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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että tarvitaan kiireellisesti vahvempaa pitkän aikavälin oikeudenmukaista, 
kunnianhimoista, kestävää ja monialaista kumppanuutta, joka perustuu poliittiseen 
vuoropuheluun, yhteiseen omistajuuteen, solidaarisuuteen ja keskinäiseen 
luottamukseen, jotta voidaan vastata yhteisiin haasteisiin ja saavuttaa yhteiset tavoitteet;

2. muistuttaa Euroopan unionin (EU) ja Afrikan välisistä erityisen tiiviistä historiallisista 
yhteyksistä ja EU:n merkittävästä panoksesta sekä kehitysavun1 muodossa että Afrikan 
unionin sujuvan (AU) toiminnan edistämisessä2; toteaa, että EU on maailman johtava 
kehitysavun ja humanitaarisen avun antaja; muistuttaa, että vaikka EU on tärkein 
investoija Afrikassa ja sen tärkein kehitysavun antaja ja vaikka EU ja sen jäsenvaltiot 
kohdentavat sille vuosittain lähes 20 miljardia euroa, alueena Saharan eteläpuoleisen 
Afrikan inhimillisen kehityksen indeksi on edelleen maailman heikoin; muistuttaa 
Afrikan alueiden sisäisen muuttoliikkeen merkityksestä; kehottaa saattamaan 
päätökseen tärkeitä Afrikan mantereen kehittämishankkeita, kuten korruption torjunta, 
digitalisaatio, kestävä kehitys, oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, vähemmistöjen ja 
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien, erityisesti lasten, suojelu, sukupuolten 
tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille;

3. korostaa, että köyhyys Afrikan mantereella on edelleenkin yksi muuttoliikkeen 
keskeisistä tekijöistä; katsoo, että EU voi hyödyntää paremmin ja tehokkaammin EU–
Afrikka-infrastruktuurirahastoa ja lisätä Erasmus+ -ohjelman rahoitusta nuorison 
koulutusta varten;

4. korostaa afrikkalaisten maahanmuuttajayhteisöjen merkittävää kulttuurista ja 
taloudellista panosta EU:hun sekä rahalähetysten merkitystä Afrikan maiden 
kehitykselle ja kriisistä toipumiselle;

5. muistuttaa, että edunsaajamaiden omavastuullisuutta koskevan periaatteen mukaan 
kehitysyhteistyöpolitiikat ja -ohjelmat voivat menestyä vain, jos kehitysmaat johtavat 
niitä ja jos ne on räätälöity maakohtaisten tilanteiden ja tarpeiden mukaan; korostaa 
tarvetta tehdä tässä yhteydessä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen 
kanssa sen varmistamiseksi, että ihmisten tarpeita ja haavoittuvuuksia käsitellään;

6. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita asettamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja 
edistämisen uuden EU–Afrikka-strategian keskiöön; korostaa lisäksi, että demokratia, 
tasa-arvo, yhteisvastuu, naisten ja vähemmistöjen oikeudet, hyvä hallintotapa EU:n ja 
Afrikan suhteissa, erityisesti vahvistamalla yhteyksiä Afrikan maiden 
kansalaisyhteiskuntaan ja niiden tukemista, rauha ja turvallisuus sekä ilmasto, ympäristö 

1 19,6 miljardia euroa eli 46 prosenttia kokonaismäärästä (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/qanda_20_375
2 327 miljoonaa dollaria eli 42 prosenttia sen talousarviosta, vastaus Euroopan parlamentin kysymykseen 
E-003478/2018 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html
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ja biologinen monimuotoisuus ovat välttämätön perusta kestävälle, osallistavalle ja 
molempia osapuolia hyödyttävälle EU:n ja Afrikan kumppanuudelle;

7. korostaa erityisesti tarvetta asettaa pakolaisten ja maahanmuuttajien ihmisoikeudet 
keskeiseen asemaan EU:n ja Afrikan muuttoliikettä koskevassa kumppanuudessa, ja 
kehottaa lopettamaan maahanmuuttajien ja pakolaisten leimaamisen rikollisiksi;

