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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää tervetulleena komission ja komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 9. maaliskuuta 2020 antamaa yhteistä 
tiedonantoa ”Tavoitteena kokonaisvaltainen EU–Afrikka-strategia”, ja pitää sitä 
askeleena kohti todellista geopoliittista kumppanuutta; korostaa, että Eurooppa ja 
Afrikka ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan ja niillä on vahvat historialliset, 
kulttuuriset ja sosioekonomiset yhteydet, joita tiivistää entisestään lukuisten yhteisten 
haasteiden ja strategisten etujen lisääntyminen, esimerkkeinä ihmisoikeuksien ja 
demokratian edistäminen, yhteisöjen nostaminen pois köyhyydestä ja ihmisarvoisten 
elinolojen takaaminen tarjoamalla taloudellisia mahdollisuuksia, kestävä kehitys, hyvä 
hallinto, muuttoliikkeen potentiaali merkityksellisten työllistymismahdollisuuksien ja 
kehityksen kannalta, kauppa- ja investointisuhteiden vahvistaminen, turvallisuus, 
terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan torjunta, monenvälisten 
instituutioiden ja maailmankaupan uudistaminen, ympäristö, elintarviketurva, veden 
saatavuus, väestönkasvu, kaupungistuminen, energiakysymykset, kansanterveyden 
edistäminen, terveydenhuollon saatavuus sekä ilmastonmuutos; painottaa, että EU:n ja 
Afrikan väliset suhteet ovat äärimmäisen tärkeitä molempien maanosien tulevaisuuden 
kannalta ja että näiden kahden maanosan hyvinvointi on tiiviisti sidoksissa toisiinsa, 
mikä edellyttää kokonaisvaltaista Afrikan mannerta koskevaa lähestymistapaa, jossa 
nämä eri haarat voidaan yhdistää kattavaksi ja johdonmukaiseksi strategiaksi, jota 
mitataan sen tulosten perusteella ja seurataan ja arvioidaan jatkuvasti; kehottaa 
lisäämään johdonmukaisuutta EU:n politiikkojen välillä, kohdentamaan EU:n resurssit 
tulosperusteisesti ja avoimesti sekä vahvistamaan poliittista liittolaisuutta, jonka on 
mentävä perinteistä kehitysyhteistyötä ja humanitaarista yhteistyötä pidemmälle, jotta 
kumppanuutemme koko potentiaali voidaan todella saavuttaa;

2. muistuttaa, että vuonna 2019 lähes 16,6 miljoonaa afrikkalaista kärsi äärimmäisistä 
sääilmiöistä, mikä oli 195 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018 CRED-
tutkimuskeskuksen (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) mukaan, ja 
että luonnonkatastrofit vaikuttavat haitallisesti ihmisten elämään, elinkeinoihin, koteihin 
ja ekosysteemeihin sekä makrotalouteen;

3. korostaa, että EU:n ja Afrikan unionin (AU) kumppanuus voi olla menestyksekästä 
vain, jos se on aidosti tasa-arvoista, mikä tarkoittaa tasapainoisempaa, 
oikeudenmukaisempaa ja merkityksellisempää kumppanuutta, joka perustuu omaan 
vastuuseen ja solidaarisuuteen sekä yhteiseen näkemykseen yhteisestä tulevaisuudesta; 
toistaa siksi vaatimuksensa todellisesta maanosien välisestä kumppanuudesta Euroopan 
unionin ja Afrikan unionin välillä; muistuttaa, että Afrikka on lähin naapurimme, jossa 
asuu yli miljardi ihmistä, ja että yli puolen koko maailman väestönkasvusta vuoteen 
2050 mennessä odotetaan tapahtuvan Afrikassa, samalla kun kuusi maailman 
kymmenestä nopeimmin kasvavasta taloudesta on afrikkalaisia; painottaa, että EU ja 
sen jäsenvaltiot ovat Afrikan suurin kumppani kaikissa suhteissa, kun on kyse 
investoinneista, kaupasta, kehitysavusta, humanitaarisesta avusta ja turvallisuudesta; 
toteaa kuitenkin, että tämä yhä tiiviimpi yhteistyö ei ole vielä johtanut yhteiseen 
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ymmärrykseen tai toimivaan strategiseen kumppanuuteen, joka olisi yhteneväinen 
yhteisten etujen, kasvupotentiaalin, maantieteellisen läheisyyden ja näiden maanosien 
vuosisataisten yhteyksien kanssa; korostaa, että Afrikan mantereen kestävän kehityksen 
prosessilla on keskeinen merkitys sekä EU:n että Afrikan vaurauden, vakauden ja 
turvallisuuden kannalta, ja nämä taas ovat keskeisiä edellytyksiä afrikkalaisten 
taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti; painottaa, että EU:n on oltava päättäväinen pyrkimyksessään kehittää 
Afrikan-politiikassaan tuore ja nykyaikainen lähestymistapa, joka perustuu selkeään 
käsitykseen kummankin osapuolen omista ja keskinäisistä eduista ja velvollisuuksista ja 
jossa otetaan huomioon niiden suhteiden kokonaisvaltaisuus ja kypsyys; on vakaasti sitä 
mieltä, että kumppanuutemme on perustuttava afrikkalaisten kumppaneidemme 
määrittämiin selkeisiin kantoihin ja painopisteisiin, ja katsoo näin ollen, että tuleva 
AU:n ja EU:n kuudes huippukokous tänä syksynä tarjoaa oikea-aikaisen tilaisuuden 
kuunnella afrikkalaisia kumppaneita, esittää vastavuoroisesti vaatimuksia ja ehdotuksia 
sekä määritellä yhteisiä tavoitteita, jotta ne voidaan sisällyttää tulevaan molempia 
osapuolia hyödyttävään yhteiseen strategiaan, jossa otetaan huomioon molempien 
osapuolten edut ja vahvistetaan näiden kahden maanosan välisiä siteitä;

4. painottaa, että kaikkien EU:n ja Afrikan suhteiden perustana olevien oikeudellisten ja 
poliittisten kehysten välistä synergiaa ja johdonmukaisuutta on kiireellisesti 
parannettava, jotta ne olisivat tehokkaampia ja kestävämpiä ja jotta saavutetaan 
vahvempi pitkän aikavälin monipuolinen ja monialainen kumppanuus, jonka olisi myös 
johdettava vahvempaan poliittiseen yhteistyöhön ja tehokkaaseen koordinointiin, joka 
perustuu tasa-arvoon, luottamukseen, keskinäiseen kunnioitukseen, solidaarisuuteen, 
suvereniteettiin, yhteisiin arvoihin ja yhteiseen näkemykseen tulevaisuudestamme; 
korostaa tässä yhteydessä ihmisoikeuksien, demokratian, rauhan ja turvallisuuden sekä 
hyvän hallinnon, kestävän kehityksen, oikeusvaltioperiaatteen, vapaiden ja 
oikeudenmukaisten vaalien, Afrikan maiden lainmukaisten ja rauhanomaisten 
vallanvaihtojen sekä sukupuolten tasa-arvon merkitystä, sillä ne ovat välttämätön 
perusta kestävälle, osallistavalle ja molempia osapuolia hyödyttävälle EU:n ja Afrikan 
kumppanuudelle; painottaa, että EU:n ja Afrikan vahva kumppanuus edellyttää vahvaa 
Afrikan unionia, ja korostaa EU:n tärkeää roolia Afrikan unionin tukemisessa, jotta se 
voi käyttää valtuuksiaan tehokkaammin, rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa koko 
maanosan alueella sekä maanosan yhdentymisen edistämisessä ja Afrikan unionin, 
myös yleisafrikkalaisen parlamentin, instituutioiden rakentamisessa, kun se jakaa 
parhaita käytäntöjä sekä teknistä ja taloudellista apua; pitää myönteisenä ehdotusta 
uuden naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) puitteissa 
toteutettavasta yleisafrikkalaisesta ohjelmasta, jolla pyritään vastaamaan koko Afrikan 
mannerta koskettaviin haasteisiin;

