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Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. maaliskuuta 2021 uudesta EU–Afrikka-
strategiasta – kestävää ja osallistavaa kehitystä edistävä kumppanuus (2020/2041(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan,

– ottaa huomioon 25.–27. syyskuuta 2015 pidetyn YK:n kestävän kehityksen 
huippukokouksen ja YK:n yleiskokouksessa 25. syyskuuta 2015 hyväksytyn 
päätösasiakirjan ”Muuttakaamme maailmamme: kestävän kehityksen agenda 2030” 
sekä 17 kestävän kehityksen tavoitetta,

– ottaa huomioon vuonna 2015 tehdyn Addis Abeban toimintasuunnitelman 
kehitysrahoituksesta,

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 allekirjoitetun uuden kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen ”Meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän 
tulevaisuutemme”,

– ottaa huomioon vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen,

– ottaa huomioon Afrikan unionin (AU) valtion- ja hallitusten päämiesten 
24. sääntömääräisessä yleiskokouksessa 31. tammikuuta 2015 hyväksytyn Afrikan 
unionin Agenda 2063 -toimintaohjelman,

– ottaa huomioon 9. joulukuuta 2007 Lissabonissa hyväksytyn yhteisen Afrikka–EU-
strategian,

– ottaa huomioon neljännen Afrikan ja Euroopan nuorisohuippukokouksen tuloksena 
11. lokakuuta 2017 annetun Abidjanin julistuksen,

– ottaa huomioon 29. ja 30. marraskuuta 2017 Abidjanissa pidetyn Afrikan unionin ja 
Euroopan unionin viidennen huippukokouksen päätelmät,

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2018 annetun komission tiedonannon uudesta Afrikan ja 
EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssista: investointeja työpaikkoja 
koskeva yhteistyö uudelle tasolle (COM(2018)0643),



– ottaa huomioon uuden allianssin puitteissa perustettujen neljän digitaalista taloutta, 
energiaa, liikennettä ja maataloutta käsittelevän työryhmän päätelmät,

– ottaa huomioon 27. helmikuuta 2020 annetun Euroopan komission ja Afrikan unionin 
komission jäsenten kollegioiden 10. kokouksen yhteisen julkilausuman,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2020 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Tavoitteena 
kokonaisvaltainen EU–Afrikka-strategia” (JOIN(2020)0004) sekä 30. kesäkuuta 2020 
samasta aiheesta annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan ja Maputon 
pöytäkirjan,

– ottaen huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman 
2020–2024,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2006 tehdyn YK:n yleissopimuksen vammaisten 
henkilöiden oikeuksista,

– ottaa huomioon Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 ja vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan vahvistetun EU:n agendan 2020–2030,

– ottaa huomioon heinäkuussa 2016 hyväksytyn sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan lisäämistä koskevan Afrikan unionin strategian 2018–2028,

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman (GAP II – Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan 
vahvistaminen: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 
(2016–2020)),

– ottaa huomioon Afrikan mantereen vapaakauppa-alueen perustamista koskevan 
sopimuksen (AfCFTA),

– ottaa huomioon YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön vuonna 2019 julkaistun raportin 
elintarvike- ja maatalousalan biologisen monimuotoisuuden tilasta maailmassa ”The 
State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture” sekä vuonna 2016 
julkaistun raportin maailman metsien tilasta ”The State of the World’s Forests”,

– ottaa huomioon toukokuussa 2019 julkaistun biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin 
(IPBES) maailmanlaajuisen arviointiraportin biologisesta monimuotoisuudesta ja 
ekosysteemipalveluista ”Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services”,

– ottaa huomioon YK:ssa 18. maaliskuuta 2015 hyväksytyn Sendain kehyksen 
katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–2030,



– ottaa huomioon hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erityisraportit 
maapallon lämpötilan noususta 1,5 asteella ”Global Warming of 1.5°C”, 
ilmastonmuutoksesta ja maasta ”Climate Change and Land” sekä valtameristä ja 
kryosfääristä ilmaston muuttuessa ”Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640),

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 julkaistun vuoteen 2030 ulottuvan EU:n 
biodiversiteettistrategian,

– ottaa huomioon YK:n julistuksen pienviljelijöiden ja muiden maaseudulla 
työskentelevien henkilöiden oikeuksista,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöksen julistaa vuodet 2019–2028 
perheviljelmien vuosikymmeneksi,

– ottaa huomioon 2. toukokuuta 2017 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
digitaaliteknologian ja -palvelujen valtavirtaistamisesta EU:n kehityspolitiikkaan 
”Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU 
Development Policy” (SWD(2017)0157),

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2018 hyväksytyn pakolaisia koskevan YK:n Global 
Compact -aloitteen,

– ottaa huomioon 19. joulukuuta 2018 hyväksytyn turvallista, hallittua ja laillista 
muuttoliikettä koskevan YK:n Global Compact -aloitteen,

– ottaa huomioon maan sisäisten pakolaisten suojelua koskevan Afrikan unionin 
yleissopimuksen (Kampalan sopimus),

– ottaa huomioon YK:n julistaman afrikkalaisen syntyperän vuosikymmenen (2015–
2024) ja erityisesti sen pilarin tunnustamisesta (Recognition),

– ottaa huomioon 15. toukokuuta 2013 annetun komission tiedonannon kumppanimaiden 
paikallisviranomaisten vaikutusvallan lisäämisestä hallinnon tehostamiseksi ja 
kehitystulosten vaikuttavuuden parantamiseksi (COM(2013)0280),

– ottaa huomioon EU:n kehitysaputavoitteita koskevan neuvoston vuoden 2019 
vuosikertomuksen Eurooppa-neuvostolle,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n Afrikka-
strategiasta: kehityksen vauhdittaminen1,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman kehitysmaiden 
paikallisviranomaisten roolista kehitysyhteistyössä2,

1 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 66.
2 EUVL C 349, 17.10.2017, s. 11.



– ottaa huomioon 13. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman kehitystä edistävästä 
digitalisaatiosta: köyhyyden vähentäminen teknologian avulla1,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman rasisminvastaisista 
mielenosoituksista George Floydin kuoleman johdosta2,

– ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2019 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta3,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan unionin sekä Afrikan, Karibian 
ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-maiden) välisistä suhteista ja erityisesti 4. lokakuuta 
20164, 14. kesäkuuta 20185 ja 28. marraskuuta 20196 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0017/2021),

A. katsoo, että seuraavassa EU:n ja AU:n huippukokouksessa olisi annettava uutta pontta 
kumppanuudelle ja esitettävä yhteinen strategia ja konkreettisia toimia yhteisiin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa ja Pariisin 
sopimuksessa tehtyjen kansainvälisten sitoumusten mukaisesti;

B. ottaa huomioon, että on ratkaisevan tärkeää, että maat investoivat enemmän 
paikkansapitävien ja vertailukelpoisten eriteltyjen tietojen järjestelmälliseen 
keräämiseen, jotta voidaan selvittää, missä ja millaista intersektionaalisuutta esiintyy, 
määrittää, kuinka sitä pitäisi käsitellä, ja analysoida, vaikuttavatko tämän strategian 
mukaisesti toteutettujen toimien tulokset myönteisesti kaikkiin, myös niihin, jotka ovat 
jääneet eniten jälkeen; ottaa huomioon, että kestävän kehityksen tavoitteiden 
alatavoitteen 17.18 mukaisesti tiedot olisi eriteltävä tulotason, sukupuolen, iän, rodun, 
etnisyyden, maahanmuuttaja-aseman, vammaisuuden ja maantieteellisen sijainnin 
perusteella;

C. katsoo, että erityisesti Agenda 2063:n yhteydessä ilmaistuilla Afrikan intresseillä ja 
painopisteillä on oltava keskeinen rooli AU:n ja EU:n suhteiden muokkaamisessa;

D. ottaa huomioon, että Afrikassa asuu maailman nuorin väestö ja siellä sijaitsevat eräät 
maailman hauraimmista valtioista; ottaa huomioon, että joka kuukausi noin miljoona 
afrikkalaista tulee työmarkkinoille;

E. katsoo, että EU:n tuoma lisäarvo sen kumppanuuteen Afrikan kanssa riippuu EU:n 
kyvystä yhdistää näiden maanosien välinen vuoropuhelu tilanteen huomioivaan 

1 EUVL C 363, 28.10.2020, s. 27.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0173.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0298.
4 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 2.
5 EUVL C 28, 27.1.2020, s. 101.
6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0084.



lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon erilaiset paikalliset ja alueelliset 
erityispiirteet ja kumppanimaiden ja olemassa olevien sosiaalisten rakenteiden 
vivahteet, sekä sen halusta rakentaa Afrikan kanssa yhteisiin arvoihin, keskinäisiin 
etuihin ja monenvälisyyden elvyttämiseen perustuva pitkän aikavälin visio;

F. ottaa huomioon, että ihmisarvoinen työ ja kunnolliset asuinolot paikallistasolla ovat 
olennaisen tärkeitä muuttoliikkeeseen johtavan suuntauksen hillitsemiseksi;

G. ottaa huomioon, että vuonna 2018 raaka-aineiden osuus EU:n kokonaistuonnista 
Afrikasta oli 49 prosenttia; ottaa huomioon, että kaivannaisteollisuus on tärkein suorien 
ulkomaisten investointien aikaansaaja Afrikassa;

H. ottaa huomioon, että turvallisuus, oikeusvaltio ja hyvä hallinto ovat talouskasvun ja 
investointien ennakkoedellytyksiä; katsoo, että talouskasvun ja investointien on oltava 
kestäviä ja kuljettava käsi kädessä eriarvoisuuden torjumisen kanssa siten, että jaetaan 
vaurautta ja vahvistetaan inhimillistä pääomaa, yhdenvertaisuutta, poliittista 
osallistumista, sosiaaliturvajärjestelmiä ja toimenpiteitä kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteuttamiseksi;

I. ottaa huomioon, että rauha ja turvallisuus ovat olennaisia edellytyksiä kestävän 
kehityksen saavuttamiselle pitkällä aikavälillä ja vakauttamisen ja vahvojen 
instituutioiden edistämiselle paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla ja että ne 
ovat tarpeen elinolojen parantamiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

J. ottaa huomioon, että valtiorakenteiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää poliittisesti 
hauraissa ja hallinnollisesti heikoissa Afrikan valtioissa ja se edellyttää niiden 
veronkantokyvyn kehittämistä;

K. ottaa huomioon, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa elää 94 miljoonaa, itäisessä ja 
eteläisessä Afrikassa 51 miljoonaa ja läntisessä ja Keski-Afrikassa 43 miljoonaa alle 
viisivuotiasta lasta, joita ei ole koskaan rekisteröity; ottaa huomioon, että oikeus tulla 
tunnustetuksi henkilönä lain edessä on ratkaiseva askel elinikäisen suojelun 
takaamisessa ja edellytys kaikkien muiden oikeuksien harjoittamiselle; ottaa huomioon, 
että syntymätodistus on oikeudellinen osoitus henkilön henkilöllisyydestä ja se ehkäisee 
kansalaisuudettomuuden riskiä ja antaa haltijalleen mahdollisuuden hakea suojelua 
väkivallalta ja hyväksikäytöltä;

L. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvon on oltava etusijalla tulevassa EU:n ja 
Afrikan kumppanuudessa ja että se on siksi otettava huomioon EU–Afrikka-strategiassa 
kauttaaltaan; ottaa huomioon, että naiset ja nuoret kohtaavat usein esteitä pyrkiessään 
hyödyntämään koko potentiaaliaan, mikä näkyy siinä, että he kärsivät muita useammin 
seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, hiv-tartunnoista, 
suunnittelemattomista raskauksista, koulunkäynnin keskeyttämisestä ja rajoitetuista 
mahdollisuuksista rahoitukseen ja yrittäjyyteen;

M. ottaa huomioon, että Afrikassa 390 miljoonaa ihmistä elää tätä nykyä köyhyysrajan 
alapuolella ja tämän taustalla on eriarvoisuutta synnyttävä osallisuuden puute; ottaa 
huomioon, että covid-19-pandemia on lisännyt Afrikan haavoittuvuutta, joka liittyy 
talouden yksipuolisuuteen, kotimaisten resurssien käyttöönoton alhaiseen tasoon, 
laittomiin rahavirtoihin, suureen riippuvuuteen raaka-aineiden viennistä ja 
hyödykkeiden hintojen vaihteluun; ottaa huomioon, että covid-19-pandemian 



aiheuttama uusi talouskriisi todennäköisesti lisää eriarvoisuutta ja köyhyyttä ja että sen 
välilliset seuraukset ovat jo erittäin näkyvät, eritoten puutteellisen ruokaturvan, tulojen, 
rahalähetysten ja toimeentulon menetysten sekä puhkeamassa olevan velkakriisin 
muodossa; 

N. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on nostanut esiin puutteita terveydenhuolto- ja 
elintarvikejärjestelmissä sekä kiireellisen tarpeen kehittää ihmiskeskeisiä, kattavia ja 
muutosjoustavia terveydenhuolto- ja elintarvikejärjestelmiä, joiden perustana ovat 
ihmisoikeudet; ottaa huomioon, että tällaiset kriisit voivat moninkertaistua tulevina 
vuosikymmeninä ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
tuloksena; ottaa huomioon, että pandemia uhkaa pysäyttää tai jopa kumota edistymisen 
kolmen nykyisen yleisimmän epidemian eli hivin, tuberkuloosin ja malarian osalta; 
ottaa huomioon, että niiden tavoittamiseksi, jotka tarvitsevat ihmishenkiä pelastavia 
palveluja, tarvitaan innovatiivisia yhdennettyjä lähestymistapoja, joihin on otettava 
mukaan niistä kärsivät yhteisöt, ja että on lisättävä kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia;

O. ottaa huomioon, että näiden kahden maanosan välisiä yhteyksiä olisi tuettava kaikilla 
tasoilla ja kaikkien alojen välillä;

P. ottaa huomioon, että Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvosto nimesi vuonna 
2019 ilmastonmuutoksen merkittäväksi turvallisuusuhaksi;

Q. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen kielteiset seuraukset sekä ilmakehän, 
maaperän ja veden saastumisen eri lähteet vaikuttavat erityisen paljon Afrikkaan; ottaa 
huomioon, että Afrikka tarvitsee investointeja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
että 9. maaliskuuta 2020 annetussa yhteisessä tiedonannossa keskityttiin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen; ottaa huomioon, että Afrikan ja Euroopan 
ilmastoliittouman onnistuminen voisi antaa uutta potkua maailmanlaajuiselle 
ilmastodiplomatialle;

R. ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous hyväksyi 20. joulukuuta 2017 päätöslauselman, 
jossa se julisti vuodet 2019–2028 perheviljelmien vuosikymmeneksi;

S. ottaa huomioon, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa energian saatavuuden taso on 
maailman alhaisin; ottaa huomioon, että vain puolella sen väestöstä on käytettävissään 
sähköä ja vain kolmanneksella mahdollisuus puhtaaseen ruoanvalmistukseen; ottaa 
huomioon, että noin 600 miljoonalla ihmisellä ei ole sähköä ja 890 miljoonaa ihmistä 
käyttää ruoanlaittoon perinteisiä polttoaineita;

