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FORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger den stigende betydning af politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske 

forbindelser mellem EU og Afrika på et tidspunkt, hvor begge parter oplever 

gennemgribende forandringer, og anerkender det bidrag, som den fælles Afrika-EU-

strategi har ydet med hensyn til at få opbygget et stærkere partnerskab i løbet af de 

seneste 10 år; understreger behovet for at bygge videre på disse resultater og arbejde 

hen imod udviklingen af ligeværdige, bæredygtige og gensidige fordelagtige 

forbindelser med Afrika i en ånd af fælles ejerskab og ansvar, samtidig med at de 

afrikanske landes uafhængighed og suverænitet respekteres; glæder sig i den forbindelse 

over afrikanske staters aktive deltagelse og dialog med EU i nylige internationale fora, 

såsom forhandlingerne om Parisaftalen på FN's klimakonference 2017 (COP-21); 

2. understreger, at EU som helhed i dag er Afrikas største udenlandske investor, førende 

handelspartner, største kilde til pengeoverførsler, primære partner inden for udvikling 

og humanitær bistand og en central garant for sikkerhed på kontinentet; forventer, at det 

kommende topmøde mellem AU og EU vil give ny dynamik og nye idéer til at tilpasse 

strategien til et miljø i hastig forandring, da det er af afgørende betydning for 

udviklingen i Afrika og EU's strategiske interesser; 

3. understreger behovet for et stærkere og mere politisk partnerskab mellem EU og Afrika, 

der er baseret på fælles værdier og interesser, med henblik på at fremme fred og tackle 

globale spørgsmål såsom klimaændringer, manglende fødevaresikkerhed, adgang til 

vand, nedbrydning af miljøet, ikkebæredygtig udnyttelse af naturressourcer, 

befolkningstilvækst, urbanisering af de store byer, ungdomsarbejdsløshed, straffrihed, 

opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG), terrorisme, radikalisering, 

organiseret kriminalitet og migrationsstrømme, samtidig med at man bygger på vores 

fælles principper som retsstatsprincippet, den sociale markedsøkonomi, god 

regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne og fremmer en regelbaseret 

verdensorden baseret på et stærkt FN; 

4. glæder sig over, at det særlige fokus for det kommende topmøde mellem AU og EU er 

unge mennesker, da den demografiske udvikling på begge kontinenter sætter emnet i 

centrum for forbindelserne mellem Afrika og Den Europæiske Union; påpeger, at 

Afrika syd for Sahara ifølge prognoser skal skabe 18 millioner nye job hvert år frem til 

2035 for at absorbere de unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet, og dermed 

forebygge alvorlige konsekvenser for den sociale stabilitet; understreger behovet for at 

prioritere jobskabelse og økonomisk udvikling på tværs af samfundene mere generelt og 

at tøjle den private sektors rolle på det afrikanske kontinent; 

5. glæder sig over Kommissionens forslag om at iværksætte en afrikansk ungdomsfacilitet, 

der udvider anvendelsesområdet for Erasmus+ samt en EU-facilitet for 

erhvervsuddannelse (VET), der skal hjælpe mållande med at slå bro over kløften 

udfylde hullet mellem arbejdsmarkedets behov og muligheder og kandidaternes 

kvalifikationer og samtidig fremme inklusion af udsatte grupper; 

6. opfordrer til øget støtte til kvalitetsuddannelse på alle niveauer, specielt for piger, 
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gennem forbedrede bilaterale programmer og fortsat støtte til globale initiativer som det 

globale partnerskab for uddannelse; understreger vigtigheden af at investere mere 

markant i skoler, universiteter og forskning, fremme mobilitetspartnerskaber, tackle 

fænomenet hjerneflugt, støtte op om programmer såsom Erasmus+ og harmonisere 

videregående uddannelser gennem grænseoverskridende programmer og anerkendelse 

af kvalifikationer; 

7. minder om, at EU's sikkerhedsinteresser aldrig tidligere har været så snævert forbundne 

med Afrika; opfordrer til stærkere EU-støtte til afrikanske partnere og regionale 

organisationer på området for fred, sikkerhed og konfliktforebyggelse, herunder gennem 

specifikke instrumenter såsom operationer under den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik (FSFP), EU's militær- og politibidrag til FN-missioner, EU-

foranstaltninger til at gennemføre Sikkerhedsrådets resolution 1325 (2000) og 

fredsfaciliteten for Afrika, der stiller den nødvendige bistand og hjælp til rådighed, som 

den globale kamp mod jihadistisk terrorisme kræver, og fremmer fred og sikkerhed for 

de berørte befolkninger; fremhæver tidligere og igangværende FSFP-missioners vigtige 

rolle, f.eks. i bekæmpelsen af pirateri, fremme af kapacitetsopbygning og styrkelse af 

maritim sikkerhed og grænsebistand i Afrika; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden 

Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Rådet til at sikre, at FSFP-missioner i Afrika fortsat 

kan fungere effektivt; 

8. fremhæver vigtigheden af at fremme sikkerhed og stabilitet ved at hjælpe vore partnere 

med at opbygge mere modstandsdygtige stater og samfund, herunder gennem 

kapacitetsopbygning og reformer i sikkerhedssektoren med et særligt fokus på god 

forvaltning i sektoren, parlamentarisk tilsyn og ansvarlighed og styrkelse af aktiviteter 

inden for afvæbning, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter;  

9. opfordrer til fortsat EU-støtte til den stadig mere proaktive tilgang, som Den Afrikanske 

Union (AU) benytter, og til relevante regionale organisationers for så vidt angår en 

fuldstændig operationalisering af den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur (APSA); 

opfordrer til et første EU-bidrag til AU's fredsfond til aktiviteter inden for området af 

"mægling og diplomati"; 

10. påpeger behovet for en bedre integration af sikkerhedsproblemer og udviklingsmål for 

at tackle de specifikke problemer, som de skrøbelige stater har, samt for at fremme mere 

modstandsdygtige stater og samfund, bl.a. gennem kapacitetsopbygning inden for 

fødevaresikkerhed, især for smålandbrugere, tilpasning til klimaændringer, skabelse af 

flere og bedre job, navnlig for unge, styrkelse af kvinders status og støtte til uddannelse; 

11. understreger, at det er af afgørende betydning for at opbygge mere fair, stabile og sikre 

samfund, at udfordringerne med hensyn til regeringsførelse i Afrika tackles med større 

beslutsomhed, og opfordrer til bestræbelser på at bekæmpe fænomenet "state capture", 

som er karakteriseret ved, at dele af de statslige bureaukratier giver sig af med 

oligarkisk kontrol- og udbytningspraksis, hvilket ligger til grund for mange af Afrikas 

socioøkonomiske problemer og politiske konflikter; 

12. understreger, at forfølgelsen af fælles interesser og sikkerhedssamarbejdet skal være 

helt i overensstemmelse med international ret, EU's grundlæggende værdier og 

målsætninger om at støtte demokrati og god regeringsførelse og fremme 

menneskerettighederne og retsstatsprincippet; mener, at disse mål så vidt muligt bør 
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forfølges i synergi med og med overensstemmende tilsagn fra andre relevante 

økonomiske og politiske aktører i Afrika, f.eks. Kina og Indien; 

13. understreger, at respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende 

frihedsrettigheder er et fast element i EU's engagement med tredjelandspartnere; 

opfordrer EU til at øge sin støtte til demokrati, fremme af menneskerettighederne, 

retsstatsprincippet, mediefrihed og ansvarlig, gennemsigtig og proaktiv 

regeringsførelse, som er afgørende elementer for at sikre et stabilt og inklusivt politisk, 

socialt og økonomisk miljø i Afrika; opfordrer EU til at styrke dets støtte til Afrikas 

egne menneskerettighedsinstrumenter som f.eks. Den Afrikanske 

Menneskerettighedskommission og Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol; 

14. opfordrer til en mere strategisk, pragmatisk, sammenhængende og struktureret tilgang 

til den politiske dialog under Cotonou-partnerskabsaftalen med større inddragelse af 

civilsamfundet og en stærkere mellemfolkelig dimension; understreger vigtigheden af 

den politiske dialog i aftalens artikel 8, af medtagelse af væsentlige elementer i aftalen 

om respekt for menneskerettighederne, de demokratiske principper og 

retsstatsprincippet i artikel 9 og af bestemmelsen om "passende foranstaltninger" i 

artikel 96; opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af forhandlingerne om 

perioden efter Cotonouaftalen at anlægge en mere struktureret og strategisk tilgang til 

menneskerettighedsdialoger ved at oprette stående interparlamentariske udvalg med 

udgangspunkt i dem, der indgår i EU's associeringsaftaler, med mandat til at overvåge 

gennemførelsen af bestemmelserne om de væsentlige elementer med henblik på at 

rykke videre fra en tilgang, der tager udgangspunkt i nødsituationer, og engagere sig i 

en mere omfattende og systematisk dialog; 

