länsimaiden kauppa ja kulutus ovat osavastuussa siitä, että Kiina tarvitsee 
yhä enemmän luonnonvaroja Afrikasta, sekä siitä, että hiilidioksidipäästöt ovat 
lisääntyneet kehitysmaissa, koska saastuttavat teollisuudenalat on siirretty ulkomaille; 
kehottaa EU:ta ottamaan esille kauppa- ja ilmasto-oikeuden Kiinan ja Afrikan kanssa 
tehtävän kolmen osapuolen välisen yhteistyön yhteydessä; kehottaa EU:ta myös 
voimakkaampiin toimiin sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisen kulutuksen 
edistämiseksi (mm. tuotteiden merkitseminen siten, että merkistä näkyy niiden 
ympäristövaikutus tuotteen koko elinkaaren ajan alkaen luonnonvarojen hankinnasta 
aina valmistukseen ja kuljetukseen saakka);

52. kehottaa EU:ta tekemään aktiivisempaa kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti Kiinan 
kanssa, jotta voidaan edistää mukautustoimien nopeaa täytäntöönpanoa, esimerkiksi 
siten, että arvioidaan haavoittuvuutta, vahvistetaan toimien tärkeysjärjestys, arvioidaan 
rahoitustarpeet, laaditaan valmiuksien kehittämistä koskevia ja toimintastrategioita, 
sisällytetään mukautustoimet alakohtaiseen ja kansalliseen suunnitteluun, toteutetaan 
erityisiä hankkeita ja ohjelmia ja kannustetaan mukautustoimien täytäntöönpanoa, sekä 
muilla tavoilla, jotka mahdollistavat ilmastoa kestävän kehityksen, ja siten, että otetaan 
huomioon ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille alttiina olevien kehitysmaiden 
kiireellisimmät tarpeet erityisesti Afrikassa, missä näitä vaivaavat kuivuus, 
aavikoituminen ja tulvat;



53. kehottaa EU:ta lujittamaan vuoropuhelua Afrikan ja Kiinan kanssa sekä kehittämään 
yhteisiä lähestymistapoja maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi, 
joista voidaan mainita esimerkkeinä metsäkato, aavikoituminen ja luontotyyppien 
pirstoutuminen, biologisen monimuotoisuuden sekä maaperän hedelmällisyyden 
väheneminen ja häviäminen sekä veden ja ilman pilaantuminen; kehottaa EU:ta 
edistämään energiatehokkuutta, ympäristöystävällisiä teknologioita, riskinhallinta- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmiä sekä vastuullista teollisuutta ja kulutusta;

Hyvä hallintotapa ja ihmisoikeudet

54. vaatii Kiinan viranomaisia kunnioittamaan demokratian ja hyvän hallintotavan 
periaatteita sekä ihmisoikeuksia suhteissaan Afrikkaan;

55. vaatii, että EU:n on noudatettava suhteissaan Afrikan hallituksiin johdonmukaisesti 
omia arvojaan, periaatteitaan ja sitoumuksiaan epäämällä tuen valvonnan, 
talousarviotuen tai investoinnit sellaisilta hallituksilta, jotka torjuvat demokratian tai 
vääristelevät sitä ja loukkaavat ihmisoikeuksia; kehottaa EU:ta varmistamaan, että 
tällaisissa tapauksissa humanitaarista ja muuta apua annetaan paikallisten 
kansalaisjärjestöjen kautta, ja auttaa vahvistamaan niiden valmiuksia; kehottaa EU:ta 
vaatimaan vastaavanlaista toimintaa muilta suurilta avunantajilta, kuten Kiinalta, joita 
sitovat YK:n kansainväliset ihmisoikeusyleissopimukset, sopimukset ja asiakirjat;

56. korostaa, että investoinnit, joita Kiina tekee "ehdoitta" sortohallitusten huonosti 
johtamiin Afrikan maihin, ovat osasyy jatkuviin ihmisoikeusloukkauksiin ja 
huonontavat hallintotapaa entisestään; korostaa tässä yhteydessä EU:n lisätuen 
merkitystä niille hallituksille, toimielimille ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka 
edistävät hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista Afrikassa, esimerkiksi 
kansallisille parlamenteille, kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestöille, vapaille 
tiedotusvälineille ja korruption torjunnasta vastaaville elimille;

57. vaatii, että EU:n on kehotettava kaikkia avunantaja- ja avunsaajamaita noudattamaan 
kansainvälisten rahoituslaitosten asettamia suuntaviivoja ja avoimuussääntöjä; vaatii, 
että EU taivuttaa Kiinan viranomaiset edistämään sosiaali- ja ympäristönormeja 
koskevien "päiväntasaajan periaatteiden" noudattamista kansallisissa pankeissa; 

58. vaatii, että EU kehottaa Kiinaa hyväksymään vapaaehtoisesti lahjonnan torjuntaa 
koskevan OECD:n yleissopimuksen määräykset ja varmistamaan sen täytäntöönpanon 
sekä Kiinassa että sen suhteissa Afrikan maihin; 