8. muistuttaa, että on tärkeää laatia strateginen kumppanuus Afrikan kanssa vahvistamalla 
yhteyksiä Afrikan unioniin sekä kehittämällä alueellista yhteistyötä ja EU:n, AU:n ja 
YK:n välistä kolmenvälistä vuoropuhelua;

9. kehottaa tehostamaan ponnisteluja korruption torjumiseksi, sillä korruptio on merkittävä 
este tehokkaalle kehitykselle ja estää Afrikan kansoja hyödyntämästä täysimääräisesti 
EU:n ja AU:n yhteisten politiikkojen vaikutuksia;

10. kehottaa kehittämään seurantamekanismin sekä noudattamaan EU:n rahoituksessa täyttä 
avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta;

11. suosittelee, että EU ja AU panevat paremmin täytäntöön nykyiset kansalliset ja 
kansainväliset korruption vastaiset toimet ja valvovat paremmin niiden täytäntöönpanoa 
sekä hyödyntävät uutta teknologiaa ja digitaalisia palveluja; kehottaa EU:ta 
hyväksymään korruptiota koskevan tiukan sääntelykehyksen;

12. muistuttaa, että laittomat rahavirrat ovat merkittävä ongelma kehitysmaille; ehdottaa, 
että tehostetaan EU:n varojen kanavoimista paikan päällä toimivien kansainvälisten 
organisaatioiden kautta suorille edunsaajille;

13. korostaa, että uuteen strategiaan on tärkeää sisällyttää konkreettisia toimia, joilla 
pyritään lisäämään maahanmuuttaja- ja maastamuuttajaryhmien mahdollisuuksia 
osallistua uuden strategian laatimiseen, täytäntöönpanoon ja seurantaan; korostaa, että 
EU:n ja Afrikan kansalaisyhteiskunnan, myös kansalaisjärjestöjen, olisi osallistuttava 
tiiviimmin uuden strategian laadintaan ja sen täytäntöönpanon seurantaan; korostaa 
kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia maailmanlaajuisesti demokratian tukemisessa ja 
poliittisen vuoropuhelun lujittamisessa;

14. katsoo, että muuttoliike on pitkällä aikavälillä ensisijaisen tärkeä asia EU:n ja Afrikan 
välisissä suhteissa ja että muuttoliikkeestä on tärkeää käydä vuoropuhelua EU:n, AU:n 
ja Afrikan valtioiden välillä;

15. katsoo, että on kehitettävä muuttoliikettä koskevaa vahvaa yhteistyötä, joka perustuu 
yhteisvastuullisuuden, jaetun vastuun ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin; 
korostaa, että konsuliviranomaisten myöntäessä maahanpaluulupia ja 
takaisinottosopimusten tekemisessä on tärkeää varmistaa tehokkuus, 
oikeudenmukaisuus ja asianmukainen prosessi, suosia vapaaehtoista paluuta sekä 
varmistaa, että yksilöiden oikeuksia ja ihmisarvoa suojellaan ja kunnioitetaan 
täysimääräisesti;

16. kehottaa liittämään kestävään paluuseen ja uudelleenkotouttamiseen vankkaa ja 
pitkäjänteistä toimintapolitiikkaa, jolla tuetaan paluumuuttajia ja puututaan 
rakenteellisiin kysymyksiin lähtömaissa, mukaan lukien kestävät ja oikeudenmukaiset 
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talousrakenteet, hyvä hallintotapa ja oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon kunnioittaminen;

17. korostaa, että Afrikassa elää nykyään 17 prosenttia maailman väestöstä eli 1,3 miljardia 
ihmistä; toteaa, että ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä Saharan 
eteläpuoleisen Afrikan väestömäärä kaksinkertaistuu ja että yli puolet maailman 
odotetusta väestönkasvusta vuoteen 2050 mennessä tapahtuu Afrikassa3; muistuttaa, että 
jopa 80 prosenttia kaikista Afrikan maista peräisin olevista kansainvälisistä muuttajista 
liikkuu Afrikan mantereella ja edistää Afrikan kehitystä, vaurautta ja yhdentymistä;