5. toistaa tukevansa Afrikkaa meneillään olevissa merkittävissä yhdentymisprosesseissa 
alueellisella, maanosan laajuisella ja kansainvälisellä tasolla ja toteaa, että on Euroopan 
ja Afrikan yhteisen edun mukaista tehdä yhteistyötä, kun on kyse monenvälisyydestä ja 
yhteisistä haasteista, joihin voidaan vastata tehokkaasti vain toimimalla yhdessä; 
korostaa tarvetta ratkaista nykyiset erimielisyydet erityisesti strategisesti keskeisillä 
aloilla, kuten kansainvälisten normien ja käytäntöjen noudattamisessa kaupan, 
ihmisoikeuksien, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja kestävän 
kehityksen aloilla, sekä kun on kyse kantojen vahvistamisesta kansainvälisissä 
järjestöissä; katsoo, että maanosien välisen kokonaisvaltaisen kumppanuuden olisi myös 
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mahdollistettava laajempi alueellistaminen; toistaa tukevansa edelleen alueellista 
yhdentymistä ja alueellisia järjestöjä, kuten Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisöä 
(ECOWAS), Keski-Afrikan talous- ja rahayhteisöä (CEMAC), Itä-Afrikan yhteisöä 
(EAC), eteläisen Afrikan kehitysyhteisöä (SADC), Afrikan sarven alueen maiden 
yhteistyöjärjestöä (IGAD) ja Keski-Afrikan talousyhteisöä (ECCAS) sekä suurten 
järvien alueen kansainvälistä konferenssia (ICGLR); kannattaa näkemystä, jonka 
mukaan EU:n on pidettävä yllä joustavia maa- ja aluekohtaisia lähestymistapoja, joiden 
avulla se voi mukauttaa toimintansa ja tukensa kunkin Afrikan viidellä eri alueella 
sijaitsevan maan erityisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin; kehottaa päivittämään EU:n 
alueellisia toimintapolitiikkoja, jotka koskevat Afrikan eri osa-alueita, kuten 
Pohjois-Afrikkaa, Guineanlahtea, Sahelin aluetta, Suurten järvien aluetta ja Afrikan 
sarvea; pitää valitettavana, että 25 vuotta Barcelonan prosessin käynnistämisen jälkeen 
yhteisen vaurauden, vakauden ja vapauden alueen luomista eteläisten naapurimaiden 
kanssa ei ole vielä saatu läheskään päätökseen;

6. toteaa, että on tärkeää panna täytäntöön Afrikan valtion- ja hallitusten päämiesten 
vuonna 2009 hyväksymä Afrikan kaivostoimintaa koskeva aloite (Africa Mining 
Vision), jotta voidaan varmistaa mineraalivarojen avoin, oikeudenmukainen ja 
optimaalinen hyödyntäminen;

7. muistuttaa Afrikan unionin ja Afrikan valtioiden tärkeästä roolista monenvälisissä 
järjestöissä, kuten erityisesti Yhdistyneissä kansakunnissa, jonka jäsenistä Afrikan 
valtioiden osuus on 28 prosenttia, ja korostaa siksi, että on tärkeää syventää edelleen 
poliittisia suhteitamme, jotta monenvälisiä päätöksentekoelimiä voidaan uudistaa niiden 
oikeudenmukaisuuden ja edustavuuden lisäämiseksi, mikä on ratkaisevan tärkeää 
ratkaisujen löytämiseksi yhteisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin;

8. suhtautuu myönteisesti ehdotetussa uudessa strategiassa esitettyihin viiteen 
kumppanuuteen; katsoo, että sitä olisi lisäksi päivitettävä vastaamaan Afrikan 
terveydellisiä ja taloudellisia tarpeita, jotka liittyvät covid-19-kriisin hoitoon; kehottaa 
EU:ta toimimaan vahvasti, pitkäjänteisesti, kunnianhimoisesti ja johdonmukaisesti 
Afrikan turvallisuuden, vakauden ja kehityksen hyväksi muun muassa edistämällä 
vihreää siirtymää ja energian saatavuutta, digitalisaatiota, kestävää kasvua ja 
työpaikkoja, rauhaa ja hyvää hallintoa sekä tasapainoista ja kattavaa lähestymistapaa 
muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen; toteaa, että afrikkalaisten kumppaniemme äänet ja 
intressit on pyritty ottamaan huomioon, mutta panee myös merkille, että jotkut ovat 
ilmaisseet pettymyksensä siihen, että heidän mielestään joidenkin afrikkalaisten 
kumppanien kanssa ei ole kommunikoitu ennen strategian julkaisemista; huomauttaa 
kuitenkin, että on määriteltävä selkeästi, miten uusi strategia on tarkoitus panna 
täytäntöön, ja ilmoitettava, mikä EU:n toimija on vastuussa mistäkin toimista; korostaa 
tulevien Afrikka-suhteiden merkitystä ja sitä, että ne edellyttävät kummankin maanosan 
kansalaisyhteiskuntien laajaa osallistumista; vaatii vahvempaa sitoutumista kaikilla 
tasoilla, mukaan lukien kansalaisjärjestöjen, liike-elämän, tiedeyhteisön, 
ajatushautomojen, kulttuuristen ja uskonnollisten instituutioiden, ammattiliittojen ja 
muiden tahojen osalta; pitää erittäin myönteisinä komission puheenjohtajan Ursula von 
der Leyenin lähettämiä viestejä siitä, että suhteet Afrikan kanssa ovat yksi hänen 
toimikautensa kulmakivistä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että komission uuden 
puheenjohtajan ensimmäinen vierailu suuntautui Afrikkaan, ja kehottaa järjestämään 
useammin korkean tason tapaamisia ja lisäämään yhteydenpitoa tällä tasolla; katsoo, 
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että tällaiset henkilökohtaiset kohtaamiset korkeimmalla tasolla ovat äärimmäisen 
tärkeitä, koska ne eivät ainoastaan edistä henkilökohtaisia siteitä vaan myös lisäävät 
yleistä tietoisuutta kumppanuudestamme kunkin maan kansallisten tiedotusvälineiden 
välityksellä; kehottaa siksi lisäämään edelleen näitä korkean tason tapaamisia ja 
keskusteluja, liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan foorumit ja tapaamiset mukaan 
lukien; pitää valitettavana, että tiedonannossa ei esitetä selkeitä ehdotuksia EU:n ja 
AU:n koordinoiduiksi lähestymistavoiksi vastattaessa yhteisiin haasteisiin, joihin 
voitaisiin puuttua yhteisesti monenvälisten järjestelmien (esim. YK:n) puitteissa; 
korostaa, että varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja Afrikan eri pääkaupungeissa 
sijaitsevien EU:n edustustojen olisi tuotava aktiivisemmin esille EU:n toimintapoliittista 
tavoitetta; kannustaa eurooppalaisia ajatushautomoita ja tiedeyhteisöä tekemään tässä 
yhteydessä aktiivisempaa yhteistyötä afrikkalaisten kollegojensa kanssa; korostaa, että 
Afrikan ja EU:n kumppanuuden puitteissa on otettava käyttöön koordinoitu ja kattava 
lähestymistapa sekä EU:n ja AU:n välillä että EU:n ja sen jäsenvaltioiden kesken 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 210 artiklan mukaisesti; kehottaa 
EU:ta tehostamaan tätä yhteistä näkökulmaa vuonna 2020 pidettävää seuraavaa EU:n ja 
Afrikan huippukokousta silmällä pitäen;

9. panee merkille, että Afrikan potentiaali herättää kasvavaa kiinnostusta monien 
maailmanpolitiikan toimijoiden keskuudessa, ja ilmaisee huolensa siitä, että Afrikasta 
on tullut monilla aloilla uusi suurvaltojen kilpailun näyttämö; korostaa, että EU on yksi 
Afrikan maanosan ensisijaisista auttajista, kun taas muiden toimijoiden tuhoisista 
politiikkatoimista koituu haittaa Afrikan maille, millä on kielteisiä vaikutuksia myös 
EU:hun; korostaa, että EU:n toiminnan keskeisenä motiivina sen poliittisissa ja 
taloudellisissa suhteissa kolmansiin maihin on perusoikeuksien edistäminen, 
demokraattisten instituutioiden tukeminen ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden 
ylläpitäminen; uskoo, että kolmannet maat, kuten Kiina, pyrkivät toisenlaisiin 
tavoitteisiin, jotka ovat toisinaan huolestuttavia EU:n kannalta; korostaa, että 
tavoitteenamme on vahvistaa afrikkalaisten kumppaneidemme selviytymiskykyä ja 
riippumattomuutta; pitää siksi valitettavana, että muiden toimijoiden, erityisesti Kiinan 
ja Venäjän, toimet edistävät niiden omia geopoliittisia etuja ja keskittyvät kasvavaan 
unilateralismiin, ja korostaa, että näiden maiden edut saavutetaan Afrikan maiden 
suvereniteetin ja Euroopan turvallisuuden kustannuksella; kehottaa EU:ta 
koordinoimaan toimia kaikkien Afrikan mantereen taloudellisesti menestyksekkäästä ja 
myönteisestä pitkän aikavälin kehityksestä todella kiinnostuneiden maiden kanssa niin, 
että perustana ovat ihmisoikeuksien, tiedotusvälineiden vapauden ja 
vastuuvelvollisuuden täysimääräinen kunnioittaminen, avoin ja responsiivinen 
hallintotapa sekä korruption torjunta, jotka ovat keskeisiä tekijöitä vakaan ja 
osallistavan poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen ympäristön varmistamiseksi 
Afrikassa; kehottaa EU:ta kehittämään Kiinan uusi silkkitie -aloitteeseen strategisen ja 
pitkän aikavälin vastauksen, jonka olisi perustuttava yhteisiin arvoihimme sekä 
afrikkalaisten naapuriemme esittämiin prioriteetteihin ja tarpeisiin; painottaa, että 
EU:sta ja sen jäsenvaltioista on tultava vakauden ja luotettavuuden lähde alueella; 
katsoo, että Euroopan unionilla on oltava suurempi geopoliittinen rooli Afrikassa ja että 
sen on rakennettava suhteita, jotka ovat kaikkien etujen mukaisia;