T. ottaa huomioon, että myös yksityinen rahoitus on ratkaisevan tärkeää hajautettujen 
uusiutuvien energiaratkaisujen tarjoamisessa; ottaa huomioon, että yksityisillä 
investoinneilla, hajautetuilla uusiutuvan energian järjestelmillä ja räätälöidyillä 
kuluttajarahoitusmalleilla (esimerkiksi pay-as-you-go ja mobiiliraha) voitaisiin 
mahdollisesti tuoda energiaa saataville suuressa osassa Afrikkaa ja erityisesti Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, jossa energian saatavuuden taso on maailman alhaisin;

U. ottaa huomioon, että kulttuuriperinnön sekä kulttuurialan ja luovien alojen 
suojeleminen, säilyttäminen ja arvostaminen voivat edistää työpaikkojen luomista, antaa 
nuorille ja naisille vaikutusmahdollisuuksia sekä vaikuttaa osaltaan sellaisen 
selviytymiskykyisen ja suvaitsevan yhteiskunnan syntymiseen, jossa kunnioitetaan 
kulttuurieroja ja vähennetään eriarvoisuutta rakentamalla siltoja eri yhteisöjen välille;



Tavoitteena uudelleen muotoiltu EU–Afrikka-strategia

1. pitää tervetulleena 9. maaliskuuta 2020 annettua yhteistä tiedonantoa ja pitää sitä 
askeleena kohti todellista geopoliittista kumppanuutta; korostaa, että Eurooppa ja 
Afrikka ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan ja että niillä on vahvat historialliset, 
kulttuuriset ja sosioekonomiset siteet, joita yhteisten haasteiden ja strategisten etujen 
lisääntyminen vahvistaa entisestään; korostaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat kaikilla 
mittareilla mitattuna Afrikan suurin kumppani kaupan, investointien, julkisen 
kehitysavun, humanitaarisen avun ja turvallisuuden alalla;

2. muistuttaa, että Afrikassa asuu yli miljardi ihmistä, että yli puolet koko maailman 
väestönkasvusta vuoteen 2050 mennessä odotetaan tapahtuvan Afrikassa ja että kuusi 
maailman kymmenestä nopeimmin kasvavasta taloudesta on Afrikassa; 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; tähdentää, että inhimillisen kehityksen, kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisen ja köyhyyden poistamisen on edelleen oltava EU:n ja 
Afrikan suhteiden ytimessä;

3. toistaa siksi vaatimuksensa todellisesta maanosien välisestä kumppanuudesta Euroopan 
unionin ja Afrikan unionin välillä; korostaa, että tulevassa EU:n ja AU:n 
huippukokouksessa, joka on määrä järjestää vuonna 2021, olisi luotava perusta 
strategiselle, molempia osapuolia hyödyttävälle ja tuloshakuiselle kumppanuudelle, 
jossa otetaan huomioon molempien osapuolten edut ja joka vahvistaa näiden kahden 
maanosan välisiä siteitä;

4. kehottaa luomaan todellisen tasa-arvoisen kumppanuuden kansainvälisen oikeuden ja 
kansainvälisten sopimusten ja normien pohjalta ja kehottaa molempia osapuolia 
menemään avunantajan ja edunsaajan välistä suhdetta pidemmälle; korostaa, että on 
tärkeää toimia yhdessä afrikkalaisten kumppanien kanssa, afrikkalainen 
kansalaisyhteiskunta ja afrikkalaiset maahanmuuttajayhteisöt mukaan lukien, ja 
määritellä selvästi suunnitelma kumppanuudelle ja kunkin osapuolen vastuut aiempien 
yhteisten sopimusten täytäntöönpanon selkeän arvioinnin pohjalta;

5. 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 eräiden muiden toimijoiden 
tuhoisista toimista 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 EU:n 
tavoitteena 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 nämä maat hyötyvät Afrikan maiden 
itsemääräämisoikeuden ja Euroopan turvallisuuden kustannuksella; kehottaa EU:ta 
koordinoimaan toimia kaikkien Afrikan kukoistavasta ja myönteisestä pitkän aikavälin 
kehityksestä aidosti kiinnostuneiden maiden kanssa niin, että perustana ovat 
ihmisoikeuksien, tiedotusvälineiden vapauden ja vastuuvelvollisuuden täysi 



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 pitkän aikavälin vastauksen, jonka olisi perustuttava yhteisiin 
arvoihin ja afrikkalaisten naapurien esittämiin painopisteisiin ja tarpeisiin; painottaa, 
että EU:sta ja sen jäsenvaltioista on tultava vakauden ja luotettavuuden lähde alueella; 
katsoo, että EU:lla on oltava suurempi geopoliittinen rooli Afrikassa ja että sen on 
rakennettava suhteita, jotka ovat kaikkien etujen mukaisia;

6. katsoo, että Pohjois-Afrikan maiden roolia kumppanuudessa olisi vahvistettava ja olisi 
edistettävä kolmenvälistä yhteistyötä, jotta voidaan vauhdittaa etelä–pohjoinen- ja 
etelä–etelä-yhteistyötä ja parantaa maanosan laajuisen lähestymistavan 
johdonmukaisuutta;

7. kehottaa ottamaan tässä kumppanuudessa huomioon covid-19-pandemian 
puhkeamisesta johtuvat Afrikan maiden uudet prioriteetit; tukee ”Team Europe” -
lähestymistapaan perustuvaa EU:n kriisitoimintaa ja pitää sitä todellisena osoituksena 
maailmanlaajuisesta solidaarisuudesta ja eurooppalaisista arvoista;

8. korostaa, että koronaviruskriisin haitallisten vaikutusten on saatava molemmat maanosat 
sitoutumaan kumppanuuteen, jossa otetaan kaikilta osin huomioon kriisin seuraukset ja 
joka mahdollistaa kestävän ja osallistavan elpymisen painopisteenään inhimillinen 
kehitys, varsinkin koulutus ja tehokkaammat terveydenhuoltojärjestelmät, joilla 
ehkäistään ja havaitaan uusia pandemioita ja reagoidaan niihin sekä nopeutetaan 
olemassa oleviin reagoimista, ja sukupuolten tasa-arvo, kestävä kasvu, siirtymien, muun 
muassa ekologisen siirtymän ja digitalisaation, nopeuttaminen ja hyvä hallinto;

9. muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö on sitoutunut 17 kestävän kehityksen tavoitteen 
saavuttamiseen ja ottamaan siinä huomioon Agenda 2030 -toimintaohjelman periaatteet; 
katsoo, että Afrikan ja EU:n kumppanuudella on ratkaiseva vaikutus tämän sitoumuksen 
noudattamiseen ja että sen olisi perustuttava strategiseen ja monialaiseen 
lähestymistapaan, joka sisältää kaikki kestävän kehityksen tavoitteet ja jossa otetaan 
huomioon niiden väliset yhteydet;

10. muistuttaa, että AU:lla ja EU:lla on yhdessä 81 maan poliittinen painoarvo, ja korostaa 
kumppanuuden merkitystä monenvälisessä järjestelmässä; kehottaa molempia osapuolia 
tehostamaan yhteistyötään monenvälisillä foorumeilla ja vaatii tiivistä, osallistavaa ja 
järjestelmällistä koordinointia ennen kaikkia globaalihallintaan liittyviä tärkeitä 
tapahtumia;

11. muistuttaa Afrikan unionin ja Afrikan valtioiden tärkeästä roolista monenvälisissä 
järjestöissä, erityisesti Yhdistyneissä kansakunnissa, jonka jäsenistä Afrikan valtioiden 
osuus on 28 prosenttia; korostaa, että EU:n tavoite sääntöpohjaisen kansainvälisen 
järjestyksen ja monenvälisen järjestelmän vahvistamisesta edellyttää 
oikeudenmukaisuuden lisäämisen ja Afrikan tasavertaisen edustuksen puolesta 
toimimista globaalihallinnan elimissä; kehottaa EU:ta erityisesti tukemaan Afrikan 
pyyntöä laajentaa YK:n turvallisuusneuvostoa, niin että Afrikalla olisi siinä pysyvä 
edustus;

12. korostaa, että EU:n vaikutusvalta perustuu sen syrjäisimpiin alueisiin sekä Atlantilla että 
Intian valtamerellä ja että sen syrjäisimmät alueet ovat historiallisesti, taloudellisesti ja 
kulttuurisesti sidoksissa useisiin Afrikan maihin; kehottaa integroimaan syrjäisimmät 



alueet paremmin alueelliseen ympäristöönsä ja lisäämään yhteistyötä Afrikan maiden 
kanssa yhteisissä kysymyksissä, erityisesti ympäristöön ja muuttoliikkeeseen liittyen;

13. korostaa tarvetta hyödyntää yhteisestä EU–Afrikka-strategiasta saatuja kokemuksia ja 
varmistaa, että uusi yhteinen strategia on täysin yhtäpitävä tulevan Cotonoun jälkeisen 
sopimuksen ”Afrikan pilarin” ja muiden EU:n nykyisten politiikkojen kanssa ja 
täydentää niitä, jotta EU:n kehityspolitiikka olisi johdonmukaisempaa; muistuttaa 
tarpeesta varmistaa, että maanosien välinen kumppanuus pannaan täytäntöön paikalliset, 
kansalliset ja alueelliset olosuhteet ja erityistarpeet huomioon ottaen;

14. katsoo, että maanosien välisen kokonaisvaltaisen kumppanuuden olisi myös 
mahdollistettava laajempi alueellistaminen; toteaa jälleen EU:n tuen alueelliselle 
yhdentymiselle ja alueellisille järjestöille Afrikassa jatkuvan tilanteessa, jossa covid-19-
pandemia on tuonut esiin globaalin toimitusketjun haavoittuvuuden; kannattaa 
näkemystä, jonka mukaan EU:n on pidettävä yllä joustavia maa- ja osa-aluekohtaisia 
lähestymistapoja, joiden avulla se voi mukauttaa toimintansa ja tukensa kunkin Afrikan 
viidellä eri alueella sijaitsevan maan erityistarpeisiin ja olosuhteisiin; kehottaa 
päivittämään EU:n alueellisia toimintapolitiikkoja, jotka koskevat Afrikan eri osa-
alueita; 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;

15. korostaa AU:n merkitystä Afrikan yhdentymiselle ja erityisesti tarpeelle lisätä Afrikan 
sisäistä kauppaa; painottaa, että tämä yhdentyminen olisi määriteltävä selkeästi ja sen 
olisi perustuttava afrikkalaisten yhteiskuntien tarpeisiin; muistuttaa, että vahva 
kumppanuus edellyttää paitsi vahvaa EU:ta myös vahvaa Afrikan unionia; kehottaa 
EU:ta tukemaan yhdentymispyrkimyksiä alueellisella ja koko maanosan tasolla sekä 
Afrikan unionin vahvistamista ja vakiinnuttamista vähentämällä sen riippuvuutta 
ulkoisesta rahoituksesta, parantamalla sen hallintorakennetta sekä jakamalla parhaita 
käytäntöjä ja antamalla teknistä ja taloudellista apua; pitää myönteisenä ehdotusta 
uuden naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) puitteissa 
toteutettavasta yleisafrikkalaisesta ohjelmasta, jolla pyritään vastaamaan koko Afrikkaa 
koskeviin haasteisiin;

16. pitää erittäin myönteisinä komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin antamia 
merkkejä siitä, että suhteet Afrikan kanssa ovat yksi hänen toimikautensa kulmakivistä; 
pitää myönteisinä EU:n toimielinten johtajien äskettäisiä vierailuja Addis Abebaan; 
kehottaa lujittamaan näitä yhteyksiä ja tekemään niistä säännöllisempiä korkeimmalla 
poliittisella tasolla; katsoo, että AU:n ja EU:n johtajien säännölliset yhteiset puheet 
lisäisivät kumppanuuden näkyvyyttä ja sen yleistä tunnettuutta kansallisissa medioissa 
ja osoittaisivat molempien maanosien poliittisissa ohjelmissa sille annetun merkityksen; 
katsoo, että näiden puheiden olisi mahdollistettava palaute kumppanuuden 
täytäntöönpanosta, sidosryhmien osallistumisesta prosessiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden suhteen saavutetusta edistyksestä sekä keskustelu molemmille maanosille 
yhteisistä keskeisistä kysymyksistä;

17. korostaa, että Afrikan ja Euroopan kansalaisyhteiskunnat, mukaan lukien 
kansalaisjärjestöt, paikallisviranomaiset, yksityissektori, maastamuuttaja- ja 
maahanmuuttajayhteisöt, molempien alueiden parlamenttien jäsenet, nuoret, 
vähemmistöt ja uskonnolliset yhteisöt, on otettava mukaan uusien ja nykyisten 
strategioiden määrittelyyn ja arviointiin, jotta voidaan luoda ihmiskeskeinen 
kumppanuus, johon kaikki voivat osallistua;



18. korostaa, että EU:n toimet kansalaisyhteiskunnan osallistamiseksi on toteutettava 
avoimesti tarjoamalla mahdollisuuksia, taloudellisia resursseja ja puitteet, joita tarvitaan 
kansalaisyhteiskunnan edustajien, myös paikallisten ja ruohonjuuritason toimijoiden, 
osallistumiseen kaikilla tasoilla; korostaa, että ihmiskeskeisen kumppanuuden 
luomiseksi kansalaisyhteiskunnan osallistumisen lisäksi on keskeisen tärkeää, että EU 
sitoutuu torjumaan rajojensa sisällä ja niiden ulkopuolella rasismin, rotusyrjinnän, 
muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden kaikkia muotoja;

19. kehottaa kaikkia sidosryhmiä, Euroopan ja Afrikan kansalaisyhteiskunta ja yhteisöt, 
paikallisviranomaiset ja kansalliset parlamentit mukaan lukien, seuraamaan 
järjestelmällisesti, avoimesti ja näytön perusteella strategian täytäntöönpanoa sekä 
kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden periaatteen ja kestävää kehitystä 
tukevan politiikkajohdonmukaisuuden periaatteen noudattamista;

20. painottaa parlamentaarisen diplomatian merkitystä ja katsoo, että parlamentaariset 
yleiskokoukset, kuten AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous ja 
yleisafrikkalainen parlamentti, ovat keskeisessä asemassa EU:n ja Afrikan poliittisen 
vuoropuhelun vahvistamisessa; korostaa Euroopan parlamentin roolia kumppanuuden 
toimivan täytäntöönpanon seurannassa ja valvonnassa; palauttaa mieliin Euroopan 
parlamentin lukuisat parlamentaariset kokoukset ja valtuuskuntamatkat ja kehottaa 
vahvistamaan EU:n ja AU:n suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta säännöllisten 
valtuuskuntamatkojen avulla, jotta parlamentin keskeiset valiokunnat voivat tavata 
afrikkalaisia vastapuoliaan ja käydä näiden kanssa vuoropuhelua;

21. katsoo, että maahanmuuttaja- ja maastamuuttajayhteisöillä on tietämyksen siirron, 
investointien ja rahalähetysten kautta ratkaiseva rooli molempien maanosien välisten 
yhteyksien ja keskinäisen ymmärtämyksen kannalta ja että EU:n olisi otettava 
maahanmuuttajayhteisöt mukaan päätöksentekoon tukemalla rakenteita, joilla 
varmistetaan näiden osallistuminen sosiaalisiin ja poliittisiin asioihin; kehottaa 
komissiota pohtimaan, mikä on paras tapa työskennellä maahanmuuttajayhteisön kanssa 
osana kokonaisvaltaista Afrikka-strategiaa, muun muassa hyödyntämällä sisäisten ja 
ulkoisten rahoitusvälineiden synergioita yhteisiin haasteisiin vastatessa;