59. kehottaa EU:ta kannustamaan kaikkia jäsenvaltioita ja Kiinaa osallistumaan nykyisiin 
maailmanlaajuisiin aloitteisiin, joiden tavoitteena on helpottaa varallisuuden takaisin 
hankkimista korruptiota koskevan YK:n yleissopimuksen V osaston perusteella, 
esimerkiksi Maailmanpankin ja Yhdistyneiden Kansakuntien huumeiden ja 
rikollisuuden torjunnan toimiston (UNODOC) äskettäin käynnistämään yhteiseen 
aloitteeseen varastettujen aseiden takaisin hankkimiseksi;

60. kehottaa EU:ta kannustamaan Kiinaa ratifioimaan ne ILO:n yleissopimukset, joita se ei 
vielä ole hyväksynyt, sekä varmistamaan niiden täytäntöönpanon kehitysmaissa, joihin 
Kiina investoi ja joissa toimii kiinalaisia yhtiöitä, asiantuntijoita tai työntekijöitä;



61. kehottaa EU:ta edistämään kansainvälisten ja oikeudellisesti sitovien käytännesääntöjen 
kehittämistä hyvää hallintoa, turvallisia ja tasavertaisia työoloja, yritysten 
yhteiskuntavastuuta ja ympäristönsuojelukäytäntöjä koskevilla aloilla sekä edistämään 
yritysten vastuullisuutta;

Rauha ja turvallisuus

62. kehottaa EU:ta tekemään aseiden vientiä koskevista käytännesäännöistään 
oikeudellisesti sitovan välineen;

63. vaatii, että EU kehottaa Kiinaa lisäämään kansallisen aseiden 
vientivalvontajärjestelmänsä avoimuutta ennen muuta varmistamalla, että viennistä 
annetaan täydellinen selonteko YK:n tavanomaisten aseiden vientiä koskevaan 
rekisteriin ja parantamalla aseidenviennin valvontasääntöjään, jotta estetään asesiirrot 
sellaisille etenkin Afrikassa sijaitseville maille ja alueille, joissa rikotaan 
järjestelmällisesti kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta; 

64. kehottaa EU:ta pitämään Kiinaa koskevan aseidenvientikiellon voimassa, niin kauan 
kuin Kiina jatkaa aseiden vientiä sellaisille usein Afrikan maissa toimiville aseistetuille 
joukoille ja ryhmille, jotka lietsovat ja ylläpitävät selkkauksia ja syyllistyvät vakaviin 
ihmisoikeusloukkauksiin; 

65. vaatii, että EU ja Kiina keskeyttävät asekauppasopimukset niiden hallitusten kanssa, 
jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin, osallistuvat selkkauksiin tai ovat 
sodan partaalla, kuten Kenian, Zimbabwen, Sudanin, Tšadin, Kongon demokraattisen 
tasavallan, Etiopian, Eritrean ja Somalian hallitukset; kehottaa EU:ta ja Kiinaa 
lopettamaan aseistautuneille ei-valtiollisille toimijoille suuntautuvat asetoimitukset, 
jotka ovat uhkana ihmisoikeuksille, poliittiselle vakaudelle ja kestävälle kehitykselle 
Afrikan mantereella, sekä ehkäisemään tällaisia asetoimituksia ja kieltämään ne;

66. kehottaa EU:ta jatkamaan aseiden kauppaa koskevan kansainvälisen sopimuksen, joka 
kattaa kaikki tavanomaiset aseet ja joka on oikeudellisesti sitova, edistämistä YK:ssa 
käytävissä neuvotteluissa;

67. kehottaa EU:ta ja Kiinaa tukemaan Afrikan johtamia aloitteita, kuten valmiusjoukkoja 
sekä alueellisten järjestöjen käyttämistä turvallisuuspilareina;

68. vaatii, että EU kehottaa Kiinaa osallistumaan aktiivisemmin YK:n tai AU:n 
rauhanturvaoperaatioihin Afrikassa ja laajentamaan osallistumistaan myös toimittamalla 
tarvittaessa taistelujoukkoja YK:n valtuuksien mukaisesti;

69. kehottaa EU:ta ottamaan Kiinan mukaan ihmisten turvallisuutta koskevien yhteisten 
lähestymistapojen kehittämiseen, erityisesti tavanomaisten aseiden riisuntaa, 
aseistariisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista (DDR), aseiden 
jäljittämistä, miinanraivausta ja turvallisuusalan uudistusta (SSR) koskevilla aloilla; 
kehottaa toimintaan perinteisten turvallisuuskysymysten ulkopuolelle jäävissä aiheissa, 
joita ovat esimerkiksi luonnonkatastrofien ehkäiseminen, ilmasto- ja talouspakolaiset, 
siirtymään joutuneet ihmiset ja maahanmuuttajat, huumeet ja tarttuvat taudit;



°
°          °

70. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja 
Kiinan kansalliselle kansankongressille, Afrikan unionille, NEPADille, PAP:lle ja 
FOCACille. 


