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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje rostoucí význam politických, bezpečnostních a hospodářských vztahů mezi 

EU a Afrikou v době, kdy na obou stranách dochází k podstatným změnám, a uznává 

přínos společné strategie EU-Afrika k budování silnějšího partnerství během uplynulých 

10 let; zdůrazňuje, že je třeba na tyto dosažené úspěchy navázat a usilovat o rozvoj 

rovnocenného, udržitelného a vzájemně prospěšného vztahu s Afrikou v duchu společné 

odpovědnosti a závazků a zároveň uznávat nezávislost a svrchovanost afrických států; 

projevuje v této souvislosti africkým státům uznání za to, že se spolu s EU aktivně 

zapojily do nedávných mezinárodních fór, jako byla jednání o Pařížské dohodě na 

konferenci OSN o změně klimatu v roce 2015 (COP21); 

2. zdůrazňuje, že EU jako celek je dnes v Africe hlavním zahraničním investorem, 

obchodním partnerem, zdrojem remitencí a partnerem v oblasti rozvojové a humanitární 

pomoci a klíčovým zajišťovatelem bezpečnosti na kontinentu; očekává, že nadcházející 

summit AU-EU poskytne nové podněty a nové myšlenky pro to, jak přizpůsobit 

strategii rychle se měnícímu prostředí, jelikož vývoj v Africe má pro EU a její 

strategické zájmy zásadní význam; 

3. zdůrazňuje, že partnerství mezi EU a Afrikou je třeba posílit a prohloubit jeho politický 

rozměr na základě sdílených hodnot a zájmů, s cílem podpořit mír a řešit globální 

otázky, jako je změna klimatu, nedostatek potravin, přístup k vodě, znečištění životního 

prostředí, neudržitelná těžba přírodních zdrojů, růst počtu obyvatelstva, urbanizace 

velkých měst, nezaměstnanost mladých lidí, beztrestnost, dosažení cílů udržitelného 

rozvoje OSN, terorismus, radikalizace, organizovaná trestná činnost a migrační toky, 

a rozvíjet zároveň společné zásady právního státu, sociálně tržního hospodářství, dobré 

správy věcí veřejných a dodržování lidských práv a prosazovat mezinárodní řád 

založený na pravidlech, který se opírá o silnou OSN; 

4. vítá skutečnost, že nadcházející summit AU-EU se zaměřuje na mládež, neboť 

demografická dynamika obou kontinentů staví toto téma do centra vztahů mezi Afrikou 

a EU; poukazuje na to, že podle odhadů bude muset být v subsaharské Africe až do roku 

2035 každoročně vytvořeno 18 milionů nových pracovních míst pro osoby nově 

vstupující na trh práce, aby se zabránilo vážným důsledkům pro sociální stabilitu; 

zdůrazňuje, že v africké společnosti je třeba obecněji upřednostnit tvorbu pracovních 

míst a hospodářský rozvoj a využít potenciál soukromého sektoru na africkém 

kontinentu; 

5. vítá návrh Komise zavést nástroj pro mládež Afriky, čímž se rozšíří rozsah programu 

Erasmus+ a nástroje EU na podporu odborného vzdělávání a přípravy s cílem pomoci 

cílovým zemím vyplnit mezeru mezi potřebami a příležitostmi na trhu práce 

a kvalifikacemi absolventů a současně se podpoří začleňování zranitelných skupin; 

6. požaduje větší podporu kvalitního vzdělávání na všech úrovních, zejména pro dívky, 

a to pomocí zlepšených dvoustranných programů a trvalé podpory globálních iniciativ, 

jako je Globální partnerství pro vzdělávání; zdůrazňuje, že je důležité mnohem více 
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investovat do škol, univerzit a výzkumu, propagovat partnerství v oblasti mobility, 

bojovat proti odlivu mozků, podporovat programy, jako je Erasmus+, a harmonizovat 

vysokoškolské vzdělávání pomocí přeshraničních programů a uznávání kvalifikací; 

7. připomíná, že nikdy předtím nebyly bezpečnostní zájmy EU tak provázány s Afrikou; 

žádá EU, aby africkým partnerům a regionálním organizacím poskytovala v oblasti 

míru a bezpečnosti a předcházení konfliktům silnější podporu, mimo jiné pomocí 

zvláštních nástrojů, jako jsou operace společné bezpečnostní a obranné politiky 

(SBOP), zapojení Evropy vojenskými a policejními prostředky do misí OSN, opatření 