10. on sitä mieltä, että EU–Afrikka-strategiaan olisi sisällytettävä myös toimenpiteitä, joilla 
Afrikan maita autetaan käyttämään mineraalirikkauksiaan todellisen kehityksen 
saavuttamiseen, ja kehottaa arvioimaan nykyisten toimenpiteiden tehokkuutta ottaen 
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huomioon myös Kiinan ja Venäjän harjoittaman näiden varojen kyseenalaisen 
hyödyntämisen; kehottaa komissiota ja afrikkalaisia kumppaneita panemaan 
kitkattomasti täytäntöön toimenpiteitä, jotka perustuvat konfliktialueiden mineraaleja 
koskevaan asetukseen1, ja julkaisemaan viipymättä luettelon EU:n ulkopuolisista 
yrityksistä, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia; korostaa Euroopan vahvuuksia 
(avoimuus, laadukkaat tuotteet ja palvelut sekä demokraattinen hallinto) ja luottaa 
siihen, että näiden perusarvojen vetovoima tarjoaa vakuuttavan vaihtoehdon 
autoritaarisille malleille;

11. muistuttaa, että kaivannaisteollisuudella on merkittävä rooli monien Afrikan maiden 
talouksissa ja että sillä on yhteys epätasa-arvoiseen keskinäiseen raaka-
aineriippuvuuteen Euroopan kanssa, mikä olisi korjattava puuttumalla 
kaivannaisteollisuuden verotulojen ja rojaltien laittomiin siirtoihin avoimuusdirektiivin 
ja tilinpäätösdirektiivin2 puitteissa

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että EU pitää rauhaa ja turvallisuutta Afrikassa kestävän 
kehityksen keskeisenä edellytyksenä ja että unioni on sitoutunut lisäämään merkittävästi 
tukeaan Afrikalle yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa; on samaa mieltä siitä, 
että kysymys turvallisuudesta on Afrikassa erittäin tärkeä maanosan kehitykselle, jota 
tukevat alueelliset ja kansainväliset järjestöt, kun taas Afrikan valtiot takaavat 
ensisijaisesti itse oman turvallisuutensa; kehottaa siksi EU:ta jatkamaan ponnistelujaan 
yhteistyössä afrikkalaisten kumppaneidensa kanssa Afrikan rauhan ja turvallisuuden 
rakenteiden (APSA) kehittämiseksi edelleen, jotta saavutetaan pitkäkestoinen rauha ja 
vakaus ja päästään eroon maanosaa vaivaavista kriiseistä ja konflikteista soveltamalla 
yhdennettyä lähestymistapaa, jossa hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia välineitä, 
mukaan lukien tuetaan Afrikan turvallisuus- ja puolustusvalmiuksien kehittämistä ja sen 
sotilas- ja siviilioperaatioita sekä rauhanrakentamis- ja demilitarisointihankkeita 
kunnioittaen kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta sekä Afrikan 
valtioiden itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta sekä tuetaan AU:n ja alueellisten 
organisaatioiden, kuten ECOWAS:n ja G5 Sahel -ryhmän tekemiä aloitteita; kannustaa 
jäsenvaltioita osallistumaan EU:n operaatioihin ja suhtautuu myönteisesti rauhaa ja 
vakautta edistäviin kahdenvälisiin pyrkimyksiin ja tähän liittyen kehottaa neuvostoa 
hyväksymään pikaisesti Euroopan rauhanrahaston, jotta afrikkalaisille kumppaneille 
voidaan tarjota kattavampaa apua konfliktialueilla; korostaa monenvälisen yhteistyön 
merkitystä AU:n, EU:n ja YK:n puitteissa paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen 
turvallisuuden alalla sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osuutta pyrkimyksissä 
turvata ja rakentaa rauhaa; muistuttaa tässä yhteydessä, että turvallisuusalan 
uudistaminen, oikeuslaitoksen uudistaminen, hyvä hallintotapa, demokraattinen 
vastuuvelvollisuus ja siviilien suojelu ovat ennakkoedellytyksiä sille, että väestön 
luottamus heidän hallitukseensa ja turvallisuusjoukkoihin voidaan saavuttaa; korostaa 
lisäksi siviili- ja sotilasalan välistä yhteyttä ja tarvetta virtaviivaistaa yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioiden molempia osa-alueita; tukee 
alueellisten turvallisuusalan yhteistyöjärjestöjen yhä aloitteellisempaa lähestymistapaa 
APSA:n täysimääräiseen käyttöönottoon, sillä APSA tarjoaa Afrikan unionille ja 
alueellisen tason järjestöille tarvittavat välineet konfliktien ehkäisyyn, hallintaan ja 
ratkaisuun; suhtautuu erityisen myönteisesti G5 Sahel -ryhmän kaltaisiin aloitteisiin, 

1 EUVL L 130, 19.5.2017, s. 1.
2 EUVL L 294, 6.11.2013, s. 13.
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kun otetaan huomioon, että kyseisellä ryhmällä on yhä keskeisempi rooli päättäväisten 
toimien toteuttamisessa Afrikan maiden rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi niiden 
omassa naapurustossa, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään poliittista, 
taloudellista, operatiivista ja logistista tukea G5 Sahel -ryhmälle; korostaa, että 
asianmukaisen turvallisuuden ja kehityksen varmistamiseksi Afrikan mailla on oltava 
riittävät valmiudet kaikilla keskeisillä aloilla ja ennen kaikkea turvallisuus- ja 
puolustusalalla; kehottaa Euroopan unionia koordinoimaan kehitys- ja 
turvallisuusaloitteita, joihin se osallistuu Afrikan mantereella, osana yhdennettyä 
strategiaa, johon sisältyy hyvä hallintotapa, demokratia, ihmisoikeudet, 
oikeusvaltioperiaate ja sukupuolten tasa-arvo ja jossa keskitytään erityisesti alueisiin, 
joilla haavoittuvuudet ja jännitteet ovat suurimpia; pitää myönteisenä EU:n ja Afrikan 
välistä yhteistyötä terrorismin ja aseellisten ryhmien torjumisessa kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti; kehottaa ottamaan terrorisminvastaisten toimien yhteydessä 
käyttöön avoimemmat päätöksentekoprosessit, noudattamaan tiukemmin 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa ja lisäämään yhteistyötä niiden yhteisöjen 
kanssa, joihin nämä toimenpiteet vaikuttavat;

13. korostaa Sahelin alueen tärkeää roolia strategisesti ja turvallisuuden kannalta ja on tässä 
yhteydessä erittäin tyytyväinen G5 Sahel -ryhmän perustamiseen vuonna 2014 sekä 
ryhmän yhteisiin turvallisuusjoukkoihin (G5 Force Conjointe), jotka perustettiin vuonna 
2017 torjumaan alueen turvallisuusuhkia;

14. korostaa, että YTPP-operaation toimeksiannot ovat kattavia ja niillä pyritään muun 
muassa edistämään turvallisuusalan ja oikeuslaitoksen uudistamista, vahvistamaan 
sotilas- ja poliisikoulutusta sekä parantamaan valvontaa; painottaa, että 
YTPP-operaatioiden viestintäpolitiikkaa sekä EU:n yleistä strategista suunnittelua on 
kiireellisesti parannettava, jotta voidaan lisätä EU:n toimien ja sen afrikkalaisten 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaamista koskevan tavoitteen näkyvyyttä;

15. korostaa uskonnollisten yhteisöjen erityistä roolia Afrikassa, sillä ne toimivat usein 
välittäjinä konflikteissa, ja painottaa tarvetta vuoropuheluun ja yhteistyöhön näiden 
yhteisöjen kanssa erityisesti konfliktialueilla, koska uskontojen välinen vuoropuhelu voi 
edistää rauhaa ja sovintoa;

