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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Aafrikat ja Euroopa Liitu seovad rände- ja liikuvusküsimused ning neil 

tuleb tegemist teha ühiste probleemidega julgeoleku ning organiseeritud ja piiriülese 

kuritegevuse vastaste meetmete valdkonnas; arvestades, et need probleemid tuleb 

lahendada üheskoos ja praktiliselt; 

1. rõhutab, et ELi ja Aafrika strateegia rakendamisel tuleks käsitleda kõiki rände, 

rahvusvahelise kaitse ja sunniviisilise ümberasustamise aspekte ning inimõigusi silmas 

pidades keskenduda solidaarsuse, partnerluse ja jagatud vastutuse ning vastastikuse 

vastutuse põhimõtetele; 

2. märgib, et ebakindluse õhkkond, mis on seotud Aafrikas möllavate konfliktidega, pärsib 

head valitsemistava ja loob keskkonna, mis ei soodusta majanduskasvu, tööhõivet, 

investeerimist ega arengut; rõhutab, et demokraatlikud ja läbipaistvad riigistruktuurid, 

õigusriigi põhimõte, inimõiguste austamine, sooline võrdõiguslikkus ja hea valitsemistava 

on Aafrika riikide arengu jaoks olulised tegurid; peab Aafrikat rahvusvahelisel areenil 

oluliseks partneriks ning on seisukohal, et EL peaks tugevdama koostööd ja poliitilist 

dialoogi selle mandriga, suurendades vastastikuse usalduse kaudu Aafrika partnerite mõju; 

rõhutab, et ELi arengurahastamine ja -abi peaks aitama edendada kestlikku arengut ja 

head valitsemistava Aafrika riikides; nõuab ELi ja Aafrika tugevamat ja poliitilisemat 

koostööd ning konkreetset finantsraamistikku nende probleemide lahendamiseks; 

3. rõhutab, et ELi Aafrika-strateegias tuleb võtta arvesse Aafrika riikide suurt mitmekesisust 

ja seetõttu peab olema võimalik strateegiat kohandada iga partnerriigi konkreetsete 

tingimustega; 

4. sedastab, et Aafrika riikide areng on riigiti erinev; ergutab Euroopa Liitu eelkõige 

kahepoolsete lepingute ja piirkondlike strateegiate abil tegema koostööd strateegiliste 

partnerite ja juhtriikidega, kes võivad Aafrikas poliitiliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt 

aidata luua majanduskasvu ja arengut soodustavat keskkonda, võimaldades nii võidelda 

Aafrika ja Euroopa vahelise rände algpõhjustega; 

5. on seisukohal, et kuigi ELi ja Aafrika partnerlus peaks olema arengupoliitika ja Aafrikas 

võetavate meetmete keskne osa, vastutavad mandri tuleviku eest eeskätt siiski Aafrika 

riigid ja nende juhid; on seetõttu seisukohal, et EL peaks toetama Aafrika juhtide 

pingutusi Aafrikas stabiilse ja jõuka keskkonna edendamiseks, samuti koostööd, mis 

põhineb meie ühistel huvidel rahu, julgeoleku ja hea valitsemistava valdkonnas; 

6. juhib tähelepanu sellele, et ränne ja liikuvus Aafrikas ning Aafrika ja ELi vahel on kasulik 

mõlemale mandrile ning terviklik lähenemisviis rändele ja liikuvusele on ülimalt tähtis 

kestliku arengu tugevdamisel, see edendab demokraatiat, õigusriiki, head valitsemistava ja 

inimõigusi; kutsub komisjoni üles töötama välja uusi liikuvuse ja rände alaseid partnerlusi 

Aafrika partnerriikidega; 

7. märgib, et Aafrika rahvastik kasvab prognooside kohaselt 2050. aastaks 2,4 miljardi 
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inimeseni ja koosneb valdavalt noortest1; väljendab rahulolu selle üle, et Aafrika-ELi 

partnerluses ollakse valmis keskenduma noortele; kutsub ELi üles jätkuvalt kindlaks 

tegema ja toetama noortest lähtuvaid algatusi, mis aitavad edendada demokraatiat, 

õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi, ning tihendama koostööd Aafrika riikidega, et võidelda 

laste sõjalise ärakasutamise, naiste suguelundite moonutamine, sundabielu ja muude laste 