15. understreger vigtigheden af at fremme dialog, informationsudveksling og samarbejde 

inden for en række områder såsom forvaltning af de offentlige finanser, retfærdige og 

effektive skattesystemer, bekæmpelse af korruption, gennemsigtig og ansvarlig offentlig 

forvaltning, civilsamfundets og borgernes deltagelse i beslutningsprocesserne og 

bæredygtig forvaltning af naturressourcer; 

16. mener, at et effektivt partnerskab mellem EU og Afrika er væsentligt for at løse de 

fælles udfordringer i kampen mod terrorisme, ekstremisme og radikalisering; minder 

om, at handel med ulovlige våben, narkotika og mennesker ofte er en primær 

indtægtskilde for radikale organisationer og terrororganisationer i regionen; fremhæver 

de ødelæggende konsekvenser, som terrorgrupper som Da'esh og Boko Haram har haft 

for lokalbefolkninger og for den økonomiske udvikling på lang sigt; fremhæver derfor 

behovet for at styrke et langsigtet samarbejde på sikkerhedsområdet og for at øge 

investeringen i uddannelses- og rehabiliteringsprogrammer; understreger, at et 

velfungerende demokrati forøger stabiliteten og udgør et effektivt redskab til 

bekæmpelse af terrorisme; 

17. understreger behovet for at finde de grundlæggende årsager til radikalisering, såsom 

social udstødelse, fattigdom og manglende uddannelse, og for at gennemføre målrettede 

sikkerheds- og terrorbekæmpelsesdialoger med afrikanske partnere med henblik på i 

fællesskab at imødegå problemstillinger på græsrodsniveau, som kan føre til 

radikalisering og terrorhandlinger; understreger vigtigheden af at forbedre dialog 

mellem forskellige trossamfund, støtte initiativer til integrering af unge i samfundet, 
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bekæmpe terroristpropaganda under hensyntagen til internettets og de sociale mediers 

rolle i radikaliseringsprocesser, bekæmpe finansieringen af terrorisme og styrke det 

retlige samarbejde; 

18. understreger, at gennemgangen af EU's naboskabspolitik (ENP) åbner muligheder for at 

forbedre samordningen af naboskabspolitikken og politikken over for andre afrikanske 

lande gennem etablering af udvidede samarbejdsrammer; opfordrer derfor til, at der 

etableres sådanne tematiske rammer med henblik på at styrke samarbejde mellem EU, 

partnerskabslandene i det sydlige naboskabsområde og tredjelande i Afrika om 

regionale anliggender såsom sikkerhed, energi og sågar migration; 

19. minder om vigtigheden af, at EU's eksterne politikker, som er i stand til at imødegå de 

egentlige underliggende årsager til migration og til bedre at bekæmpe kriminelle 

organisationer, der er involveret i menneskehandel, gennemføres på effektiv vis; 

opfordrer til en fælles indsats for at gennemføre Valettahandlingsplanen på grundlag af 

et rimeligt og reelt partnerskab med oprindelses- og transittredjelande; minder om 

betydningen af en afbalanceret og holistisk tilgang i den nye partnerskabsramme og 

understreger i den forbindelse betydningen af demokratisk kontrol fra Parlamentets 

side; understreger, at den nye ramme for partnerskaber med tredjelande ikke må være 

den eneste søjle i EU's indsats på migrationsområdet og bør strække sig videre end til et 

snævert fokus på grænseforvaltning til f.eks. at omfatte mere retfærdige 

handelsforbindelser, bekæmpelse af klimaændringer og ulovlige finansielle overførsler 

fra Afrika, etableringen af sikre og lovlige migrationskanaler og indførelsen af 

initiativer til at gøre pengeoverførsler lettere og billigere; 

20. minder om, at de underliggende årsager til migration omfatter konflikter, svag 

regeringsførelse, regeringsmæssig ustabilitet, krænkelse af menneskerettighederne, 

korruption, manglende retsstatsforhold, straffrihed, ulighed, arbejdsløshed eller 

underbeskæftigelse, manglen på levebrød og ressourcer samt klimaændringer; 

21. mener, at Afrika og Europa har en fælles interesse og et fælles ansvar, når det drejer sig 

om migration, og at krisen kræver globale løsninger baseret på solidaritet, 

ansvarsdeling, respekt for migranternes rettigheder, princippet om non-refoulement og 

efterlevelse af landenes forpligtelser til en ordentlig håndtering af migrationsstrømme 

på hele deres territorium, til at lade deres statsborgere vende tilbage og give dem deres 

fulde forfatningsmæssige rettigheder, hvis de ikke er i stand til at opnå lovlig 

opholdstilladelse i udlandet; 