22. muistuttaa, että maastamuuttajayhteisöjen rahalähetykset ovat olennaisen tärkeitä 
paikallisille talouksille; varoittaa, että Maailmanpankin mukaan Afrikkaan 
suuntautuvien rahalähetysten määrän odotetaan supistuvan noin 20 prosenttia vuonna 
2020 covid-19-kriisin seurauksena etenkin vähiten kehittyneissä maissa, joissa ne ovat 
köyhien kotitalouksien elintärkeä tulonlähde; kehottaa siksi EU-maita ja Afrikan maita 
pyrkimään vähentämään rahalähetysten käsittelykulut alle kolmeen prosenttiin vuoteen 
2030 mennessä kestävän kehityksen tavoitteiden alatavoitteen 10.c mukaisesti;

23. muistuttaa, että kumppanuuden onnistuminen riippuu siihen osoitetuista määrärahoista; 
kehottaa toteuttamaan laajamittaisia tukitoimia Afrikan hyväksi tulevassa NDICI-
välineessä ja toteaa samalla, että EU on edelleen Afrikan suurin avunantaja; pitää 
valitettavana, että monet jäsenvaltiot eivät ole saavuttaneet tavoitetta osoittaa 
0,7 prosenttia bruttokansantulostaan julkiseen kehitysapuun ja että jotkut jäsenvaltiot 
ovat jopa pienentäneet kehitysapurahoitustaan;

24. korostaa, että jotta EU:n ja Afrikan suhteissa voidaan päästä eroon avunantaja–
avunsaaja-dynamiikasta ja jotta Afrikan maat saavat mahdollisuuksia toteuttaa kestävää 
kehitystä käytännössä, uuden kumppanuuden yhteydessä on harkittava konkreettisia 
toimia, joilla tuetaan kotimaisten resurssien käyttöönoton lisäämistä Afrikan maissa, ja 



toteaa, että tällaisiin toimiin kuuluu esimerkiksi tuki korruption torjuntaan ja 
oikeudenmukaisten ja tehokkaiden verojärjestelmien kehittämiseen sekä veronkierron ja 
verovilpin torjunta;

25. kehottaa asettamaan EU:n talousarviossa kehitysyhteistyön käyttöön enemmän varoja, 
jotka rahoitetaan uusilla omilla varoilla, kuten finanssitransaktioverolla;

26. muistuttaa, että maan omavastuullisuutta koskevan periaatteen mukaan kehitystoimet 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 tarpeet ja haavoittuvuudet otetaan huomioon;

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

28. 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 pyrittävä 
demokratian, hyvän hallintotavan ja ihmisoikeuksien tukemista koskeviin tavoitteisiin;

29. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita toimimaan johdonmukaisemmin ja 
yhtenäisemmin suhteissaan Afrikkaan ja koordinoimaan ehdottomasti 
toimintapolitiikkojaan sekä keskittämään toimensa puitteiden luomiseen taloudellisille 
mahdollisuuksille ja työpaikoille;

30. katsoo, että kumppanuuteen olisi otettava mukaan kaikki 27 EU-maata ja 55 AU-maata; 
kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita osallistumaan kattavasti kumppanuuteen, jotta 
voidaan parantaa sen näkyvyyttä ja tuoda esille sen arvoa eurooppalaisten ja 
kumppanimaiden keskuudessa ja näin mahdollistaa parempi viestintä yhteisistä toimista 
ja tavoitteista;

Inhimillistä ja taloudellista kehitystä edistävä kumppanuus

31. kehottaa sijoittamaan inhimillisen kehityksen strategian keskiöön, jotta varmistetaan, 
että ketään ei jätetä jälkeen, ja asettamaan sen painopisteiksi köyhyyden, eriarvoisuuden 
ja syrjinnän torjumisen sekä demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallintotavan 
ja ihmisoikeuksien varmistamisen, niin että kiinnitetään erityistä huomiota 
marginalisoituneimpiin ja haavoittuvaisimpiin väestönosiin; korostaa, että etusijalle 
olisi asetettava myös perussosiaalipalvelujen, kuten ruoan, veden ja jätevesihuollon, 
saatavuus, laadukkaat terveydenhuoltojärjestelmät, laadukas koulutus, sosiaaliturva ja 
ympäristön suojelu;

32. pitää ratkaisevan tärkeänä taata ihmisarvoiset työolot, vahvistaa sosiaalisia oikeuksia, 
parantaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, poistaa lapsityövoiman käyttö ja 
pakkotyö sekä parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta;

33. korostaa voimakkaasti hyvin toimivien valtiollisten instituutioiden, viranomaisten ja 
infrastruktuurin merkitystä ja katsoo, että niiden puuttuminen voi olla merkittävä este 
kehitykselle, edistykselle ja rauhalle; korostaa, että turvallisuus, vakaus ja viime kädessä 
vauraus ja kestävä kehitys voidaan saavuttaa näillä alueilla vain noudattamalla 
kaikenkattavaa strategiaa; tähdentää demokraattisten uudistusten, hyvän hallinnon ja 



valtiorakenteiden kehittämisen merkitystä kestävän kehityksen kannalta; korostaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen edistäminen, korruption torjunta ja oikeussuojan saatavuuden 
tukeminen edistäisivät merkittävästi kansalaisten perusoikeuksien toteutumista 
molemmissa maanosissa;

34. painottaa, että vaikka joillakin mailla on edelleen vaikeuksia korruption ja hyvän 
hallinnon sekä sosiaalisten ja poliittisten vapauksien puutteen vuoksi, monet maat ovat 
aloittaneet siirtymisen kohti uudistuksia ja demokratiaa; 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 niiden rakentaessa kestävämpiä valtioita ja yhteiskuntia, jotta 
niiden kansojen ilmaisemaa halua myönteiseen muutokseen voidaan ylläpitää ja tukea; 
ehdottaa, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja perustaa erityisiä tilapäisiä yhteysryhmiä virtaviivaistamaan ja 
helpottamaan EU:n laajuisen tuen antamista 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 välisiä 
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 lisääntymisen riskin 
pienentämiseksi;

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

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

37. muistuttaa, että Kansainvälisellä rikostuomioistuimella (ICC) on tärkeä rooli 
rankaisemattomuuteen puuttumisen sekä rauhan, turvallisuuden, tasa-arvon, 
oikeudenmukaisuuden ja oikeussuojaa ja korvausvelvollisuutta koskevien arvojen 



puolustamisessa; kehottaa EU:n 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;

38. korostaa, että on tärkeää ottaa ensisijaisesti huomioon lapsen etu ja edistää kaikkien 
lasten oikeutta rauhanomaiseen lapsuuteen ja hyvinvointiin; kehottaa kiinnittämään 
kiireellisesti huomiota lapsiin, jotka elävät vaikeissa ja marginalisoituneissa oloissa 
erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja erinäisillä muilla konfliktialueilla tai 
äärimmäisessä köyhyydessä ja joilta aivan liian usein evätään perusoikeudet, kuten 
oikeus koulutukseen ja perusterveydenhuoltoon ja yleisesti ottaen oikeus lapsuuteen; 
kehottaa tämän vuoksi panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön yleissopimuksen 
lapsen oikeuksista;

39. huomauttaa, että Afrikan väestö on kaksinkertaistunut viimeisten 30 vuoden aikana ja 
että tämän voimakkaan väestönkasvun odotetaan jatkuvan tulevina vuosikymmeninä; 
korostaa, että tämän vuoksi on tärkeää kehittää AU:n ja EU:n yhteinen strategia, jossa 
lapset ja nuoret ovat kumppanuuden ytimessä ja jossa otetaan huomioon vuoden 2017 
nuorisohuippukokouksen päätelmät;

40. tähdentää, että paras tapa lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia on kehittää ja edistää 
heidän mahdollisuuksiaan edetä elämässä etenkin työllistymis- ja 
yrittäjyysmahdollisuuksien avulla sekä mahdollisuuksia osallistua demokraattisiin 
prosesseihin ja päätöksentekoon; katsoo, että tällä strategialla olisi lisättävä erityisesti 
mahdollisuuksia nuorisovaihtoon ja vapaaehtoistoimintaan ja ehdotetuissa yhteyksissä 
ja hankkeissa etusija olisi annettava 17:lle kestävän kehityksen tavoitteelle;

41. kehottaa EU:n ja AU:n toimielimiä luomaan harjoittelumahdollisuuksia nuorille 
eurooppalaisille Afrikan unionin maissa ja nuorille afrikkalaisille Euroopan unionissa, 
jotta he oppivat molempien yhdentymisprosesseista;

42. kehottaa EU:ta edistämään kaikkien nuorten kaikessa moninaisuudessaan, teini-ikäiset 
tytöt ja vammaiset tytöt mukaan lukien, yleistä oikeutta saada nuorille suunnattuja 
terveyspalveluja, myös seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja ja hiviin liittyviä 
palveluja, jotka ovat tasapuolisia, saavutettavia, kohtuuhintaisia ja tarpeisiin perustuvia, 
myös konfliktitilanteissa ja humanitaarisissa yhteyksissä;

43. toteaa, että luotettavien väestörekisterien puuttuminen tietyissä Afrikan maissa jättää 
lukuisat kansalaiset vaille oikeudellista olemassaoloa ja näin ollen vaille 
kansalaisoikeuksia ja mahdollisuutta osallistua demokraattisiin prosesseihin ja äänestää; 
korostaa, että tämä johtaa luotettavien ja tarkoituksenmukaisten väestöä koskevien 
tilastojen puutteeseen;

44. painottaa, että on tärkeää investoida konkreettisiin EU:n aloitteisiin, joilla pyritään 
tehostamaan Afrikan maiden väestörekisterijärjestelmiä, ja varmistaa, että nämä 
palvelut ovat saavutettavia ja luottamuksellisia, sekä tukea Afrikan hallituksia 
investoinneissa turvallisiin ja innovatiivisiin teknologisiin ratkaisuihin, joilla 
helpotetaan syntymän rekisteröintiä kestävän kehityksen tavoitteiden alatavoitteen 16.9. 
mukaisesti;

45. katsoo, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen on asetettava etusijalle ja sisällytettävä kumppanuuden kaikkiin 
ulottuvuuksiin; kehottaa siksi vastapuoliaan edistämään aktiivisesti naisten roolia 



taloudessa ja yhteiskunnassa ja heidän vaikutustaan niihin sekä tunnustamaan heidän 
kansalaisoikeutensa ja lailliset oikeutensa, kuten oikeus omistaa omaisuutta ja oikeus 
osallistua talouteen ja politiikkaan eri aloilla; pitää myönteisenä naisten lisääntynyttä 
poliittista 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;

46. kehottaa tehostamaan äskettäin käynnistetyssä sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevassa kolmannessa EU:n toimintasuunnitelmassa (GAP III) erityisesti toimia 
sukupuoleen perustuvan väkivallan, naisten sukuelinten silpomisen ja pakkoavioliittojen 
lopettamiseksi; kehottaa komissiota varmistamaan synergiat EU:n ja Afrikan 
kumppanuuden ja GAP III -toimintasuunnitelman välillä sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamiseksi; kehottaa painottamaan EU:n ja Afrikan kumppanuudessa naisten 
osallistumista päätöksentekoon; pyytää laatimaan yhteisen etenemissuunnitelman 
tavoitteista, jotka olisi saavutettava naisten oikeuksien suhteen;

47. korostaa, että etenkin kattava seksuaalikasvatus on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
parantaa sukupuolten tasa-arvoa, muuttaa haitallisia sukupuolinormeja ja estää 
seksuaalista, sukupuoleen perustuvaa ja perheväkivaltaa sekä suunnittelemattomia 
raskauksia ja hiv-tartuntoja;

48. korostaa, että oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja seksuaali- ja 
lisääntymisoikeuksien kunnioittaminen ovat keskeinen osa EU:n ja Afrikan 
kumppanuutta; toteaa, että on ryhdyttävä kiireellisesti toimiin sen suhteen, että 
koronaviruskriisin seuraukset ovat rajoittaneet entisestään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen ja -kasvatuksen saatavuutta ja lisänneet naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa; kehottaa komissiota asettamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet etusijalle uudessa EU:n ja Afrikan kumppanuudessa 
ja sitoutumaan edistämään ja suojelemaan jokaisen yksilön oikeutta hallita 
seksuaalisuuteensa ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteensä ja -oikeuksiinsa liittyviä 
asioita ja päättää niistä vapaasti ja vastuullisesti ilman syrjintää, painostusta ja 
väkivaltaa sekä toteuttamaan tämän oikeuden käytännössä;

49. panee merkille, että vammaiset henkilöt ovat edelleen monenlaisen syrjinnän uhreja; 
kehottaa valtavirtaistamaan vammaisten henkilöiden oikeudet Afrikassa strategiassa ja 
käyttöön otetuissa rahoitusvälineissä kauttaaltaan ja vaatii, että heidät on otettava 
aktiivisesti mukaan yhteiskuntaan ja järjestelmällisesti mukaan niiden strategioiden 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla pyritään edistämään heidän osallisuuttaan, 
erityisesti koulutuksen, yrittäjyyden ja digitalisaation alalla; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa vain toimimalla tarkoituksenmukaisella tavalla kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa, vammaisjärjestöt mukaan lukien;

50. on huolissaan hlbti-ihmisiin edelleen kohdistuvasta väkivallasta ja syrjinnästä, 
erityisesti terveydenhuollon saatavuuden osalta, ja kehottaa molempia maanosia 
tehostamaan toimiaan heidän oikeuksiensa suojelemiseksi;

51. muistuttaa, että kansalaisyhteiskunta, kuten paikalliset kansalaisjärjestöt, ja sananvapaus 
ovat keskeisiä tekijöitä demokratioiden moitteettoman toiminnan varmistamisessa; 
muistuttaa tarpeesta tunnustaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen moninaiset roolit ja 
panos ja edistää niitä; kehottaa molempia maanosia takaamaan kehyksen, jonka avulla 



kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat osallistua politiikan muotoiluun ja arviointiin 
päätöksenteon eri tasoilla;

52. korostaa vapaan ja elinvoimaisen media- ja lehdistöalan tärkeää roolia ja muistuttaa, 
että sillä on ratkaiseva merkitys sen varmistamisessa, että kansalaiset saavat riittävästi 
tietoa ja voivat määritellä omat prioriteettinsa, sekä valeuutisten torjumisen 
parantamisessa; kannustaa toimien jatkamiseen Afrikassa median vapauden alalla ja 
toimittajien tukemiseksi ja korostaa vapaan lehdistön tärkeää roolia, kun on kyse 
korruption torjunnasta sekä viranomaisten valvonnasta ja saattamisesta vastuuseen;

53. muistuttaa, että terveys on välttämätön edellytys inhimilliselle kehitykselle ja että 
oikeus terveyteen on perusoikeus; katsoo, että terveyden moniulotteista luonnetta olisi 
käsiteltävä kaikilta osin; painottaa turvallisen ympäristön merkitystä ihmisten terveyden 
turvaamisessa ja korostaa, että tulevassa kumppanuudessa olisi huomioitava 
kauttaaltaan yhteinen terveys -lähestymistapa;

