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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden 
ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 
23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 
25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamista toisen 
kerran koskevan sopimuksen tekemisestä
(16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (16894/2011),

– ottaa huomioon sopimuksen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän 
jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä 
kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä 
kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta (09565/2010)1,

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan 
ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää 
koskevan pyynnön (C7-0469/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan suosituksen sekä kansainvälisen kaupan 
valiokunnan lausunnon (A7-0110/2013),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. suhtautuu suurella varauksella sopimuksen osiin, jotka eivät vastaa Euroopan parlamentin 
kantaa ja unionin arvoja;

3. vaatii kaikkia osapuolia muuttamaan epätyydyttävät lausekkeet asianmukaisesti 
sopimuksen kolmannen tarkistuksen aikana, mukaan luettuna seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjimättömyyden selkeä sisällyttäminen 8 artiklan 
4 kohtaan;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten 
hallituksille ja parlamenteille.

1 EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3.
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PERUSTELUT

Tausta

AKT:n ja EU:n väliset suhteet käynnistyivät 1970-luvulla useimpien AKT-maiden 
itsenäistyttyä. Vuonna 1975 allekirjoitetulla ensimmäisellä Lomén yleissopimuksella luotiin 
ainutlaatuinen EU:n ja AKT-maiden välisen kehitysyhteistyön malli. Lomén sopimuksen 
ainutlaatuisuus on seurausta sen moniulotteisesta luonteesta, jossa yhdistyvät apu ja 
kaupankäynti, sen luonteesta viisivuotiskauden kattavana sopimuksena, sen ei-
vastavuoroisista kauppaeduista useimpien AKT-maista EU:n jäsenvaltioihin tuotavien 
tuotteiden tapauksessa sekä siinä AKT-maille taattavasta rahoituksesta. 

"AKT–EY-kumppanuussopimus" (joka tunnetaan Cotonoun sopimuksena) allekirjoitettiin 
Cotonoussa Beninissä 23. kesäkuuta 2000, ja se korvasi Lomén sopimuksen muodostamat 
kehitysyhteistyön puitteet. Se tehtiin 20 vuodeksi, 1. maaliskuuta 2000 ja 28. helmikuuta 2020 
väliseksi ajaksi. Cotonoun sopimuksessa säilytetään Lomén sopimuksen säännöstö mutta 
tehdään myös joitain merkittäviä muutoksia AKT-maiden ja EU:n väliseen yhteistyöhön.

Cotonoun sopimuksen 95 artiklassa määrätään mahdollisuudesta tarkistaa sopimusta viiden 
vuoden välein.

Cotonoun sopimusta tarkasteltiin ensimmäisen kerran toukokuun 2004 ja helmikuun 2005 
välisenä aikana. Tarkastelun ja jatkoneuvottelujen jälkeen osapuolet allekirjoittivat 
alkuperäisen sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen 25. kesäkuuta 2005. 
Vuoden 2005 tarkistuksessa keskityttiin pääosin sopimuksen poliittisen luvun muutoksiin.

AKT–EY-ministerineuvosto aloitti Cotonoun sopimuksen toisen tarkistamisen virallisesti 
28.–29. toukokuuta 2009. Neuvottelut oli määrä päättää helmikuussa 2010, mutta ne kestivät 
11. maalikuuta 2010 saakka. Cotonoun sopimuksen toisen tarkistamisen pääasialliset syyt 
olivat seuraavat:

– AKT-maiden ja EU:n jäsenvaltioiden kumppanuuden merkityksellisyyden ja 
erityisluonteen säilyttäminen

– sopimuksen mukauttaminen viimeaikaisiin huomattaviin muutoksiin kansainvälisissä ja 
AKT–EY-suhteissa

– molemmille osapuolille tärkeiden aihepiirien kehittäminen edelleen: poliittinen ja 
institutionaalinen ulottuvuus; taloudellinen yhteistyö, alueellinen yhdentyminen ja 
kauppa; kehitysrahoitusyhteistyö, avun ohjelmasuunnittelu ja hallinta.

EU:n osalta neuvotteluja kävi Euroopan komissio neuvoston myöntämällä valtuutuksella, ja 
Euroopan parlamentti laati mietinnön suosituksista 20. tammikuuta 2010.

Sekä EU:n että AKT-maiden neuvostot ovat allekirjoittaneet tarkistuksen. EU:n 
jäsenvaltioiden ja AKT-maiden on vielä ratifioitava sopimus, ja Euroopan parlamentilta on 
pyydetty sen hyväksyntää.

