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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel Afrikában az infrastrukturális szükségletek értékét évi 75 milliárd euróra 

becsülik, a fogyasztói piac értéke a várakozások szerint 2020-ra eléri az 1 000 milliárd 

dollárt, a folyamatosan bővülő közvetlen külföldi befektetések értéke becslések szerint 

2020-ra előreláthatóan eléri a 144 milliárd dollárt és a lakosság jelenleg 1 milliárd fő; 

B. mivel Európa és Afrika gazdasági biztonsága és jóléte összekapcsolódik, és mivel e két 

kontinensnek együtt kell szembenéznie a közös kihívásokkal és lehetőségekkel; 

C. mivel olyan környezetet kell kialakítani, amely kedvez a beruházásoknak és ahol az 

egészségügy és az oktatás javítása prioritást kap; 

D. mivel Szubszaharai-Afrikában a mélyszegénységben élők aránya az 1990-es 56%-ról 

2012-re 43 %-ra csökkent; 

E. mivel az afrikai országok gazdasági fejlettsége és gazdasági növekedése terén nagy 

eltérések mutatkoznak, mivel az Egyesült Nemzetek szerint a 47 legkevésbé fejlett 

országból 33 afrikai; mivel Afrikában több mint 218 millió ember mélyszegénységben 

él; 

F. mivel az afrikai exportot továbbra is nagyrészt nyersanyagok és feldolgozatlan 

termékek alkotják, és mivel a kereskedelmi kedvezmények megadása a szóban forgó 

export jelentős részének felvételét eredményezte; mivel a legtöbb afrikai termék piachoz 

való szabad hozzáférése növeli az afrikai országok kapacitásait és fokozza 

versenyképességüket és a globális piacokon való részvételüket, amennyiben ezt többek 

között olyan politikák kísérik, amelyek a tartósan fenntartható iparosítást és a vidéki 

termelékenységet célozzák, mint a fejlődés kulcsfontosságú irányait; 

G. mivel az uniós piacra történő kedvezményezett bejutás attól függően tette lehetővé a 

kedvezményezett afrikai országok exportteljesítményének növelését, hogy mennyire 

képesek ténylegesen kihasználni ezeket a kedvezményeket; 

H. mivel a jó kormányzás és az átláthatóság csökkenti a kereskedelem költségeit és 

fellendíti a kereskedelmet, a beruházásokat és a gazdasági fejlődést; mivel a tisztességes 

és felelősségteljes kereskedelem és beruházások kulcsfontosságú szerepet játszanak a 

fejlődésben és elősegíthetik több mint 18 millió, új, fenntartható munkahely létrejöttét, 

amelyre Afrikában szükség van a növekvő munkaerő foglalkoztatásához, ami az EU 

javát is szolgálja; 

I. mivel az EU–Afrika stratégia középpontjában a nyersanyagokkal és a természeti 

erőforrásokkal való fenntartható és felelősségteljes gazdálkodásnak kell állnia, és 

elsőbbséget kell élveznie az Európai Unió és az Afrikai Unió közötti együttműködés 

keretében, különösen az úgynevezett erőforrás-átok jelenségének kezelése és 

felszámolása érdekében; mivel e kérdés tekintetében az európaiaknak és az afrikaiaknak 

egységesen és határozottan ki kell állniuk az intézményekben és az olyan, megfelelő 
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nemzetközi fórumokon, mint a G20-ak, az ENSZ-közgyűlés vagy a WTO; 

J. mivel a villamos energiához való univerzális hozzáférés jelentős fejlesztési kérdés 

Afrika számára; 

K. mivel az eddig hozott intézkedésekkel nem sikerült Afrikát maradéktalanul integrálni a 

világkereskedelembe, illetve ezek nem eredményezték a szegénység felszámolását és az 

egyenlőtlenségek csökkentését sem az afrikai országokban, és mivel a legtöbb afrikai 

ország még mindig rendkívül sokat profitálhatna a világkereskedelemben való teljesebb 

részvételből és annak lehetséges előnyeiből; 

L. mivel a 2015-ös „A mindenki számára előnyös kereskedelem” elnevezésű stratégia 

megállapítja az EU kötelező erejű és érvényesíthető kereskedelemre és fenntartható 

fejlődésre vonatkozó elkötelezettségét; 

1. felhívja az Európai Uniót, hogy támogassa a fenntartható és inkluzív fejlődést 

Afrikában, valamint hogy összpontosítson az olyan projektek támogatására, amelyek 

valódi és pozitív hatást gyakorolnak a tisztességes, nők és férfiak által betölthető 

munkahelyek megteremtésére, a szegénység elleni küzdelemre, a humán fejlődés 

támogatására, a környezet védelmére, pozitív hatást fejtve ki a fenntartható gazdasági 

növekedésre, az áruk és szolgáltatások érték- és szabályalapú, előnyös kereskedelmére, 

az iparosításra és a kapacitásépítésre, a magas színvonalú és kiszámítható üzleti 

környezetre, az igazságos adózást erősítő államháztartási gazdálkodásra, a természeti 

