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Proposta de resolução (artigo 181.º, n.º 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A9-0017/2021

sobre uma Nova Estratégia UE-África – uma parceria para um desenvolvimento 
sustentável e inclusivo

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação conjunta do Alto Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e da Comissão, de 9 de março de 2020, 
intitulada «Rumo a uma estratégia abrangente para África» (JOIN(2020)0004),

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados 
de 1951 e o seu Protocolo de 31 de janeiro de 1967,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2020, intitulada «Melhorar a 
eficácia do desenvolvimento e a eficiência da ajuda»1,

– Tendo em conta a pergunta escrita P-005409/2020,

– Tendo em conta a pergunta escrita P-000375/2021,

– Tendo em conta a sondagem mundial da Gallup 2015-2017 («2015-2017 Gallup World 
Poll»),

– Tendo em conta o Quadro de Política de Migração para África e o Plano de Ação (2018 
– 2030) da União Africana,

– Tendo em conta o inquérito da primavera de 2018 do Centro de Investigação de Pew 
sobre as atitudes mundiais («Global Attitudes Survey»),

– Tendo em conta o programa de reforço das capacidades «Africa Nature» da UNESCO, 
que visa melhorar a eficácia da gestão dos sítios classificados como património natural 
mundial em África,

A. Considerando que a nova estratégia UE-África («a estratégia») proposta pela Comissão 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0323.
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irá alegadamente reforçar a cooperação UE-África através de uma parceria;

B. Considerando que a estratégia se baseia na falsa narrativa histórica da Comissão, que 
distorce a verdadeira natureza da história europeia e africana;

C. Considerando que a estratégia se centra, em grande medida, na imposição de uma 
governação mundial multilateral através das Nações Unidas, que poria termo ao poder 
do Estado nacional e garantiria um forte apoio da Comissão a favor de um controlo 
acrescido sobre as Nações Unidas por parte das nações de África;

D. Considerando que a proposta da Comissão assenta nos seguintes pilares: a imigração em 
massa de África para a UE; a transição ecológica; a transformação digital; o 
crescimento e o emprego sustentáveis; e a paz e governação;

E. Considerando que uma parte significativa da estratégia consiste em promover a 
elaboração de disposições sobre a imigração mais liberais no intuito de permitir que um 
número ainda maior de cidadãos das nações africanas se estabeleça nos 
Estados-Membros;

F. Considerando que a Comissão não realizou qualquer avaliação de impacto da estratégia, 
a fim de compreender as ramificações das propostas de política da UE que a estratégia 
contém, sobretudo no que diz respeito à política relativa à imigração africana para a UE; 
considerando que, segundo revelam estimativas prudentes, entre 60 e 70 milhões de 
adultos em África estariam prontos a rumar em direção à UE para aí se estabelecerem;

G. Considerando que muitos Estados-Membros já se viram confrontados com um volume 
significativo de imigração ilegal maciça e não controlada em proveniência de África, 
que causa prejuízos financeiros significativos a curto, médio e longo prazo, bem como 
clivagens societais, conduzindo a estruturas e ambientes sociais fragmentados e 
lançando as bases para a perturbação e o eventual desaparecimento não só dos sistemas 
de proteção social nacionais, mas também dos próprios Estados-Membros;

H. Considerando que, atualmente, os Estados-Membros enfrentam uma crescente vaga de 
insegurança que não tem precedentes e está intrinsecamente ligada às deslocações 
maciças de imigrantes ilegais para a União e através dela, representando apenas uma 
pequena fração do número de imigrantes legais e ilegais que se seguirão caso a 
estratégia seja aprovada;

I. Considerando que, em 21 de setembro de 2020, uma delegação de deputados ao 
Parlamento Europeu se reuniu com a Direção-Geral da Cooperação Internacional e do 
Desenvolvimento (DG DEVCO)2, a fim de obter resposta sobre os factos em que a 
Comissão se baseou para formular a estratégia; considerando que a DG DEVCO não foi 
capaz de dar respostas satisfatórias;

J. Considerando que, depois de ter sido, por escrito,  solicitada a responder a duas das 
mais importantes perguntas relacionadas com os efeitos da estratégia3, a DG DEVCO 

2 Agora designada por «Direção-Geral das Parcerias Internacionais».
3 «Como avalia a Comissão o impacto na imigração de África para a Europa?» e «Como avalia a Comissão o 
impacto em cada um dos Estado-Membro?».
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admitiu que não realizou nenhuma avaliação desse tipo4;

K. Considerando que a Comissão elabora, publica e advoga estratégias de associação com 
nações instáveis em África que, se fossem aprovadas, teriam consequências de grande 
alcance e estrategicamente importantes, bem como um impacto fundamental na futura 
existência de todos os Estados-Membros; considerando que a Comissão nem sequer se 
apercebe ou não quer admitir, embora tal fosse fundamental, que tem o dever e a 
responsabilidade de levar a cabo e apresentar uma avaliação de impacto relativamente à 
sua proposta;

