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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar:  

1. Sublinha a importância crescente das relações políticas, económicas e no domínio da 

segurança entre a UE e África, num momento em que ambas vivem mudanças 

profundas, e reconhece o contributo da Estratégia Conjunta África-UE para a 

construção de uma parceria mais forte ao longo dos últimos dez anos; salienta a 

necessidade de consolidar estes progressos e de procurar desenvolver uma relação 

equitativa, sustentável e mutuamente benéfica com África, num espírito de partilha da 

apropriação e das responsabilidades, respeitando simultaneamente a independência e a 

soberania dos países africanos; saúda, neste contexto, a participação ativa e o empenho 

dos Estados africanos com a UE nos mais recentes eventos em instâncias internacionais, 

tais como as negociações relativas ao Acordo de Paris na Conferência das Nações 

Unidas sobre as Alterações Climáticas de 2015 (COP 21); 

2. Salienta que, atualmente, a UE representa, no seu conjunto, o principal investidor 

estrangeiro em África, o seu principal parceiro comercial, a sua principal fonte de 

remessas e o seu primeiro parceiro no domínio do desenvolvimento e da ajuda 

humanitária, assim como um dos principais garantes de segurança; espera que a 

próxima Cimeira UA-UE dê um novo ímpeto e crie novas ideias, a fim de adaptar esta 

estratégia a um contexto em rápida mutação, atendendo ao papel central do 

desenvolvimento em África para a UE e os seus interesses estratégicos; 

3. Sublinha a necessidade de uma parceria mais forte e de cariz mais político entre a UE e 

África, baseada em valores e interesses comuns, a fim de fomentar a paz, fazer face a 

problemas mundiais como as alterações climáticas, a insegurança alimentar, o acesso à 

água, a degradação do ambiente, a exploração insustentável dos recursos naturais, o 

crescimento demográfico, a urbanização das grandes cidades, o desemprego dos jovens, 

a impunidade, a consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações 

Unidas (ODS), o terrorismo, a radicalização, a criminalidade organizada e os fluxos 

migratórios, baseando-se, simultaneamente, nos princípios comuns do Estado de 

Direito, da economia social de mercado, da boa governação e do respeito pelos direitos 

humanos, promovendo uma ordem mundial assente em regras, com base em Nações 

Unidas robustas; 

4. Saúda o facto de a próxima Cimeira UA-UE se centrar nos jovens, uma vez que a 

evolução demográfica dos dois continentes coloca esta temática no cerne das relações 

entre África e a UE; salienta que, de acordo com as previsões, a África Subsariana terá 

de criar todos os anos 18 milhões de novos postos de trabalho, até 2035, de modo a 

integrar todos os recém-chegados ao mercado de trabalho, evitando assim graves 

consequências para a estabilidade das sociedades; frisa a necessidade de dar prioridade, 

em termos mais gerais, à criação de emprego e ao desenvolvimento económico em 

todas as sociedades, bem como de potenciar o papel do setor privado no continente 

africano; 

5. Acolhe favoravelmente a proposta da Comissão destinada a lançar um mecanismo a 

favor da juventude africana, alargando o âmbito do programa Erasmus+ e do 
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mecanismo dedicado ao ensino e formação profissionais (EFP), para ajudar os países a 

colmatar o fosso entre as necessidades e oportunidades do mercado de trabalho e as 

qualificações dos titulares de diplomas, promovendo simultaneamente a inclusão dos 

grupos vulneráveis; 

6. Solicita um apoio reforçado a um ensino de qualidade a todos os níveis, especialmente 

para as raparigas, mediante programas bilaterais melhorados, assim como um apoio 

contínuo a iniciativas globais, como a Parceria Global para a Educação; destaca a 

importância de investir mais nas escolas, nas universidades e na investigação, promover 

parcerias de mobilidade, combater o fenómeno da fuga de cérebros, apoiar programas 

como o Erasmus+ e harmonizar o ensino superior através de programas transfronteiriços 

e do reconhecimento de qualificações; 

7. Lembra que os interesses da UE em matéria de segurança estão agora mais ligados a 

África do que nunca; apela a um maior apoio da UE aos parceiros africanos e às 

organizações regionais no domínio da paz, da segurança e da prevenção de conflitos, 

nomeadamente através de instrumentos específicos como as operações da Política 

Comum de Segurança e Defesa (PCSD), os contributos das forças militares e policiais 

europeias para as missões das Nações Unidas, as medidas da UE para aplicar a 

Resolução do Conselho de Segurança 1325 das Nações Unidas e o Mecanismo de 

Apoio à Paz em África, proporcionando a assistência e ajuda necessárias à luta mundial 

contra o terrorismo jiadista e promovendo a paz e a segurança das populações afetadas; 

sublinha o importante papel, designadamente no combate à pirataria, na promoção da 

criação de capacidades ou no fortalecimento da segurança marítima e da assistência nas 

fronteiras, desempenhado pelas missões da PCSD passadas e em curso em África, 

exorta o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) e o Conselho a assegurarem a 

manutenção da eficácia operacional nas missões da PCSD em África; 