54. korostaa tarvetta luoda terveyden alalla aito kumppanuus, jolla pyritään vahvistamaan 
terveydenhuoltojärjestelmiä lisäämällä yhteisöjen roolia; korostaa, että maiden 
valmiuksien kehittämisen on oltava perustana sille, että edistetään riittävän, 
saavutettavan ja kohtuuhintaisen terveydenhuollon yleistä saatavuutta kaikille 
vahvistamalla julkisia terveyspalveluja;

55. korostaa lisäksi, että tässä kumppanuudessa olisi keskityttävä globaaliin 
terveystutkimukseen ja kehitystyöhön ja terveystutkimusta ja -innovointia koskevan 
EU:n ja Afrikan yhteistyön lisäämiseen, minkä avulla voidaan vauhdittaa yhdessä 
terveydenhuollon tuotteiden ja laitteiden sekä lääkkeiden paikallisia tuotantovalmiuksia 
Afrikassa ja Euroopassa; kehottaa tätä varten EU:ta tukemaan Afrikan maita ja 
erityisesti vähiten kehittyneitä maita teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehdyn sopimuksessa (TRIPS) määrättyjen kansanterveyden suojelua 
koskevien joustomahdollisuuksien, kuten pakkolisensoinnin ja rinnakkaistuonnin, 
tosiasiallisessa täytäntöönpanossa; kannustaa verkostoitumiseen Afrikan ja Euroopan 
tiedeyhteisöjen välillä ja asiantuntemuksen ja kokemusten vaihtoon ja korostaa tarvetta 
päästä eroon lääkkeiden väärentämisestä;

56. painottaa, että veden, jätevesihuollon ja hygieniapalvelujen saatavuus on välttämätön 
edellytys kaikille kansanterveyden parantamiseen ja tautien leviämisen estämiseen 
tähtääville toimille ja että sen olisi oltava olennainen osa EU:n ja Afrikan yhteistyötä; 
vaatii lisäämään toimia vesihuollon ja -hallinnon, infrastruktuurin rakentamisen sekä 
hygienian edistämisen ja hygieniakasvatuksen aloilla; kehottaa parantamaan 
kohdennetusti näiden palvelujen saatavuutta erityisesti kaikkein haavoittuvimpien ja 
syrjinnästä kärsivien väestönosien parissa;

57. korostaa lasten rutiininomaisten rokotusten jatkamisen terveyshyötyjä ja kehottaa 
tehostamaan edelleen rokotusohjelmia; tähdentää, että koronaviruskriisi on tuonut esiin 
tarpeen varmistaa rokotteiden ja hoidon saatavuus, ja kehottaa molempia maanosia 
tekemään tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että ne ovat kaikkien saatavilla;

58. on huolissaan siitä, että on yhä enemmän toisiinsa kytkeytyviä kriisejä – olivat ne sitten 
terveys-, ruoka-, ympäristö- tai turvallisuuskriisejä – ja että niiden odotetaan pahenevan 
ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen myötä; pyytää siksi 
kiinnittämään huomiota ihmisten selviytymiskyvyn ja ekosysteemien sietokyvyn laaja-
alaisen vahvistamisen sekä monialaisen kriisinehkäisyn, kriiseihin varautumisen, 



kriisinseurannan, kriisinhallinnan ja kriisitoiminnan valmiuksien merkitykseen tulevassa 
strategiassa sekä globaalien pandemioiden tulevia vastatoimia koskevassa yhdistetyssä 
strategiassa; kehottaa pohtimaan syvällisemmin sosiaaliturvan malleja, perustuloa ja 
epävirallisen talouden virallistamista ja korostaa ihmisarvoisen työn ja 
työmarkkinavuoropuhelun tukemisen merkitystä; kannustaa tukemaan koulutukseen ja 
työmarkkinoille pääsyä epävakaissa tilanteissa, kriiseissä ja pitkittyneissä kriiseissä, 
sillä se on keskeinen tekijä vakauden ja toimeentulon takaamisen kannalta;

59. muistuttaa, että osallistava, saavutettava ja laadukas koulutus on perusoikeus ja 
edellytys lapsuuden suojelulle ja etenkin tyttöjen voimaannuttamiselle, myös 
hätätilanteissa;

60. muistuttaa, että Afrikassa on yksi maailman suurimmista nuorista väestöistä, mikä on 
valtava haaste koulutuksen kannalta mutta samalla voimavara maanosan tulevalle 
kehitykselle; muistuttaa, että koulutus on tärkeää kansalaisten aseman muokkaamisessa 
yhteiskunnassa sekä kestävän talouskasvun aikaansaamiseksi ja työpaikkojen 
luomiseksi; tähdentää, että lukutaidottomuus ja laadukkaan koulutuksen ja koulutettujen 
ammattilaisten puute muodostavat esteen kestävälle kehitykselle; korostaa, että kaikille 
tarjottava koulutus on horisontaalinen ja kokonaisvaltainen kysymys, joka vaikuttaa 
kestävän kehityksen tavoitteiden kaikkiin ulottuvuuksiin; korostaa kestävän kehityksen 
tavoitteiden alatavoitetta 4.1, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki saavat päätökseen 
12-vuotisen ilmaisen ja laadukkaan perus- ja keskiasteen koulutuksen;

61. katsoo, että koulutuksen olisi oltava kehitysavun painopiste erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa ja Afrikan ja EU:n kumppanuuden keskeinen pilari; pyytää 
asettamaan uudessa kumppanuudessa etusijalle opettajankoulutuksen ja 
koulutusrakenteiden vahvistamisen eritoten hauraissa ja konflikteista kärsivissä maissa; 
kehottaa torjumaan koulunkäynnin varhaista lopettamista etenkin maaseudulla 
erityisesti tarjoamalla riittävästi kouluruokaloita ja hygieniapalveluja; kehottaa 
edistämään ammatillista koulutusta; kehottaa valtioita investoimaan voimakkaasti 
infrastruktuuriin ja digitalisaatioon, jotta mahdollisimman suuri määrä lapsia sekä 
maaseudulla että kaupungeissa pääsee koulujärjestelmän piiriin;

62. korostaa tarvetta puuttua esteisiin, joita tytöt kohtaavat pyrkiessään laadukkaaseen, 
turvalliseen ja osallistavaan koulutukseen kaikilla tasoilla ja kaikissa yhteyksissä, myös 
konfliktitilanteissa ja humanitaarisissa yhteyksissä; painottaa, että ”osallistava” koulutus 
tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan kaikilta osin kaikkien lasten yhdenvertaista oikeutta 
koulutukseen sukupuolesta, sosioekonomisesta asemasta, kulttuuritaustasta ja 
uskonnosta riippumatta kiinnittäen erityistä huomiota marginalisoituneisiin yhteisöihin 
ja vammaisiin lapsiin;

63. painottaa tarvetta vahvistaa yhteyksiä koulutuksen, taitojen kehittämisen ja työllisyyden 
välillä, jotta nuoret voivat osallistua täysipainoisesti työmarkkinoille, etenkin ottamalla 
digi- ja vihreät taidot kaikkien koulujen opetussuunnitelmiin; tähdentää, että laadukas 
tekninen ja ammatillinen koulutus on keskeisessä asemassa nuorten työllisyyden 
kannalta ja että siihen olisi kannustettava; kehottaa tukemaan yksityisen sektorin 
vuoropuhelua, jotta kannustetaan sovittamaan koulutus työmarkkinoiden tarpeisiin;

64. kehottaa Afrikan ja Euroopan yliopistoja verkostoitumaan ja vauhdittamaan 
tietämyksen vaihtoa; kehottaa lisäämään nuorten liikkuvuutta pohjoisen ja etelän välillä 
Afrikassa ja Euroopassa ammatillisen koulutuksen, apurahojen ja akateemisten vaihto-
ohjelmien alalla, esimerkiksi Erasmus- ja Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmien kautta; 



toteaa, että jälkimmäisellä pyritään auttamaan uusia yrittäjiä hankkimaan yrityksen 
johtamiseen tarvittavat taidot;

65. pitää valitettavana, että komission tiedonannossa jätetään huomiotta ulkopoliittisen 
kulttuuripolitiikan ulottuvuus ja Euroopan ja Afrikan kulttuuriyhteistyön syventämisen 
tarjoamat lupaavat mahdollisuudet; muistuttaa Euroopan ja Afrikan välisen kulttuurisen 
vuoropuhelun merkityksestä ja katsoo, että kulttuurisuhteet ja kulttuurienvälinen 
vuoropuhelu voivat osaltaan lisätä luottamusta ja vahvistaa tunnetta yhteisestä 
kumppanuudesta; kehottaa koordinoimaan jäsenvaltioiden diplomaatti- ja 
konsuliedustustojen, EU:n edustustojen ja eurooppalaisten ja paikallisten sidosryhmien 
välillä sekä EU:n kansallisten kulttuuri-instituuttien verkoston kanssa yhteisten 
hankkeiden ja yhteisten toimien täytäntöönpanoa kolmansissa maissa kulttuurisuhteiden 
periaatteiden mukaisesti, joissa keskitytään keskinäisen luottamuksen ja ymmärryksen 
rakentamiseen Euroopan ja Afrikan välisen ihmisten vuoropuhelun avulla;

66. muistuttaa, että kulttuuriyhteistyö EU:ssa ja sen kumppanimaiden kanssa edistää 
rauhanturvaamiseen sekä ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen torjumiseen perustuvaa 
maailmanjärjestystä demokratiasta, oikeusvaltioperiaatteesta, sananvapaudesta, 
ihmisoikeuksista ja perusarvoista käytävän kulttuurien ja uskontojen välisen 
vuoropuhelun avulla;

67. korostaa, että on tärkeää pitää arvossa afrikkalaista perintöä, kulttuuri-identiteettiä, 
historiaa ja taidetta; kehottaa palauttamaan kulttuuriesineet Afrikan maille ja laatimaan 
edellytykset afrikkalaisen kulttuuriperinnön palauttamiselle pysyvästi Afrikkaan; 
kehottaa EU:ta ja Afrikkaa luomaan ”muistamisen kulttuurin”, jonka avulla molemmat 
maanosat voivat tunnistaa siirtomaavallan jäännökset nykyisissä suhteissa ja neuvotella 
sopivista toimista niiden torjumiseksi;

68. muistuttaa, että Afrikassa erilaisten kielten kirjo on valtava; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita suojelemaan tätä kielellistä rikkautta tulevissa suhteissaan; toteaa jälleen, 
että on tarpeen tehdä tiivistä yhteistyötä Unescon kanssa kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja yhteisen perustan löytämiseksi yhteistyölle;

Kestävää ja osallistavaa kasvua edistävä kumppanuus

69. korostaa, että Euroopan unionilla on merkittäviä taloudellisia siteitä Afrikan valtioihin 
ja että näitä siteitä olisi vahvistettava edelleen tulevaisuudessa, jotta varmistetaan alueen 
tuotannollinen muutos ja selviytymiskyvyn kehittäminen; panee merkille, että Kiina on 
lisännyt läsnäoloaan Afrikassa, kun taas EU:n jäsenvaltiot ovat osoittaneet vain hyvin 
valikoivaa kiinnostusta kaupankäyntiin Afrikan valtioiden kanssa ja investointien 
tekemiseen niihin, minkä vuoksi EU:n ja useimpien Afrikan valtioiden välisen kaupan 
määrä on edelleen suhteellisen pieni; korostaa, että EU tarvitsee täysin uuden perustan 
taloudelliselle kumppanuudelleen Afrikan kanssa, mikä tarkoittaa, että on luotava uusi 
todellisuus, jossa EU ja Afrikka kehittävät molempia osapuolia hyödyttävän kestävän 
kumppanuuden, jossa talous- ja kauppasuhteita muokataan kohti solidaarisuutta ja 
yhteistyötä ja varmistetaan reilu ja eettinen kauppa; korostaa, että kumppanuuden 
edellytyksenä on kestävän kehityksen huomattava edistyminen kaikissa Afrikan 
valtioissa; korostaa tässä suhteessa tarvetta tehdä investointeja ja antaa kohdennettua 
tukea sekä noudattaa kehityspolitiikan johdonmukaisuutta;

70. korostaa uskovansa, että Afrikka on mahdollisuuksien maanosa, sillä siellä on rikkaat 
luonnonvarat, dynaamisia, kehittyviä ja voimakkaasti kasvavia talouksia, kasvava 



keskiluokka sekä nuori ja luova väestö ja se on moneen otteeseen osoittanut, että 
taloudellinen edistys ja kehitys ovat mahdollisia;

71. korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon kaikki turvattomuuden ja köyhyyden 
rakenteelliset syyt ja ulkoiset tekijät Afrikassa puuttumalla konfliktien, nälän, 
ilmastonmuutoksen, epätasa-arvon, peruspalvelujen puutteen ja epäsopivien 
maatalousmallien perimmäisiin syihin ja edistämällä poliittisia ja osallistavia ratkaisuja 
konflikteihin sekä soveltamalla kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa keskitytään 
haavoittuvaisimpien väestönosien kärsimysten lievittämiseen;

72. huomauttaa, että on tärkeää edistää kotimaista tuotantoa ja valmistuskapasiteettia, mikä 
auttaisi vähentämään riippuvuutta ulkomaisesta tuonnista; painottaa, että Afrikka 
tarvitsee teollista ja rakenteellista muutosta, joka on mahdollista vain mittavilla 
kestävillä investoinneilla, joissa julkisen ja yksityisen sektorin yhdistävä toimintamalli 
on toteuttamiskelpoinen vaihtoehto kehityksen tukemiseksi; muistuttaa, että Euroopan 
kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) olisi rahoitettava investointeja, joilla edistetään 
osallistavaa ja kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä saavutettavuuden ja kaikille 
sopivan suunnittelun pohjalta, ja että olisi otettava huomioon sen puutteet vähiten 
kehittyneissä maissa;

73. tähdentää, että yksityisen sektorin investointien olisi oltava hyödyksi paikallisille 
markkinoille ja väestölle ja ne olisi kohdennettava niille, joilla on vain vähän 
mahdollisuuksia saada rahoitusta, niin että myös marginalisoituneet ryhmät voivat saada 
rahoitusta, esimerkiksi suorilla investoinneilla paikallisiin mikroyrityksiin sekä pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin ja yhteisötalouden liiketoimintamalleihin, erityisesti 
perheyrityksiin;

74. kehottaa varmistamaan näiden tavoitteiden saavuttamisen vahvoilla seuranta- ja 
arviointimekanismeilla; korostaa, että kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen ja sitä kautta sosiaalisen vastapuolen sisällyttäminen investointirakenteisiin 
on olennainen osa Afrikan valtioita koskevaa ja niiden kanssa harjoitettavaa EU:n 
nykyistä toimintapolitiikkaa;

75. tuo esille EKKR:ää koskevan äskettäisen arviointiraportin havainnot, joiden mukaan 
rahoitusta yhdistävien välineiden kehityspotentiaalista, täydentävyydestä ja 
omistajuudesta ei ole näyttöä;

76. 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:

