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AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta 

vuonna 2008 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. maaliskuuta 2009 AKT:n ja EU:n yhteisen 

parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2008 (2008/2303(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä 

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 

allekirjoitetun kumppanuussopimuksen1 (Cotonoun sopimus), 

 

– ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2003 hyväksytyn AKT:n ja EU:n yhteisen 

parlamentaarisen edustajakokouksen työjärjestyksen2, sellaisena kuin se on viimeksi 

muutettuna Port Moresbyssä (Papua-Uusi-Guinea) 28. marraskuuta 20083, 

 

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1905/2006 kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta4, 

 

– ottaa huomioon yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 22. marraskuuta 2007 

hyväksymän Kigalin (Ruanda) julistuksen kehitysmyönteisistä 

talouskumppanuussopimuksista5, 

 

– ottaa huomioon yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 28. marraskuuta 2008 

hyväksymän Port Moresbyn julistuksen maailmanlaajuisesta elintarvi- ja 

rahoituskriisistä6, 

 

– ottaa huomioon yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen vuonna 2008 hyväksymät 

päätöslauselmat: 

 

– rakenteellista mukauttamista koskevien ohjelmien sosiaalisista vaikutuksista ja 

ympäristövaikutuksista7, 

 

– Euroopan yhdentymisprosessista saaduista AKT-maiden kannalta olennaisista 

kokemuksista8, 

 

 

– elintarviketurvaan liittyvistä kysymyksistä AKT-maissa ja AKT:n ja EU:n 

                                                 
1 EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3. 
2 EUVL C 231, 26.9.2003, s. 68. 
3 AKT-EU/100 291/08/lopullinen. 
4 EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41. 
5 EUVL C 58, 1.3.2008, s. 44. 
6  EUVL C 61, 16.3.2009, s. 42. 
7 EUVL C 271, 25.10.2008, s. 20. 
8 EUVL C 271, 25.10.2008, s. 27. 



yhteistyön asemasta1, 

 

– Kenian tilanteesta2, 

 

– siviilien suojelemisesta YK:n ja alueellisten järjestöjen rauhanturvaoperaatioiden 

yhteydessä3, 

 

– avun tuloksellisuudesta ja virallisen kehitysavun määritelmästä4, 

 

– lapsityön yhteiskunnallisista seurauksista ja torjuntastrategioista5, 

 

– Mauritanian tilanteesta6, 

 

– Zimbabwen tilanteesta7, 

 

– ottaa huomioon yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 29. huhtikuuta 2008 

hyväksymän Windhoekin (Namibia) julkilausuman8, 

 

– ottaa huomioon yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 1. joulukuuta 2008 

hyväksymän Port Vilan julkilausuman (Vanuatu)9, 

 

– ottaa huomioon yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työvaliokunnan 

25. marraskuuta 2008 antaman Euroopan unionin puheenjohtajavaltiota Ranskaa 

koskevan julkilausuman10, 

 

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2007 allekirjoitetun humanitaarista apua koskevan 

eurooppalaisen konsensuksen11, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

 

– ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön (A6-0081/2009), 

 

A. ottaa huomioon talouskumppanuussopimuksien allekirjoittamisen tiettyjen AKT-

alueiden ja valtioiden kanssa vuonna 2008 sekä yhteisessä parlamentaarisessa 

edustajakokouksessa maaliskuussa 2008 Ljubljanassa (Slovenia) ja marraskuussa 2008 

Port Moresbyssä käydyt keskustelut talouskumppanuussopimusta koskevien 

neuvotteluiden edistymisestä, 

                                                 
1 EUVL C 271, 25.10.2008, s. 32. 
2 EUVL C 271, 25.10.2008, s. 37. 
3 EUVL C 61, 16.3.2009, s. 19. 
4 EUVL C 61, 16.3.2009, s. 26. 
5 EUVL C 61, 16.3.2009, s. 31. 
6 EUVL C 61, 16.3.2009, s. 37. 
7 EUVL C 61, 16.3.2009, s. 40. 
8 APP 100.288. 
9 APP 100.452. 
10 APP 100.448. 
11 Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan 

parlamentin ja Euroopan komission yhteinen julkilausuma "Humanitaarista apua koskeva 

eurooppalainen konsensus" (EUVL C 25, 30.1.2008, s. 1). 