16. panee merkille, että tiedonannon tavoitteena on syventää EU:n tukea Afrikan 
rauhanpyrkimyksille ottamalla käyttöön jäsennellympi ja strategisempi yhteistyömuoto, 
jossa keskitytään niihin Afrikan alueisiin, joilla jännitteet ovat suurimmat, ja kehottaa 
asettamaan etusijalle konfliktialueita koskevat erityisstrategiat; kannustaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita jatkamaan vastuun jakamista kansainvälisten järjestöjen ja kumppanien 
kanssa, mukaan lukien liittolaiset ja Afrikan valtiot, jotka toimivat luotettavina 
liittolaisina terrorismia vastaan, kuten Kenia, Marokko, Nigeria, Ghana ja Etiopia; 
kehottaa vahvistamaan EU:n suhteita näiden keskeisten valtioiden kanssa; kehottaa 
EU:ta edelleen avustamaan afrikkalaisia kumppaneitaan niiden joukkojen ja 
turvallisuusinstituutioiden valmiuksien kehittämisessä, jotta ne voivat tarjota 
kansalaisilleen tehokkaita ja kestäviä turvallisuus- ja lainvalvontapalveluja, ja 
hyödyntämään tässä muun muassa Euroopan rauhanrahastoa ja sen YTPP-operaatioita, 
sekä kehottaa EU:ta keskittymään konflikteihin ja kriiseihin sovellettavaan 
yhdennettyyn lähestymistapaan ja toimimaan konfliktin kaikissa vaiheissa 
ennaltaehkäisystä reagointiin sekä konfliktinhallintaan ja -ratkaisuun;
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17. korostaa, että EU:n Afrikan turvallisuusalalle antaman tuen tavoitteena on kannustaa 
Afrikan omaa vastuunottoa turvallisuus- ja puolustusasioissa; katsoo, että Afrikan 
unioni ja Afrikan valtiot ovat keskeisiä kumppaneita, joiden kanssa EU tekee 
merkityksellistä yhteistyötä varmistaakseen yhteisvoimin kestävän kehityksen ja 
ihmisten turvallisuuden; suhtautuu tässä yhteydessä erittäin myönteisesti Afrikan 
unionin suunnitelmiin lähettää 3 000 sotilasta G5 Sahel -ryhmän tueksi ja pitää sitä 
merkkinä siitä, että AU:lla ja EU:lla todella on samanlaiset turvallisuustavoitteet, jotka 
perustuvat yhteisiin tavoitteisiin ja jaettuun vastuuseen; pitää tässä yhteydessä 
myönteisinä varapuheenjohtajan / korkean edustajan Borrellin YK:n 
turvallisuusneuvostolle 28. toukokuuta 2020 esittämiä kommentteja, kun hän puhui 
”afrikkalaisten ratkaisujen löytämisestä afrikkalaisiin ongelmiin”;

18. vahvistaa tukensa Afrikan mantereella toteutettaville YK:n rauhanturvaoperaatioille ja 
kehottaa keskeisiä toimijoita, erityisesti Yhdysvaltoja, Venäjää, Kiinaa ja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa, ottamaan osaa EU:n pyrkimyksiin sovitella ja edistää yhteistyötä ja 
kestävää rauhaa kaikkialla Afrikassa; toistaa tässä yhteydessä, että EU on halukas 
lisäämään tukeaan YK:n operaatioille ja edistämään YK:n ja EU:n operaatioiden välistä 
koordinointia;

19. muistuttaa, että Kansainvälisellä rikostuomioistuimella (ICC) on tärkeä rooli 
rankaisemattomuuteen puuttumisen sekä rauhan, turvallisuuden, tasa-arvon, 
oikeudenmukaisuuden ja oikeussuojaa ja korvausten saatavuutta koskevien arvojen 
puolustamisen kannalta; kehottaa EU:ta ja Afrikan valtioita tukemaan edelleen Rooman 
perussääntöä ja ICC:tä; kehottaa kaikkia Afrikan valtioita, jotka eivät ole vielä 
allekirjoittaneet ja ratifioineet Rooman perussääntöä, tekemään niin;

20. painottaa, että EU:n on kiireellisesti puututtava Pohjois-Mosambikin laajenevaan 
terroristiseen kapinaan, joka on jo aiheuttanut yli tuhat kuolonuhria ja pakottanut noin 
200 000 ihmistä pakenemaan kodeistaan ja joka uhkaa vakavasti levitä eteläisen Afrikan 
alueelle; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tarjoamaan EU:n tukea 
Mosambikille ja sen kansalaisille; painottaa, että EU:n reagoimattomuus voi johtaa 
siihen, että muut kansainväliset toimijat ottavat sen johtavan roolin, johon unioni pyrkii 
Afrikassa;

21. korostaa, että covid-19:n sosioekonomiset seuraukset voivat vaikuttaa tuhoisasti Afrikan 
valtioihin ja yhteiskuntiin, ja toistaa siksi kehotuksensa lisätä terveydenhuoltoalan tukea 
kaikille sitä pyytäneille Afrikan valtioille; tukee voimakkaasti EU:n vahvaa ulkoisen 
ulottuvuuden kriisitoimintaa ”Team Europe” -lähestymistavan pohjalta ja pitää sitä 
todellisena osoituksena maailmanlaajuisesta solidaarisuudesta ja eurooppalaisista 
arvoista; on huolissaan terveydenhuoltosektorin yleisestä lääkinnällisten laitteiden 
puutteesta Afrikassa, mikä vaarantaa terveydenhuollon työntekijöiden ja potilaiden 
terveyden erityisesti virusepidemioiden yhteydessä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
etsimään tapoja auttaa Afrikan maita lääkintätarvikkeiden osalta aina kun se on 
mahdollista;

22. kehottaa lisäämään EU:n tukea Afrikalle verotuksen oikeudenmukaisuuden ja julkisen 
talouden avoimuuden sekä velan vähentämisen ja hallinnan alalla, erityisesti kun on 
kyse sietämättömästä velasta (odious debt), sekä velkakestävyyden osalta selkeänä 
osoituksena solidaarisuudesta covid-19-pandemiakriisin aikana; katsoo, että tämä olisi 
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tärkeä askel tasavertaisten kumppaneiden välisen suhteen rakentamisessa, kuten 
komissio on todennut, ja merkitsisi samalla irrottautumista avunantajan ja avunsaajan 
välisestä suhteesta, joka on pitkään ollut ominaista EU:n ja Afrikan välisille suhteille; 
pitää erittäin myönteisenä G20-ryhmän ilmoitusta keskeyttää kaikki maailman 
köyhimpien maiden velanmaksut vuoden 2020 loppuun saakka;

23. painottaa, että kehitysapu on olennaisen tärkeää Afrikan maiden talouksien 
monipuolistamisen ja nykyisestä taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä selviämisen 
kannalta; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita antamaan lisää taloudellista tukea ja 
humanitaarista apua väestön kiireellisten tarpeiden tyydyttämiseksi; vaatii, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tuki myönnetään avustuksina eikä lainoina, jotta velkataakka ei kasva; 
pitää valitettavana, että monet jäsenvaltiot eivät ole saavuttaneet tavoitetta kohdentaa 
0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysapuun ja että jotkut jäsenvaltiot ovat jopa 
pienentäneet rahoitusosuuttaan;

24. korostaa, että Afrikka on mahdollisuuksien maanosa, sillä siellä on rikkaat 
luonnonvarat, dynaamisia, kehittyviä ja voimakkaasti kasvavia talouksia, kasvava 
keskiluokka sekä nuori ja luova väestö, ja että se on moneen otteeseen osoittanut, että 
taloudellinen edistys ja kehitys ovat mahdollisia; korostaa, että on tärkeää jatkaa 
Afrikan digitaalisen infrastruktuurin vahvistamista digitalisaatioprosessin puitteissa ja 
varmistaa asianmukaiset yhteydet ja internetin saatavuus koko maanosan alueella, niin 
maaseudulla kuin kaupunkialueilla; korostaa, että Afrikan digitaalitalous paitsi tarjoaa 
mahdollisuuksia luoda lisää työpaikkoja sekä tietoa, jonka pohjalta voidaan saada 
toteuttamiskelpoisia oivalluksia, mutta sen pohjalta voidaan myös edistää 
ihmisoikeuksia, nopeuttaa laadukkaiden peruspalvelujen saatavuutta, lisätä hallitusten 
avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä vahvistaa demokratiaa; kehottaa jatkamaan ja 
vahvistamaan järjestelmällistä ja molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä Afrikan 
valtioiden kanssa kehitystä edistävä digitalisaatio -lähestymistavan (D4D) mukaisesti 
digitalisaation sekä innovatiivisten teknologioiden ja ratkaisujen kehittämiseksi kaikilla 
yhteiskunnan tasoilla, esimerkkeinä sähköinen hallinnointi, sähköinen kaupankäynti, 
digitaaliset taidot ja kyberturvallisuus; kehottaa EU:ta tekemään tiivistä yhteistyötä 
afrikkalaisten kumppanien kanssa, jotta varmistetaan turvallisuus, kestokyky ja 
pelotekyky suhteessa kyberrikollisuuteen sekä ehkäistään internetin käyttöä terrorismin 
ja väkivaltaisten ääriliikkeiden hyväksi;