77. korostaa, että EU:n ja Afrikan välisessä kaupassa ja taloudellisessa yhteistyössä olisi 
asetettava etusijalle Afrikan alueellinen yhdentyminen; kehottaa unionia lisäämään 
tukeaan Afrikan yhdentymisstrategioille ja varmistamaan, että se on johdonmukaista 
maanosan, alueiden ja valtioiden tasoilla, joilla sitä pannaan täytäntöön;

78. kehottaa komissiota tukemaan Afrikkaa sen pyrkimyksissä luoda maanosan kattava 
vapaakauppa-alue; pitää myönteisenä Afrikan mantereen vapaakauppa-alueen 
(AfCFTA) perustamista ja korostaa sen valtavaa potentiaalia välineenä, jonka avulla 
voidaan edistää Afrikan sisäistä kauppaa ja alueellista yhdentymistä sekä parantaa 



Afrikan pääsyä maailmanmarkkinoille; korostaa, että AfCFTA:n olisi mahdollistettava 
yhdentyminen, joka hyödyttää kaikkia afrikkalaisia, myös kaikkein 
marginalisoituneimpia; muistuttaa, että Afrikan maiden välillä on kehityseroja, jotka on 
otettava huomioon, jotta ei lisättäisi eriarvoisuuksia; katsoo, että EU:n AfCFTA:lle 
antamassa tuessa olisi keskityttävä kehittämään sääntelykehyksiä, jotta estetään 
kilpaileminen sosiaalisten ja ympäristönormien alhaisimmalla tasolla; katsoo, että 
AfCFTA ja käynnissä olevat alueellisen yhdentymisen pyrkimykset tarjoavat hyvän 
tilaisuuden tasapainottaa kansainvälisiä investointeja koskevia järjestelyjä, niin että 
niistä tulee vastuullisia, oikeudenmukaisia ja kestävään kehitykseen johtavia;

79. korostaa, että Afrikassa on perustettava ja monipuolistettava maanosan sisäisiä 
arvoketjuja, jotta ne tuottavat enemmän lisäarvoa Afrikan maille itselleen; korostaa, että 
on pantava täytäntöön rajayhteistyötä ja muita teknisiä kysymyksiä koskeva tekninen 
apu alueellisen arvoketjun kehittämiseksi; panee merkille, että tälle kaupalle on edelleen 
olemassa merkittäviä esteitä, jotka johtuvat tariffien ja muiden esteiden yleisyydestä 
sekä heikosta infrastruktuurista ja korkeista kaupankäyntikuluista; huomauttaa, että 
tämän vuoksi on tarpeen investoida huomattavasti liikenneinfrastruktuuriin, jotta 
voidaan edistää Afrikan sisäistä kauppaa;

80. korostaa, että EU:n ja AU:n yhteinen etu on vakaa ja sääntöpohjainen monenvälinen 
kauppajärjestelmä, joka keskittyy Maailman kauppajärjestön (WTO) ympärille;

81. muistuttaa, että yksi kehitysmaiden suurimmista haasteista on nousta globaalissa 
arvoketjussa ylöspäin talouden monipuolistumisen avulla; kehottaa EU:ta 
pidättäytymään harjoittamasta kauppapolitiikkaa, jossa yleissääntönä on, että Afrikan 
maat eivät saa kantaa raaka-aineista vientiveroja, sikäli kuin se on WTO:n sääntöjen 
mukaista;

82. muistuttaa, että vapaa ja reilu kaupankäynti Afrikan kanssa on avainasemassa kestävän 
kehityksen ja köyhyyden vähentämisen tukemisessa; pyytää komissiota ottamaan 
kansalaisyhteiskunnan mukaan poliittisen vuoropuhelun kaikilla tasoilla, erityisesti 
kauppasopimuksia valmisteltaessa, seurattaessa ja arvioitaessa; korostaa, että 
talouskumppanuussopimukset ja yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) ovat tärkeitä 
välineitä EU:n ja Afrikan kauppasuhteissa; vaatii komissiota kuitenkin ottamaan 
huomioon eriävät näkemykset talouskumppanuussopimuksista ja etsimään konkreettisia 
ratkaisuja Afrikan maiden huolenaiheisiin, erityisesti alueellisten arvoketjujen 
kehittämisen ja Afrikan sisäisen kaupan edistämisen ensisijaisuuteen; pyytää jälleen, 
että talouskumppanuussopimusten vaikutuksista laaditaan perusteellinen analyysi;

83. kehottaa sisällyttämään järjestelmällisesti sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 
mekanismeja ihmisoikeuksiin sekä työ- ja ympäristönormeihin liittyvien kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevien lukujen täytäntöönpanoa varten kaikissa parhaillaan 
neuvoteltavissa ja tulevissa talouskumppanuussopimuksissa mutta korostaa, että 
sopimusten on oltava johdonmukaisia kehityspolitiikan ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden kanssa varsinkin, kun on kyse niiden vaikutuksista metsäkatoon, 
ilmastonmuutokseen ja biologisen monimuotoisuuden häviämiseen;

84. toteaa, että vaikka Afrikan maiden osuus GSP-järjestelmän edunsaajista on yli 
50 prosenttia, niiden osuus EU:n GSP-tuonnista on alle 5 prosenttia; kehottaa 
komissiota avustamaan edunsaajamaiden talouden toimijoita muun muassa 
alkuperäsääntöjen noudattamisessa ja teknisten esteiden selättämisessä; pitää 
valitettavana, että GSP-järjestelmä ei ole tähän mennessä edistänyt Afrikan 



edunsaajamaiden talouden monipuolistamista; kehottaa jälleen komissiota harkitsemaan 
GSP-asetuksen1 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luettelon laajentamista;

85. ottaa huomioon, että zoonoottisten patogeenien leviämisen riskin on todettu kasvaneen 
Afrikassa, ja kehottaa komissiota edistämään Afrikan maissa tiukempia normeja, jotka 
koskevat terveys- ja kasvinsuojelutoimia ja eläinten hyvinvointia, sääntely-yhteistyön ja 
vuoropuhelun avulla;

86. muistuttaa, että yksityiset investoinnit ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet 
ovat olennaisen tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle ja paikallisen 
yksityisen sektorin kehittämiselle ja että niiden on oltava yhteensopivia 
ihmisoikeuksien, ihmisarvoista työtä koskevien normien ja ympäristöstandardien sekä 
kansainvälisten ilmastotavoitteiden ja vihreän siirtymän kanssa; katsoo, että niiden 
avulla olisi ensisijaisesti vastattava hyvin pienten yritysten ja pk-yritysten 
rahoitustarpeisiin; pitää tässä yhteydessä myönteisinä komission pyrkimyksiä tehdä 
Afrikan ja EU:n allianssista maanosien välisten taloussuhteiden keskeinen pilari;

87. toteaa, että pk-yritykset ja perheyritykset ovat tärkeässä asemassa paikallisten 
talouksien kehittämisessä; huomauttaa, että pk-yritykset ovat keskeisen tärkeitä 
työpaikkojen luomisessa ja niitä on 95 prosenttia Afrikan liikeyrityksistä; on sitä mieltä, 
että strategiassa olisi asetettava etusijalle yrittäjyys ja rahoituksen saanti ja samalla 
luotava luotettava liiketoimintaympäristö; katsoo lisäksi, että paikallisen 
yksityissektorin tukeminen on ratkaisevan tärkeää covid-19-pandemian jälkeisessä 
elpymisessä; viittaa mahdollisuuksiin, joita pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
vastaavalla EU:n toimeenpanovirastolla (EASME) on 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;

88. korostaa, että Afrikan ja EU:n kumppanuuden yksityissektorilla olisi sisällettävä 
vahvoja määräyksiä vastuullisesta rahoituksesta; muistuttaa, että yritysten 
väärinkäytösten estämiseksi on vielä edistyttävä huomattavasti, ja korostaa siksi, että 
yritysten yhteiskuntavastuun ja ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevan 
huolellisuusvelvoitteen periaatteiden noudattamisen varmistaminen olisi asetettava 
selkeästi etusijalle EU:n ja Afrikan kumppanuudessa;

89. korostaa, että eurooppalaiset yritykset ovat vastuussa toimitusketjuistaan; kehottaa 
komissiota jatkamaan kunnianhimoisen lainsäädäntöehdotuksen laatimista EU:n 
yrityksiä sitovista pakollisista ihmisoikeuksia, sosiaalisia oikeuksia ja ympäristöä 
koskevista huolellisuusvelvoitteista; kehottaa komissiota varmistamaan tällaisia 
ehdotuksia laatiessaan, että niitä sovelletaan koko toimitusketjuun, että ne vastaavat 
OECD:n ohjeita yhteiskunnallisesta vastuusta ja ihmisoikeuksista kaupassa, että ne ovat 
WTO:n sääntöjen mukaisia, että perusteellisen arvioinnin jälkeen ehdotusten katsotaan 
olevan toimivia ja sovellettavissa kaikkiin markkinatoimijoihin, myös pk-yrityksiin, ja 
että ne sisältävät määräyksiä, joilla helpotetaan oikeussuojan saatavuutta vahinkoa 
kärsineille osapuolille;

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1).



90. korostaa, että vivutettujen yksityisten investointien olisi pikemminkin täydennettävä 
kehittyneiden maiden sitoumusta osoittaa 0,7 prosenttia bruttokansantulosta viralliseen 
kehitysapuun, josta 0,15–0,2 prosenttia on varattu vähiten kehittyneille maille, sen 
sijaan, että ne korvaavat sen;

91. on sitä mieltä, että EU–Afrikka-strategiaan olisi sisällytettävä myös toimenpiteitä, joilla 
Afrikan maita autetaan käyttämään mineraalirikkauksiaan todellisten kehitystulosten 
saavuttamiseen, ja kehottaa arvioimaan nykyisten toimenpiteiden tehokkuutta ottaen 
huomioon myös Kiinan ja Venäjän harjoittaman Afrikan kyseenalaisen hyödyntämisen; 
kehottaa komissiota ja EU:n afrikkalaisia kumppaneita panemaan kitkattomasti 
täytäntöön toimenpiteet, joita edellytetään konfliktialueiden mineraaleja koskevassa 
asetuksessa1, ja julkaisemaan viipymättä luettelon EU:n ulkopuolisista yrityksistä, jotka 
eivät täytä kyseisen 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;

92. 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;

93. 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 avoimuusdirektiivin2 
ja tilinpäätösdirektiivin3 puitteissa;

94. pitää huolestuttavana, että erityisesti eurooppalaiset yritykset ovat nostaneet yhä 
enemmän sijoittajan ja valtion väliseen riitojenratkaisuun liittyviä tapauksia Afrikan 
valtioita vastaan; kehottaa EU:n hallituksia ja yrityksiä pidättäytymään sijoittajan ja 
valtion välisen riitojenratkaisun käytöstä ja lopettamaan lukuisat sijoittajan ja valtion 
väliseen riitojenratkaisuun liittyvät tapaukset Afrikan maita vastaan;

95. katsoo, että tällä kumppanuudella olisi tuettava naisten ja nuorten yrittäjyyttä 
maaseudulla ja kaupungeissa ja että tätä varten on olennaisen tärkeää tukea 
taloudellisten ja tuotantoresurssien, kuten rahoituspalvelujen ja maaoikeuksien, 
yhtäläistä saatavuutta; kehottaa kehittämään afrikkalaisten ja eurooppalaisten 
naisyrittäjien välisiä yhteyksiä foorumeilla, jotka mahdollistavat verkostoitumisen, 
kokemusten vaihdon ja yhteisten hankkeiden tuottamisen;

96. muistuttaa, että naisten asemaa voidaan vahvistaa kauppasopimusten vahvoilla 
määräyksillä sukupuolesta ja kaupasta; kehottaa tässä yhteydessä komissiota 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/821, annettu 17. toukokuuta 2017, 
unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia 
tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun 
due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta (EUVL L 130, 19.5.2017, s. 1).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/50/EU, annettu 22. lokakuuta 2013 
(EUVL L 294, 6.11.2013, s. 13).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26. kesäkuuta 2013, 
tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin 
liittyvistä kertomuksista (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).



avustamaan Afrikan unionia sen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
lisäämistä koskevan strategian täytäntöönpanossa ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
edistetään sukupuolten tasa-arvon saavuttamista Afrikan maiden kanssa tehdyissä 
kauppasopimuksissa;

97. korostaa Afrikan valtavia finanssipoliittisia rajoitteita pandemian sosioekonomisista 
seurauksista selviytymisessä; muistuttaa, että jotkut Afrikan maat käyttävät enemmän 
varoja velan takaisinmaksuun kuin terveydenhuoltopalveluihin; katsoo, että olisi 
harkittava yksityiskohtaisesti kestämättömien velkataakkojen keventämistä, sillä ne 
johtavat huomattaviin julkisten palvelujen ja hyvinvointitoimien menetyksiin; panee 
merkille, että G20-maat ilmoittivat heikoimpien kehitysmaiden velan takaisinmaksun 
tilapäisestä keskeyttämisestä, ja pitää sitä ensimmäisenä askeleena oikeaan suuntaan; 
kehottaa jälleen yksityisiä velkojia osallistumaan aloitteeseen vastaavin ehdoin ja G20-
maita, Kansainvälistä valuuttarahastoa (IMF) ja Maailmanpankkia sekä monenkeskisiä 
kehityspankkeja jatkamaan velkahelpotuksia ja tutkimaan muita vaihtoehtoja 
velanhoitomaksujen keskeyttämiseksi; kehottaa yleisemmin luomaan monenvälisen 
velanhoitokyvyn palauttamismekanismin, jolla käsitellään sekä kriisin vaikutuksia että 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman rahoitusvaatimuksia; korostaa 
tarvetta yhdistää velkahelpotukset julkisen kehitysavun lisäämiseen ja asettaa etusijalle 
avustuksiin perustuva rahoitus oletusvaihtoehtona erityisesti vähiten kehittyneille 
maille;

98. korostaa, että on tärkeää tukea Afrikan maiden pyrkimyksiä kehittää valmiuksiaan 
kotimaisten resurssien käyttöönotossa, jotta lisätään investointeja julkisiin 
peruspalveluihin; muistuttaa, että laittomat rahavirrat ovat kaksi kertaa niin suuria kuin 
Afrikan maiden saama julkinen kehitysapu, yhteensä noin 50 miljardia Yhdysvaltain 
dollaria vuodessa, ja että niillä on dramaattisia vaikutuksia maanosan kehitykseen ja 
hallintoon; kehottaa EU:ta tukemaan edelleen afrikkalaisia kumppaneita hallinnon 
parantamisessa, korruption torjunnassa, rahoitus- ja verojärjestelmien avoimuuden 
lisäämisessä ja asianmukaisten sääntely- ja seurantamekanismien laatimisessa;

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

AU:n ja EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa edistävä kumppanuus

100. huomauttaa, että ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset vaikuttavat erityisen paljon 
Afrikan maihin ja niiden väestöön; muistuttaa, että CRED-tutkimuskeskuksen (Centre 
for Research on the Epidemiology of Disasters) mukaan vuonna 2019 lähes 
16,6 miljoonaa afrikkalaista kärsi äärimmäisistä sääilmiöistä, mikä oli 195 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2018; korostaa, että ilmaston- ja ympäristönsuojelu on asetettava 
kumppanuuden ytimeen noudattaen EU:n sitoutumista Pariisin sopimukseen ja 
biodiversiteettisopimukseen; toteaa pyytäneensä, että 45 prosenttia tulevan NDICI-
välineen määrärahoista kohdennettaisiin näihin tavoitteisiin;