EU s cílem provést rezoluci RB OSN č. 1325 a africký mírový projekt, poskytováním 

nezbytné pomoci a podpory v celosvětovém boji proti džihádistickému terorismu 

a podporováním míru a bezpečnosti pro postižené obyvatelstvo; zdůrazňuje důležitou 

úlohu dřívějších a současných misí SBOP v Africe, například v boji proti pirátství, při 

podpoře budování kapacit, posilování námořní bezpečnosti a pomoci na hranicích; 

vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Radu, aby zajistily, aby mise 

SBOP v Africe mohly nadále účinně fungovat; 

8. zdůrazňuje význam posilování bezpečnosti a stability napomáháním naším partnerům 

při budování odolnějších států a společností, mimo jiné budováním kapacit a reformami 

bezpečnostního sektoru – se zvláštním důrazem na dobrou správu tohoto sektoru –, 

parlamentním dohledem a odpovědností a podporou činností v oblasti odzbrojení, 

demobilizace a opětovného začlenění bývalých bojovníků; 

9. požaduje, aby EU nadále podporovala stále aktivnější přístup Africké unie (AU) 

a příslušných regionálních organizací k zajištění plné akceschopnosti africké struktury 

pro mír a bezpečnost; požaduje počáteční příspěvek EU do mírového fondu Africké 

unie na činnosti v rámci okruhu „mediace a diplomacie“; 

10. poukazuje na nutnost lepšího propojení bezpečnostních otázek a rozvojových cílů 

v zájmu řešení konkrétních problémů nestabilních států a podpory vytváření odolnějších 

států a společností, mimo jiné budováním kapacit pro zabezpečení dodávek potravin, 

zejména prostřednictvím drobného zemědělství, přizpůsobením se změně klimatu, 

vytvářením většího počtu kvalitnějších pracovních míst, zejména pro mladé lidi, 

posílením postavení žen a podporou vzdělávání; 

11. zdůrazňuje, že problémy v oblasti správy věcí veřejných v Africe je třeba 

bezpodmínečně řešit s větším odhodláním, aby mohly být budovány spravedlivější, 

stabilnější a bezpečnější společnosti, a požaduje, aby byla přijata opatření proti jevu 

takového zmocňování se státu, jehož charakteristickými znaky jsou oligarchické řízení 

a obohacování se ze státních peněz částí státní správy, což je hlavní příčinou mnoha 

sociálně-ekonomických problémů a politických konfliktů Afriky; 

12. zdůrazňuje, že sledování společných zájmů a spolupráce v oblasti bezpečnosti musí být 

plně v souladu s mezinárodním právem, se základními hodnotami EU a s cíli podpory 

demokracie, řádné správy věcí veřejných a prosazování lidských práv a právního státu; 

je přesvědčen, že tyto cíle by měly být v co nejvyšší možné míře sledovány 

v součinnosti s dalšími důležitými hospodářskými a politickými aktéry v Africe, jako je 

Čína a Indie; 

13. zdůrazňuje, že dodržování lidských práv a základních svobod představuje neměnný 
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prvek závazku EU vůči partnerům z třetích zemí; požaduje, aby EU posílila podporu, 

kterou poskytuje demokracii, prosazování lidských práv, právnímu státu, svobodě médií 

a zodpovědné, transparentní a pružné správě věcí veřejných, jelikož jde o klíčové prvky 

potřebné na zajištění stabilní a inkluzivní politické, společenské a hospodářské situace 

v Africe; požaduje, aby EU intenzivněji podporovala vlastní nástroje Afriky v oblasti 

lidských práv, jako je Africká komise pro lidská práva a práva národů a Africký soud 

pro lidská práva a práva národů; 

14. požaduje strategičtější, pragmatičtější, komplexnější a strukturovanější přístup 

k politickému dialogu v rámci dohody o partnerství z Cotonou se širší účastí občanské 

společnosti a silnějším mezilidským rozměrem; zdůrazňuje význam politického dialogu 

podle článku 8 dohody, začlenění dodržování lidských práv, demokratických zásad 

a právního státu coby podstatných prvků dohody podle článku 9 a „doložky o vhodných 

opatřeních“ podle článku 96; vyzývá Komisi, aby v rámci jednání týkajících se situace 

po dohodě z Cotonou přijala strukturovanější a strategičtější přístup k dialogům 

o lidských právech tím, že ustaví stálé meziparlamentní výbory podle příkladu těch, 

které jsou obsaženy v dohodách EU o přidružení, jež budou pověřeny sledováním toho, 

jak jsou prováděny podstatné doložky s cílem přejít od nynějšího nouzového přístupu ke 

komplexnějšímu a systematičtějšímu dialogu; 