Sopimuksen tarkastelu
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Tarkistuksella vahvistetaan uudelleen strateginen pitkäaikainen merkitys, jonka kumpikin 
osapuoli liittää kumppanuuteen.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että tekstissä

– esitetään tarve saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet ja nostetaan avun 
tuloksellisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta kumppanuuden päätavoitteiksi;

– edistetään yhteistä yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa, kun käsitellään 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen liittyviä suuria haasteita – elintarviketurva, 
HIV/aids ja kalatalouden kestävyys – ja niiden merkitystä kestävälle kehitykselle, 
kasvulle ja köyhyyden vähentämiselle;

– tunnustetaan Afrikan maanosan laajuinen ulottuvuus ja tehdään Afrikan unionista 
AKT–EU-suhteen kumppani;

– korostetaan tarvetta vahvistaa AKT-maiden valmiuksia torjua ulkoisia häiriöitä ja 
avustaa AKT-maita kaikin keinoin, mukaan luettuna haavoittuville maille tarkoitettu 
FLEX-järjestely;

– otetaan paremmin huomioon alueellistamista ja koko Afrikan kehitystä koskevat 
suuntaukset. Euroopan unionin kansainvälisen tason toiminnalla on edistettävä ja 
kannustettava alueellista yhdentymistä;

– vahvistetaan paikallisviranomaisten, valtiosta riippumattomien toimijoiden ja AKT-
maiden parlamenttien roolia Cotonoun prosessien demokratian lisäämisessä, millä 
vahvistetaan niiden valmiuksia toimia aktiivisesti sopimukseen liittyvässä 
vuoropuhelussa, ohjelmasuunnittelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa, tarkastelussa ja 
valvonnassa;

– korostetaan molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden tarvetta ja kannustetaan 
kehitysyhteistyökumppaneita EU:sta koordinoimaan ja mukauttamaan ohjelmiaan 
kehitysmaiden strategioihin;

– lisätään kalatalouden ja vesiviljelyn näkyvyyttä ottaen huomioon niiden 
sosioekonominen merkitys osapuolille;

– edistetään kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta kumppanuuden 
keskeisenä osa-alueena.

Esittelijä kuitenkin pitää valitettavana, että tekstissä

– ei onnistuta ratkaisemaan kysymystä, joka koskee laittomien maahanmuuttajien 
takaisinottoa alkuperämaahan. Cotonoun sopimuksen 13 artiklassa viitataan laittomien 
maahanmuuttajien palautusta koskevaan periaatteeseen, mutta EU ei edelleenkään 
hyväksy toiminnallista lähestymistapaa;
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– osapuolet eivät riittävästi sitoudu edistämään hyvää hallintatapaa verotuksen alalla ja 
torjumaan verokeitaita;

– ei perusteta välinettä, jolla vahvistettaisiin Cotonoun sopimuksen seurantaa, tarkastelua 
ja toimeenpanoa;

– ei anneta yhteistä julistusta AKT–EU-yhteistyön tulevasta rahoituksesta, koska EU ei 
hyväksy sopimukseen liittyvien EU:n jäsenvaltioiden määrän lisäämistä, sekä 
ilmastonmuutoksen mukautumisen ja talouskumppanuussopimuksiin liittyvien 
muutoskustannusten vuoksi;

– ei viitata kauppaan, rahoitukseen ja reiluun kauppaan; 

– ei käsitellä kehitysyhteistyön verotukseen liittyviä näkökohtia; 

– ei edistetä mikrolainoja, joilla helpotettaisiin investointia ja kehitystä.

Esittelijä panee erittäin huolestuneena merkille, että

– neuvottelut ei-neuvoteltavien ihmisoikeuslausekkeiden periaatteen vahvistamisesta ja 
näiden lausekkeiden noudattamatta jättämisen seuraamuksista ovat epäonnistuneet 
kohtalokkaasti huolimatta siitä, että Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut 
sisällyttämään EU:n sopimuksiin sitovia ihmisoikeuslausekkeita, joista ei neuvotella;

8 artiklan 4 kohtaa (syrjimättömyyslauseke poliittisessa vuoropuhelussa) ei ole 
muotoiltu uudelleen vastaamaan EU:n arvoja ja että siihen sisältyy vain YK:n 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 2 artiklan sanamuoto. AKT-maat 
hylkäsivät komission tulkinnan ja seksuaalisen suuntautumisen sisällyttämisen 8 
artiklan 4 kohdan soveltamisalaan ja antoivat 28. syyskuuta 2010 AKT:n 
parlamentaarisen yleiskokouksen 21. istunnon julkilausuman uskontojen 
rauhanomaisesta rinnakkaiselosta ja homoseksuaalisuudelle AKT–EU-kumppanuudessa 
annettavasta painoarvosta. Julistuksessa AKT-maat pyytävät suhtautumaan 
asianmukaisella kunnioituksella kahden osapuolen välisiin kulttuurieroihin ja 
sosiaaliseen monimuotoisuuteen;