(különösen a bányászati és energetikai) erőforrásokkal való gazdálkodás 

átláthatóságára, továbbá a korrupció és a kontinenst elhagyó jogellenes tőkeáramlások 

elleni küzdelemre, valamint az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség, a jó 

kormányzás és a jogállamiság előmozdítására, elősegítve a stabilitás és a biztonság 

megteremtését; különösen hangsúlyozza azokat az uniós kezdeményezéseket, amelyek a 

fejlődő gazdaságok munkahelyeinek 90 %-át létrehozó magánszektor mozgósítására 

összpontosítanak; 

2. kéri, hogy az EU erősítse meg fejlesztésközpontú kereskedelempolitikáját és növelje  a 

kereskedelemösztönző támogatásra, technikai segítségnyújtásra és kapacitásépítési 

kezdeményezésekre irányuló pénzügyi kötelezettségvállalását, amelyek alapvető 

fontosságúak ahhoz, hogy az afrikai országok, különösen a legkevésbé fejlett országok, 

maradéktalanul kihasználhassák az uniós kereskedelmi kedvezmények előnyeit; kéri 

továbbá, hogy a Bizottság és tagállamok hangolják össze programjaik végrehajtását a 

kereskedelemösztönző támogatás hatékonyságának maximalizálása érdekében; e 

tekintetben üdvözli a WTO kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló 

megállapodásának 2017. februári hatálybalépését, aminek következtében várhatóan 

egyszerűbbé válnak a vámeljárások, és ezáltal csökkennek a kereskedelmi költségek; 

3. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy kereskedelemösztönző támogatási 

programjaikat jobban koordinálják, és erősítsék tovább szinergiáikat az Afrika számára 

kialakított beruházási politikákkal; 

4. úgy véli, hogy az érintett országok  parlamentjei által széles körben támogatott 

gazdasági partnerségi megállapodásokban (GPM), amennyiben helyesen hajtják azokat 

végre és megfelelő strukturális intézkedéseket rendelnek melléjük, megvan a lehetőség 

arra, hogy a regionális fejlődést és a kontinens világgazdaságba való beilleszkedését 
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elősegítő fontos eszközök legyenek; 

5. hangsúlyozza, hogy az EU és Afrika közötti kapcsolatokat az egyenlő partnerek közötti 

tisztességes és kiegyensúlyozott keret szerint kell kidolgozni, és az emberi jogok 

előmozdítását és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítását célul kitűző 

érdekek kölcsönös tiszteletére és elismerésére kell alapozni; 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa az afrikai országok globális és regionális 

kereskedelmi integrációját kritikus infrastruktúrák kiépítése, az energiához és a 

pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és üzleti képzés révén; 

7. felszólítja a Bizottságot, hogy segítse az afrikai országokat a fejlődésben és a 

világgazdaságba való beilleszkedésben, többek közt globális és regionális értékláncok 

révén, hogy a különböző országok köztes és a végtermékek révén hozzá tudjanak járulni 

a termeléshez; ebben az összefüggésben felhívja az EU-t, hogy támogassa jobban 

Afrikának egy kontinentális szabadkereskedelmi övezet létrehozására irányuló 

ambícióit, amely kedvez a helyi jövedelmi egyenlőtlenségek csökkenésének, valamint 

hogy nyújtson segítséget a gazdasági diverzifikáció és technológiatranszferek 

tekintetében, és járuljon hozzá Afrika nemzetközi kereskedelemben való részvételének 

növeléséhez is, valamint hogy e cél megvalósítása érdekében folytassa az 

együttműködést az érintett országokkal; elismeri, hogy bár az uniós politikák szerepe 

kulcsfontosságú az afrikai országok e cél eléréséhez való hozzásegítésében, az említett 

országok politikai elkötelezettsége természetesen nélkülözhetetlen;  

8. kitart amellett, hogy az Unió Afrikával kapcsolatos kereskedelmi politikáinak 

meghatározásakor és végrehajtásakor minden esetben vegye figyelembe az afrikai 

országok és régiók fejlettség szintjén tapasztalható különbségeit és ezen országok 

különböző elvárásait, és ennek megfelelően fogadjon el olyan célzott és egyedi 

kereskedelmi kedvezményeket és intézkedéseket, amelyek fokozzák a termelő- és 

feldolgozó-kapacitásokat, a regionális integrációt, valamint hogy a helyi élelmiszerek 

helyi piacokra való eljutásának előmozdításával ösztönözze a kisüzemi és fenntartható 

mezőgazdaságot; hangsúlyozza továbbá, hogy az EU és az afrikai országok vagy 

regionális csoportosulások közötti kereskedelmi megállapodásoknak vagy egyoldalú 

kereskedelmi megállapodásoknak megfelelő mértékben aszimmetrikus liberalizálási 

ütemterveket, a fiatal iparágak védelmét, a fejlesztést támogató származási szabályokat 

és hatékony védzáradékokat kell biztosítaniuk;  

9. úgy véli, hogy a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló WTO-megállapodás 

hatékony végrehajtása és a vámügyi eljárások egyszerűsítése és átláthatósága elő fogja 

segíteni az Európa és Afrika közötti kereskedelem fellendülését, ami különösen a kkv-k 