15. zdůrazňuje, že je důležité podpořit dialog, výměnu informací a spolupráci v řadě oblastí, 

jako je správa veřejných financí, spravedlivé a účinné daňové systémy, boj proti 

korupci, transparentní a odpovědná veřejná správa, účast občanské společnosti a občanů 

na procesech rozhodování a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji; 

16. považuje účinné partnerství mezi EU a Afrikou za zásadní pro řešení společných výzev 

v boji proti terorismu, extremismu a radikalizaci; připomíná, že hlavním zdrojem příjmu 

radikálních a teroristických organizací v tomto regionu je často obchod s nelegálními 

zbraněmi, drogami a lidmi; zdůrazňuje ničivý dopad teroristických skupin jako Dá´iš 

a Boko Haram na místní obyvatelstvo a dlouhodobý hospodářský rozvoj; zdůrazňuje 

proto, že je zapotřebí zesílená dlouhodobá spolupráce v oblasti bezpečnosti a vyšší 

investice do programů vzdělávání a rehabilitace; zdůrazňuje, že dobře fungující 

demokracie posiluje stabilitu a je vlivným nástrojem proti terorismu; 

17. zdůrazňuje, že je třeba čelit příčinám radikalizace, jako je sociální vyloučení, chudoba 

a nedostatek vzdělání, a vést s africkými partnery cílené dialogy o bezpečnosti a boji 

proti terorismu s cílem společně řešit základní otázky, které mohou vést k radikalizaci 

a teroristickým činům; zdůrazňuje, že je důležité zlepšit mezináboženský dialog, 

podpořit iniciativy zaměřené na integraci mladých lidí do společnosti, bojovat proti 

teroristické propagandě se zohledněním úlohy internetu a sociálních médií při 

radikalizaci, potírat financování terorismu a posílit soudní spolupráci; 

18. zdůrazňuje, že přezkum evropské politiky sousedství (EPS) nabízí příležitosti ke 

zlepšení koordinace politiky sousedství s politikou určenou pro jiné africké státy 

pomocí vytvoření rozšířených rámců spolupráce; požaduje proto zavedení takových 

tematických rámců s cílem zintenzívnit spolupráci mezi EU, partnerskými státy jižního 

sousedství a třetími státy Afriky v regionálních otázkách, jako je bezpečnost, energie 

a také migrace; 

19. připomíná význam účinného provádění vnějších politik EU, které dokáží řešit hlavní 
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příčiny migrace a lépe bojovat proti zločinným organizacím zapojeným do obchodování 

s lidmi; požaduje zvýšené společné úsilí zaměřené na provádění Vallettského akčního 

plánu založeného na spravedlivém a skutečném partnerství s třetími zeměmi původu 

a tranzitu; připomíná význam vyváženého a holistického přístupu v novém rámci 

partnerství a v této souvislosti podtrhuje význam demokratické kontroly ze strany 

Parlamentu; zdůrazňuje, že nový rámec partnerství se třetími zeměmi se nesmí stát 

jediným pilířem opatření EU v oblasti migrace a měl by přesahovat rámec úzkého 

zaměření na správu hranic, zahrnovat například spravedlivější obchodní vztahy, boj 

proti změně klimatu a nelegálním finančním převodům z Afriky, vytvoření bezpečných 

a legálních kanálů pro migraci a zavedení iniciativ umožňujících snadnější a méně 

nákladné převody remitencí; 

20. připomíná, že základními příčinami migrace jsou konflikty, slabá správa, nestabilita 

vlády, porušování lidských práv, korupce, neexistence právního státu, beztrestnost, 

nerovnost, nezaměstnanost nebo podzaměstnanost, nedostatek obživy a zdrojů a změna 

klimatu; 

21. domnívá se, že Afrika a Evropa mají společný zájem a odpovědnost, pokud jde 

o migraci, a že krize vyžaduje globální řešení založená na solidaritě, sdílení 

odpovědnosti, dodržování práv migrantů, zásadě nenavracení a také na plnění 

povinností států řádně řídit migrační toky na celém svém území, přijímat zpět své 

občany a poskytnout jim plná ústavní práva, pokud se jim nepodaří získat v zahraničí 

právní postavení rezidenta; 