25. korostaa, että Afrikka kärsii suhteettomasti ilmastonmuutoksen kielteisistä 
vaikutuksista; toteaa, että meillä on yhteinen vastuu ottaa käyttöön toimenpiteitä 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi edistämällä investointien ilmastokestävyyden 
varmistamista, sopeutumista, uusiutuvan energian hajautettua saatavuutta ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä Afrikan alueella; korostaa ilmastonmuutoksen 
merkitystä konfliktien, kuivuuden, nälänhädän ja muuttoliikkeen riskejä lisäävänä 
tekijänä Afrikassa ja maailmanlaajuisesti; vaatii, että EU–Afrikka-strategiassa 
käsitellään erikseen ilmastonmuutoksesta johtuvaa muuttoliikettä; korostaa 
vesidiplomatian ratkaisevaa merkitystä, sillä ilmastonmuutoksen seurauksena vesi on 
vaarassa muuttua entistäkin niukemmaksi resurssiksi; kehottaa tässä yhteydessä 
Etiopiaa, Egyptiä ja Sudania pyrkimään rauhanomaiseen ja kaikkia osapuolia 
hyödyttävään ratkaisuun Grand Ethiopian Renaissance Dam -padon valmistumiseen 
liittyen; suhtautuu myönteisesti Yhdysvaltojen ja Maailmanpankin sovittelutoimiin tässä 
kysymyksessä ja kehottaa AU:ta ja EU:ta tekemään kaikkensa edistääkseen rakentavan 
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ratkaisun löytämistä; korostaa, että tarvitaan tehokkaampaa ilmastodiplomatiaa, jotta 
voidaan vahvistaa ilmastoon liittyvän sisä- ja ulkopolitiikan sekä kansainvälisen 
ilmastopolitiikan välisiä yhteyksiä; kannustaa lisäämään ponnisteluja sen paradoksin 
ratkaisemiseksi, että vaikka Afrikassa on huomattavan runsaasti kestäviä 
energialähteitä, se tukeutuu edelleen suurelta osin perinteisiin energialähteisiin, jotka 
edistävät ilmastonmuutosta eivätkä hyödytä kaikkia, sillä suuri osa afrikkalaisista 
kotitalouksista kärsii edelleen energiaköyhyydestä; kannustaa siksi Afrikan maita 
hyödyntämään energia-alansa valtavaa kasvu- ja työllistämispotentiaalia ja kehottaa 
yksityisiä sijoittajia osallistumaan innovatiivisiin hankkeisiin;

26. on huolissaan siitä, että Botswana, Ghana, Uganda ja Zimbabwe on lisätty päivitetylle 
EU:n mustalle listalle maista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, ja kehottaa näitä maita ryhtymään 
välittömästi tarvittaviin toimiin noudattaakseen asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanoa koskevia vaatimuksia (komission delegoitu asetus (EU) 2020/8553); 
pitää myönteisenä, että Etiopia ja Tunisia on poistettu mustalta listalta niiden toteutettua 
useita uudistuksia;

27. muistuttaa, että kestävä pitkän aikavälin talouskehitys ja sen seurauksena kunnollisten ja 
hyväpalkkaisten työpaikkojen luominen erityisesti nuorille ovat ennakkoedellytyksiä 
Afrikan väestön kehitykselle ja kukoistukselle sekä viime kädessä poliittisen vakauden, 
demokratian sekä laajempien kansalais- ja ihmisoikeuksien saavuttamiselle; pitää tässä 
yhteydessä myönteisinä komission pyrkimyksiä tehdä Afrikan ja EU:n allianssista 
maanosien välisten taloussuhteiden keskeinen pilari; huomauttaa, että tarvitaan 
rakenteellisia talousuudistuksia ja että on tärkeää edistää kotimaista tuotantoa ja 
valmistuskapasiteettia, mikä auttaisi vähentämään riippuvuutta ulkomaisesta tuonnista; 
muistuttaa, että EU:n on lisättävä tukeaan pienille ja keskisuurille yrityksille 
(pk-yrityksille), sekä viittaa EU:n pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan 
toimeenpanoviraston (EASME) tarjoamiin mahdollisuuksiin edistää yritysten välistä 
yhteistyötä ja yhteisyrityksiä afrikkalaisten yritysten kanssa ja toteaa, että nämä paitsi 
lisäisivät liiketoimintamahdollisuuksien näkyvyyttä myös parantaisivat erittäin 
tarpeellista rahoituksen saatavuutta sekä teknologian saatavuutta asiantuntemuksen 
siirtämisen kautta; korostaa lisäksi tarvetta parantaa investointiturvajärjestelmiä, jotta 
voidaan helpottaa lisäinvestointeja ja kannustaa niihin; kehottaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita toimimaan johdonmukaisemmin ja yhtenäisemmin suhteessa Afrikkaan 
sekä edistämään sisäistä koordinointia, jotta voidaan paremmin määritellä yhteinen 
etenemistapa; korostaa tässä yhteydessä, että on kehitettävä johdonmukainen ja 
kaikenkattava Afrikka-strategia, jonka on perustuttava nykyisiin Afrikan ja Euroopan 
pyrkimyksiin ja jossa keskitytään erityisesti luomaan taloudellisia mahdollisuuksia ja 
työpaikkoja; kehottaa EU:ta tukemaan edelleen Afrikan yhdentymisprosessia AU:n 
kautta erityisesti tukemalla Afrikan mantereen vapaakauppa-alueen (AfCFTA) 
täytäntöönpanoa; panee merkille Afrikan valtioiden pyrkimykset ratkaista nykyiset 
haasteet ja pitää erittäin myönteisenä AfCFTA:n voimaantuloa, sillä se on väline, jonka 
avulla Afrikan valtiot voivat täysimittaisesti kehittää omaa potentiaaliaan ja siten lisätä 
riippumattomuuttaan ja kykyään kestää ulkoisia paineita; korostaa AfCFTA:n valtavaa 
taloudellista ja poliittista potentiaalia Afrikan sisäisen kaupankäynnin ja 
maailmankaupan tulevaisuuden kannalta; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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antamaan kaiken mahdollisen avun jakamalla parhaita käytäntöjä EU:ssa saatujen 
kokemusten pohjalta, jotta AfCFTA:n onnistunutta täytäntöönpanoa voidaan edistää 
heti kun terveystilanne sen sallii; katsoo, että Afrikan sisämarkkinat ja Afrikan 
digitaaliset sisämarkkinat tuottaisivat nettolisäarvoa sekä talouden, politiikan että 
kulttuurin kannalta; painottaa lisäksi tarvetta investoida merkittävästi 
liikenneinfrastruktuuriin Afrikan sisäisen kaupan helpottamiseksi; korostaa, että 
uudessa EU–Afrikka-strategiassa olisi edistettävä reilua ja eettistä kauppaa sekä työ- ja 
ympäristönormeja;

28. korostaa voimakkaasti hyvin toimivien valtiollisten instituutioiden, viranomaisten ja 
infrastruktuurin tärkeää roolia ja uskoo, että niiden puuttuminen voi olla merkittävä este 
kehitykselle, rauhalle ja edistykselle; korostaa, että on tärkeää huolehtia 
elintarviketurvasta ja torjua aliravitsemusta erityisesti pienviljelyn yhteydessä, ja 
korostaa maatalouden monialaisen muutoksen ja maaseudun kehittämisen merkitystä 
kaikissa Afrikan maissa ja kaikilla alueilla, sillä se johtaisi työpaikkojen luomiseen ja 
yhteisöjen hajauttamiseen suurten kaupunkialueiden piiristä; korostaa tarvetta luoda 
taloudellisia mahdollisuuksia ja työpaikkoja, mikä on olennaisen tärkeää, kun otetaan 
huomioon Afrikan mantereen väestökehityksen suunta; panee tässä yhteydessä merkille 
komission entisen puheenjohtajan Junckerin vuonna 2017 käynnistämän EU:n ulkoisen 
investointiohjelman myönteiset vaikutukset ja toteaa tukevansa vahvasti Afrikan ja 
EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssia, joka käynnistettiin tämän 
ohjelman seurauksena;