18. korostaa tarvetta vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ihmiskaupan torjumiseksi; 
kehottaa tässä yhteydessä toteuttamaan kattavia monialaisia toimia ja koordinointia 
kaikilla tasoilla yhteistyössä paikallishallintojen kanssa, myös kansainvälistä 
lainvalvontaa koskevan yhteistyön muodossa; katsoo, että molempien osapuolten on 
yhdessä torjuttava ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan harjoittajien toimintaa muun 
muassa Europolin tuella;

19. kehottaa EU:ta ja Afrikan maita tekemään yhteistyötä tehokkaan ja laaja-alaisen 
tiedotuskampanjan toteuttamiseksi ihmiskaupan ja muuttajien salakuljetuksen riskeistä 
ja vaaroista, jotta estetään yksilöitä vaarantamasta henkeään päästäkseen EU:hun 
laittomasti;

20. toteaa, että luotettavien väestörekisterien puuttuminen tietyissä Afrikan maissa jättää 
lukuisat kansalaiset vaille laillista olemassaoloa ja näin ollen vaille kansalaisoikeuksia, 
mahdollisuutta ilmaista itseään demokraattisesti ja vaille äänioikeutta; korostaa, että 
tämä johtaa luotettavien ja tarkoituksenmukaisten väestörekisterien puutteeseen;

21. korostaa tarvetta taata oikeudenmukaiset ja esteettömät turvapaikkamenettelyt 
kansainvälistä suojelua tarvitseville sekä EU:ssa että Afrikan maissa; kehottaa EU:ta 
tarjoamaan suoraa ja välillistä apua muuttajille ja pakolaisille niiden kotien 
läheisyydessä, joista he ovat paenneet;

22. huomauttaa, että Afrikan maat ovat vastaanottaneet suhteellisesti suuren osan kaikista 
maailman pakolaisista ja maan sisäisistä pakolaisista, joiden haavoittuvaa tilannetta 
covid-19-kriisi on pahentanut entisestään; kehottaa jakamaan maailmanlaajuisesti 
vastuuta pakolaisista pakolaisia koskevan YK:n Global Compact -aloitteen mukaisesti 
muun muassa lisäämällä taloudellista tukea, sijoittamalla pakolaisia uudelleen ja 
luomalla humanitaarisia käytäviä sekä myöntämällä viisumeja humanitaarisin perustein;

23. muistuttaa, että on kehitettävä kiireellisesti turvallisia ja laillisia väyliä suojelua 
tarvitseville ihmisille sekä helpotettava työviisumien saantia EU:hun pääsemiseksi 
kaikilla osaamistasoilla ja sosiaalisen suojelun toimenpiteillä, jotka vastaavat unionin 
kansalaisten nauttimaa sosiaalista suojelua; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
lisäämään osallistumistaan maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamistarpeisiin ja 
helpottamaan kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistämistä;

24. kehottaa EU:ta ja Afrikan maita laajentamaan turvallisia ja laillisia muuttoväyliä 
Euroopan ja Afrikan välillä sekä laillista liikkuvuutta Afrikan mantereella, jotta voidaan 

3 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html
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vähentää ihmisoikeusloukkauksia ja maahanmuuttajien kuolemia vaarallisilla 
muuttoreiteillä ja maksimoida muuttoliikkeen hyödyt turvallista, hallittua ja laillista 
muuttoliikettä koskevan YK:n Global Compact -aloitteen mukaisesti; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota varmistamaan ja seuraamaan, että muuttoliikkeen hallintaa 
koskeva yhteistyö ei vaikuta Afrikan sisäiseen liikkuvuuteen;

25. muistuttaa tarpeesta käynnistää erityisiä ja yhteisiä eurooppalaisia siviiliresurssein 
toteutettavia etsintä- ja pelastusoperaatioita ihmishenkien menetyksen pysäyttämiseksi 
merellä;