õiguste rikkumise kohta; tuletab meelde, et iga kümnes liikuv üliõpilane (mobile student) 

on aafriklane, kellest pooled tulevad õppima Euroopasse; rõhutab vajadust tähtsustada 

teadmiste vahetust, et igal juhul vältida ajude väljavoolu Aafrikast; 

8. nõuab eelkõige, et Aafrika õppurite heaks rakendataks direktiivi (EL) 2016/801 

(kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, 

õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair'ina töötamise 

eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta); 

9. tunnistab, et vägivaldsed konfliktid, tagakiusamine, ebavõrdsus, inimõiguste rikkumised, 

terrorism, repressiivsed režiimid, loodusõnnetused ja pidev vaesus on viimastel aastatel 

toonud kaasa rahvastiku massilise liikumise ja Euroopasse suunduva rände suurenemise; 

tuletab aga meelde, et rahvusvaheline ränne hõlmab Aafrikas vähem kui 35 miljonit 

inimest ja et üle 85 % rändest toimub Aafrika mandril; rõhutab, et põgenikel ja 

migrantidel on samad üldised inimõigused ja põhivabadused; 

10. tuletab meelde, et enamik pagulasi ja migrante leiab varjupaiga arenguriikides ja et 

rahvastiku ränne toimub eeskätt arenguriikides ja nende vahel; rõhutab, et nende riikide 

abisüsteemide ees seisavad suured probleemid, mis võivad üha kasvava ümberasustatud 

rahvastiku kaitset tunduvalt raskendada; 

11. rõhutab, et eelkõige vägivald inimeste vastu ja nende tagakiusamine rassi, etnilise 

päritolu, usutunnistuse või veendumuste, seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi ja 

sootunnuste alusel on tegurid, mis rikuvad rahvusvahelisi inimõiguste alaseid kohustusi ja 

põhivabadusi ning takistavad arengut ja toovad kaasa põgenike ja migrantide ulatusliku 

ümberasumise; 

12. on seisukohal, et terrorism ohustab kogu maailmas piirkondlikku rahu ja stabiilsust, 

kestlikku arengut ja sisejulgeolekut ning riikide valitsused, piirkondlikud ja 

rahvusvahelised organisatsioonid ja ELi ametid peavad koordineeritult selle vastu 

võitlema; tuletab meelde, et organiseeritud kuritegevus, rahapesu, narkootikumide ja 

looduslike liikidega kaubitsemine ning piraatlus mõjutavad vaieldamatult Aafrika riike; 

nõuab koostöö tõhustamist ELi Aafrika-strateegia raames, et takistada karistamatust, 

edendada õigusriigi põhimõtte järgimist ning politsei- ja kohtu süsteemi suutlikkust, et 

lihtsustada teabe ja parimate tavade vahetust, ennetada ja takistada terrorismi ja 

organiseeritud kuritegevuse rahastamist ning võidelda selle vastu ja selle eest vastutusele 

võtta; on seisukohal, et terrorismivastane strateegia peaks hõlmama ka meetmeid 

vägivaldse ekstremismini viiva radikaliseerumise ennetamiseks Aafrikas ja Euroopas, 

eelkõige noorte seas; 

13. juhib tähelepanu asjaolule, et Aafrika ja ELi rände- ja liikuvusteemaline dialoog peaks 

hõlbustama kõigi inimeste, mitte ainult kõrge kvalifikatsiooniga inimeste liikuvust ja vaba 

liikumist Aafrikas ning Aafrika ja ELi vahel, võttes aluseks hästi juhitud õiguspõhise 

                                                 
1 World Population Prospects, ÜRO, 2015 
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käsituse ning tugevdades muu hulgas turvalisi ja seaduslikke rändekanaleid; kutsub ELi ja 

selle liikmesriike üles soodustama perekondade taasühinemist; 

14. kordab uuesti üleskutset tugevdada seaduslikke rändevõimalusi rahvusvahelist kaitset 

vajavate isikute jaoks; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võimaldaksid 

ümberasustamiskohti suurele hulgale pagulastele, arvestades pagulaste koguarvu Aafrika 

riikides; nõuab sellega seoses, et loodaks Euroopa ümberasustamisraamistik, mida 

liikmesriigid saaksid hõlpsasti kasutada ning mis ergutaks liitu ja selle liikmesriike võtma 

ümberasustamise valdkonnas maailma tasandil kaalukat ja eeskuju näitavat rolli; tuletab 

liikmesriikidele meelde, et nad teeksid kättesaadavaks kõik vajalikud rajatised ja töötaksid 

välja kava avada varjupaigataotlejatele ja eelkõige kaitsetutele isikutele uued ja ohutud 

kanalid päritolu- või transiitriikides asuvates ELi saatkondades ja konsulaaresindustes;  