29. on tietoinen monimutkaisista haasteista ja mahdollisuuksista, joita muuttoliikkeet 
aiheuttavat sekä Euroopassa että Afrikassa molempien maanosien vaurauden ja 
kehityksen kannalta, ja korostaa tarvetta vahvistaa niiden yhteistyötä ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen oikeuden kunnioittamisen sekä yhteistyön, solidaarisuuden, tasapainon 
ja jaetun vastuun periaatteiden pohjalta; korostaa, että Afrikan kehitys perustuu sen 
väestön osaamiseen, joten muuttoliike ei saisi johtaa aivovuotoon; painottaa, että on 
tärkeää laatia pitkän aikavälin strategia, jolla puututaan ihmissalakuljettajien ja -
kauppiaiden verkostoihin, jotta estetään laiton muuttoliike Afrikan maista EU:hun, ja 
lujittaa muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevaa EU:n ja Afrikan vuoropuhelua sekä 
Afrikan ja EU:n kumppanuutta muuttoliikkeen, liikkuvuuden ja työllisyyden aloilla; 
katsoo kuitenkin, että molempien kumppanien olisi myös keskityttävä enemmän 
ehkäisemään muuttoliikkeen perimmäisiä syitä ja hyödynnettävä tehokkaammin 
nykyisiä ja uusia kehitysyhteistyövälineitä; toteaa, että maailman hauraimmista maista 
36 sijaitsee Afrikassa ja ne ovat usein konfliktien heikentämiä ja että samaan aikaan 
Afrikassa elää 390 miljoonaa ihmistä köyhyysrajan alapuolella; korostaa, että 
taloudellisen kehityksen puute alueella, heikko hallinto, epävakaus, 
ihmisoikeusloukkaukset, korruptio, oikeusvaltion puuttuminen ja rankaisemattomuus, 
eriarvoisuus, työttömyys, väestönkasvu maailman köyhimpiin ja alikehittyneimpiin 
kuuluvissa maissa sekä ilmaston- ja ympäristömuutosten vaikutukset ja väkivaltaisten 
konfliktien, radikalisoitumisen ja järjestäytyneen rikollisuuden lisääntymisen kaltaiset 
tekijät aiheuttavat väistämättä monia uusia haasteita, jotka, jos niihin ei puututa 
välittömästi, voivat johtaa pakkomuuttoon ja erilaisista ryhmistä koostuviin – sekä 
Afrikan sisäisiin että Eurooppaan suuntautuviin – muuttovirtoihin ja aiheuttaa näin 
äärimmäisen haastavia tilanteita Afrikan maille, Euroopan unionille ja jäsenvaltioille; 
muistuttaa, että toisin kuin yleisesti uskotaan, alueiden sisäinen muuttoliike on 
Afrikassa edelleen yleisempää kuin alueiden ulkopuolelle suuntautuva muuttoliike, ja 
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toteaa, että Afrikan maat ovat ottaneet vastaan merkittävän osan maailman kaikista 
pakolaisista ja maan sisäisesti siirtymään joutuneista ihmisistä; korostaa siksi, että on 
kehitettävä yhteinen pitkän aikavälin strategia ja vahvistettava yhteistyötä kaikilla 
aloilla niin, että painotetaan tarvetta puuttua ihmissalakuljetukseen ja laittomiin 
muuttoreitteihin sekä luodaan mahdollisuuksia uudelleenasuttamiseen; toteaa, että 
muuttoliikkeen ja liikkuvuuden tapauksessa kyseessä on Afrikan ja Euroopan yhteinen 
etu ja vastuu, ja korostaa, että muuttoliikkeen hallinta edellyttää kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja, jotka perustuvat yhteistyön, solidaarisuuden, tasapainon ja jaetun vastuun 
periaatteisiin sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseen ja 
joissa varmistetaan kestävä lähestymistapa pakkomuuttojen ja pakolaisvirtojen 
hallintaan; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) toteuttamaan 
erityisiä toimia muuttajien suojelemiseksi kuolemalta, katoamisilta, perheiden 
hajoamiselta ja heidän oikeuksiensa loukkaamiselta; katsoo kuitenkin, että molempien 
kumppanien olisi myös keskityttävä enemmän köyhyyden ja epätasa-arvon 
perimmäisiin syihin ja kehitysyhteistyövälineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen; 
kehottaa ottamaan käyttöön tehokkaita mekanismeja, joilla voidaan valvoa aukottomasti 
ulkoisen rahoituksen välineiden lopullista käyttötarkoitusta ja arvioida rahoitusta 
saaneita hankkeita; kannustaa jatkamaan yhteistyötä Kansainvälisen 
siirtolaisuusjärjestön ja muiden YK:n virastojen kanssa lisätuen antamiseksi pakolaisille 
ja maan sisällä siirtymään joutuneille henkilöille;

30. korostaa voimakkaasti hyvin toimivien valtiollisten instituutioiden, viranomaisten ja 
infrastruktuurin tärkeää roolia ja uskoo, että niiden puuttuminen voi olla merkittävä este 
kehitykselle, rauhalle ja edistykselle; korostaa, että turvallisuus, vakaus ja viime kädessä 
vauraus ja kestävä kehitys voidaan saavuttaa kullakin alueella vain noudattamalla 
kaikenkattavaa strategiaa; muistuttaa tässä yhteydessä, että turvallisuusalan 
uudistaminen, oikeuslaitoksen uudistaminen, hyvä hallintotapa, demokraattinen 
vastuuvelvollisuus ja siviilien suojelu ovat ennakkoedellytyksiä sille, että väestön 
luottamus heidän hallitukseensa ja turvallisuusjoukkoihin voidaan saavuttaa; korostaa, 
että vaikka useilla mailla on edelleen vaikeuksia korruption, hyvän hallintotavan 
puutteen sekä sosiaalisten ja poliittisten vapauksien puutteen kanssa, monet maat ovat 
aloittaneet siirtymisen kohti uudistuksia ja demokratiaa; kehuu tässä yhteydessä 
erityisesti sudanilaisten rohkeutta; muistuttaa, että siirtymävaiheessa olevat maat ovat 
erityisen haavoittuvia ja että niiden olisi voitava luottaa EU:hun, kun ne pyytävät tukea; 
kehottaa siksi tarjoamaan näille maille hyvin koordinoitua tukea ja apua, kun ne 
rakentavat kestävämpiä valtioita ja yhteiskuntia, jotta niiden kansalaisten ilmaisemaa 
halua myönteiseen muutokseen voidaan ylläpitää ja tukea; ehdottaa, että 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja perustaa erityisiä tilapäisiä yhteysryhmiä 
virtaviivaistamaan ja helpottamaan EU:n laajuista tukea yksittäisille siirtymävaiheessa 
oleville maille; katsoo, että osallistavia monipuoluejärjestelmiä sekä vastuullista ja 
demokraattista hallintotapaa olisi pyrittävä edistämään entistä ponnekkaammin 
Afrikassa ja erityisesti hauraissa valtioissa tukemalla kansalaisten ja hallitusten yhteisiä 
työryhmiä ja parlamentaarista valvontaa – myös teknologia-alustojen avulla – jotta 
voidaan kerätä kansalaisten näkemyksiä politiikkakysymyksistä ja edistää parhaita 
käytäntöjä vertaiskeskustelujen avulla ja tätä kautta parantaa hallitusten vastuullisuutta 
ja responsiivisuutta, mikä on olennaisen tärkeää kestävän kehityksen saavuttamiseksi, 
maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi ja epävakauden leviämisen riskin 
pienentämiseksi; painottaa, että on tärkeää sisällyttää avoimuuden ja hyvän 
hallintotavan periaatteet EU–Afrikka-strategiaan ja sen suunnitteluun, täytäntöönpanoon 
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ja arviointiin;

31. suhtautuu myönteisesti G20-maiden Compact with Africa -aloitteeseen, joka 
käynnistettiin vuonna 2017 edistämään yksityisiä, myös infrastruktuuriin kohdistuvia, 
investointeja Afrikassa, ja pitää sitä hyvänä foorumina kattavien, koordinoitujen ja 
maakohtaisten uudistusohjelmien edistämiseen; panee tyytyväisenä merkille, että tähän 
mennessä aloitteeseen on liittynyt 12 Afrikan maata: Benin, Burkina Faso, 
Norsunluurannikko, Egypti, Etiopia, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo 
ja Tunisia;

32. panee tyytyväisenä merkille, että merirosvous on vähentynyt merkittävästi sekä Itä- että 
Länsi-Afrikan rannikoilla, mikä on seurausta kansainvälisistä meriturvallisuustoimista, 
jotka tarjoavat mallin myöhemmälle eurooppalaiselle, afrikkalaiselle ja transatlanttiselle 
turvallisuusyhteistyölle;

33. pitää tärkeänä, että EU jatkaa pyrkimyksiään rakentaa kestävämpiä valtioita ja 
yhteiskuntia valmiuksien kehittämisen ja turvallisuusalan uudistusten avulla ja 
hyödyntää tässä muun muassa Euroopan rauhanrahastoa ja sen YTPP-operaatioita sekä 
keskittyy konflikteihin ja kriiseihin sovellettavaan yhdennettyyn lähestymistapaan 
toimien konfliktien kaikissa vaiheissa;

34. katsoo, että EU:n olisi panostettava voimakkaammin oikeusvaltion lujittamiseen sekä 
oikeusjärjestelmien ja julkisen varainhoidon uudistamiseen; korostaa, että vastuulliset 
instituutiot auttavat edistämään oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää talouskasvua, 
mikä puolestaan auttaa torjumaan laittomia rahavirtoja, vakavaa järjestäytynyttä 
rikollisuutta ja rankaisemattomuuden kulttuuria; pitää tärkeänä, että EU tukee Afrikan 
maita ja tekee niiden kanssa yhteistyötä korruption torjunnassa; muistuttaa, että 
laittomat rahavirrat ovat merkittävä ongelma kehitysmaille ja että Afrikassa laittomien 
rahavirtojen kokonaismääräksi arvioidaan 50 miljardia dollaria, mikä on 
kaksinkertainen summa viralliseen kehitysapuun verrattuna; korostaa, että Afrikasta 
peräisin olevia laittomia rahavirtoja käsittelevän YK:n korkean tason paneelin raportissa 
arvioitiin kaupallisen toiminnan osuuden olevan 65 prosenttia laittomista rahavirroista; 
kehottaa EU:ta hyväksymään sääntelykehyksen, joka koskee korruptiota, 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaa pakollista due diligence -velvoitetta sekä 
yritysten vastuuvelvollisuutta ja jota sovelletaan Afrikkaan investoiviin ja siellä 
toimiviin EU:n yrityksiin;