8. Realça a importância de fomentar a segurança e a estabilidade, ajudando os nossos 

parceiros a desenvolver Estados e sociedades mais resilientes, designadamente através 

do reforço das capacidades e de reformas no setor da segurança, com particular ênfase 

na boa governação neste setor, do controlo e da responsabilização parlamentar e 

fomentando atividades no domínio do desarmamento, da desmobilização e da 

reintegração de antigos combatentes; 

9. Apela a um apoio permanente da UE à abordagem cada vez mais proativa da União 

Africana (UA) e das organizações regionais pertinentes, com vista à plena 

operacionalização da Arquitetura de Paz e Segurança Africana (APSA); apela a que a 

UE dê um contributo inicial ao Fundo para a Paz da UA em prol das atividades 

abrangidas pela vertente «mediação e diplomacia»; 

10. Realça a necessidade de integrar melhor as preocupações em termos de segurança e os 

objetivos de desenvolvimento, para abordar os problemas específicos dos Estados 

vulneráveis e fomentar Estados e sociedades mais resilientes, nomeadamente através do 

reforço das capacidades no domínio da segurança alimentar, por exemplo da agricultura 

de pequena escala, da adaptação às alterações climáticas, da criação de mais e melhores 

empregos, especialmente para os jovens, da capacitação das mulheres e do apoio à 

educação; 

11. Destaca que a resolução mais determinada dos desafios de governação em África é da 
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máxima importância para a construção de sociedades mais justas, mais estáveis e mais 

seguras, e apela a que sejam envidados esforços para combater o fenómeno da 

apropriação do Estado, que se caracteriza por um controlo oligárquico e por práticas 

extrativas por segmentos das administrações do Estado, que está na origem de muitos 

problemas socioeconómicos e de conflitos políticos em África,  

12. Frisa que a prossecução dos interesses comuns e a cooperação em matéria de segurança 

devem ser totalmente coerentes com o Direito Internacional, os valores fundamentais da 

UE e o objetivo de apoiar a democracia e a boa governação, assim como de promover 

os direitos humanos e o Estado de Direito; considera, ademais, que importa concretizar 

estes objetivos, tanto quanto possível, em sinergia com outros intervenientes externos 

nos domínios económico e político em África, incluindo a China e a Índia; 

13. Salienta que o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais é um 

pilar imutável do envolvimento da UE com países terceiros parceiros; insta a UE a 

reforçar o seu apoio à democracia, à promoção dos direitos humanos, ao Estado de 

Direito, à liberdade dos meios de comunicação social e a uma governação responsável, 

transparente e reativa, que são elementos vitais para assegurar um ambiente político, 

social e económico estável e inclusivo em África; insta a UE a reforçar o seu apoio aos 

mecanismos africanos de defesa dos direitos humanos, designadamente a Comissão 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e o Tribunal Africano dos Direitos 

Humanos e dos Povos; 

14. Apela a uma abordagem mais estratégica, pragmática, global e estruturada do diálogo 

político no âmbito do Acordo de Parceria de Cotonu, com uma maior participação da 

sociedade civil e um reforço da dimensão interpessoal; Destaca a importância do 

diálogo político previsto no artigo 8.º do acordo de Cotonu, bem como da inclusão dos 

elementos essenciais do acordo no tocante ao respeito pelos direitos humanos, pelos 

princípios democráticos e pelo Estado de Direito, nos termos do artigo 9.º, e da 

«cláusula de medidas apropriadas» prevista no artigo 96.º; insta a Comissão, no âmbito 

das negociações do Acordo pós-Cotonu, a adotar uma abordagem mais estruturada e 

estratégica relativamente aos diálogos em matéria de direitos humanos, através da 

criação de comissões interparlamentares permanentes, a exemplo das incluídas nos 

acordos de associação da UE, com mandato para fiscalizar a aplicação das cláusulas dos 

elementos essenciais, com vista a passar de uma abordagem de emergência para o 

estabelecimento de um diálogo mais abrangente e sistemático; 