22. zdůrazňuje, že úzká spolupráce mezi africkými zeměmi a EU a zejména mezi zeměmi 

na obou stranách Středozemního moře je klíčem v boji proti obchodování s lidmi 

a převaděčství migrantů; podporuje v tomto ohledu provedení komplexních politických 

a právních rámců založených na Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodní 

organizované trestné činnosti a jejích protokolech; 

23. konstatuje, že příspěvky členských států do nouzového svěřenského fondu pro Afriku 

zůstávají nízké; očekává splnění závazků uvedených v evropském plánu vnějších 

investic týkajících se mobilizace investic v Africe, podpory udržitelného růstu 

podporujícího začlenění a stimulace tvorby pracovních míst, čímž se přispěje k řešení 

základních příčin migrace; 

24. bere s velkým znepokojením na vědomí chybějící ústřední státní orgány v některých 

částech afrického kontinentu, zejména pokud jde o ochranu hranic, a připomíná 

negativní dopady, které tento stav má na boj proti terorismu a obchod s drogami; 

zdůrazňuje proto potřebu intenzivnější spolupráce v oblasti ochrany hranic a migrační 

politiky; 

25. uznává důležitost, významný potenciál a transformační sílu regionální, nadregionální 

a kontinentální integrace pro růst a rozvoj v Africe a potřebu zabránit vytváření nových 

překážek obchodu, mobility a spolupráce v oblasti bezpečnosti; považuje AU, která 

zahrnuje celý africký kontinent, za velmi pozitivní krok směrem k panafrické integraci 

a vítá přejmenování „summitu Afrika-EU“ na „summit AU-EU“;  

26. konstatuje, že je třeba, aby EU podporovala posilování obchodu mezi africkými státy 

a udržitelné investice, pokud možno v místní měně, a meziregionální, kontinentální 
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a globální dimenzi projektů a programů v oblastech sahajících od udržitelného 

zemědělství a životního prostředí po vysokoškolské vzdělávání, IKT, výzkum a sítě 

fyzické infrastruktury; 

27. zastává názor, že projekty regionální integrace, například v jižní, západní nebo 

východní Africe, musí být podpořeny způsobem, který doplní a posílí procesy 

panafrické integrace v rámci AU; prohlašuje, že by EU měla rovněž rozvíjet strategické 

dvoustranné vztahy založené na dodržování lidských práv a právního státu s klíčovými 

africkými státy, které mají v příslušných integračních projektech vedoucí úlohu 

a umožňují jejich provádění; zdůrazňuje dále, že je třeba oživit Unii pro Středomoří 

jako nástroj usilování o společnou bezpečnost a blahobyt v severní Africe; 

28. uznává význam meziparlamentních vztahů a vybízí africké partnery, aby nadále 

považovali meziparlamentní spolupráci na dvoustranné, regionální a mezinárodní 

úrovni za politickou prioritu; zdůrazňuje konstruktivní úlohu meziparlamentních 

delegací a regionálních shromáždění při rozvíjení partnerství mezi Afrikou a EU 

a podporování společných zájmů a skutečného dialogu mezi rovnoprávnými partnery 

a navrhuje užší spolupráci s africkými parlamenty za účelem posílení jejich klíčové 

demokratické úlohy; 

29. připomíná důležitou úlohu odpovědného investování a obchodu, odpovědného 

soukromého sektoru, který plní mezinárodní normy v oblasti zdraví, bezpečnosti, práce 

a životního prostředí, a příznivého podnikatelského prostředí při napomáhání 

dlouhodobému hospodářskému rozvoji; vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly spolupráci s mezinárodními partnery s cílem předcházet nedodržování 

těchto norem a takové nedodržování vyšetřit a zastavit, stejně jako případy, kdy 

evropské společnosti způsobují nebo přispívají k porušování lidských práv a porušují 

práva zranitelných skupin, jako jsou menšiny, původní obyvatelstvo, ženy a děti; 

vyzývá EU a členské státy AU, aby se aktivně zapojily do jednání o návrhu Smlouvy 

o nadnárodních korporacích a lidských právech v Radě OSN pro lidská práva a aby 

usilovaly o dosažení produktivních výsledků těchto jednání; 

30. požaduje zvýšenou podporu EU pro Afriku v oblasti snižování dluhu a udržitelnosti 

dluhu a zdůrazňuje potřebu mezinárodních právních předpisů a vytvoření komisí pro 

audit dluhů v případech „hanebného“ dluhu (odious debt); žádá členské státy, aby 

účinně provedly hlavní zásady OSN týkající se zahraničního dluhu a lidských práv 

a zásady Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) o podpoře odpovědného 

poskytování a přijímání úvěrů tím, že je učiní právně závaznými; 