homoseksuaalisuus on edelleen rikos 38 AKT-maassa, joista viidessä siitä voidaan 
määrätä kuolemanrangaistus. Esittelijä katsoo, että EU ei voi hyväksyä kompromissia 
tässä asiassa. Toimimattomuus tarkoittaa tällaisen lainsäädännön hiljaista hyväksymistä, 
ja esittelijä katsoo, että asiasta ei voida käydä poliittista vuoropuhelua tulevaisuudessa, 
jos sitä ei selkeästi käsitellä Cotonoun sopimuksessa, jossa luodaan puitteet useille 
muille sopimuksille, myös talouskumppanuussopimuksille. Esittelijä pahoittelee, että 
komissio ei vaatinut enempää neuvottelujen aikana SEU-sopimuksen 21 artiklan 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa todetaan, että "unionin toiminta kansainvälisellä 
tasolla perustuu sen perustamisen, kehittämisen ja laajentumisen johtoajatuksena oleviin 
periaatteisiin, joita unioni pyrkii edistämään muualla maailmassa";
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– näin heikennetään 8 ja 9 artiklan nojalla käytävän poliittisen vuoropuhelun ja 96 ja 
97 artiklan mukaisen vastamenettelyn käyttöä diplomaattisena välineenä, jolla 
edistetään hyvää hallintoa, demokratiaa, avoimuutta ja ihmisoikeuksia.

Esittelijä panee merkille, että kyseessä olevalla tarkistuksella ei ole mitään 
talousarviovaikutuksia.

Päätelmä

Esittelijä suhtautuu suurella varauksella sopimuksen osiin, jotka eivät vastaa Euroopan 
parlamentin kantaa ja Euroopan unionin arvoja. Esittelijä kuitenkin katsoo, että sopimukselle 
tulisi antaa hyväksyntä, jotta voidaan tarjota vaikutusmahdollisuuksia komissiolle ja EUH:lle 
kolmatta tarkistusta edeltäviksi kahdeksi vuodeksi. Esittelijä vaatii, että epätyydyttävät 
lausekkeet, mukaan luettuna 8 artiklan 4 kohta, muutetaan asianmukaisesti sopimuksen 
kolmannen tarkistuksen aikana vastaamaan perussopimuksia ja unionin arvoja.

EU:n on tulevissa kansainvälisissä neuvotteluissa omaksuttava lähestymistapa, jolla edistetään 
kehitystä ja joka perustuu ihmisoikeuksiin, kun otetaan huomioon näiden maiden kansalaisten 
inhimillinen kehitys. Esittelijä katsoo, että tällainen lähestymistapa hyödyttäisi kaikkia 
osapuolia.
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KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

kehitysyhteistyövaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän 
jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä 
kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 
2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamista toisen kerran koskevan sopimuksen 
tekemisestä
(16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

Valmistelija: Daniel Caspary

LYHYET PERUSTELUT

Vuonna 2000 Cotonoun sopimus tehtiin 20 vuodeksi ja sovittiin, että sitä voidaan tarkistaa 
viiden vuoden välein. Ensimmäinen tarkistus vaikutti vain vähän taloutta ja kauppaa 
koskevaan lukuun. Neuvosto valtuutti 23. helmikuuta 2009 neuvottelujen aloittamisen 
sopimuksen tarkistamiseksi toisen kerran. Muutossopimus allekirjoitettiin 
22. kesäkuuta 2010. Parlamentin on annettava hyväksyntänsä sopimukselle.

Euroopan parlamentti hyväksyi 20. tammikuuta 2010 päätöslauselman Cotonoun sopimuksen 
tarkistamisesta toisen kerran. Siinä kehotettiin muun muassa:

 ottamaan huomioon AKT-valtioiden ongelmat, jotka liittyvät muun muassa 
rahoituskriisiin, etuuksien heikkenemiseen, elintarvikkeiden hinnannousuun ja 
ilmastonmuutokseen;

 sisällyttämään politiikkojen johdonmukaisuus sopimukseen;

 päivittämään taloutta ja kauppaa koskevaa lukua siten, että 
talouskumppanuussopimukset ja ei-vastavuoroisten kauppaetuuksien päättyminen 
vuoteen 2007 mennessä otetaan huomioon;

 kiinnittämään enemmän huomiota kaupan sopeutumisstrategioihin ja räätälöityihin 
kauppaa tukevan avun toimenpiteisiin;
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 tukemaan AKT-valtioiden pyyntöä ottaa mukaan sopimukseen seuraavat alat: kauppa 
ja kehitysyhteistyö, kauppa ja rahoitus, reilu kauppa ja asekauppa;

 poistamaan taloudellisen ja kaupallisen yhteistyön erityinen 
uudelleentarkastelumenettely, josta säädetään Cotonoun sopimuksen 95 artiklan 
3 kohdassa;

 käsittelemään kehitysyhteistyön verotukseen liittyviä näkökohtia;

 edistämään mikroluottoja sijoittamisen ja pk-yritysten kehityksen helpottamiseksi.

Suurin osa yllä mainituista seikoista otettiin huomioon neuvottelujen tuloksessa. Tulevissa 
neuvotteluissa parlamentti pyytää neuvostoa sisällyttämään sopimukseen myös muun muassa 
seuraavat seikat:

 tuki AKT-valtioiden pyynnölle ottaa mukaan sopimukseen kauppa ja rahoitus sekä 
reilu kauppa;

 kehitysyhteistyön verotukseen liittyvien näkökohtien käsittely;

 mikroluottojen edistäminen sijoittamisen ja pk-yritysten kehityksen helpottamiseksi.

******
Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa 
esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.
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