15. Destaca a importância de fomentar o diálogo, o intercâmbio de informações e a 

cooperação numa série de domínios, tais como a gestão das finanças públicas e a justiça 

e eficiência dos regimes fiscais, a luta contra a corrupção, o estabelecimento de uma 

administração pública transparente e responsável, a participação da sociedade civil e 

dos cidadãos nos processos de tomada de decisão e a gestão sustentável dos recursos 

naturais; 

16. Considera que uma parceria África-UE eficaz é essencial para superar os desafios 

comuns da luta contra o terrorismo, o extremismo e a radicalização; recorda que o 

comércio ilícito de armas, drogas e pessoas constitui geralmente uma das principais 

fontes de receitas das organizações radicais e terroristas nesta região do globo; salienta 

o impacto devastador dos grupos terroristas como o Estado Islâmico e o Boko Haram 
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sobre as populações locais e o desenvolvimento económico a longo prazo; frisa, por 

conseguinte, a necessidade de impulsionar uma cooperação a longo prazo no domínio 

da segurança de reforçar o investimento nos programas de educação e requalificação; 

salienta que o bom funcionamento da democracia reforça a estabilidade e constitui uma 

ferramenta poderosa contra o terrorismo; 

17. Salienta a necessidade de combater as causas profundas da radicalização, como a 

exclusão social, a pobreza e a falta de educação, assim como de instaurar diálogos 

focalizados na segurança e na luta antiterrorista com os parceiros africanos para abordar 

conjuntamente questões fundamentais que podem levar à radicalização e a atos 

terroristas; realça a importância de melhorar o diálogo interconfessional, apoiar as 

iniciativas tendentes a integrar os jovens na sociedade, combater a propaganda terrorista 

– tendo em conta o papel da Internet e das redes sociais nos processos de radicalização 

–, travar o financiamento do terrorismo e reforçar a cooperação judiciária; 

18. Salienta que a revisão da política europeia de vizinhança (PEV) proporciona 

oportunidades para melhorar a coordenação entre a política de vizinhança e a política 

destinada aos restantes Estados africanos, com o estabelecimento de quadros de 

cooperação alargados; apela, por conseguinte, à instauração destes quadros temáticos, 

com vista a impulsionar a cooperação entre a UE, os países parceiros da vizinhança 

meridional da UE e os países terceiros de África no tocante aos desafios regionais, 

como a segurança, a energia ou, até, as questões migratórias; 

19. Recorda a importância da aplicação eficaz das políticas externas da UE suscetíveis de 

fazer face às verdadeiras causas da migração e de combater melhor as organizações 

criminosas envolvidas no tráfico de seres humanos; solicita um aumento dos esforços 

conjuntos para aplicar o Plano de Ação de Valeta, baseado numa parceria justa e 

genuína com os países terceiros de origem e de trânsito; recorda a importância de uma 

abordagem equilibrada e holística no novo quadro de parceria e sublinha, neste 

contexto, a importância de um controlo democrático por parte do Parlamento; salienta 

que o novo quadro de parceria com países terceiros não deve tornar-se o único pilar da 

ação da UE no domínio da migração e que deve ir além de uma abordagem restrita 

centrada na gestão das fronteiras, a fim de incluir, por exemplo, relações comerciais 

mais justas, a luta contra as alterações climáticas e ilegal de transferências financeiras 

provenientes de África, a criação de canais seguros e legais de migração, e a adoção de 

iniciativas para tornar a transferência de remessas mais fáceis e menos onerosas; 

20. Recorda que as causas profundas da migração incluem os conflitos, a má governação, a 

instabilidade governamental, as violações de direitos humanos, a corrupção, a 

inexistência do Estado de Direito, a impunidade, as desigualdades, o desemprego ou 

subemprego, a falta de meios de subsistência e de recursos, assim como as alterações 

climáticas; 

21. Considera que África e Europa têm interesses e responsabilidades comuns no que toca à 

migração e que a crise requer soluções a nível mundial baseadas na solidariedade, na 

partilha de responsabilidade, no respeito pelos direitos dos migrantes, no princípio de 

não repulsão e no cumprimento das obrigações dos Estados para gerir eficazmente os 

fluxos migratórios em todo o seu território, acolher os respetivos cidadãos aquando do 

seu regresso e conferir aos mesmos os seus plenos direitos constitucionais, caso não 
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sejam capazes de obter o estatuto legal de residentes no estrangeiro; 

22. Realça que uma cooperação sólida entre os países africanos e a UE, mais 

particularmente entre os países dos dois lados do Mediterrâneo, é essencial para 

combater o tráfico de seres humanos e a introdução clandestina de migrantes; 

manifesta-se favorável, neste contexto, à aplicação de uma política e de quadros 

jurídicos abrangentes, alicerçados na Convenção das Nações Unidas contra a 

Criminalidade Organizada Transnacional e respetivos protocolos; 

23. Regista que as contribuições dos Estados-Membros para o Fundo Fiduciário de 

Emergência para África continuam baixas; espera que o Plano de Investimento Externo 

Europeu honre os seus compromissos no sentido de canalizar investimentos em África, 

apoiar o crescimento inclusivo e sustentável e estimular a criação de emprego, 

contribuindo assim para enfrentar as causas profundas da migração. 