 

B. ottaa huomioon, että hyväksyttiin asetus (EY) N:o 1905/2006, jonka mukaan 

aihepiirikohtaisia ohjelmia sovelletaan myös AKT-valtioihin ja johon sisältyy 

liitännäistoimenpiteitä sokeria koskevan pöytäkirjan allekirjoittaneille AKT-valtioille, 

 

C. ottaa huomioon kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta vastaavan komission 

jäsenen yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen istunnossa kesäkuussa 2007 

Wiesbadenissa antaman sitoumuksen saattaa AKT-maiden maa- ja aluekohtaiset 

strategia-asiakirjat (vuosilta 2008–2013) parlamenttien demokraattiseen valvontaan ja 

pitää myönteisenä, että tätä sitoumusta on noudatettu, 

 

D. katsoo, että Cotonoun sopimuksen uudelleentarkistaminen, joka on määrä toteuttaa 

vuonna 2010, on tärkeä tilaisuus kehittää yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 

alueellista ulottuvuutta ja parlamentaarista valvontaa AKT-alueiden tasolla sekä lujittaa 

yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen tehtävää ja toimintaa instituutiona, 

 

E. pitää onnistuneena yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen vuonna 2008 

Namibiassa ja Vanuatussa pitämää kahta alueellista kokousta, jotka johtivat edellä 

mainittujen Windhoekin ja Port Vilan julkilausumien hyväksymiseen, 

 

F. ottaa huomioon Zimbabwen tilanteen, joka on entisestään huonontunut vuoden 2008 

aikana huolimatta heinäkuussa 2008 pidetyistä vaaleista, mutta on kuitenkin 

tyytyväinen, että Zimbabwea koskevasta päätöslauselmasta päästiin sopuun yhteisen 

parlamentaarisen edustajakokouksen 16. istunnossa Port Moresbyssä, 

 

G. ottaa huomioon jatkuvan konfliktin Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä siellä 

esiintyvät vakavat ja toistuvat ihmisoikeusloukkaukset ja palauttaa mieliin sen, että 

kansainvälisen yhteisön humanitaarisen avun on oltava tehokasta ja sitoutumisen 

vahvaa, 

 

H. ottaa huomioon yleisafrikkalaisen parlamentin työn sekä kyseisen parlamentin ja 

Euroopan parlamentin välisten suhteiden virallistamisen ja Euroopan parlamentin 

puhemiehen yleisafrikkalaisen parlamentin kymmenennessä istunnossa 

28. lokakuuta 2008 esittämässä puheenvuorossa ilmoittaman aikomuksen perustaa 

parlamenttien välisistä suhteista vastaava valtuuskunta seuraavalla lainsäädäntökaudella, 

 

I. ottaa huomioon, että yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 16. istunnon (Port 

Moresby) ja kehitysavun rahoittamista koskevan kansainvälisen konferenssin (Doha) 

järjestäminen lähes yhtä aikaa aiheutti sen, että tiettyjen Euroopan parlamentin jäsenten 

piti tehdä hankala valinta osallistumisen suhteen, 

 

J. ottaa huomioon Euroopan unionin puheenjohtajavaltion Slovenian (tammikuusta 

kesäkuuhun 2008) ja Papua-Uuden-Guinean hallituksen merkittävän työn edellä 

mainituissa yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen istunnoissa Ljubljanassa ja 

Port Moresbyssä, 

 

K. ottaa huomioon yhteisen edustajakokouksen työvaliokunnan tiedonkeruumatkat vuonna 

2008: 

 

– Seychelleille ja 



 

– Surinamiin, Saint Vincentille sekä Saint Lucialle, 

 

1. on tyytyväinen, että yhteinen parlamentaarinen edustajakokous on tarjonnut vuonna 

2008 puitteet avoimelle, demokraattiselle ja perusteelliselle neuvottelulle EU:n ja AKT-

maiden välisistä talouskumppanuussopimuksista; 

 

2. korostaa yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen ilmaisemia huolenaiheita 

monista neuvotteluiden osatekijöistä, jotka koskevat sekä muotoa että sisältöä; 

muistuttaa, että keskustelu jatkuu talouskumppanuussopimusten hyväksymisen jälkeen 

Cariforumin (Karibian alueen valtioiden foorumin) kanssa sekä väliaikaisten sopimusten 

hyväksymisen jälkeen muilla alueilla sijaitsevien valtioiden kanssa; 