L. Considerando que a União Africana tenciona pôr termo à migração a partir dos seus 
Estados-Membros e incentivar os seus cidadãos a regressarem do estrangeiro, uma vez 
que são necessários para construir e desenvolver estas nações;

M. Considerando que todas as nações africanas necessitam urgentemente de profissionais 
qualificados e altamente especializados que, acima de tudo, compreendam a cultura e as 
normas locais, com vista a apoiar as populações locais e fazer face aos múltiplos 
desafios futuros que afetarão as nações africanas; considerando a elevada procura de 
profissionais qualificados em muitos âmbitos das diversas sociedades africanas; 
considerando, por conseguinte, que existe uma necessidade urgente de assegurar 
processos de regresso rápidos e dignos aos imigrantes ilegais que tenham sido atraídos 
para a UE, a fim de garantir que essas pessoas possam tirar partido das suas 
competências, experiência e conhecimentos locais para construir nações mais 
democráticas, estáveis, resilientes, prósperas e respeitadoras do ambiente e salvaguardar 
o futuro para as próximas gerações de africanos;

N. Considerando que a imigração ilegal em massa de África para a UE ficou fora de 
controlo e repercute-se negativamente nas relações entre a UE e África, bem como na 
capacidade das nações africanas para desenvolverem os seus países e cumprirem os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas; considerando que esta 
imigração está também a ameaçar a coesão e os sistemas de proteção social dos 
Estados-Membros, o que significa que o principal objetivo da estratégia deve ser a 
cooperação com vista ao controlo e à segurança nas fronteiras, ao regresso rápido e de 
forma respeitosa dos imigrantes africanos ilegais às respetivas nações, à aplicação e 
adoção de condições mais restritivas de imigração legal, ao apoio no sentido de uma 
agenda de desenvolvimento inteiramente liderada por África, soluções energéticas 
sustentáveis desenvolvidas e detidas pelas nações africanas e pelos cidadãos africanos, 
ao desenvolvimento, pelos países africanos, de uma política demográfica própria, ao 
apoio a programas educativos desenvolvidos pelas nações africanas com base nas 
necessidades e desejos dos seus cidadãos e ao fim de todo o tipo de programas geridos 
pela Comissão e financiados pelas contribuições dos Estados-Membros, uma vez que 
não respeitam as culturas africanas locais;

4 «Tal como salientado pela Comissão na sua resposta à pergunta escrita P-005409/2020, a estratégia proposta é 
um documento político, pelo que, por si só, não pode facilitar a migração. O objetivo da estratégia UE-África é 
antes propor uma orientação geral, equilibrada e coerente em matéria de migração e mobilidade. Uma vez que se 
trata de um documento político que define os grandes domínios de ação futura, não é necessária uma avaliação 
de impacto, em conformidade com as normas “Legislar melhor”». (resposta de Jutta Urpilainen, em nome da 
Comissão, à pergunta escrita P-000375/2021).
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1. Salienta que chegou o momento de proceder a uma grande reorganização da ajuda ao 
desenvolvimento para África financiada pela UE e de os Estados-Membros avaliarem os 
progressos e os obstáculos gerados por toda a ajuda ao desenvolvimento que prestaram 
até agora através da Comissão, no intuito de procurar reduzir a totalidade da ajuda a 
favor de África canalizada através da Comissão, prevendo simultaneamente programas 
específicos com elevada probabilidade ou garantia de uma execução bem-sucedida e 
sustentável, a fim de garantir que as nações africanas possam tornar-se verdadeiramente 
independentes e que os resultados dos fundos atribuídos por responsabilidade da 
Comissão estejam claramente à vista dos Estados-Membros;

2. Insiste em que a utilização dos fundos para a ajuda e o desenvolvimento 
disponibilizados pelos Estados-Membros e geridos pela Comissão se torne totalmente 
transparente e mais eficaz; salienta que a disponibilidade de ajuda ao desenvolvimento 
deve depender da capacidade das nações beneficiárias para controlar plenamente e 
travar a imigração ilegal;

3. Sublinha que o facto de subordinar os fundos que não os relacionados com a ajuda 
humanitária e a ajuda de emergência à cooperação com a UE em matéria de migração 
ou de segurança é compatível com os princípios acordados em matéria de eficácia do 
desenvolvimento, e que qualquer ajuda ao desenvolvimento da UE deve promover 
prioridades e objetivos políticos comuns – em primeiro lugar e acima de tudo, questões 
de segurança e gestão da migração –, tal como salientado na resolução sobre «Melhorar 
a eficácia do desenvolvimento e a eficiência da ajuda» do Parlamento;