15. peale selle kutsub ELi ja selle liikmesriike üles tegema koostööd Aafrika riikidega, kes 

peavad toime tulema pagulaste rände või pikaajalise kriisiga, ning andma neile abi, et 

suurendada varjupaiga andmise suutlikkust ja kaitsesüsteeme; tuletab meelde, et igasuguse 

rände- või varjupaigaalase koostöö eesmärk peab olema Euroopa rände- ja 

varjupaigapoliitika aluseks olevate põhiõiguste järgimise edendamine; 

16. tuletab meelde, et oluline on anda võimalikele rändajatele maksimaalselt teavet 

ebaseaduslikel rändeteedel valitsevate ohtude kohta, samuti nende väljavaadete kohta 

ELis, eriti tööhõive ja koolituse valdkonnas; 

17. tuletab meelde, et lähtudes 19. septembril 2016 ÜRO peaassambleel vastu võetud New 

Yorgi deklaratsioonist pagulaste ja migrantide kohta tuleb 2018. aastaks tuleb ÜRO egiidi 

all välja töötada kaks ülemaailmset kokkulepet, üks rände ja teine pagulaste kohta, ning et 

enne seda tuleks tõhustada Aafrika ja ELi dialoogi, et määrata võimaluse korral kindlaks 

ühised prioriteedid; 

18. rõhutab, et inimeste tagasisaatmine saab toimuda alles pärast iga konkreetse juhtumi 

hindamist, järgides täiel määral asjaomaste isikute õigusi, ning rändajate tagasisaatmise 

katsed on vastuolus ELi ja rahvusvahelise õigusega; on kindlalt seisukohal, et migrantide 

tagasisaatmine peaks toimuma ainult turvalisel viisil, et sunniviisilisele tagasisaatmisele 

tuleks eelistada vabatahtlikku tagasipöördumist ja et migrantide taasintegreerimisega 

tuleks tegeleda süsteemselt; 

19. nõuab tõhusat, tugevdatud ja süstemaatilist koostööd Aafrika riikidega, sealhulgas tugevat 

ja reaalset ümberpaigutamispoliitikat ning finantsuurimisi võitluses sisserändajate 

ebaseadusliku üle piiri toimetamse ja inimkaubanduse vastu; kutsub ELi ja Aafrika riike 

üles intensiivistama koostööd ja pingutusi, et likvideerida inimkaubandus ja inimeste 

ebaseaduslik üle piiri toimetamine Aafrika ja Euroopa vahel; 

20. tunnistab Aafrika diasporaa strateegilist potentsiaali kogu maailmas nii seoses 

rahasaadetiste kui ka mitterahaliste väärtustega, samuti seoses võimega luua ja edendada 

rahu, demokraatiat, head valitsemistava ja ühiskondlikku stabiilsust; juhib tähelepanu 

sellele, et oluline on need kogukonnad kaasata ja arenguprojektidega siduda, et nad 

saaksid omalt poolt kaasa aidata arengupoliitiliste meetmete tulemuslikule 

rakendamisele;; 

21. tuletab meelde, et Aafrika riikide juhid on andnud lubaduse kiirendada Aafrikas 2063. 
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aastaks majanduskasvu ja arengut ning edendada heaolu ja head valitsemistava; kutsub 

ELi ja selle liikmesriike üles toetama arenguriike, et need saaksid kasutusele võtta 

pikaajalise poliitika, milles järgitakse liikumisvabaduse õigust ning õigust haridusele, 

tervishoiule ja tööle; rõhutab, et ELil ja selle liikmesriikidel tuleks eelkõige toetada vähim 

arenenud riike nende võitluses kliimamuutustega, et vältida vaesuse süvenemist nendes 

riikides; 

22. soovitab teha täiendavaid pingutusi Valletta tegevuskava rakendamiseks, et inimlikult ja 

jätkusuutlikult juhtida migratsiooni Vahemere mõlemal kaldal; rõhutab veel kord selliste 

rändeküsimuste teemal dialoogi ja koostööd tugevdavate algatuste tähtsust nagu Rabati 

protsess ja Hartumi protsess; 

23. nõuab suuremat parlamentaarset kontrolli kolmandate riikidega kokku lepitud töökorra 

ning asjaomaste ELi ametite väliskoostöö üle; 
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