és az innováció javát szolgálja majd; 

10. felszólítja az Európai Uniót, hogy kereskedelmi és beruházási politikái révén 

összpontosítson a magánszektor növekedésére, támogassa az innovációt, a 

versenyképességet és a vállalkozói szellemet úgy Európában, mint Afrikában, továbbá a 

fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás elveinek megfelelően intézze ügyeit 

Afrikával; 

11. úgy véli, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségek alapvető szerepet játszanak a 

gazdasági fejlődésben, amennyiben dinamikusabbá teszik a magánszektort és felerősítik 
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az intézmények és a gazdasági szereplők közötti szinergiákat, és ezért ezeket e 

stratégiában támogatni kell; 

12. kéri, hogy az Afrikában végrehajtott európai fejlesztési és beruházási projekteket a 

felelősségvállalás elve irányítsa, hogy a kedvezményezett országok maguk irányíthassák 

saját fejlesztési modelljüket; 

13. elvárja, hogy az Európai Unió a jövőben az Afrikával folytatott párbeszéd keretében 

stratégiai együttműködési terveket dolgozzon ki;  

14. felszólítja az EBB-t és a Bizottságot, hogy különösen az európai külső beruházási terv 

révén ruházzon be nagy munkahely-teremtési potenciállal rendelkező projektekbe és a 

tiszta energia, az infrastruktúra, az egészségügy és az orvosi kutatás prioritást élvező 

területeibe; 

15. hangsúlyozza, hogy a beruházási projekteket a gazdasági hatékonyságtól és a várható 

gazdasági eredményektől kell függővé tenni, erőfeszítést téve a kereskedelem 

fellendítésére az afrikai piacon és harmadik országokkal és régiókkal, valamint az 

afrikai országok iparágai feldolgozói kapacitásának fellendítésére; 

16. emlékeztet arra, hogy az uniós beruházási politikának – különösen, ha közpénzeket 

használnak fel hozzá – hozzá kell járulnia a fenntartható fejlesztési célok 

megvalósulásához; emlékeztet arra, hogy fokozni kell a fejlesztésfinanszírozási 

intézetek és a köz- és magánszféra közötti partnerségek átláthatóságát és 

elszámoltathatóságát, hogy hatékonyan nyomon lehessen követni és ellenőrizni lehessen 

a pénzmozgásokat, az adósság fenntarthatóságát, valamint a projektek fenntartható 

fejlődés tekintetében fennálló hozzáadott értékét; 

17. úgy véli, hogy a digitális fejlődés Afrikában növekedési lehetőségekhez vezethet – 

például az e-kereskedelem vagy a telefonos kifizetések révén –, továbbá hogy az EU és 

Afrika fejlesztési politikáinak elő kell segíteniük a villamos energiához és az internethez 

való hozzáférés javítását Afrikában; 

18. felszólít a kereskedelmi szerződések átláthatóságának biztosítására és valamennyi 

érdekelt félnek, így az érintett országok civil társadalmainak a jövőbeli tárgyalásokban 

és a jelenleg tárgyalt megállapodások végrehajtásában hivatalos konzultációk révén 

való, teljes körű részvételére; 

19. felszólít a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elveinek az EU és Afrika 

közötti kereskedelmi kapcsolatokba történő hiánytalan beépítésére, ami maga után 

vonja a kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló végrehajtható záradékok 

beillesztését az afrikai országokkal kötött valamennyi uniós kereskedelmi 

megállapodásba, összhangban azzal a kötelezettséggel, amelyet a Bizottság „A 

mindenki számára előnyös kereskedelem” stratégiában vállalt; 

20. üdvözli az EU-nak a vállalati társadalmi felelősségvállalás előmozdítására irányuló, az 

utóbbi években tett erőfeszítéseit; felhívja az EU-t, hogy továbbra is tegyen lépéseket 

annak biztosítása érdekében, hogy a vállalatok teljes mértékben elszámoltathatók 

legyenek az emberi jogi visszaélésekért és környezeti bűnözésért; e tekintetben osztja 

azt a nézetet, hogy az ENSZ üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó alapelveit 
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bele kell foglalni az EU és az afrikai országok közötti valamennyi jövőbeli 

megállapodásba, továbbá kéri mindkét felet, hogy az alapelveket foglalják bele a 

megállapodások valamennyi felülvizsgálatába; emellett felszólítja az EU-t, hogy 

hatékonyan mozdítsa elő a kellő gondosságra vonatkozó kötelezettségeket a globális 

ellátási láncok fenntarthatóságának biztosítása érdekében; 

21. elvárja továbbá a korrupció, valamint az Afrikából érkező illegális tőkekiáramlás elleni 

küzdelmet célzó stratégia kidolgozását, és kitart amellett, hogy a jövőben figyelembe 

kell venni a regionális afrikai piacok fejlesztését; 

22. úgy véli, hogy az EU–Afrika stratégia szempontjából alapvető a nők gazdasági 

fejlődésben játszott fontos szerepének és az európai és afrikai társadalmak 

rezilienciájának figyelembe vétele, és a projektek kidolgozásakor mindezt szem előtt 

kell tartani; 
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