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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott 

infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. I Afrika beräknas behovet av infrastruktur uppgå till ett värde av 75 miljarder euro per 

år, värdet på konsumtionsmarknaden förväntas uppgå till 1 000 miljarder US-dollar 

2020, utländska direktinvesteringar förväntas öka stadigt till uppskattningsvis 

144 miljarder US-dollar 2020 och befolkningen uppgår nu till 1 miljard människor. 

B. Europas och Afrikas ekonomiska trygghet och välstånd är knutna till varandra, och 

dessa två kontinenter måste tillsammans ta itu med de gemensamma utmaningarna och 

möjligheterna. 

C. En miljö behöver inrättas där investeringar gynnas och förbättringar inom hälso- och 

sjukvård och utbildning prioriteras framför allt annat. 

D. Den andel av befolkningen som lever i extrem fattigdom i länderna i Afrika söder om 

Sahara minskade från 56 % 1990 till 43 % 2012. 

E. Den ekonomiska utvecklingen och tillväxten varierar stort mellan afrikanska länder, och 

enligt FN ligger 33 av de 47 minst utvecklade länderna i Afrika. Mer än 218 miljoner 

människor lever i extrem fattigdom i Afrika. 

F. Den afrikanska exporten domineras fortfarande av obearbetade produkter, och en stor 

del av dessa exportprodukter omfattas av system för handelsförmåner. Fritt 

marknadstillträde för de flesta afrikanska produkter stärker de afrikanska ländernas 

kapacitet, konkurrenskraft och deltagande på världsmarknaderna om det åtföljs av bland 

annat strategier som syftar till varaktig hållbar industrialisering och 

landsbygdsproduktivitet som viktiga vägar för utveckling. 

G. Förmånstillträdet till EU:s marknad har gett de afrikanska förmånsländerna utrymme att 

förbättra sina exportresultat i den grad de har förmåga att faktiskt utnyttja sådana 

förmåner. 

H. Goda styrelseformer och öppenhet minskar kostnaderna för handel och underlättar 

handel, investeringar och ekonomisk utveckling. Handel och investeringar som 

genomförs på ett rättvist och ansvarsfullt sätt spelar en viktig roll för utvecklingen och 

skulle kunna bidra till att skapa mer än de 18 miljoner nya hållbara arbetstillfällen som 

behövs varje år i Afrika för att absorbera den växande arbetskraften, vilket också är till 

fördel för EU. 

I. En hållbar och ansvarsfull förvaltning av råvaror och naturresurser bör vara en central 

del av EU–Afrika-strategin och en av prioriteringarna i samarbetet mellan 

Europeiska unionen och Afrikanska unionen, särskilt som ett bidrag till arbetet med att 

ta itu med och demolera resursförbannelsen. Parlamentet anser att européer och 

afrikaner bör inta en stark gemensam ståndpunkt i denna fråga inför relevanta instanser 

och vid internationella toppmöten, såsom G20, FN:s generalförsamling och WTO. 

J. Allmän tillgång till elektricitet är en viktig utvecklingsfråga för Afrika. 
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K. Hittills har man misslyckats med att helt integrera Afrika i världshandeln, och man har 

inte heller lyckats utrota fattigdomen eller minska ojämlikheterna i de afrikanska 

länderna, och de flesta afrikanska länder har fortfarande mycket att vinna på ett större 

deltagande i världshandeln och dess potentiella fördelar. 

L. I strategin ”Handel för alla” från 2015 fastställs EU:s åtagande om bindande och 

genomförbar handel och hållbar utveckling. 

1. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja en hållbar utveckling för alla i Afrika och 

att fokusera på att stödja projekt som kommer att ha en verklig och positiv effekt på 

skapandet av anständiga arbetstillfällen för män och kvinnor, kampen mot fattigdom, 

främjandet av mänsklig utveckling och miljöskyddet, och som samtidigt har en positiv 

inverkan på den hållbara ekonomiska tillväxten, fördelaktig värde- och regelbaserad 

handel med varor och tjänster, industrialisering och kapacitetsuppbyggnad, 

ett högkvalitativt och förutsägbart affärsklimat, förvaltningen av offentliga finanser för 

att öka skatterättvisa, transparensen i förvaltningen av naturresurser (särskilt i gruvdrift 

och energiproduktion) och kampen mot korruption och olagliga kapitalflöden från 

Afrika, samt på främjandet av mänskliga rättigheter, jämställdheten mellan kvinnor och 

män, goda styrelseformer och rättsstatsprincipen, och som bidrar till att inrätta stabilitet 

och säkerhet. Parlamentet framhåller särskilt EU-initiativ som är inriktade på att 

mobilisera den privata sektorn, som står för 90 % av arbetstillfällena i 

utvecklingsekonomier. 