 

3. pitää tervetulleena uuden kaupasta vastaavan komission jäsenen myönteistä vastausta 

useiden AKT-maiden ja -alueiden pyyntöön kiistakysymyksiin palaamisesta, mikä käy 

yksiin komission puheenjohtajan esittämien lausuntojen kanssa; 

 

4. painottaa, että parlamentin läheistä valvontaa tarvitaan talouskumppanuussopimuksia 

koskevien neuvotteluiden ja niiden täytäntöönpanon aikana; pahoittelee sitä, että 

yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen roolia uhkaa mahdollinen uuden elimen, 

eli parlamentaarisen komitean, perustaminen talouskumppanuussopimusten puitteissa ja 

että tämän elimen ja yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen suhde ei ole selvä; 

kehottaa parlamentaarista komiteaa toimimaan osana yhteistä parlamentaarista 

edustajakokousta, jotta vältyttäisiin kalliilta ja hankalilta kokouksilta ja voitaisiin 

käyttää edustajakokouksen alueellisten kokousten järjestelmää ja jotta voitaisiin 

hyödyntää edustajakokouksen kokemusta ja levittää synergiaetuja kaikille 

talouskumppanuussopimusalueille; korostaa, että tämän komitean olisi toimittava 

joustavasti, jotta siinä pystyttäisiin käyttämään talouskumppanuussopimuksen 

tutkimiseen komiteoissa osallistuneiden Euroopan parlamentin jäsenten asiantuntemusta 

sekä kauppaa että kehitystä koskevista kysymyksistä; 

 

5. korostaa erityisesti AKT-valtioiden parlamenttien, valtiosta riippumattomien 

toimijoiden ja paikallisviranomaisten merkittävää asemaa talouskumppanuussopimusten 

seurannassa ja hallinnoimisessa ja vaatii komissiota takaamaan, että kyseiset tahot 

otetaan mukaan käynnissä oleviin neuvotteluihin ja että siten tuleville neuvotteluille 

laaditaan selkeä toimintaohjelma, jonka AKT-maat ja Euroopan unioni hyväksyvät ja 

joka perustuu osallistavaan menettelytapaan; 

 

6. korostaa yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen huolta nykyisen rahoituskriisin 

vaikutuksista ja panee tyytyväisenä merkille, että yhteisessä parlamentaarisessa 

edustajakokouksessa hyväksyttiin Port Moresbyn julkilausuma maailman rahoitus- ja 

elintarvikekriisistä; kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta keskustelemaan 

säännöllisesti tästä aiheesta; 

 

7. on tyytyväinen kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta vastaavan komission 

jäsenen edellä mainitussa Kigalin istunnossa tekemästä sitoumuksesta toimittaa maa- ja 

aluekohtaiset strategia-asiakirjat AKT-valtioille (ajanjaksolla 2008−2013), jotta 

parlamentit voivat valvoa niitä demokraattisesti; on tyytyväinen tiettyjen AKT-

valtioiden parlamenttien näiden asiakirjojen tarkastelua koskevaan työhön; 

 



8. muistuttaa tässä yhteydessä tarpeesta saada parlamentit osallistumaan tiiviisti 

demokratiakehitykseen sekä kansallisiin kehitysstrategioihin; korostaa niiden 

perustavanlaista työtä kehitysyhteistyötä koskevien toimintalinjojen seuraamisessa ja 

valvomisessa; 

 

9. pyytää, että AKT-valtioiden parlamentit vaativat hallituksiaan osallistumaan Euroopan 

unionin ja niiden omien valtioidensa kansallisten ja alueellisten strategia-asiakirjojen 

valmistelu- ja täytäntöönpanoprosessiin (ajanjaksolla 2008−2013), sekä pyytää 

komissiota osallistumaan tähän työhön; 

 

10. kehottaa komissiota toimittamaan kaikki saatavissa olevat tiedot AKT-valtioiden 

parlamenteille sekä avustamaan niitä tässä demokraattisessa valvontatehtävässä myös 

kapasiteettia tukemalla; 

 

11. tukee Euroopan kehitysrahaston (EKR) sisällyttämistä EU:n talousarvioon 

kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden, avoimuuden ja tehokkuuden 

parantamiseksi ja sen demokraattisen valvonnan takaamiseksi; painottaa, että EKR:n 

sisällyttäminen EU:n talousarvioon tarjoaa lisäksi kaivatun ratkaisun peräkkäisten 