101. on huolissaan siitä, kuinka ilmastonmuutos voi kääntää inhimillisen kehityksen suunnan 
ja haitata matalatuloisten ja hauraiden Afrikan maiden kehitysnäkymiä; painottaa, että 
ilmastonmuutos on epävakauden, väkivallan ja konfliktien riskitekijä; korostaa, että 
EU:n olisi tarjottava Afrikan maille konkreettista, ennakoitavissa olevaa ja vastuullista 
pitkän aikavälin taloudellista ja teknistä tukea, jonka avulla voidaan yhtäläisesti tehostaa 



niiden sopeutumista ilmastonmuutokseen (esimerkiksi hankkeet, joissa keskitytään 
kestävään maatalouteen, ekosysteemeihin perustuvaan sopeutumiseen ja kestäviin 
kaupunkeihin) ja hillitsemisstrategioita keskittyen erityisesti katastrofiriskien 
ennaltaehkäisyyn ja epäsuotuisassa asemassa oleviin yhteisöihin;

102. painottaa vesidiplomatian ratkaisevaa asemaa, sillä ilmastonmuutoksen myötä vedestä 
saattaa tulla entistäkin niukempi luonnonvara; korostaa, että tarvitaan tehokkaampaa 
ilmastodiplomatiaa, jotta voidaan vahvistaa ilmastoon liittyvän sisä- ja ulkopolitiikan 
sekä kansainvälisen ilmastopolitiikan välisiä yhteyksiä;

103. pyytää EU:n tukea, jolla autetaan Afrikan maita toteuttamaan kansallisesti määritellyt 
panoksensa ja nostamaan niiden tavoitetasoa Pariisin sopimuksen ja Sendain kehyksen 
yhteydessä, ja pyytää varmistamaan, että niillä on riittävä rahoitus sopeutumista, 
hillitsemistä, menetyksiä ja vahinkoja varten sekä kansalliset biodiversiteettistrategiat ja 
-toimintasuunnitelmat; korostaa, että jotta tämä tuki olisi tehokasta, tulevan siirtymää 
edistävän EU:n ja Afrikan kumppanuuden on perustuttava yhteisen mutta eriytyneen 
vastuun periaatteelle ja kestävää kehitystä tukevalle politiikkajohdonmukaisuudelle, 
samalla kun varmistetaan oikeudenmukainen ja osallistava vihreä siirtymä;

104. korostaa, että sopeutumisstrategioilla olisi kannustettava Afrikan maita siirtymään 
luontopohjaisiin ratkaisuihin perustuvaan malliin; kehottaa edistämään sidosryhmien 
laaja-alaista osallistumista muun muassa kansallisesti määriteltyjen panosten, 
kansallisten sopeutumissuunnitelmien ja kansallisten maatalouden 
investointisuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen;

105. painottaa pienten kehittyvien saarivaltioiden ainutlaatuista näkökulmaa ja tarpeita 
ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemisen suhteen;

106. korostaa lisäksi tarvetta sisällyttää ilmastotoimiin sukupuoliulottuvuus, sillä 
ilmastonmuutoksella ja ympäristön tilan heikkenemisellä on erityisiä seurauksia naisille 
ja tytöille; kehottaa afrikkalaisia ja eurooppalaisia kumppaneita tuomaan paremmin 
esille tulevassa EU:n ja Afrikan kumppanuudessa rooli, joka naisilla voi olla 
yhteisöjensä johtamisessa kohti kestävämpiä käytäntöjä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja sen hillitsemistä koskevaan päätöksentekoon osallistumisessa;

107. kehottaa toteuttamaan pikaisesti vihreän kehityksen diplomatiaa ja perustamaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ulkoista ulottuvuutta käsittelevän työryhmän, 
jonka olisi annettava suosituksia AU:n ja EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa varten, 
johon osallistuisi paikallisviranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä monitasoisen 
ja monia sidosryhmiä kattavan lähestymistavan mukaisesti; katsoo, että tällä ohjelmalla 
olisi tuettava erityisesti sellaisten sääntelykehysten hyväksymistä, jotka mahdollistavat 
siirtymisen vihreään talouteen, kiertotalouden kehittämisen ja työpaikkojen luomisen 
kestävillä aloilla;

108. painottaa alueellisen yhteistyön sekä teknisen avun ja tietojen ja hyvien käytäntöjen 
vaihdon kautta tapahtuvan yhteistyön merkitystä; korostaa, että on tärkeää viestiä 
paremmin tulevista ilmasto- ja katastrofiriskeistä ja edistää ilmastoystävällisten 
teknologioiden laillista siirtämistä; kehottaa siksi EU:ta edistämään TRIPS-
sopimuksesta ja kansanterveydestä vuonna 2001 annetun Dohan julistuksen kaltaisen 
teollis- ja tekijänoikeuksia ja ilmastonmuutosta koskevan julistuksen antamista;



109. korostaa, että on tarpeen toteuttaa kestävää innovointipolitiikkaa ja hankkeita, jotka 
mahdollistavat Afrikan maiden nopean luopumisen vanhemmista ja saastuttavammista 
tekniikoista ekologista ja sosiaalista kestävyyttä koskevan erityistavoitteen 
saavuttamiseksi, ja kehottaa tässä yhteydessä tutkimaan, miten tällainen loikka voi 
myötävaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen Afrikan valtioissa;

110. muistuttaa, että biologinen monimuotoisuus on Afrikassa omaa luokkaansa; on erittäin 
huolissaan luonnonvarojen liikakäytöstä ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen 
vaikutuksesta palautumis- ja selviytymiskykyyn; on erityisen huolestunut metsäkadon 
kiihtymisestä Afrikassa; muistuttaa, että Afrikan sademetsien tuhoutuminen johtaa 
biologisen monimuotoisuuden ja hiilinielujen sekä metsissä asuvien 
alkuperäisyhteisöjen kotien ja elämäntapojen peruuttamattomaan katoamiseen; 
muistuttaa, että metsät edistävät merkittävästi ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelemista sekä estävät aavikoitumista ja maaperän 
äärimmäistä eroosiota;

111. kehottaa ottamaan huomioon kansanterveyden ja biologisen monimuotoisuuden välisen 
yhteyden yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti; pitää myönteisenä ilmoitusta 
NaturAfrica-aloitteesta, jolla pyritään suojelemaan luonnonvaraisia eläimiä, kasveja ja 
ekosysteemejä, sekä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista 
koskevan toimintasuunnitelman tarkistamista; korostaa, että NaturAfrica-aloitetta 
kehitettäessä olisi kuultava kaikkia sidosryhmiä ja kiinnitettävä erityistä huomiota 
paikallisyhteisöjen, alkuperäiskansojen ja naisten oikeuksiin; tähdentää, että sillä olisi 
tuettava kokonaisvaltaisesti ja järjestelmällisesti Afrikan hallituksia ja paikallista 
väestöä biologisen monimuotoisuuden häviämistä ja ympäristön tilan heikkenemistä 
aiheuttavien merkittävimpien tekijöiden torjunnassa, myös tarjoamalla tukea hyvin 
hallinnoiduille suojelualueiden verkostoille; kehottaa EU:ta ja Afrikkaa tunnustamaan 
alkuperäiskansojen perinteiset omistusoikeudet sekä maan ja luonnonvarojen 
hallintaoikeudet, sellaisina kuin ne määritellään YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien 
julistuksessa ja Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksessa nro 169, ja suojelemaan 
niitä sekä noudattamaan vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatetta;

112. kehottaa myöntämään riittävästi varoja, joilla pannaan täytäntöön suositukset, jotka 
esitettiin komission vuoden 2015 tutkimuksissa EU:n strategisesta toimintamallista 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelussa Afrikassa ”Larger than elephants: Inputs 
for an EU strategic approach to wildlife conservation in Africa” sekä vuoden 2019 
tutkimuksessa turvallisuuden ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelun 
vuorovaikutuksesta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ”Study on the interaction 
between security and wildlife conservation in sub-Saharan Africa”;

113. katsoo, että suojelutoimia, muun muassa metsien, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
sekä meren ja rannikkojen ekosysteemien suojelua, on tehostettava sääntelykehysten, 
riittävien resurssien ja tieteellisen tiedon avulla ja niihin on liitettävä ekosysteemien 
ennallistamis- ja hoitotoimia; kehottaa EU:ta ja Afrikkaa ottamaan johtavan roolin 
kunnianhimoisen maailmanlaajuisen sopimuksen tekemisessä 
biodiversiteettisopimuksen osapuolten 15. konferenssissa;

114. muistuttaa, että valtameret ovat suurin proteiininlähde maailmassa; muistuttaa, että on 
tärkeää pyrkiä parempaan valtamerten hallinnointiin, kalastuksen ja kestävän 
vesiviljelyn ja sinisen talouden kehittäminen mukaan lukien, sillä ne ovat kehityksen 
vetureita; tähdentää, että laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 



torjumisen on oltava ensisijaista, jotta voidaan vähentää sen ympäristövaikutuksia ja 
säilyttää kalakantojen ja kalastuksesta saatavien tulojen kestävyys;

115. kehottaa komissiota seuraamaan nimenomaisesti teolliseen kalastukseen liittyviä toimia, 
sillä ne voivat uhata perinteisiä kalavaroja käyttävän paikallisen väestön käytettävissä 
olevia kantoja ja aiheuttaa epätasapainoa kalakantojen hyvässä ekologisessa tilassa;

116. muistuttaa, että Afrikka on vähiten sähköistetty alue maailmassa, ja korostaa, että 
energian saatavuus vaihtelee Afrikan mantereella; toteaa, että kohtuuhintaisen. 
luotettavan, kestävän ja nykyaikaisen energian saatavuus on taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen keskeinen väline, myös maaseudulla; kehottaa kehittämään Afrikan 
potentiaalia uusiutuvan energian tuotannossa;

117. kannustaakin EU:ta ja jäsenvaltioita edistämään ja vahvistamaan yhteistyötä 
afrikkalaisten kumppaneidensa kanssa energia- ja ilmastoalalla Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti; kannustaa komissiota laatimaan 
kunnianhimoisen suunnitelman kestävän energia-alan kumppanuuden toteuttamiseksi; 
toteaa tässä yhteydessä, että uusiutuva energia ja energiatehokkuus ovat ratkaisevia 
tekijöitä pyrittäessä kuromaan umpeen puutteita energian saatavuudessa Afrikan 
mantereella ja samalla varmistamaan hiilidioksidipäästöjen tarvittava vähentäminen; 
kehottaa EU:ta ja asianomaisia Afrikan maita käyttämään hyväksi mahdollisuuksia 
molempia osapuolia hyödyttäviin energiakumppanuuksiin vedyn tuottamiseksi 
uusiutuvia energialähteitä käyttäen;

118. pitää tärkeänä, että investointeja suunnataan hiilettömään talouteen kehittämällä 
uusiutuvia energialähteitä ja helpottamalla teknologian siirtoa, mukaan lukien 
hajautetun energiantuotannon ja pienimuotoisen uusiutuvan energian teknologia sekä 
aurinkoenergiateknologia, joiden avulla vastataan paikalliseen energian kysyntään, 
myös infrastruktuurin ja liitettävyyden osalta;

119. korostaa, että Afrikan kaupungistuminen tarjoaa tilaisuuden pohtia uudella tavalla 
kaupunkisuunnittelua ja toteuttaa kestäviä kaupunkiratkaisuja ja että siitä olisi käytävä 
tiiviimpää vuoropuhelua paikallis- ja alueviranomaisten kanssa; katsoo, että näiden 
kahden maanosan olisi tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava parhaita käytäntöjä, erityisesti 
koskien vihreää infrastruktuuria, ekosysteemilähtöisiä lähestymistapoja, jätehuoltoa ja 
jätevesijärjestelmiä, ja tähän olisi erityisesti pyrittävä ottamaan mukaan nuoret ja 
marginalisoituneet ryhmät; kehottaa tukemaan sellaisen kestävän kaupunkiliikenteen 
kehittämistä, jolla pyritään lisäämään yhteisöön osallistumista ja saavutettavuutta, kuten 
kuljetukset kouluihin ja terveyskeskuksiin;

Kestävää ja sopeutumiskykyistä maataloutta edistävä kumppanuus

120. korostaa maatalous- ja elintarvikealojen keskeistä merkitystä taloudessa sekä 
ihmisarvoisten ja kestävien työpaikkojen tarjoamisessa maaseudulla; korostaa, että 
useimmissa tapauksissa on kyse pien- ja perhetiloista; toteaa, että on tärkeää edistää ja 
tehostaa toimenpiteitä ja välineitä, joilla tuetaan tuotteiden laadun ja monipuolisuuden 
parantamista, maatalouskäytäntöjen kestävää nykyaikaistamista, turvallisia työoloja ja 
maanviljelijöiden selviytymiskyvyn vahvistamiseen tähtääviä toimia; katsoo, että 
kestävän maatalousalan ja maaseudun kehittämisen olisi oltava EU:n ja Afrikan 
suhteiden ytimessä;



121. pitää myönteisenä, että uudessa EU:n ja Afrikan välisessä kumppanuudessa tuetaan 
ympäristöystävällisten maanviljelykäytäntöjen kehittämistä; muistuttaa, että 
agroekologian tarjoamat mahdollisuudet sovittaa yhteen taloudelliset, ympäristölliset ja 
sosiaaliset kestävän kehityksen ulottuvuudet on tunnustettu IPCC:n ja IPBES:n 
keskeisissä raporteissa samoin kuin Maailmanpankin ja FAO:n johtamassa maatalouden 
maailmanlaajuisessa arvioinnissa (IAASTD); korostaa, että on tärkeää edistää 
agroekologiaa, peltometsäviljelyä, paikallista tuotantoa ja kestäviä 
elintarvikejärjestelmiä, joissa keskitytään lyhyisiin toimitusketjuihin, sekä kansallisissa 
politiikoissa että kansainvälisillä foorumeilla, jotta voidaan varmistaa elintarvike- ja 
ravitsemusturva kaikille ja lisätä maatalousalan tuottavuutta kestävällä tavalla sekä sen 
kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen;

122. kehottaa EU:ta ottamaan huomioon Afrikan maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän 
päätelmät, jotka koskevat tarvetta investoida Afrikan elintarvikeketjuihin ja keskittyä 
lisäarvoa tuottaviin hyödykkeisiin; kehottaa myös EU:ta ja jäsenvaltioita tekemään 
aktiivisesti yhteistyötä afrikkalaisten kumppanien kanssa synergioiden luomiseksi EU–
Afrikka-strategian ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman välillä erityisesti pellolta 
pöytään -strategian ulkoisessa ulottuvuudessa;

123. korostaa, että torjunta-aineiden käyttö Afrikan tehomaataloudessa voi vaikuttaa 
sellaisten työntekijöiden terveyteen, joiden mahdollisuudet saada koulutusta 
kasvinsuojelusta ja käyttää terveydenhuoltopalveluja ovat hyvin vähäiset, ja aiheuttaa 
lisäksi ympäristövahinkoja; kehottaa antamaan koulutusta kestävästä kasvinsuojelusta ja 
torjunta-aineiden vaihtoehdoista sekä minimoimaan vaarallisille aineille altistumisen; 
tuomitsee EU:n kaksinaismoralistisen suhtautumisen torjunta-aineisiin ja käytännön 
sallia EU:ssa kiellettyjen vaarallisten aineiden vienti Afrikan valtioihin ja muihin 
kolmansiin maihin; pyytää sen vuoksi muuttamaan EU:n nykyisiä sääntöjä tällaisen 
oikeudellisen epäyhtenäisyyden poistamiseksi vuoden 1998 Rotterdamin 
yleissopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti;