22. understreger, at et stærkt samarbejde mellem afrikanske lande og EU, og især mellem 

landene på begge sider af Middelhavet, er afgørende for bekæmpelsen af 

menneskehandel og smugling af migranter; støtter i den forbindelse indførelsen af 

omfattende politiske og retlige rammer baseret på FN's konvention om 

grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens protokoller; 

23. bemærker, at medlemsstaternes bidrag til Nødtrustfonden for Afrika fortsat er lavt; 

forventer, at planen for europæiske eksterne investeringer (EIP) lever op til sine 

forpligtelser til at mobilisere investeringer i Afrika, støtte inklusiv og bæredygtig vækst 

og stimulere jobskabelse og dermed bidrager til at løse de grundlæggende årsager til 

migration; 
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24. bemærker med stor bekymring manglen på en central statsmagt på dele af det afrikanske 

kontinent, især når det handler om grænseforvaltning, og minder om de negative 

konsekvenser, som dette har for bekæmpelsen af terrorisme og narkotikahandel; 

fremhæver derfor behovet for et øget samarbejde inden for grænseforvaltning og 

migrationspolitik; 

25. anerkender betydningen af, det betragtelige potentiale i og forandringskraften i regional, 

tværregional og kontinental integration for vækst og udvikling i Afrika samt behovet for 

at undgå at skabe nye barrierer for handel, mobilitet og samarbejde på 

sikkerhedsområdet; mener, at en Afrikansk Union, der omfatter hele det afrikanske 

kontinent, er et meget positivt skridt i retning af panafrikansk integration, og glæder sig 

over, at topmødet mellem Afrika og EU omdøbes til AU-EU-topmødet;  

26. bemærker behovet for, at EU støtter styrkelsen af den interne handel i Afrika og 

bæredygtige investeringer, om muligt i lokal valuta, samt den tværregionale, 

kontinentale og globale dimension af projekter og programmer på forskellige områder, 

der omfatter alt lige fra bæredygtigt landbrug og miljø til videregående uddannelse, 

IKT, forskning og fysiske infrastrukturnetværk; 

27. mener, at regionale integrationsprojekter som dem i Syd-, Vest- eller Østafrika skal 

støttes på en måde, der supplerer og styrker de panafrikanske integrationsprocesser 

inden for rammerne af Den Afrikanske Union; anfører, at EU også bør forfølge 

strategiske bilaterale forbindelser, som er baseret på respekt for menneskerettighederne 

og retsprincippet, med centrale afrikanske stater som ledere og katalysatorer for de 

respektive integrationsprojekter; understreger derudover behovet for at puste nyt liv i 

Middelhavsunionen som et redskab til fremme af fælles sikkerhed og velstand i 

Nordafrika; 

28. erkender vigtigheden af interparlamentariske forbindelser og tilskynder de afrikanske 

partnere til at fortsætte med at gøre interparlamentarisk samarbejde på bilateralt, 

regionalt og internationalt plan til en politisk prioritet; understreger den konstruktive 

rolle, som de interparlamentariske delegationer og regionale forsamlinger spiller i at 

fremme partnerskabet mellem Afrika og EU, fremme fælles interesser og en reel dialog 

mellem ligestillede, og foreslår et tættere samarbejde med de afrikanske parlamenter 

med henblik på at styrke dem i deres vigtige demokratiske rolle; 

29. minder om den vigtige rolle, som ansvarlig investering og samhandel, en ansvarlig 

privat sektor, der opfylder internationale sundheds- og sikkerhedsstandarder samt 

arbejdsmæssige og miljømæssige standarder, og et gunstigt erhvervsklima spiller med 

hensyn til at skabe langsigtet økonomisk udvikling; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremme samarbejdet med internationale partnere om at 

forebygge, undersøge og standse manglende overholdelse af disse standarder eller 

tilfælde, hvor europæiske virksomheder forårsager eller bidrager til krænkelser af 

menneskerettighederne og krænker rettighederne for udsatte grupper, som mindretal, 

oprindelige folk, kvinder og børn; opfordrer EU- og AU-medlemsstaterne til at deltage 

aktivt og arbejde hen imod et frugtbart resultat af forhandlingerne om udkastet til FN's 

traktat om transnationale selskaber og menneskerettigheder i FN's 

Menneskerettighedsråd; 