EKR:jen toteuttamiseen ja ratifioimiseen liittyviin ongelmiin; 

 

12. kehottaa parlamentteja harjoittamaan tarkasti parlamentaarista valvontaa EKR:n osalta; 

korostaa yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen etuoikeutettua asemaa tässä 

keskustelussa ja pyytää yhteistä parlamentaarista edustajakokousta sekä AKT-valtioiden 

parlamentteja osallistumaan aktiivisesti keskusteluun Cotonoun sopimuksen 

uudelleentarkastelua koskevassa prosessissa, jota suunnitellaan vuodeksi 2010; vaatii, 

että yhteinen parlamentaarinen edustajakokous osallistuu uudelleentarkastelua koskevan 

prosessin kaikkiin keskusteluihin; 

 

13. panee tyytyväisenä merkille yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhä 

parlamentaarisemman luonteen, sen edustajien vankemman sitoutumisen ja 

keskustelujen laadun parantumisen ja katsoo, että tämä edistää merkittävästi AKT-

valtioiden ja EU:n välistä kumppanuutta; 

 

14. katsoo, että edellä mainitut yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 

päätöslauselmat Kenian ja Zimbabwen tilanteesta ovat esimerkkejä tästä vahvistuneesta 

vuoropuhelusta; 

 

15. kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta puuttumaan edelleen tilanteeseen 

Sudanissa, erityisesti Darfurin alueella, ja arvioimaan EU:n ja AKT-maiden kantoja 

kansainvälisen rikostuomioistuimen rikossyytteisiin; 

 

16. kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta puuttumaan edelleen Somalian 

tilanteeseen, jonka vuoksi Somalian asukkaiden elämä on vaarassa ja alueen turvallisuus 

on uhattuna ja joka edistää maailmanlaajuista epävakautta rikollisuuden, ääriliikkeiden 

ja merirosvouden lisääntyessä; 

 

17. kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta jatkamaan keskustelua Zimbabwen 

huolestuttavasta tilanteesta, sillä heinäkuussa 2008 järjestetyt vaalit eivät palauttaneet 

demokratiaa, ja taloudellinen tilanne on todellinen uhka miljoonien kansalaisten 

terveydelle ja elämälle sekä katsoo, että Zimbabwen tilanne uhkaa vakautta koko 



alueella; 

 

18. kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta jatkamaan pyrkimyksiä saattaa 

kansainvälisen yhteisön tietoisuuteen konfliktit Kongon demokraattisen tasavallan 

itäosissa sekä edistämään poliittista ratkaisua neuvotteluteitse ja tukemaan kaikkia 

toimia, joita mahdollisesti ehdotetaan neuvotteluilla aikaansaadun ratkaisun puitteissa; 

 

19. kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta jatkamaan ja syventämään 

yleisafrikkalaisen parlamentin ja alueellisten järjestöjen kanssa käymäänsä 

vuoropuhelua, koska alueellinen yhdentyminen on tärkeää rauhan ja AKT-valtioiden 

kehityksen kannalta; 

 

20. pitää valitettavana, että yhteistä parlamentaarista edustajakokousta ei ole kuultu 

tarpeeksi Euroopan unionin ja Afrikan välisen yhteisen kehitysstrategian valmistelussa, 

ja toivoo, että yhteinen parlamentaarinen edustajakokous voi osallistua aktiivisesti 

tämän strategian täytäntöönpanoon; 

 

21. on tyytyväinen, että Cotonoun sopimuksen ja yhteisen parlamentaarisen 

edustajakokouksen työjärjestyksen mukaisia alueellisia kokouksia on järjestetty 

vuodesta 2008 lähtien; katsoo, että näissä kokouksissa voidaan käydä todellista 

vuoropuhelua alueellisista haasteista, mukaan lukien konfliktien ehkäisytoimista ja 

ratkaisemisesta, ja että EU:n toimintalinjoilla edistetään osaltaan alueellista 

yhteenkuuluvuutta; korostaa, että nämä kokoukset järjestetään erityisen otolliseen 

aikaan juuri nyt, kun taloudellisista kumppanuussopimuksista neuvotellaan, niitä 

tehdään ja toteutetaan ja katsoo, että tämän on oltava painopistealue; onnittelee kahden 

erittäin onnistuneen kokouksen järjestäjiä Namibiassa ja Vanuatussa sekä tukee 

seuraavien kokousten järjestämistä Karibian ja Länsi-Afrikan alueella vuonna 2009; 