124. on syvästi huolissaan siitä, että Afrikan valtiot ovat hyvin riippuvaisia elintarvikkeiden 
tuonnista varsinkin EU:sta, erityisesti silloin kun tuodut elintarvikkeet ovat tuettuja 
tuotteita, joiden alhaiset hinnat aiheuttavat haitallista kilpailua pienimuotoiselle 
maataloudelle Afrikassa;

125. on huolissaan yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti tuetusta eurooppalaisen 
maitojauheen viennistä Länsi-Afrikkaan, sillä vienti on kolminkertaistunut sen jälkeen, 
kun EU poisti maitokiintiöt vuonna 2015, millä on ollut tuhoisia seurauksia paikallisille 
karjatilallisille ja viljelijöille, jotka eivät kykene kilpailuun; kehottaa komissiota 
kehittämään ratkaisuja Afrikan hallitusten ja sidosryhmien kanssa;

126. muistuttaa, että nälkä ja heikko ruokaturva lisääntyvät jälleen eri puolilla maailmaa ja 
että ne lisääntyvät jatkossakin, ellei ryhdytä nopeisiin toimiin; toteaa, että Afrikka ei 
näillä näkymiin pysty missään tapauksessa saavuttamaan nälän poistamista koskevaa 
tavoitetta (kestävän kehityksen tavoite 2) vuoteen 2030 mennessä; muistuttaa, että 
uudessa kumppanuudessa olisi asetettava etusijalle aliravitsemuksen poistaminen sen 
kaikissa muodoissa ja kestävän kehityksen tavoite 2 ja että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin;

127. korostaa, että covid-19-pandeamia ja siitä johtuva talouskriisi ja rajojen sulkeminen, 
heinäsirkkaparvien aiheuttamat tuhot ja aavikoituminen ovat heikentäneet jo ennestään 
vaikeaa elintarviketurvatilannetta Afrikassa ja nostaneet esiin maailmanlaajuisen 



elintarvikejärjestelmän haavoittuvuudet; painottaa paikallisten ja alueellisten 
markkinoiden mahdollisuuksia korjata nykyisen elintarvikejärjestelmän puutteita;

128. kehottaa asettamaan EU:n ja Afrikan maatalouskumppanuudessa etusijalle sen, että 
varmistetaan Afrikan maiden oikeus elintarvikeomavaraisuuteen ja parannetaan 
ensisijaisesti niiden elintarviketurvaa sekä lisätään niiden valmiuksia täyttää väestön 
ravintotarpeet;

129. muistuttaa maaseudun muutoksen ja paikallisten, alueellisten ja avointen arvoketjujen 
vahvistamisen merkityksestä kestävien työpaikkojen luomiselle, ihmisoikeuksien 
loukkausten välttämiselle ja ilmastonmuutoksen hillitsemiselle; korostaa, että nuoria ja 
naisia on autettava erityisesti koulutuksen, lainansaannin ja markkinoille pääsyn kautta; 
kehottaa ottamaan heidät mukaan maatalouspolitiikan muotoiluun ja tukemaan 
kollektiivisia toimia pientuottajajärjestöjen kautta;

130. painottaa maaseudun naisten keskeistä roolia maataloudessa ja maaseudun 
elinkeinoelämässä kaikkialla Afrikassa, erityisesti elintarviketurvan osalta; muistuttaa, 
että naiset tekevät miltei puolet Afrikan maataloustyöstä mutta naisviljelijät ovat 
useimmiten pienviljelijöitä tai kotitarveviljelijöitä, joiden saatavilla ei ole tarvittavia 
tietoa, lainoja ja maata, resursseja tai teknologiaa; kannustaa parantamaan naisten ja 
tyttöjen perintöoikeuksia ja kehottaa EU:ta tukemaan kumppanimaita erityisesti kun on 
kyse naisten täysimääräisten maaoikeuksien tunnustamisesta;

131. korostaa, että kotitarveviljelyn parissa työskentelevillä naisilla on uusia esteitä 
ruokaturvan ylläpidossa, sillä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva 
kansainvälinen yleissopimus (UPOV) tarjoaa vahvan suojan uusille kasvilajikkeille 
kauppasopimuksissa;

132. muistuttaa, että on tärkeää tukea pientiloja, laiduntaloutta ja muita perinteisiä/paikallisia 
elintarvikejärjestelmiä, jotta voidaan vahvistaa niiden sopeutumiskykyä ja lisätä niiden 
panosta elintarviketurvaan, kestävään luonnonvarojen hoitoon ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseen;

133. kehottaa puuttumaan paikallaan pysyvän maatalousväestön ja kiertävien 
paimentolaisyhteisöjen välisiin sosiaalisiin jännitteisiin erityisesti alueilla, joilla on sekä 
etnisiä että uskonnollisia konflikteja;

134. tähdentää tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä kestäviin maatalouskäytäntöihin ja 
tuottaviin kuivien alueiden maatalousekosysteemeihin ja elintarvikejärjestelmiin 
kannustamisessa; kehottaa tältä osin tukeutumaan oikeudenmukaisessa siirtymässä 
enemmän perinteiseen afrikkalaiseen tietämykseen, erityisesti maatalouskäytäntöjen, 
kalastuksen ja metsien suojelun osalta, ja näin lisäämään afrikkalaisten ja 
paikallisyhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia;

135. kannustaa vaihtamaan tietoja ja parhaita käytäntöjä eurooppalaisten ja afrikkalaisten 
viljelijöiden välillä ja kannattaa erityisesti nuorten viljelijöiden, naisten ja 
maaseutuyhteisöjen edustajien välisiä yhteyksiä kestävien tuotantomenetelmien ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelun tiimoilta myös järjestöjen puitteissa;

136. pitää myönteisenä Afrikan maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän ehdotusta perustaa 
Euroopan ja Afrikan välinen twinning-ohjelma, joka yhdistää EU:n jäsenvaltioiden ja 
Afrikan kumppanimaiden maatalouselimiä ja jolla pyritään vaihtamaan parhaita 



kestäviä käytäntöjä ja edistämään suhteita vahvasti sitoutuneiden ja samankaltaisten 
kumppanien välillä;

137. korostaa, että on tärkeää sisällyttää EU:n ja Afrikan kumppanuuteen luonnonvarojen, 
kuten maan ja veden, käyttöä ja hallintaa koskevan paikallisyhteisöjen oikeuden suojelu 
ja edistäminen; tuomitsee Afrikassa laajalle levinneen maananastuksen; muistuttaa, että 
se on raaka käytäntö, joka heikentää elintarvikeomavaraisuutta ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen; korostaa, että olisi tärkeää käynnistää osallistava 
prosessi, jolla taataan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja paikallisyhteisöjen 
tosiasiallinen osallistuminen maananastukseen liittyvien toimintapolitiikkojen ja 
toimien kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja seurantaan; kehottaa noudattamaan 
vapaaehtoisia maa- ja luonnonvaraoikeuksien hyvää hallintaa koskevia ohjeistoja 
kaikissa hankkeissa, joissa edistetään maaoikeuksien suojelua, myös kaupassa, sekä 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että hankkeet eivät vaaranna 
pienviljelijöiden maaoikeuksia;

138. pitää valitettavana, että luonnonlaitumien strateginen merkitys on huonosti tiedossa, 
vaikka ne kattavat noin 43 prosenttia Afrikan maapinta-alasta ja ovat siten tärkeitä 
hiilinieluja; kehottaa komissiota kehittämään yhdessä paikallisyhteisöjen ja paikallisten 
sidosryhmien kanssa strategian laidunmaiden tarjoamien mahdollisuuksien 
optimoimiseksi muun muassa paimentolaisten harjoittaman laidunmaiden kestävän 
hoidon avulla;

139. toteaa, että esimerkiksi laiduntamisoikeudet ja yhteislaitumet ovat perinteisiä 
maankäyttöoikeuksia, jotka perustuvat tapaoikeuteen eivätkä asiakirjoin vahvistettuihin 
omistusoikeuksiin; painottaa kuitenkin, että näiden tapaoikeuteen perustuvien 
oikeuksien suojeleminen on keskeisen tärkeää maaseudun väestölle;

Digitalisaatiota osallisuuden ja kehityksen vipuvoimana edistävä kumppanuus

140. korostaa, että digitalisaatio on valtava kehitystä eteenpäin vievä vipuvoima koulutuksen 
ja terveydenhuollon saatavuuden sekä työpaikkojen suhteen ja maatalousalan 
nykyaikaistamisessa, julkisen sektorin valmiuksissa tarjota digitaalisia palveluja, kuten 
sähköinen henkilökortti, sähköiset terveyspalvelut ja sähköinen hallinto, ja poliittiseen 
päätöksentekoon osallistumisessa, ihmisoikeuksissa ja sananvapaudessa, mutta siihen 
voi myös sisältyä riskejä demokratian heikentymisestä, kansalais- ja ihmisoikeuksien 
vaarantamisesta ja eriarvoisuuden lisääntymisestä; korostaa, että digitalisaation on 
tuettava kohtuuhintaista, tasapuolista ja osallistavaa internetin saatavuutta sekä 
digitaaliteknologiapalvelujen käyttöä ja luomista asiaankuuluvien kansainvälisten ja 
kansallisten standardien ja suuntaviivojen mukaisesti;

141. tähdentää, että digitaalinen kuilu olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon; 
painottaa tarvetta asettaa etusijalle internetyhteydet suurimmalle osalle marginalisoituja 
yhteisöjä Afrikassa, jotta vältetään valtava kuilu maaseutu- ja kaupunkiväestön välillä; 
katsoo, että on tarpeen kuroa umpeen sukupuolten välinen digitaalinen kuilu, jotta 
voidaan edistää aidosti osallistavaa digitalisaatiota; kannustaa naisia ja tyttöjä 
kehittämään potentiaaliaan uuden teknologian suhteen;

142. muistuttaa kielteisistä vaikutuksista, joita naisiin ja tyttöihin kohdistuvalla 
verkkoväkivallalla ja seksistisellä vihapuheella, verkkokiusaamisella, muukalaisvihalla, 
disinformaatiolla ja leimaamisella voi olla sosiaaliseen osallisuuteen, ja kehottaa 
afrikkalaisia ja eurooppalaisia kumppaneita käsittelemään näitä kysymyksiä EU:n ja 



Afrikan kumppanuuden yhteydessä; korostaa tarvetta varmistaa, että digitaalinen 
koulutus ja lukutaito ovat kokonaisvaltaisia ja että niihin sisältyy pehmeää ja poikittaista 
osaamista, kuten kriittinen ajattelu ja kulttuurien välinen ymmärrys;

143. korostaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntyminen ympäri maailmaa tuo 
haasteita Agenda 2030:n täytäntöönpanolle erityisesti terveyden ja ympäristön osalta; 
kehottaa EU:ta ja Afrikkaa tehostamaan toimiaan vastuullisten investointien 
kehittämiseksi, jotta voidaan minimoida sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntyminen, 
estää sen laittomat kaatopaikat ja vääränlainen käsittely, edistää resurssien tehokasta 
käyttöä ja kierrätystä sekä luoda työpaikkoja kunnostus- ja kierrätysaloilla;

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

145. painottaa, että innovointi on välttämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden ja vihreän 
siirtymän saavuttamiseksi; korostaa, että kumppanuudella olisi edistettävä tutkimusta ja 
innovointia sekä digitaalisten palvelujen saatavuutta ja käytettävyyttä koheesion ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi; muistuttaa kuitenkin, että digitalisaatio ei ole 
mahdollinen ilman energian saatavuutta ja että epäsäännöllinen energian tarjonta 
maaseudulla muodostaa merkittävän esteen digitaalisten palvelujen saatavuudelle;

146. korostaa, että covid-19-kriisi on pakottanut nopeuttamaan digitaalisaatiota Afrikassa; 
pitää myönteisenä AU:n halukkuutta luoda digitaaliset sisämarkkinat; kehottaa EU:ta 
tukemaan Afrikan digitaalialan perustamista ja asianmukaista sääntelykehystä 
verkkokaupan ja tietosuojan kehittämiseksi korkeimpien olemassa olevien standardien 
pohjalta tarjoamalla teknistä apua, vauhdittamalla investointeja digitaalisiin 
infrastruktuureihin ja yrittäjyyteen sekä vahvistamalla kumppanuuksia valtiollisten, 
taloudellisten, akateemisen maailman, tiedeyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien kanssa;

147. korostaa, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteita koskevan raportin (2019) mukaan 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhä monien haasteiden 
ratkaisemista etenkin Afrikassa ruoan, energian, veden ja jätevesihuollon, koulutuksen 
ja terveydenhoidon saatavuuden osalta; katsoo, että taloudellinen apu ja investoinnit 
olisi kohdistettava ensisijaisesti ihmisten niiden perustarpeiden täyttämiseen, joita 
tarvitaan köyhyyden poistamiseen ja joilla parannetaan ihmisten hyvinvointia, erityisesti 
aikana, jolloin erilaiset tarpeet, kuten terveydenhuolto ja koulutus, kilpailevat 
enenevässä määrin julkisista varoista;

148. korostaa, että on keskeisen tärkeää kerätä paikkansapitäviä ja vertailukelpoisia eriteltyjä 
tietoja ja tehdä tilastoanalyysejä tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa kunnioittaen tietoon 
perustuvien päätösten tekemiseksi erityisesti maatalouden, luonnonvarojen hoidon ja 
hallinnon ja terveydenhuollon aloilla sekä kansallisella että keskushallintoa alemmilla 
tasoilla;

149. korostaa tarvetta hyödyntää digitalisaatiota näiden kahden maanosan välisen vaihdon 
edistämiseksi erityisesti nuorten ja kansalaisyhteiskuntien välillä alustojen avulla;



150. kehottaa EU:n ja Afrikan maita lisäämään yhteisiä toimiaan, joilla varmistetaan, että 
digitaalitalous on sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävä, ja joilla edistetään 
tavoitetta luoda nykyaikainen, oikeudenmukainen ja tehokas verotusstandardi 
digitaalitaloudelle;

Kumpaakin osapuolta hyödyttävää liikkuvuutta ja muuttoliikettä edistävä kumppanuus

151. on tietoinen monitahoisista haasteista ja mahdollisuuksista, joita muuttoliikkeet saavat 
aikaan sekä Euroopassa että Afrikassa molempien maanosien vaurauden ja kehityksen 
kannalta, ja korostaa tarvetta vahvistaa yhteistyötä tällä alalla; toteaa, että 
muuttoliikekysymys on viime vuosina hallinnut Afrikan ja EU:n suhteita ja että tämä on 
saattanut vaikuttaa kielteisesti siihen, miten näissä maanosissa suhtaudutaan toiseen; 
korostaa, että muuttoliike on vastavuoroinen kestävän kehityksen väline molemmille 
alueille;

