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Neuvosto (yleiset asiat ja ulkosuhteet) ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten 

edustajat antoivat neuvoston istunnossa 19.11.2007 tämän ilmoituksen liitteenä olevat päätelmät.
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NEUVOSTON JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN 

HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTELMÄT

Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan suhteiden kehittämisestä

1. Neuvosto on tyytyväinen komission tiedonantoon Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan 

suhteiden kehittämisestä, jossa annetaan Cotonoun sopimuksen puitteissa suuntaviivat 

unionin ja Kap Verden tasavallan suhteiden lujittamiseksi ja syventämiseksi. Tiedonannossa 

todetaan, että osapuolten välillä vallitsevat erityiset ja vahvat historialliset suhteet, jotka 

perustuvat tiiviisiin ihmistenvälisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin ja yhteisiin yhteiskunnallis-

poliittisiin arvoihin. Tiedonannossa tarkoitetulla "erityiskumppanuudella" pyritään 

tehostamaan osapuolten vuoropuhelua ja poliittista lähentymistä, mikä antaa mahdollisuuden 

monipuolistaa perinteistä rahoittajan ja edunsaajan suhdetta yhteisten etujen puitteissa.

2. Neuvosto on tyytyväinen Euroopan unionin ja Kap Verden suhteiden syventämiseen 

Cotonoun sopimuksen puitteissa siten, että toteutetaan osapuolten välisen 

erityiskumppanuuden kehittämistä koskeva toimintasuunnitelma. Suunnitelman painopisteitä 

ovat poliittinen yhteistyö, yhteistyö hyvän hallinnon, turvallisuuden ja vakauden alalla, 

yhteistyö ihmiskaupan ja laittoman huumausainekaupan torjunnassa mukaan lukien, 

kestävään kehitykseen pyrkivä yhteistyö ja köyhyyden torjunta, kaupan vapauttaminen ja 

alueellinen yhdentyminen sekä yhteistyö koulutuksen, tietotekniikan, tutkimuksen, tieteen ja 

kulttuurin alalla, ja siten osaamisyhteiskunnan edistäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään 

ympäristönäkökohtiin. Tämän alan yhteistyötä EU:n ja erityisesti sen syrjäisimpien alueiden 

kanssa on tarkoitus edistää olemassa olevissa puitteissa.
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3. Neuvosto korostaa, että toimintasuunnitelma on avoin Kap Verden ja kaikkien EU:n 

jäsenvaltioiden valtioista riippumattomille toimijoille ja että erityistä huomiota kiinnitetään 

kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin sekä ulkomailla asuvien Kap Verden 

kansalaisten merkitykseen erityiskumppanuuden lujittamisessa sekä köyhyyden 

lieventämisessä ja kehityksessä. Unioni harkitsee toimintasuunnitelmaa tukevaa yhteistyötä 

erilaisten välineiden pohjalta niille sovittujen säädöskehysten ja jakoprosessien mukaisesti.

Yhteistyö Pohjois-Atlantilla sijaitsevien Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden kanssa on 

pysyvä aihealue kaikilla toimintasuunnitelman osa-alueilla.

4. Neuvosto palauttaa mieleen demokratiaa, hyvää hallintoa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja 

oikeusvaltiota koskevat yhteiset arvot ja periaatteet, jotka luovat perustan Euroopan unionin ja 

Kap Verden tasavallan suhteiden kehittämiseksi edelleen.

5. Neuvosto on tyytyväinen Kap Verden hallituksen halukkuuteen edistää kollektiivista 

turvallisuutta tekemällä tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa sellaisilla aloilla kuten 

laittoman kaupan valvonta (mm. huumausaineet, laiton maahanmuutto ja aseet) ja terrorismin 

torjunta. Nämä alat ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä Kap Verdelle että Euroopan unionille.

6. Neuvosto toteaa, että Kap Verden hallitus ja kansa pyrkivät sisämarkkinasäännösten 

mukaisesti edistämään tiiviimpiä yhteyksiä Euroopan unioniin ja sen jäsenvaltioihin, 

erityisesti Pohjois-Atlantilla sijaitseviin Euroopan unionin syrjäisimpiin alueisiin kuten 

Kanariansaariin, Azoreihin ja Madeiraan, joiden kanssa Kap Verdellä on ollut jo kauan 

historiallisia, kulttuurisia, kielellisiä ja taloudellisia yhteyksiä, jotka näkyvät nykyäänkin 

niiden suhteissa ja yhteistyössä.
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7. Neuvosto korostaa Kap Verden hallituksen olevan sitoutunut Euroopan unionin hyväksymänä 

ja tukemana jatkamaan uudistuksia, joiden tarkoituksena on edelleen parantaa maan hallintoa 

koskevia vaatimuksia ja sen toimintaa sekä jatkaa meneillään olevia köyhyyden vähentämistä 

koskevia ohjelmia.

8. Neuvosto onnittelee Kap Verdeä siitä, ettei se enää kuulu vähiten kehittyneiden maiden 

ryhmään 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen ja myöntää, että maalla on edessään haasteita 

jatkuvan kestävän talouskasvun varmistamiseksi.

9. Neuvosto korostaa, että on tärkeää edistää Kap Verden poliittista, taloudellista ja kaupallista 

yhdentymistä Länsi-Afrikan muuhun alueeseen, mitä erityiskumppanuuden perustamisessa 

edistyminen ei saa millään tavoin vahingoittaa tai viivästyttää, ja kehottaa Kap Verdeä 

toimimaan rakentavasti Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisössä (ECOWAS) ja 

hyödyntämään omia kokemuksiaan rauhanomaisesta kehityksestä.

10. Neuvosto toteaa Kap Verden hallituksen olevan sitoutunut edistämään vaiheittaista 

lähentymistä Euroopan unionin sääntöihin ja standardeihin pyrittäessä asteittain tiivistämään 

suhteita Euroopan unioniin.

11. Neuvosto korostaa, että Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan erityiskumppanuuden 

kehittämistä koskevaa prosessia on tärkeää seurata asianmukaisesti ja on tyytyväinen 

ehdotukseen, jonka mukaan Euroopan unionin troikka toteuttaa määräaikaisseurantaa 

poliittisella ja teknisellä tasolla.

________________________