31. zdůrazňuje přidanou hodnotu dopravních infrastruktur, pokud jde o podporu 

hospodářství a obchodu mezi EU a Afrikou; zdůrazňuje strategický význam přístavů 

a letišť; 

32. uznává, že Afrika trpí obrovským nedostatkem energie, neboť 645 milionů osob nemá 

přístup k cenově dostupné elektřině; zastává názor, že v první řadě je nutné se zaměřit 

na udržitelná řešení využívající energii z obnovitelných zdrojů a malé elektrické sítě 

a systémy mimo rozvodnou síť, a vyzývá EU, aby pomohla svým africkým partnerům 

překonávat finanční, technické a politické výzvy spojené s tímto procesem; uznává, že 

je třeba zlepšit správu v odvětví energetiky a podpořit vnitřní či přeshraniční veřejné 

a soukromé investice do energie z obnovitelných zdrojů na všech úrovních, a je 
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přesvědčen, že nový plán vnějších investic by mohl v této souvislosti představovat 

vynikající příležitost; požaduje, aby EU dále podporovala Africkou iniciativu v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů (AREI), a vítá návrh Komise zahájit nové partnerství 

EU a Afriky v oblasti výzkumu a inovací týkající se změny klimatu a udržitelné 

energie; 

33. zdůrazňuje význam drobných rozvojových projektů, které mají přímý dopad na životy 

lidí; naléhavě vyzývá Komisi, aby je nadále podporovala; 

34. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh doprovodných opatření k nařízení 

o nerostných surovinách pocházejících z oblastí postižených konfliktem (nařízení (EU) 

2017/821)1 v souladu s příslušným společným sdělením (JOIN(2014)0008); 

35. uznává důležitost účinných systémů sociální ochrany pro bezpečnost osob, předcházení 

konfliktům a zmírňování dopadu vleklých konfliktů a nuceného vysídlení; poukazuje na 

nepřiměřený dopad násilného konfliktu a nuceného vysídlení na ženy a děti; 

36. zdůrazňuje zásadní úlohu žen v oblasti rozvoje a domnívá se, že účast žen na správě 

představuje základní podmínku sociálně-ekonomického pokroku, sociální soudržnosti 

a spravedlivé demokratické správy; požaduje přijetí pozitivních opatření, která zajistí 

dosažení pokroku v oblasti rovné účasti žen ve společnosti, včetně rozhodovacích pozic 

na všech úrovních; současně vyzývá africké země, aby vybízely k větší účasti žen na 

trhu práce a podpořily ji a aby přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem zabránit 

diskriminaci na základě pohlaví na pracovišti; 

37. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve svých vnějších rozvojových programech věnovala 

zvláštní pozornost právům žen a dívek na sexuální a reprodukční zdraví; 

38. vyzývá ESVČ, aby ve svém dialogu o lidských právech a politickém dialogu 

s africkými zeměmi nadále upozorňovala na problematiku osob LGBTI a aby pomocí 

vhodných nástrojů poskytovala podporu obhájcům práv osob LGBTI; 

39. připomíná svou podporu závazku Mezinárodního trestního soudu a EU plně 

spolupracovat na předcházení závažným trestným činům spadajícím do jurisdikce 

tohoto soudu; žádá EU, aby zůstala otevřena konstruktivní diskusi v případech, kdy jsou 

v rámci Římského statutu vzneseny obavy, a aby nadále podporovala africké země, 

které přecházejí obdobím transformace po skončení konfliktu, v boji proti beztrestnosti 

a vyvozování odpovědnosti za mezinárodní trestnou činnost; 

40. zdůrazňuje, že nadcházející summit AU-EU bude příležitostí zdůraznit priority EU 

týkající se vztahů mezi EU a Afrikou v období po skončení platnosti dohody z Cotonou; 

41. domnívá se, že Afrika, Karibik a Tichomoří jsou velmi odlišné regiony se specifickými 

zájmy a problémy, které nelze snadno sloučit pod zastřešující strukturu dohody 

z Cotonou; domnívá se proto, že by budoucí spolupráce s Afrikou měla být založena na 

stávajících regionálních a subregionálních organizacích, zejména na Africké unii. 

                                                 
1 Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1. 
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