4. Considera que as políticas em matéria de vistos são instrumentos importantes para 
incentivar a cooperação no domínio das políticas de migração e segurança, 
nomeadamente tornando-as mais restritivas para os Estados africanos;

5. Recorda que a estratégia deve incluir uma reflexão mais aprofundada sobre a questão 
dos verdadeiros refugiados, alguns dos quais se encontram há vários anos em campos de 
refugiados: recorda, por conseguinte, que é importante que as nações africanas afetadas 
desenvolvam soluções e resolvam esta questão a nível local e que os Estados-Membros 
ponderem a possibilidade de prestar apoio técnico específico em prol deste processo de 
desenvolvimento; recorda a necessidade de assegurar a proximidade cultural dos 
refugiados, possibilidades de regresso, uma ajuda mais eficiente às pessoas necessitadas 
e a apropriação local de todo o processo;

6. Solicita que qualquer estratégia com África coloque a ênfase na melhoria da capacidade 
das nações africanas para resolver o problema da sobrepopulação e travar toda a 
migração ilegal em massa a partir dos seus territórios e através deles;

7. Considera importante que as nações africanas facultem aos seus jovens uma educação 
sólida e lhes proporcionem instrumentos para a construção de comunidades estáveis e 
resilientes, e propõe que os programas de desenvolvimento nestes domínios sejam 
integrados numa futura estratégia; considera, além disso, que é importante que os 
Estados-Membros e, em especial, a Comissão respeitem os requisitos nacionais de cada 
um dos países em matéria de conceção de programas;

8. Sugere a possível integração do desenvolvimento humano numa estratégia futura, que 
estabeleça como prioridade máxima prestar serviços de planeamento familiar, proteger 
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o Estado de direito, garantir a boa governação e a inclusão social, bem como 
salvaguardar os direitos dos cidadãos, desde que os programas de desenvolvimento 
específicos financiados pelos Estados-Membros e geridos pela Comissão respeitem a 
cultura local, em vez de entrar em conflito com ela; sublinha que a Comissão deve, a 
todo o custo, evitar novos programas relacionados com o desenvolvimento que não 
respeitem as culturas locais das nações e dos povos de África;

9. Exige que a tecnologia digital seja utilizada em todos os programas de reforço 
institucional financiados pelos Estados-Membros e geridos pela Comissão; considera 
que a utilização de soluções digitais permitirá que os Estados-Membros prestem apoio 
técnico a um custo inferior e com um impacto maior, garantirá que o número de 
viagens, tanto de peritos como de beneficiários, possa ser reduzido ao mínimo, apoiará a 
consecução dos atuais objetivos climáticos e reforçará o desenvolvimento das nações 
africanas e o seu recurso a soluções informáticas;

10. Insta a Comissão a empenhar-se de forma mais determinada no sentido de apoiar os 
Estados-Membros na repatriação de todos os imigrantes ilegais, para que possam reunir-
se com as suas famílias e contribuir com as suas competências e conhecimentos para o 
desenvolvimento pacífico, democrático e sensível à cultura das nações africanas; 
sublinha que, desta forma, os beneficiários africanos teriam a possibilidade de tomar o 
seu próprio destino em mãos, permitindo-lhes ainda ditar a velocidade e a direção da 
mudança, em consonância com a intenção da União Africana, conforme expressou no 
seu Quadro de Política de Migração para África e o Plano de Ação (2018-2030) revisto;

11. Insiste em que, à luz da opinião maioritária expressa pelos cidadãos da UE a favor da 
redução dos níveis de imigração, a sua nova posição seja imperativamente incluída na 
estratégia, a fim de tornar claro que a ajuda ao desenvolvimento da UE está agora 
subordinada à capacidade de os Estados beneficiários controlarem a imigração ilegal 
através ou a partir das suas nações;

12. Propõe que as nações africanas ponderem a criação de uma estratégia de gestão da 
dívida a longo prazo que vise não endividar as gerações futuras de africanos, mas antes 
permitir-lhes tirar partido da diversificação económica das respetivas nações para 
construir uma economia viável, permitindo assim que todas as nações endividadas 
recuperem a soberania económica e a autonomia financeira;

13. Congratula-se com o anúncio do programa da UNESCO «Africa Nature»; considera que 
uma futura estratégia revista poderá prever esforços de conservação centrados, por 
exemplo, nas florestas, na vida selvagem e nos ecossistemas marinhos; encarrega a 
Comissão de assegurar que as nações africanas desempenham um papel de liderança em 
todos os programas desenvolvidos e financiados pelos Estados-Membros e 
administrados pela Comissão para preservar e salvaguardar o ambiente em África;

14. Congratula-se com a ideia de promover o comércio, entre a UE e África, de bens que 
não podem ser produzidos ou cultivados na UE;

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, aos governos 
dos Estados-Membros e à União Africana.

Or. en
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