Tulevan hallituskauden keskeisiä teemoja

EU:n ja Afrikan strategista
kumppanuutta vahvistettava
Yhteistyö ja investoinnit Afrikan kestävään kehitykseen avainroolissa
Afrikan väestönkasvu on maailman nopeinta ja asukasluvun odotetaan
kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Monet Afrikan maista
kuuluvat myös maailman nopeimmin kasvavien talouksien joukkoon.
Euroopan hyvinvointi ja turvallisuus ovat tiiviisti kytköksissä
Afrikan kestävään kehitykseen. EU voi merkittävästi vaikuttaa
työpaikkojen luomiseen ja köyhyyden vähentämiseen Afrikan nopeasti
kasvavan työikäisen väestön keskuudessa. Keskeisiä työkaluja ovat mm.
ulkoisten investointien ohjelma, kauppapolitiikka ja kehitysyhteistyö.
Kehitysyhteistyöllä ja –rahoituksella on tärkeä rooli Afrikan tukemisessa. Kestävän kehityksen haasteiden
ratkaisemiseksi tarvitaan YK:n arvion mukaan mittavia yksityisiä investointeja. EU:n ja Suomen tulee käyttää
taloudellisia voimavarojaan siten, että niillä saadaan liikkeelle mahdollisimman suuret yksityiset investoinnit
vastuullisiin ja kestävää kehitystä tukeviin hankkeisiin. Myös lahjamuotoisella kehitysavulla on oma tärkeä roolinsa
esimerkiksi humanitäärisen avun, demokratiakehityksen tukemisen sekä tasa-arvon edistämisen osalta. Osa
lahjamuotoisesta kehitysavusta kannattaa kuitenkin käyttää siten, että sillä mahdollistetaan yksityisiä investointeja
kestävän kehityksen investointeihin, jotka eivät muuten toteutuisi.
Koko maanosan laajuinen vapaakauppa-alue (CFTA) vapauttaisi Afrikan sisäisen kaupan valtavat mahdollisuudet,
vauhdittaisi teollistumista ja loisi miljoonia uusia työpaikkoja. Afrikan maiden talouskumppanuussopimukset
edistävät tätä kehitystä mm. sääntelyn ja tullimenettelyjen keventämisen sekä tavaroiden vapaan liikkumisen kautta.
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa EU:n toimesta tehtävää kehitysyhteistyötä ja kauppaa säätelevä
Cotonoun sopimus päättyy vuonna 2020 pian Suomen EU-puheenjohtajakauden jälkeen.
EK:n viestit:
•

Afrikka tulee nostaa Euroopan keskeiseksi strategiseksi kumppaniksi. EU:n täytyy osaltaan pystyä vastaamaan
Kiinan kasvavaan taloudellisen vaikutusvallan kasvuun Afrikassa, jotta maanosan kestävä kehitys turvataan.

•

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle osuvissa Post-Cotonou -neuvotteluissa on korostettava yksityisen sektorin
roolia työpaikkojen ja taloudellisen kehityksen turvaajana sekä talouksien välistä tulevaisuuden
integraatiokehitystä.

•

EU voi edesauttaa Afrikan maiden taloudellista kehitystä ja työllisyyttä. Edellytyksenä tälle on yritysten toimintaja investointiympäristön parantaminen Afrikassa. EU:n on tuettava Afrikan mantereen laajuisen vapaakauppaalueen syntymistä.

•

Yksityisen sektorin ja investointien roolia on entisestään korostettava EU:n, Suomen ja Afrikan välisessä
kehitysrahoituksessa. EU:n ulkosuhderahoituksen kehitysrahoitusosuutta tulee kanavoida osittain jäsenvaltioiden
kansallisten kehitysrahoitustoimijoiden välityksellä, jotta varmistetaan rahoituksen kohdentuminen oleellisiin
sektoreihin ja köyhimpiin maihin etenkin Afrikassa. Finnfundin toimintaedellytykset tulee turvata riittävän
pääomituksen turvin.

•

Suomella on tarjottavanaan runsaasti osaamista ja teknologiaratkaisuja, joilla voidaan edistää Afrikan kestävää
kehitystä tukevia toimia. Suomalaisen osaamisen kasvavaa roolia Afrikassa tulee tukea ja edistää.
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