24. Regista, com grande preocupação, a falta de presença das autoridades centrais dos 

Estados em certas regiões do continente africano, nomeadamente no que se refere à 

gestão das fronteiras, e lembra as repercussões negativas que estas insuficiências têm no 

combate ao terrorismo e ao tráfico de droga; frisa, portanto, a necessidade de uma 

cooperação mais intensa no domínio da gestão das fronteiras e da política de migração; 

25. Reconhece a importância, o significativo potencial e o poder transformador da 

integração regional, transregional e continental em prol do crescimento e do 

desenvolvimento em África, assim como a necessidade de evitar a construção de novas 

barreiras ao comércio, à mobilidade e à cooperação em matéria de segurança; considera 

que a iniciativa tendente a que a UA englobe todo o continente africano constitui uma 

medida muito positiva rumo a uma integração pan-africana e acolhe favoravelmente a 

mudança de designação da «Cimeira África-UE» para «Cimeira UA-UE»;  

26. Observa a necessidade de a UE apoiar o reforço do comércio e do investimento 

sustentável intra-africanos, sempre que possível em moeda local, e o reforço da 

dimensão transregional, continental e mundial dos projetos e programas em domínios 

que vão desde a agricultura sustentável e o ambiente ao ensino superior, às TIC, à 

investigação e às redes de infraestruturas físicas; 

27. Considera que os projetos de integração regional, designadamente os projetos na África 

Austral, Ocidental ou Oriental, devem ser apoiados de uma forma que complemente e 

reforce os processos de integração pan-africana no âmbito da UA; afirma que a UE deve 

igualmente procurar estabelecer laços estratégicos bilaterais, com base no respeito pelos 

direitos humanos e pelo Estado de Direito, com os Estados africanos que desempenham 

um papel central enquanto líderes e impulsionadores dos respetivos projetos de 

integração; frisa, além disso, a necessidade de relançar a União para o Mediterrâneo 

enquanto meio de obtenção de um quadro partilhado de segurança e prosperidade no 

norte de África; 

28. Reconhece a importância das relações interparlamentares e convida os parceiros 

africanos a manter a cooperação interparlamentar aos níveis bilateral, regional e 

internacional como uma prioridade política; destaca o papel construtivo das delegações 

interparlamentares e das assembleias regionais na evolução da Parceria África-UE e na 

promoção dos interesses comuns e de um verdadeiro diálogo entre iguais, e propõe uma 
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colaboração mais estreita com os parlamentos africanos para reforçar o seu papel 

democrático fundamental; 

29. Relembra o importante papel do investimento e do comércio responsáveis, de um setor 

privado responsável que respeite as normas internacionais em matéria de saúde, 

segurança, trabalho e ambiente, assim como de um ambiente empresarial favorável ao 

desenvolvimento económico no longo prazo; insta a Comissão e os Estados-Membros a 

fomentarem a cooperação com os parceiros internacionais, a fim de prevenir, investigar 

e fazer cessar o incumprimento das normas ou as situações em que as empresas 

europeias causem ou contribuam para violações de direitos humanos e não respeitem os 

direitos dos grupos vulneráveis, como as minorias, as populações indígenas, as 

mulheres e as crianças; insta a UE e os Estados membros da UA a participarem 

ativamente nas negociações e a lutarem por resultados positivos no que respeita ao 

projeto de tratado sobre empresas transnacionais e direitos humanos no Conselho dos 

Direitos do Homem da ONU; 

30. Apela a um apoio reforçado da UE a África nos domínios da redução da dívida e da 

sustentabilidade da dívida e frisa a necessidade de adotar legislação internacional e de 

instituir comissões de auditoria da dívida para as situações de dívida odiosa; exorta os 

Estados-Membros a garantirem a aplicação efetiva dos Princípios Orientadores das 

Nações Unidas sobre Dívida Externa e Direitos Humanos, bem como dos princípios da 

CNUCED relativos à promoção da responsabilidade na concessão e contração de 

empréstimos, tornando-os juridicamente vinculativos; 