30. opfordrer til øget EU-støtte til Afrika inden for gældsreduktion og gældsbæredygtighed 
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og understreger behovet for international lovgivning og skabelsen af 

gældsrevisionskommissioner i tilfælde af "forargelig" gæld; opfordrer medlemsstaterne 

til at effektivt at implementere FN's vejledende principper for statsgæld og 

menneskerettigheder og De Forenede Nationers Konference for Handel og Udviklings 

(UNCTAD's) principper om fremme af staters ansvarlige långivning og lånoptagelse 

ved at gøre dem juridisk bindende; 

31. understreger merværdien af transportinfrastrukturer med hensyn til at sætte skub i 

økonomien og samhandelen mellem EU og Afrika; understreger den strategiske 

betydning af havne og lufthavne; 

32. erkender, at Afrika lider under en massiv energimangel, eftersom 645 millioner 

mennesker ikke har adgang til elektricitet til en overkommelig pris; er af den opfattelse, 

at bæredygtige løsninger, som er baseret på vedvarende energikilder og mininetsystemer 

og systemer, som ikke er tilsluttet elektricitetsnettet, bør prioriteres, og opfordrer EU til 

at bistå dets afrikanske partnere med at overvinde de finansielle, tekniske og politiske 

udfordringer i denne proces; erkender behovet for forbedringer af forvaltningen i 

energisektoren og for at fremme offentlige og private investeringer, hvad enten de er 

interne eller grænseoverskridende, i vedvarende energi på alle niveauer, og mener, at 

den nye EIP kan udgøre en enestående mulighed i denne henseende; opfordrer til fortsat 

EU-støtte til initiativet for vedvarende energi i Afrika (AREI) og glæder sig over 

Kommissionens forslag om at lancere et nyt partnerskab for forskning og innovation 

mellem EU og Afrika om klimaændringer og bæredygtig energi; 

33. understreger betydningen af udviklingsprojekter i mindre målestok, der har direkte 

indflydelse på folks liv; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fortsætte med at 

støtte dem; 

34. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag om 

ledsageforanstaltninger til forordningen om konfliktmineraler (2017/821(COD))1 i 

overensstemmelse med den relevante fælles meddelelse (JOINT (2014) 0008); 

35. anerkender betydningen af effektive socialsikringsystemer for menneskers sikkerhed, 

konfliktforebyggelse og for at afbøde virkningen af langvarige konflikter og 

tvangsfordrivelse; påpeger de uforholdsmæssigt store konsekvenser af voldelig konflikt 

og tvangsfordrivelse for kvinder og børn; 

36. fremhæver kvindernes grundlæggende rolle i udvikling og mener, at kvinders deltagelse 

i regeringsførelse er en forudsætning for socioøkonomiske fremskridt, social 

sammenhængskraft og retfærdig demokratisk styring; opfordrer til, at der træffes 

positive foranstaltninger for at sikre fremskridt i retning af kvinders lige deltagelse i 

samfundet, herunder i beslutningstagende stillinger på alle niveauer; opfordrer samtidig 

de afrikanske lande til at tilskynde og støtte en større deltagelse af kvinder på 

arbejdsmarkedet og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre 

kønsdiskrimination på arbejdspladsen; 

37. opfordrer indtrængende Kommissionen til at være særlig opmærksom på kvinders og 

                                                 
1 EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1. 
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pigers seksuelle og reproduktive rettigheder i dens eksterne udviklingsprogrammer; 

38. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fortsat at rejse spørgsmålet om LGBTI-personer i 

dens dialog om menneskerettigheder og politik med afrikanske lande og til at yde støtte 

til LGBTI-rettighedsforkæmpere gennem de relevante instrumenter; 

39. gentager sin støtte til tilsagnet fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) og EU om 

fuldt samarbejde om forebyggelse af alvorlige forbrydelser, der hører under domstolens 

jurisdiktion; opfordrer EU til at forblive åbent over for konstruktive drøftelser, hvor der 

inden for rammerne af Romstatutten rejses spørgsmål, der giver anledning til 

bekymring, og til at blive ved med at støtte afrikanske lande i overgangen fra konflikt til 

fred i deres kamp mod straffrihed og med at sikre ansvarliggørelse for internationale 

forbrydelser; 

40. understreger, at det kommende AU-EU-topmøde vil give mulighed for at understrege 

EU's prioriteter vedrørende forbindelserne mellem EU og Afrika i perioden efter 

Cotonouprocessen; 

41. mener, at Afrika, Caribien og Stillehavet er meget forskellige regioner med specifikke 

interesser og udfordringer, som det ikke er nemt at rumme inden for den overordnede 

Cotonoustruktur; mener derfor, at det fremtidige samarbejde med Afrika bør baseres på 

eksisterende regionale og subregionale organisationer, navnlig AU.  
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