35. korostaa, että on tärkeää tukea vapaita, oikeudenmukaisia ja kilpailuun perustuvia 
vaaleja sekä uskottavia vaaliprosesseja; tukee EU:n ja AU:n välistä 
vaalitarkkailutehtävien koordinointia sekä AU:lle tarjottua apua sen valmiuksien 
parantamiseksi pitkäaikaista vaalitarkkailua varten, jotta se olisi kansainvälisten 
normien mukaista, sekä kahdenvälistä yhteistyötä yksittäisten maiden ja niiden 
kansalaisyhteiskuntien kanssa osallistavien, avointen ja uskottavien vaalien 
järjestämiseksi Afrikassa; viittaa siksi lukuisiin EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntiin, joita 
parlamentti tukee voimakkaasti; kannustaa EU:ta, eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä, 
poliittisia puolueita ja kansalaisyhteiskuntaa tekemään tiivistä yhteistyötä afrikkalaisten 
vastineidensa kanssa, myös virkamiestasolla, jotta voidaan saada aikaan merkittävää 
poliittista vuoropuhelua kehittämällä asialähtöisiä toimintatapoja, edistää vahvoja 
demokraattisen hallinnon käytäntöjä, lisätä marginalisoitujen väestöryhmien edustusta 
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ja osallisuutta sekä edistää kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten merkityksellistä 
osallistumista julkiseen elämään kaikilla tasoilla;

36. kehottaa AU:ta, Euroopan unionia ja niiden jäsenvaltioita varmistamaan entistä 
tiiviimmän yhteistyön, kun on kyse ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksien puolustajien ja 
kansalaisyhteiskunnan tukemisesta ja suojelemisesta, ja antamaan täyden poliittisen ja 
taloudellisen tuen omille ihmisoikeusmekanismeilleen; katsoo, että toimiminen yhdessä 
maailmannäyttämöllä monenkeskisen sääntöpohjaisen järjestyksen lujittamiseksi 
edellyttää yhteisiä arvoja ja kansainvälisen oikeuden ja perusoikeuksien 
kunnioittamista; katsoo, että vakaat demokraattiset instituutiot, vapaat ja 
oikeudenmukaiset vaalit sekä koulutus ovat kaikki välttämättömiä edellytyksiä 
kehityksen kannalta ja että niiden on oltava EU:n ja Afrikan yhteistyön keskiössä; 
korostaa, että kansalaisyhteiskunnan on oltava osallistava, jotta se voi edustaa kaikkia 
vähemmistöjä, ja ilmaisee syvän huolensa siitä, että vähemmistöjen, kuten 
hlbtiq-henkilöiden, oikeuksia ei juurikaan suojella missään päin Afrikkaa; katsoo, että 
EU:n ja Afrikan välinen yhteistyö voi merkittävästi edistää taistelua muukalaisvihaa ja 
fundamentalismia vastaan sekä Välimeren alueen vakauttamista; korostaa 
kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien keskeistä roolia demokratian, 
rauhan, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien suojelun edistämisessä niin Euroopassa kuin 
Afrikassa; korostaa, että kansalaisyhteiskunnan osallistumista Afrikan ja EU:n 
kumppanuuteen on lisättävä ja samalla edistettävä kansalaisyhteiskunnan suojelua ja sen 
valmiuksien vahvistamista; kehottaa Euroopan unionia tukemaan konkreettisia aloitteita 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi; korostaa vapaan 
ja elinvoimaisen media- ja lehdistöalan merkittävää roolia ja muistuttaa, että sillä on 
ratkaiseva merkitys sen varmistamisessa, että kansalaiset saavat riittävästi tietoa ja 
voivat määritellä omat prioriteettinsa; painottaa, että vapaa ja elinvoimainen media- ja 
lehdistöala parantaa vastustuskykyä valeuutisia kohtaan; kehottaa EU:ta toimimaan 
aktiivisemmin yhteistyössä Afrikan kanssa sananvapauden, tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja toimittajien turvallisuuden tukemiseksi; korostaa vapaan lehdistön 
tärkeää roolia, kun on kyse korruption torjunnasta sekä viranomaisten valvonnasta ja 
saattamisesta vastuuseen; pitää erittäin tärkeänä, että EU:n kaikkiin kansainvälisiin 
sopimuksiin Afrikan kanssa sisällytetään oikeudellisesti sitovia ihmisoikeuslausekkeita 
ja että niihin sovelletaan Cotonoun sopimuksen 96 artiklaan perustuvaa selkeää ja 
täsmällistä kuulemismenettelyä; on tyytyväinen siihen, että tällainen lauseke on 
sisällytetty uuden sukupolven vapaakauppasopimuksiin;

37. korostaa, että Afrikan tulevaisuus on sen nuoren sukupolven käsissä; kehottaa EU:ta 
tukemaan uudistetussa EU–Afrikka-strategiassaan konkreettisia aloitteita nuorten ja 
naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä varmistamaan heidän aktiivisen 
osallistumisensa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin päätöksentekoprosesseihin; painottaa, 
että Afrikan kehitys on riippuvainen koulutuksen ulottamisesta koskemaan kaikkia ja 
että edelleen on tarvetta puuttua koulutukseen liittyvään eriarvoisuuteen ja lisätä 
investointeja koulutus- ja terveyspolitiikkaan ja -ohjelmiin lasten ja nuorten kehityksen 
edistämiseksi; korostaa, että EU:n ja Afrikan yhteistyössä on taattava asianmukainen 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen eikä siinä siksi voida soveltaa ylhäältä alaspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa, ja kehottaa lisäämään tällä alalla ponnisteluja ihmisten 
välisten suhteiden edistämiseksi erityisesti nuorten keskuudessa; nostaa tässä 
yhteydessä esille Erasmus+-ohjelman merkittävät myönteiset pitkän aikavälin 
vaikutukset; muistuttaa, että Afrikassa on yltäkylläisesti lahjakkaita nuoria, mutta he 
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voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa vain, jos Afrikka ja sen kumppanit investoivat 
koulutukseen ja innovointiin; korostaa, että hyvä hallintotapa ja onnistunut kehitys ovat 
välttämättömiä edellytyksiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja kehottaa EU:ta 
kytkemään kehitysavun korkea-asteen koulutusta koskeviin standardeihin sekä naisten 
voimaannuttamiseen; pitää valitettavana, että komission tiedonannossa jätetään 
huomiotta ulkopoliittisen kulttuuripolitiikan ulottuvuus ja Euroopan ja Afrikan 
kulttuuriyhteistyön syventämisen tarjoamat lupaavat mahdollisuudet; kehottaa siksi 
komissiota ja EUH:ta asettamaan tämän osa-alueen etusijalle edistämällä ja 
rahoittamalla instituutioiden ja yksilöiden välisiä kumppanuuksia maanosien välillä; 
kehottaa näin ollen komissiota ehdottamaan kattavaa EU–Afrikka-aloitetta, jonka 
puitteissa tarkastellaan sotkuisia siirtomaahistorioita, tutkitaan laittomaan 
maastavientiin liittyviä tapauksia ja kartoitetaan toimenpiteitä afrikkalaista alkuperää 
olevien kulttuuriesineiden palauttamiseksi kotimaahansa ja alkuperäisille omistajilleen;

38. muistuttaa, että rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus, yhteiskunnalliset levottomuudet 
ja kotimainen rikollisuus uhkaavat hauraita ja konfliktista toipuvia valtioita, joilla on 
vaikeuksia tarjota kansalaisilleen näiden tarvitsemaa turvallisuutta; korostaa tässä 
yhteydessä hyvin koulutettujen kansallisten ja alueellisten poliisivoimien merkitystä; 
panee kuitenkin merkille, että poliisivoimilla ei useinkaan ole asianmukaista koulutusta 
eikä välineistöä, ja mikä tärkeintä, niillä ei aina ole toimivaa yhteyttä paikallisväestöön 
eikä sen luottamusta; korostaa siksi, että on tärkeää vahvistaa ja kehittää poliisivoimien 
ammatillisia rakenteita, ja kehottaa muun muassa tehostamaan periaatteellista, logistista 
ja hallinnollista tukea Alger’ssa päämajaansa pitävälle vuonna 2014 käynnistetylle 
Afrikan poliisiyhteistyön mekanismille (Afripol); katsoo, että tämän alan yhteistyö 
auttaa myös parantamaan rauhanturvaoperaatioiden valmiuksia ja tukemaan APSA:n 
poliisivoimia koskevaa osa-aluetta;

39. panee merkille, että globaalit vastustajamme vaikuttavat jatkuvasti voimakkaammin 
Afrikan informaatiokenttään; kehottaa tähän liittyen EUH:ta ja komissiota toimimaan 
aktiivisesti sen ongelman ratkaisemiseksi, että Euroopan ääni ei pääse kuuluviin Afrikan 
yhteiskunnissa, torjumaan valheellisia narratiiveja sekä markkinoimaan paremmin 
afrikkalaisille eurooppalaista lähestymistapaa ja demokraattisia arvoja; toteaa, että tämä 
edellyttäisi parempaa strategista viestintää, jossa keskitytään avainasemassa oleviin 
alueisiin ja maihin, ja että tätä varten olisi perustettava näistä toimista vastaava 
erityisyksikkö, joka toimisi tiiviissä yhteistyössä EU:n edustustojen kanssa;