31. Realça o valor acrescentado gerado pelas infraestruturas de transporte em termos de 

impulsão da economia e de trocas comerciais entre a UE e África; destaca a importância 

estratégica dos portos e dos aeroportos; 

32. Reconhece que África padece de um enorme défice no aprovisionamento de energia, 

uma vez que 645 milhões de pessoas não têm acesso a eletricidade a preços 

comportáveis; considera que as soluções sustentáveis baseadas em energias renováveis 

e em mini-redes e os sistemas não ligados à rede devem ser considerados prioritários e 

insta a UE a prestar assistência aos seus parceiros africanos para ultrapassar os desafios 

financeiros, técnicos e políticos deste processo; reconhece a necessidade de melhorar a 

governação no setor da energia e de estimular o investimento público e privado, quer a 

nível interno, quer transfronteiras, na energia renovável a todos os níveis e considera 

que as novas PIE podem representar uma oportunidade única a este respeito; apela a um 

apoio permanente da UE à iniciativa africana para as energias renováveis (AREI) e 

saúda a proposta da Comissão no sentido de lançar uma nova parceria UE-África para a 

investigação e a inovação em matéria de alterações climáticas e energia sustentável; 

33. Destaca a importância dos projetos de desenvolvimento de pequena escala, que se 

repercutem de forma direta na vida das pessoas; exorta a Comissão a manter o apoio 

prestado a tais projetos; 

34. Insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa sobre as medidas de 

acompanhamento do regulamento sobre os «minerais de conflito» (Regulamento (UE) 

2017/821)1, em conformidade com a Comunicação Conjunta relevante 

                                                 
1 JO L 130 de 19.5.2017, p. 1. 
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(JOIN(2014)0008); 

35. Reconhece a importância de regimes de proteção social eficazes para a segurança 

humana, a prevenção de conflitos e a atenuação do impacto causado por conflitos 

prolongados e pela deslocação forçada de populações; frisa o impacto desproporcionado 

dos conflitos violentos e da deslocação forçada de populações sobre as mulheres e as 

crianças; 

36. Salienta o papel fundamental das mulheres no desenvolvimento e considera que a 

participação das mulheres na governação constitui um pré-requisito para o progresso 

socioeconómico, a coesão social e a governação democrática equitativa; apela à adoção 

de medidas positivas com vista a progredir na questão da participação equitativa das 

mulheres na sociedade, nomeadamente a ocupação de lugares de decisão a todos os 

níveis; exorta, paralelamente, os países africanos a incentivarem e apoiarem uma maior 

participação feminina no mercado de trabalho e a tomarem todas as medidas necessárias 

para evitar a discriminação com base no género no local de trabalho; 

37. Insta a Comissão a conferir, nos seus programas externos de desenvolvimento, uma 

atenção especial aos direitos das mulheres e raparigas em matéria de saúde sexual e 

reprodutiva; 

38. Insta o SEAE a continuar a levantar a questão das pessoas LGBTI no seu diálogo 

político e em matéria de direitos humanos com os países africanos e a prestar apoio aos 

defensores dos direitos das pessoas LGBTI, através dos instrumentos adequados; 

39. Reitera o seu apoio ao compromisso da UE e do Tribunal Penal Internacional (TPI) no 

que respeita à plena cooperação, tendo em vista a prevenção da criminalidade grave 

abrangida pela jurisdição do Tribunal; insta a UE a manter a sua abertura para um 

debate construtivo nos casos em que sejam suscitadas preocupações no quadro do 

Estatuto de Roma e a preservar o seu apoio aos países africanos que estejam a sair de 

conflitos na luta contra a impunidade e a garantir a responsabilização por crimes 

internacionais; 

40. Salienta que a próxima Cimeira UA-UE constituirá uma oportunidade para frisar as 

prioridades da UE relativamente às relações UE-África no contexto do processo pós-

Cotonu; 

41. Considera que as regiões de África, das Caraíbas e do Pacífico são muito diferentes, 

representando interesses e desafios específicos que dificilmente podem ser abrangidos 

pelo quadro geral de Cotonu; considera, por isso, que a futura cooperação com África 

deve assentar nas organizações regionais e sub-regionais existentes, nomeadamente a 

União Africana. 
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ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo 

Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans 

ECR Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl 

Vistisen 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

PPE Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, 

Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David 

McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, 

Dubravka Šuica 

S&D Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, 

Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris 
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EFDD James Carver 

GUE/NGL Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu 

NI Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke 
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ECR Marek Jurek, Mirosław Piotrowski 

ENF Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser 

GUE/NGL Sofia Sakorafa 
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