2. Europaparlamentet uppmanar EU att stärka sin utvecklingsinriktade handelspolitik och 

öka sitt ekonomiska åtagande för Aid for Trade, tekniskt stöd och initiativ för 

kapacitetsuppbyggnad, som är mycket viktigt för att de afrikanska länderna, och särskilt 

de minst utvecklade länderna, till fullo ska kunna utnyttja EU:s handelsförmåner. 

Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen och medlemsstaterna att samordna 

genomförandet av sina program för att göra Aid for Trade så effektivt som möjligt. 

Parlamentet välkomnar i detta avseende WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer, 

som trädde i kraft i februari 2017 och som bör underlätta tullförfarandena och därmed 

minska handelskostnaderna. 

3. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att i högre grad samordna sina 

Aid for Trade-program och ytterligare öka synergieffekterna med sina 

investeringsstrategier för Afrika. 

4. Europaparlamentet anser att avtal om ekonomiskt partnerskap – som de berörda 

nationella parlamenten i stor utsträckning stöder – som genomförs korrekt och åtföljs av 

lämpliga strukturåtgärder, potentiellt kan fungera som ett viktigt verktyg för att främja 

regional utveckling och integreringen av kontinenten i världshandeln. 

5. Europaparlamentet betonar att förbindelserna mellan EU och Afrika måste vila på ett 

rättvist och balanserat ramverk mellan likställda parter och grundas på ömsesidig 

respekt och erkännande av intressen samt syfta till att främja mänskliga rättigheter och 

uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja afrikanska länders integrering i 

global och regional handel genom uppbyggnad av kritisk infrastruktur och tillgång till 

energi, finansiella tjänster och företagsutbildning. 
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7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa afrikanska länder att utvecklas 

och integreras i världsekonomin, inbegripet genom globala och regionala värdekedjor, 

för att möjliggöra för olika länder att bidra till produktionen med hjälp av mellan- och 

slutprodukter. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU att i högre grad stödja de 

afrikanska ambitionerna att inrätta ett kontinentalt frihandelsområde som främjar en 

minskning av lokala inkomstklyftor, att bidra med ekonomisk diversifiering och 

tekniköverföring och att också hjälpa länderna att i större utsträckning delta i den 

internationella handeln och fortsätta samarbetet med de berörda länderna i syfte att 

uppnå detta mål. Parlamentet konstaterar att även om EU:s strategier är av stor vikt för 

att hjälpa de afrikanska länderna att uppfylla sina mål, så är deras eget politiska 

åtagande naturligtvis oumbärligt.  

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att alltid beakta de afrikanska ländernas och 

regionernas olika utvecklingsnivåer samt deras varierande förväntningar vid 

utformningen och genomförandet av sin handelspolitik gentemot Afrika, och att därför 

anta handelsförmåner eller vidta åtgärder som är riktade och specifika och som ökar 

produktions- och bearbetningskapaciteten och den regionala integrationen och främjar 

småskaligt och hållbart jordbruk genom att främja lokala livsmedel på lokala 

marknader. Parlamentet betonar också att alla handelsavtal och ensidiga 

handelsöverenskommelser mellan EU och afrikanska länder eller regionala 

grupperingar måste tillhandahålla tillräckligt asymmetriska liberaliseringsplaner, skydd 

av nyetablerade industrier, ursprungsregler som stöder utvecklingen och effektiva 

skyddsklausuler.  

9. Europaparlamentet anser att ett effektivt genomförande av WTO:s avtal om 

handelslättnader samt förenklade och öppna tullförfaranden kommer att öka handeln 

mellan Europa och Afrika, vilket särskilt kommer att gynna små och medelstora företag 

och främja innovation. 