152. muistuttaa, että jopa 80 prosenttia kaikista Afrikan valtioista peräisin olevista 
kansainvälisistä muuttajista pysyy Afrikan mantereella; huomauttaa, että Afrikan maat 
ovat vastaanottaneet suuren osan kaikista maailman pakolaisista ja maan sisäisistä 
pakolaisista ja että covid-19-kriisi on pahentanut entisestään heidän haavoittuvaa 
tilannettaan; vaatii, että pakolaisista jaetaan vastuu maailmanlaajuisesti;

153. katsoo, että muuttoliikkeen inhimillistä ulottuvuutta olisi korostettava ja että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota muita heikommassa asemassa oleviin muuttajaryhmiin; 
pyytää hyväksymään muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevan EU:n ja Afrikan 
kumppanuuden, jossa pakolaisten ja muuttajien ihmisarvo on keskeisellä sijalla, joka 
perustuu yhteisvastuullisuuden, jaetun vastuun ja ihmisoikeuksien, kansainvälisen, 
EU:n ja kansallisen oikeuden sekä pakolaisia koskevan oikeuden täysimääräisen 
kunnioittamisen periaatteisiin;

154. muistuttaa, että olisi toteutettava erityisiä toimia muuttajien suojelemiseksi kuolemalta, 
katoamiselta ja perheiden erottamiselta ja heidän oikeuksiensa loukkaamisen 
estämiseksi, mukaan lukien toimet palauttamiskiellon periaatteen ja lapsen edun 
huomioonottamiseksi;

155. korostaa, että laittoman muuttoliikkeen ja pakkomuuttojen perimmäisiin syihin, kuten 
poliittiseen epävakauteen, köyhyyteen, turvattomuuteen, puutteelliseen 
elintarviketurvaan, väkivaltaan ja ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin, olisi 
puututtava riittävällä rahoituksella;

156. katsoo, että kumppanuus voi onnistua, jos se parantaa merkittävästi 
liikkuvuusmahdollisuuksia Afrikan ja Euroopan yhteiskuntien eri osien välillä, ja että 
kumppanuus olisi suunniteltava kestävällä tavalla, jotta saadaan aikaiseksi aivotuontia 
aivoviennin sijaan; katsoo, että tämän saavuttamista voitaisiin tukea tehokkaammalla 
viisumipolitiikalla ja Erasmus+ -ohjelman rahoitusta lisäämällä; 

157. korostaa, että on tärkeää kehittää aitoja kiertomuuttotoimia, joiden avulla 
ammattitaitoiset ja ammattitaidottomat työntekijät voivat hyötyä ammatillisen 
tietämyksen vaihdosta ja liikkuvuudesta EU:n ja Afrikan välillä ja jotka helpottavat 
ihmisten paluuta lähtömaihinsa; kannattaa sitä, että asetetaan etusijalle vaatimukset 
täyttävät työlupahakemukset lähtö- ja kauttakulkumaista EU:hun (esimerkiksi 
suurlähetystöjen kautta tai verkossa), jotta muuttajat eivät turvautuisi laittomiin 



muuttoväyliin ja jotta helpotettaisiin turvapaikka- ja muuttoliikejärjestelmiin 
kohdistuvaa rasitusta;

158. muistuttaa, että työntekijöiden liikkuvuus voi olla yksi ratkaisu EU:n väestöhaasteisiin, 
työvoimapulaan ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin; pyytää kehittämään 
turvallisia ja laillisia maahanmuuttokanavia ja edistämään yhdenmukaistetumpaa, laaja-
alaisempaa ja pitkäkestoisempaa lähestymistapaa työperäiseen maahanmuuttoon 
Euroopan tasolla sellaisen kumppanuusmallin pohjalta, joka hyödyttää molempia 
osapuolia pitkällä aikavälillä; painottaa, että on tärkeää lujittaa muuttoliikettä ja 
liikkuvuutta koskevaa EU:n ja Afrikan vuoropuhelua sekä Afrikan ja EU:n 
kumppanuutta muuttoliikkeen, liikkuvuuden ja työllisyyden aloilla;

159. tuomitse jyrkästi ihmisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan; kehottaa tehostamaan toimia 
salakuljettajien rikollisverkostojen jäljittämiseksi ja torjumiseksi ja kannustaa 
yhteistyöhön Afrikan maiden kanssa niiden 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 torjuttava ihmissalakuljetusta ja 
ihmiskauppaa yhdessä ja muun muassa Europolin tuella;

160. kehottaa EU:n ja Afrikan valtioita tekemään yhteistyötä tehokkaan ja laajalle ulottuvan 
tiedotuskampanjan aikaansaamiseksi ihmiskaupan ja muuttajien salakuljetuksen 
riskeistä ja vaaroista, jotta estetään ihmisiä vaarantamasta henkeään päästäkseen 
EU:hun laittomasti;

161. korostaa, että EU:n on toimittava johdonmukaisesti ja varmistettava, että yhteistyö 
laittoman muuttoliikkeen torjunnassa tai ulkorajojen yhdennetyssä valvonnassa ei 
vaikuta kielteisesti olemassa oleviin Afrikan alueellisen liikkuvuuden puitteisiin tai 
ihmisoikeuksiin; muistuttaa, että kaikissa muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevissa 
kumppanuuksissa on otettava huomioon muuttoliikettä koskeva Global Compact -aloite 
ja pakolaisia koskeva Global Compact -aloite;

162. katsoo, että työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien kansallisten säännösten 
hajanaisuus EU:ssa sekä menettelyjen monimutkaisuus ja varsin byrokraattinen luonne 
eivät kannusta käyttämään EU:n laillisia maahanmuuttoväyliä; suosittaa laatimaan EU:n 
ja Afrikan kumppanuuden puitteissa yhdenmukaisen ja ei-byrokraattisen EU:n 
hakumenettelyn;

163. muistuttaa tarpeesta käynnistää erityisiä yhteisiä siviiliresurssein toteutettavia EU:n 
etsintä- ja pelastusoperaatioita, jotta säästytään ihmishenkien menetyksiltä merellä;

164. kehottaa EU:ta lisäämään uudelleensijoittamista ja muita laillisia väyliä koskevia 
unionin sitoumuksia kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden auttamiseksi 
ja lisäämään myös poliittisia ja taloudellisia sitoumuksiaan afrikkalaisten kumppanien 
tukemiseksi kestävien lähestymistapojen kehittämisessä pakolaisia, maan sisäisiä 
pakolaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä varten erityisesti tekemällä yhteistyötä 
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja muiden YK:n virastojen kanssa 
kehitysyhteistyön vahvistamiseksi ja suoran avun antamiseksi humanitaarisille 
järjestöille pakolaisten entisten kotien läheisyydessä;

165. suosittelee, että yhdenmukaistetaan katastrofien ja ilmastonmuutoksen vuoksi 
siirtymään joutuneiden henkilöiden suojelua koskevat alueelliset mekanismit rajojen yli 



siirtymään joutuneiden henkilöiden suojelua katastrofien ja ilmastonmuutoksen 
yhteydessä koskevan toimintaohjelman (Agenda for Protection -asiakirja), katastrofien 
vuoksi siirtymään joutumista käsittelevän foorumin ja Kampalan sopimuksen 
mukaisesti;

166. korostaa tarvetta taata oikeudenmukaiset ja saavutettavat turvapaikkamenettelyt 
kansainvälistä suojelua tarvitseville sekä EU:ssa että Afrikan maissa ja noudattaa 
palautuskiellon periaatetta kansainvälisen ja EU:n oikeuden mukaisesti; katsoo, että 
kaikissa sopimuksissa lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa olisi taattava ihmishenkien, 
ihmisarvon ja ihmisoikeuksien täysimääräinen suojelu; 

167. korostaa, että palautuspolitiikassa, 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; vaatii EU:ta sitoutumaan vahvasti helpottamaan paluumuuttajien 
pysyvää uudelleenkotoutumista palauttamista edeltävänä ja sen jälkeisenä aikana;

168. kannustaa jatkamaan yhteistyötä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja muiden YK:n 
virastojen kanssa lisätuen antamiseksi pakolaisille ja maan sisäisille pakolaisille;

169. panee merkille, että Cotonoun sopimuksen jälkeistä sopimusta koskevissa EU:n 
neuvotteluvaltuuksissa viittaukset muuttoliikkeeseen ja etenkin laittoman 
muuttoliikkeen pysäyttämiseen ovat moninkertaistuneet ja että AKT-maiden 
neuvotteluvaltuutuksissa sen sijaan painotetaan köyhyyden poistamista, laillisen 
muuttoliikkeen edistämistä, rahalähetysten merkitystä, paluun ja takaisinoton 
vapaaehtoisuuden tarvetta sekä sen kieltämistä, että kehitysapua käytetään 
neuvotteluissa rajoittavasta rajavalvonnasta; kehottaa komissiota ottamaan huomioon 
Afrikan maiden muuttoliikettä koskevat painopisteet, jotta voidaan luoda todellinen 
yhdenvertaisten osapuolten kumppanuus;

Turvallisuutta edistävä kumppanuus

170. toteaa, että pitkittyneiden konfliktien ratkaiseminen edellyttää humanitaarisilta ja 
kehitysyhteistyötoimijoilta ja -kumppaneilta yhteisiä toimia, joilla on vahva paikallinen 
legitimiteetti ja uskottavuus; kehottaa EU:ta sen vuoksi huolehtimaan siitä, että sen 
toimissa näkyy humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön jatkumo ja vahva paikallinen 
omistajuus;

171. suhtautuu myönteisesti siihen, että EU pitää rauhaa ja turvallisuutta Afrikassa kestävän 
kehityksen keskeisenä edellytyksenä ja että EU on sitoutunut ”lisäämään merkittävästi 
tukeaan Afrikalle yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa”; on samaa mieltä siitä, 
että kysymys turvallisuudesta Afrikassa on erittäin tärkeä maanosan kehitykselle ja sitä 
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, 
kuten tuetaan Afrikan turvallisuus- ja puolustusvalmiuksien ja sen sotilas- ja 
siviilioperaatioiden sekä rauhanrakentamis- ja demilitarisointihankkeiden kehittämistä 
kunnioittaen kansainvälistä ihmisoikeuksia koskevaa ja humanitaarista oikeutta sekä 



Afrikan maiden itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta sekä tuetaan AU:n ja alueellisten 
organisaatioiden, kuten ECOWAS:n ja G5 Sahel -ryhmän, 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 hallinto, demokraattinen 
vastuuvelvollisuus ja siviilien suojelu ovat ennakkoedellytyksiä sille, että väestö luottaa 
hallitukseensa ja turvallisuusjoukkoihin; 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, kun otetaan huomioon, että 
kyseisellä ryhmällä on yhä keskeisempi rooli Afrikan maiden toteuttaessa päättäväisiä 
toimia rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi omassa naapurustossaan, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään poliittista, taloudellista, operatiivista ja logistista 
tukea G5 Sahel -ryhmälle; korostaa, että riittävän turvallisuuden ja kehityksen 
varmistamiseksi Afrikan mailla on oltava riittävät valmiudet kaikilla olennaisilla aloilla 
ja ennen kaikkea turvallisuus- ja puolustusalalla; kehottaa EU:ta 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;

172. korostaa Sahelin alueen merkitystä strategisesti ja turvallisuuden kannalta; on tässä 
yhteydessä erittäin tyytyväinen G5 Sahel -ryhmän perustamiseen vuonna 2014 sekä 
ryhmän yhteisten turvallisuusjoukkojen (G5 Force Conjointe) perustamiseen vuonna 
2017 torjumaan alueen turvallisuusuhkia;

173. 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 jos EU ei ryhdy toimiin, muut 
kansainväliset toimijat voivat ottaa sen johtavan roolin, johon EU pyrkii Afrikassa;

174. 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 lainsäädännön vaatimuksia ja panemaan 



sen täytäntöön (komission delegoitu asetus (EU) 2020/8551); pitää myönteisenä, että 
Etiopia ja Tunisia on poistettu mustalta listalta niiden toteutettua useita uudistuksia;

175. korostaa, että YTPP-operaation toimeksiannot ovat laaja-alaisia 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;

176. 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;

177. panee merkille, että yhteisen 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 
turvallisuuselinten valmiuksien kehittämisessä, jotta ne voivat tarjota kansalaisilleen 
tehokkaita ja pysyviä turvallisuus- ja lainvalvontapalveluja, ja hyödyntämään tässä 
muun muassa Euroopan rauhanrahastoa ja YTPP-operaatioita; kehottaa EU:ta 
keskittymään konflikteihin ja kriiseihin sovellettavaan yhdennettyyn lähestymistapaan 
ja toimimaan konfliktin kaikissa vaiheissa ennaltaehkäisystä reagointiin sekä 
konfliktinhallintaan ja -ratkaisuun;

178. 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 toteamuksia, kun hän puhui 
afrikkalaisten ratkaisujen löytämisestä afrikkalaisiin ongelmiin;

1 Komission delegoitu asetus (EU) 2020/855, annettu 7 päivänä toukokuuta 2020, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun 
delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Bahama, Barbados, 
Botswana, Ghana, Jamaika, Kambodža, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, 
Nicaragua, Panama ja Zimbabwe liitteessä olevan I kohdan taulukkoon ja poistamalla 
Bosnia ja Hertsegovina, Etiopia, Guyana, Laosin demokraattinen kansantasavalta, Sri 
Lanka ja Tunisia tästä taulukosta (EUVL L 195, 19.6.2020, s. 1).



179. vahvistaa tukensa Afrikan mantereella toteutettaville YK:n rauhanturvaoperaatioille ja 
kehottaa keskeisiä toimijoita, erityisesti Yhdysvaltoja, Venäjää, Kiinaa ja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa, osallistumaan 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;

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

181. 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 YTPP-operaatioita sekä 
keskittyy konflikteihin ja kriiseihin sovellettavaan yhdennettyyn lähestymistapaan 
toimien konfliktien kaikissa vaiheissa;

182. muistuttaa, että rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus, yhteiskunnalliset levottomuudet 
ja kotimainen rikollisuus uhkaavat hauraita ja konfliktista toipuvia valtioita, joilla on 
vaikeuksia tarjota kansalaisilleen näiden tarvitsemaa turvaa; 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 ammattimaisia 
poliisivoimien rakenteita, ja kehottaa muun muassa tehostamaan suunnitteluun liittyvää, 
logistista ja hallinnollista tukea Alger’ssa päämajaansa pitävälle vuonna 2014 
käynnistetylle Afrikan unionin poliisiyhteistyön mekanismille (Afripol); katsoo, että 
tämän alan yhteistyö auttaa myös parantamaan rauhanturvaoperaatioiden valmiuksia ja 
tukemaan APSA:n poliisivoimia koskevaa osa-aluetta;

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

184. 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;

185. 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, sillä se on 
paras tapa luoda toimivia strategisia kumppanuuksia;

186. 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;

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

188. kannustaa EUH:ta lisäämään läsnäoloaan perustamalla EU:n edustustoja kaikkialle 
Afrikkaan ja erityisesti keskeisiin AU:n jäsenvaltioihin, jotta voidaan edistää paremmin 
EU:n kahdenvälisiä ja alueellisia suhteita ja varmistaa asianmukainen keskusteluyhteys 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa; korostaa, että tällaiset läheiset suhteet ovat 
perusta, joilla varmistetaan 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 sille;

189. 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;

°

° °

190. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