40. korostaa laittomien pienaseiden leviämisen aiheuttamia vaaroja ja muistuttaa, että nämä 
rekisteröimättömät ja useimmiten laittomasti hallussa pidetyt aseet ovat uhka yhteisöjen 
turvallisuudelle, minkä lisäksi niitä käyttävät myös vaaralliset kansainväliset 
rikollisverkostot, jotka harjoittavat monenlaista salakuljetusta, kuten aseiden, ihmisten 
ja huumausaineiden laitonta kauppaa;

41. kehottaa jatkamaan Euroopan unionin poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean ja 
Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston yhteisiä vuosittaisia neuvoa-antavia 
kokouksia ja tavoittelemaan yhteistyön laajentamista kattamaan yhteiset vierailut paikan 
päällä, yhteisistunnot, yhteisten näkemysten kehittämisen ja kriisitilanteita koskevat 
analyysit sekä selvittämään yhteisen varhaisen toiminnan mahdollisuuksia parhaana 
tapana luoda toimivia strategisia kumppanuuksia;
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42. muistuttaa, että Afrikassa toimii eniten rauhanoperaatioita maailmassa ja että sen osuus 
operaatioihin lähetetyistä joukoista ja poliiseista on myös suurin; toteaa, että kaikkia 
Afrikassa toimivia rauhanoperaatioita on mukautettava covid-19-pandemian 
aiheuttamaan uudenlaiseen tilanteeseen, jotta sekä kansalaisia että operaatioiden 
henkilöstöä voidaan suojella asianmukaisesti; korostaa tarvetta varmistaa operaatioille 
riittävä rahoitus, kun otetaan huomioon pelko uhkaavasta talouskriisistä ja saatavissa 
olevan rahoituksen vähenemisestä;

43. kehottaa EU:ta varmistamaan, että YTPP-operaatiot suunnitellaan tehokkaasti, 
vastuullisesti ja kattavasti, jotta tuloksena on tehokkaita operaatioita ja vahvempia 
toimeksiantoja, jotka perustuvat merkittävään poliittiseen tahtoon ja joiden tavoitteena 
on ratkaista konflikteja niiden jäädyttämisen sijaan;

44. korostaa parlamentaarisen diplomatian merkitystä ja muistuttaa tässä yhteydessä 
parlamentin toteuttamista lukuisista parlamentaarisista kokouksista ja 
valtuuskuntamatkoista ja erityisesti Euroopan parlamentin ja yleisafrikkalaisen 
parlamentin välisistä säännöllisistä kokouksista; kehottaa siksi vahvistamaan EU:n ja 
AU:n suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta ja esittää, että Euroopan parlamentin 
keskeiset valiokunnat lähettäisivät vuosittain valtuuskunnan tapaamaan ja 
keskustelemaan säännöllisesti afrikkalaisten kollegojensa kanssa;

45. vaatii, että EU:n apu ei saisi pitkittää konflikteja eikä tukea itsevaltaisten hallintojen 
omaa etuaan ajavaa toimintaa, joka on monien Afrikan sosioekonomisten ongelmien ja 
poliittisten konfliktien taustalla; painottaa, että yhteisten etujen tavoittelussa ja 
yhteistyössä on noudatettava kansainvälistä oikeutta ja EU:n perusarvoja sekä 
demokratian, hyvän hallintotavan ja ihmisoikeuksien tukemista koskevia tavoitteita;

46. arvostaa pyrkimyksiä vahvistaa afrikkalaisten omia ihmisoikeuksien suojelua koskevia 
mekanismeja ja sääntelyä, kuten Afrikan peruskirjaa ihmisoikeuksista ja kansojen 
oikeuksista ja sen pöytäkirjoja, peruskirjaa demokratiasta, vaaleista ja hyvästä 
hallinnosta, Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikuntaa sekä Afrikan 
ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien tuomioistuinta; ymmärtää, että tällaiset 
mekanismit ja sääntely auttavat jatkossakin afrikkalaisia kumppaneita mukauttamaan 
omia ihmisoikeusvälineitään ja -mekanismejaan kansainvälisesti tunnustettujen 
periaatteiden, lakien ja normien mukaisiksi;

47. katsoo, että naisten laajempi osallistuminen julkiseen elämään, myös politiikkaan, on 
olennaisen tärkeää tasa-arvoisen ja osallistavan yhteiskunnan kannalta; korostaa EU:n ja 
Afrikan yhteisten toimien merkitystä, kun pyritään parantamaan toimintapolitiikkaa ja 
lainsäädäntöä, joka koskee esimerkiksi tyttöjen pääsyä koulutukseen ja lapsiavioliittojen 
ehkäisemistä, naisten sukuelinten silpomisen lopettamista, naisten taloudellisten, 
poliittisten ja sosiaalisten oikeuksien takaamista ja sen varmistamista, että he voivat 
osallistua yhteiskunnan toimintaan sen kaikilla osa-alueilla, päätöksentekoprosesseihin, 
rauhan rakentamiseen ja pyrkimyksiin turvata rauha, sekä henkisen, fyysisen ja 
seksuaalisen väkivallan, myös avioliitossa tapahtuvien raiskausten, ja kaikenlaisen 
muun hyväksikäytön kitkemistä; muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on 
yksi tehokkaimmista tavoista saada aikaan osallistavaa kasvua, vähentää köyhyyttä ja 
edistää rauhaa; kannustaa tukemaan lisää afrikkalaisten naisten taloudellista 
voimaannuttamista tukemalla koulutusta, osaamisen siirtämistä, rahoituksen ja tuen 
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saatavuutta yritysten perustamista varten sekä mahdollisuuksia hankkia maata; pitää 
myönteisenä naisten lisääntynyttä edustusta joissakin Afrikan maissa; panee kuitenkin 
merkille, että naiset ovat edelleen heikosti edustettuina useissa Afrikan maissa; 
painottaa, että naisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja niiden täysimääräinen 
toteutuminen ovat demokraattisen yhteiskunnan perusta; katsoo siksi, että nämä 
perusoikeudet ja -tavoitteet on toteutettava, jotta voidaan rakentaa aidosti 
demokraattinen yhteiskunta; korostaa, että sukupuolten välinen epätasa-arvo 
koulutuksessa on edelleen vakava ongelma Afrikassa ja erityisesti marginalisoiduissa 
yhteisöissä, ja painottaa, että tytöille ja naisille on tarjottava kunnollinen mahdollisuus 
osallistua koulutukseen ja osaamista kehittäviin ohjelmiin sekä hyödyntää taitojaan 
oikeassa elämässä;

48. kannustaa EUH:ta lisäämään läsnäoloaan EU:n edustustoissa kaikkialla Afrikassa ja 
erityisesti keskeisissä AU:n jäsenvaltioissa, jotta voidaan edistää paremmin 
kahdenvälisiä ja alueellisia suhteitamme ja varmistaa asianmukainen keskusteluyhteys 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa; korostaa, että tällaisten läheisten suhteiden 
pohjalta pystytään varmistamaan asianmukaiset ja hyvin rakennetut maailmanlaajuiset 
kumppanuudet sekä toimien räätälöinti tilanteen mukaan; kehottaa EUH:ta parantamaan 
merkittävästi media- ja viestintästrategiaansa, jonka tavoitteena olisi oltava paitsi lisätä 
tietoisuutta EU:n toimista kullakin alueella, myös lisätä EU:n kansalaisten tietoisuutta 
EU:n ja Afrikan tiiviimmästä yhteistyöstä ja lisätä heidän tukeaan tälle yhteistyölle;

49. korostaa, että EU:n ja Afrikan suhteissa olisi siirryttävä kehityspainotteisesta suhteesta 
sellaiseen suhteeseen, jossa Afrikan maat asetetaan tasavertaiseen asemaan ja jossa 
keskitytään kunnianhimoisiin kauppasuhteisiin afrikkalaisten standardien 
parantamiseksi; painottaa, että EU:n olisi autettava Afrikan maita siirtymään kohti 
omaehtoisuutta; katsoo, että taloudellisten siteiden vahvistaminen Afrikan kanssa on 
ratkaisevan tärkeää Afrikan valtioiden taloudellisen riippumattomuuden turvaamiseksi;

50. kannustaa Afrikan johtajia valitsemaan korkealaatuisia, avoimia, osallistavia ja kestäviä 
ulkomaisia investointihankkeita ja tukee sellaisten rahoitusmahdollisuuksien 
saatavuutta, jotka tarjoavat vahvoja vaihtoehtoja ulkoisille valtiojohtoisille hankkeille;

51. muistuttaa, että on tärkeää koordinoida EU:n Afrikka-strategiaa YK:n, Naton ja Etyjin 
sekä muiden samanmielisten maiden, kuten Yhdysvaltojen, Kanadan, Yhdistyneen 
kuningaskunnan, Australian ja Japanin, kanssa.
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