10. Europaparlamentet uppmanar EU att genom sin handels- och investeringspolitik 

fokusera på tillväxten i den privata sektorn, stöd till innovation, konkurrenskraft och 

entreprenörskap i såväl Europa som Afrika, och att agera gentemot Afrika med 

iakttagande av principerna för hållbarhet och socialt ansvar. 

11. Europaparlamentet anser att offentlig-privata partnerskap har en grundläggande roll att 

spela i den ekonomiska utvecklingen, eftersom de stimulerar den privata sektorn och 

stärker synergierna mellan institutionella och ekonomiska aktörer och därför bör stödjas 

inom ramen för denna strategi. 

12. Europaparlamentet anser att europeiska utvecklings- och investeringsprojekt bör styras 

av principen om egenansvar, så att mottagarländerna kan ta ansvar för sina egna 

utvecklingsmodeller. 

13. Europaparlamentet förväntar sig att EU ska utarbeta strategiska planer för samarbete i 

en dialog med Afrika i framtiden.  

14. Europaparlamentet uppmanar EIB och kommissionen att, särskilt genom den yttre 

investeringsplanen, investera dels i projekt med stor potential att skapa arbetstillfällen, 

dels på de prioriterade områdena ren energi, infrastruktur, hälso- och sjukvård och 

medicinsk forskning. 
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15. Europaparlamentet understryker att stöd till investeringsprojekt bör ges på villkor av 

ekonomisk effektivitet och förväntade ekonomiska resultat, i syfte att stimulera handeln 

på den afrikanska marknaden och med tredjeländer och regioner såväl som 

bearbetningskapaciteten hos industrier i afrikanska länder. 

16. Europaparlamentet påminner om att EU:s investeringspolitik, i synnerhet när offentliga 

medel används, måste bidra till förverkligandet av målen för hållbar utveckling. 

Parlamentet påminner om behovet av att öka insynen och ansvarsskyldigheten i 

institutioner för utvecklingsfinansiering och offentlig-privata partnerskap för att 

effektivt spåra och kontrollera pengaflödena, skuldhållbarheten och det mervärde för 

hållbar utveckling som deras projekt ger. 

17. Europaparlamentet anser att den digitala utvecklingen kan ge Afrika möjlighet till 

tillväxt, t.ex. genom e-handel eller mobilbetalning, samt att EU:s och 

Afrikas utvecklingspolitik bör bidra till att förbättra tillgången till elektricitet och 

internet i Afrika. 

18. Europaparlamentet begär att handelsavtal ska vara transparenta och att alla aktörer, 

inbegripet det civila samhället i de berörda länderna, genom formella samråd ska delta 

till fullo i framtida förhandlingar och i genomförandet av avtal som det för närvarande 

förhandlas om. 

19. Europaparlamentet begär att principerna för en konsekvent politik för utveckling ska 

integreras till fullo i EU:s handelsförbindelser med Afrika, vilket innebär att rättsligt 

bindande klausuler om handel och hållbar utveckling införs i EU:s alla handelsavtal 

med afrikanska länder, i linje med kommissionens åtagande i strategin ”Handel för 

alla”. 

20. Europaparlamentet välkomnar EU:s ansträngningar de senaste åren för att främja 

företagens sociala ansvar. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att vidta åtgärder för 

att säkerställa att företag är helt ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna 

och miljöbrott. Parlamentet anser i detta avseende att FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter bör ingå i alla framtida avtal mellan afrikanska länder 

och EU, samt uppmanar båda sidor att införa dem vid alla översyner av befintliga avtal. 

Parlamentet uppmanar dessutom EU att effektivt främja skyldigheter avseende tillbörlig 

aktsamhet för att säkerställa hållbarheten i globala leveranskedjor. 

21. Europaparlamentet förväntar sig dessutom att en strategi ska utarbetas för att bekämpa 

korruption och olaglig kapitalflykt från Afrika samt insisterar på att utvecklingen av 

regionala afrikanska marknader ska beaktas i framtiden. 

22. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att EU–Afrika-strategin beaktar 

kvinnors betydelse för den ekonomiska utvecklingen och samhällets förmåga att stå 

emot nya utmaningar, såväl i Europa som i Afrika, och att projekt bör inrättas med 

beaktande av detta. 
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