26. korostaa, että on tärkeää laatia todellinen kiertomuuttopolitiikka, jonka avulla 
ammattitaitoiset ja ammattitaidottomat työntekijät voivat hyötyä ammatillisen 
tietämyksen ja liikkuvuuden vaihdosta EU:n ja Afrikan välillä, jotta ihmiset voivat 
palata lähtömaahansa ja edistää siten ”aivotuontia”; muistuttaa, että aivovuoto on 
ongelma, johon on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta voidaan suunnitella aito ja 
kestävä strateginen kumppanuus Afrikan kanssa; kannattaa vaatimukset täyttävien 
työlupahakemusten asettamista etusijalle lähtö- ja kauttakulkumaista EU:hun 
(esimerkiksi suurlähetystöjen kautta tai verkossa), jotta voidaan estää maahanmuuttajia 
turvautumasta laittomiin muuttoväyliin ja helpottaa turvapaikka- ja muuttojärjestelmään 
kohdistuvaa rasitusta;

27. katsoo, että työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien kansallisten säännösten 
hajanaisuus unionissa sekä menettelyjen monimutkaisuus ja varsin byrokraattinen 
luonne eivät kannusta käyttämään laillisia maahanmuuttoväyliä unionin alueelle; 
suosittaa, että EU:n ja Afrikan kumppanuuden puitteissa otetaan käyttöön 
yhdenmukainen ja ei-byrokraattinen EU-hakumenettely;

28. tukee Afrikan maiden julkishallinnon digitalisointia ja nykyaikaistamista erityisesti 
luotettavien väestörekisterien kehittämiseksi, suojattujen henkilöasiakirjojen 
tarjoamiseksi ja tietojenvaihdon edistämiseksi; korostaa, että kaikkeen tietojenvaihtoon 
on sovellettava asiaankuuluvia tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia lakeja; 
kehottaa EU:ta työskentelemään yhdessä Afrikan valtioiden kanssa, jotta voidaan 
tavoitella maailmanlaajuisia tietosuojanormeja, jotka puolestaan auttavat torjumaan 
rikollisuutta ja vahvistamaan kummankin talouksia;

29. korostaa, että vastustajiaan tai ihmisoikeuksien puolustajia syyttävät hallitukset 
saattavat käyttää näitä järjestelmiä väärin; vaatii, että näitä tietoja ei siirretä kolmansiin 
maihin, mukaan lukien EU ja sen jäsenvaltiot, millään sellaisella tavalla, joka menisi 
kansainvälisiä sopimuksia pidemmälle;

30. panee merkille, että uudessa EU–Afrikka-strategiassa kiinnitetään runsaasti huomiota 
digitaalitalouteen; korostaa, että covid-19-epidemia tuo esiin Afrikan haavoittuvuuden, 
joka liittyy muun muassa heikkoon talouden monipuolistamiseen, suureen 
riippuvuuteen raaka-aineiden viennistä, yleisen terveydenhuollon puutteeseen sekä 
energian, veden ja sanitaation yleisen saatavuuden puutteeseen; kyseenalaistaa edellä 
esitetyn perusteella tämän ensisijaisen tavoitteen asettamisen osaksi EU–
Afrikka-strategiaa; toistaa, että erityisesti taloudellisten rajoitteiden yhteydessä 
digitaaliteknologioiden kehittäminen ei saisi mennä Afrikan kiireellisempien haasteiden 
edelle, mukaan lukien ihmisten perustarpeiden, kuten sähkön, koulutuksen ja sanitaation 
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saatavuuden, täyttäminen; tukee EU:n ja Afrikan kumppanuuteen liittyvää 
digitalisaatiota koskevaa toimintaohjelmaa, jolla varmistetaan digitaaliteknologian 
yhtäläinen saatavuus, käyttö ja luominen digitaalisen kuilun, myös digitaalisen 
sukupuolten välisen kuilun, kaventamiseksi;

31. toistaa, että terrorismin torjunta on yhteinen painopistealue; kehottaa EU:ta jatkamaan 
toimiaan ja tarjoamaan entistä kattavampaa tukea afrikkalaisille kumppaneille 
terrorismin kalvamilla alueilla;

32. pitää Afrikan tasaista talouskasvua myönteisenä ja toteaa, että Afrikan maat ovat 
innovointi-, yrittäjyys- ja pk-yrityskeskuksia, minkä vuoksi niiden olisi pystyttävä 
takaamaan nuorille ihmisarvoinen tulevaisuus, sillä nuoret ovat maanosan kehityksen 
tärkein liikkeellepaneva voima4, ja siten estämään ilman huoltajaa olevia alaikäisiä 
lähtemästä maasta sekä tekemään yhteistyötä palautettavien henkilöiden takaisinotossa; 
kehottaa sen vuoksi investoimaan voimakkaasti nuorten sukupolvien inhimilliseen 
kehitykseen varmistamalla oikeuksien saatavuuden, mukaan lukien koulutus, ravitseva 
ruoka, terveydenhuolto, seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvät 
palvelut mukaan lukien, sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