 

22. kannustaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta vahvistamaan sen poliittisten 

asioiden valiokunnan tehtävää todellisena konfliktien ehkäisemisen ja ratkaisemisen 

foorumina AKT-valtioiden ja EU:n välisen yhteistyön puitteissa sekä järjestämään 

säännöllisesti keskusteluja tietyn valtion hätätilanteesta; on tyytyväinen 

siviilihenkilöiden suojelun alalla tehtyyn työhön rauhanturvaoperaatioissa sekä 

aikomukseen työskennellä hallintotapaa koskevissa kysymyksissä AKT-valtioissa; 

 

23. suhtautuu myönteisesti myös Euroopan alueellisesta yhdentymisprosessista saatuja 

AKT-maiden kannalta olennaisia kokemuksia koskevaan yhteisen parlamentaarisen 

edustajakokouksen poliittisten asioiden valiokunnan mietintöön, joka annettiin 

Ljubljanassa maaliskuussa 2008 ja jossa korostetaan yhdentymisen tärkeimpiä etuja, 

esimerkiksi rauhaa ja turvallisuutta, mahdollisten selkkausten torjumista ennen kuin ne 

kärjistyvät aseellisiksi konflikteiksi, vaurautta, hyvinvointia, demokratiaa ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamista; 

 

24. panee tyytyväisenä merkille yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen taloudellisen 

kehityksen, rahoituksen ja kaupan valiokunnan ilmaiseman aikomuksen aloittaa AKT-

alueiden aluekohtaisten strategia-asiakirjojen tarkastelu; 

 

25. korostaa yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen taloudellisen kehityksen, 

rahoituksen ja kaupan valiokunnan roolia lapsityövoiman torjunnan alalla sekä sen 

aikomusta jatkaa AKT-valtioiden nuorten sosiaalisen tilanteen analysointia; 



 

26. suhtautuu myönteisesti myös rakennesopeutumisohjelmien sosiaalisia ja 

ympäristövaikutuksia koskevaan sosiaali- ja ympäristöasioiden valiokunnan mietintöön, 

joka annettiin Ljubljanassa ja jossa todetaan, että Maailmanpankin ja Kansainvälisen 

valuuttarahaston lainojen asettaminen talouspoliittisten ehtojen alaisiksi on aiheuttanut 

tuhoisia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia AKT-maille ja että järjestelmä 

olisi korvattava maakohtaisella lainamenettelyllä, jonka painopisteala on köyhyyden 

vähentäminen; 

 

27. kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta osallistumaan tiiviisti Cotonoun 

sopimuksen uudistamista koskevaan prosessiin, joka alkaa vuonna 2009, jotta 

varmistetaan, että yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen tehtävää ja toimia 

vahvistetaan tulevaisuudessa; 

 

28. panee tyytyväisenä merkille valtioihin liittymättömien osanottajien lisääntyvän 

osallistumisen yhteiseen parlamentaariseen edustajakokoukseen, mikä tuli esiin 

erityisesti keskustelussa, joka johti nykyistä kansainvälistä rahoitus- ja elintarvikekriisiä 

käsittelevään edellä mainittuun Port Moresbyn julkilausumaan marraskuussa 2008, sekä 

talouskumppanuussopimuksia koskevassa talous- ja sosiaalikumppanuusraportissa, jotka 

esitettiin Ljubljanassa maaliskuussa 2008 pidetyssä yhteisen parlamentaarisen 

edustajakokouksen istunnossa; 

 

29. katsoo, että AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toimintaa 

koskevan vuosikertomuksen lisäksi AKT-valtioiden sihteeristön ja Euroopan 

parlamentin olisi hyvä laatia yhteiset näkymät yhteisen parlamentaarisen 

edustajakokouksen toimintaedellytyksistä, erityisesti erillisestä äänestyksestä, 

parlamentin jäsenten yhdenvertaisesta kohtelusta sekä yhteisistä tiedustelu- ja 

vaalitarkkailuoperaatioista; 

 

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

AKT:n ministerineuvostolle, yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 

työvaliokunnalle sekä Slovenian ja Papua-Uuden-Guinean hallituksille ja 

parlamenteille. 

 