33. korostaa, että on tärkeää kehittää vakaata toimintapolitiikkaa, jolla taataan laadukkaan 
koulutuksen saatavuus ja osallistavat taitojen oppimisohjelmat kaikille lapsille ja 
luodaan monialaisia mahdollisuuksia sosiaaliselle kehitykselle ja talouskasvulle; 
korostaa, että nämä toimet ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä nostamaan ihmiset ja 
nuoret pois köyhyydestä;

34. suhtautuu myönteisesti afrikkalaisten johtajien pyrkimyksiin kehittää ja edistää 
lainsäädäntöä, jolla torjutaan seksuaalista väkivaltaa ja perheväkivaltaa, seksuaalista 
häirintää, lapsiavioliittoja, avioliitossa tapahtuvia raiskauksia ja kaikenlaista 
hyväksikäyttöä, ja korostaa tarvetta lisätä yhteistyötä näiden kysymysten tiimoilta; 
painottaa, että naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ja heidän 
suojelemisensa ihmiskaupalta, väkivallalta ja hyväksikäytöltä on oltava painopisteenä 
EU:n yhteistyössä Afrikan maiden kanssa; toteaa, että tätä voidaan tukea vaihtamalla 
parhaita käytäntöjä ja toteuttamalla erityisiä naisten ja tyttöjen koulutusta ja terveyttä 
koskevia EU:n aloitteita; korostaa, että naisten ja tyttöjen tasa-arvon, perusoikeuksien ja 
vapauden varmistaminen on olennainen osa rikollisuuden torjuntaa ja Afrikan talouden 
vahvistamista;

35. huomauttaa, että sukupuolinäkökulma olisi valtavirtaistettava koko strategiassa 
erityistoimenpiteiden ja naisten oikeuksiin kohdennettavien erityisten 
budjettimäärärahojen lisäksi, ja siihen olisi otettava mukaan nuoriso-, feministi- ja 
naisjärjestöt; korostaa, että strategialla on taattava seksuaali- ja lisääntymisterveys ja 
-oikeudet sekä hlbti-henkilöiden oikeuksien suojelu ja edistäminen;

36. muistuttaa, että olisi toteutettava erityisiä toimia maahanmuuttajien suojelemiseksi 
kuolemalta, katoamiselta, perheiden erottamiselta ja heidän oikeuksiensa 
loukkaamiselta, mukaan lukien palauttamiskiellon periaate ja lapsen etu;

4 62 prosenttia Saharan eteläpuoleisen Afrikan väestöstä on alle 25-vuotiaita 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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37. korostaa eurooppalaisten ja afrikkalaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, välisten 
taloudellisten kumppanuuksien merkitystä molempien maanosien taloudellisten 
mahdollisuuksien parantamisessa;

38. kehottaa ottamaan huomioon sekä Euroopan että Afrikan mannerten ja niiden 
kansalaisten turvallisuuden ja edut, myös kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
suorana osallistumisena EU–Afrikka-strategiaprosessiin; toteaa, että selviytymiskyvyn, 
turvallisuuden, rauhan ja hallinnon välillä vallitsee läheinen yhteys; korostaa, että on 
tärkeää keskittyä ihmisten turvallisuuteen, puuttua konfliktien perimmäisiin syihin ja 
varmistaa, että EU:n osallistuminen on konfliktiherkkää ja perustuu paikallisen väestön 
tarpeisiin ja aloitteisiin, erityisesti rauhaa ja demokratiaa koskeviin 
kansalaisyhteiskunnan aloitteisiin;

39. korostaa, että molempien osapuolten kansanterveysjärjestelmät on asetettava etusijalle, 
jotta taataan terveyspalvelujen yleinen saatavuus, mukaan lukien maailmanlaajuisen 
terveyden tutkimus ja kehittäminen.
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