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O nouă strategie UE-Africa
(2020/2041(INI))

Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-0017/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la o nouă strategie UE-Africa - un 
parteneriat pentru o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea comună din 9 martie 2020 a Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei, intitulată „Către o 
strategie cuprinzătoare cu Africa” (JOIN(2020)0004),

– având în vedere Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951 și protocolul la 
aceasta din 31 ianuarie 1967,

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2020 referitoare la 
îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului1,

– având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns scris P-005409/2020,

– având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns scris P-000375/2021,

– având în vedere sondajul mondial Gallup 2015-2017,

– având în vedere Cadrul de politici privind migrația pentru Africa și Planul de acțiune al 
Uniunii Africane (2018-2030),

– având în vedere Ancheta privind atitudinile la nivel mondial desfășurată de Centrul de 
Cercetare Pew în primăvara anului 2018,

– având în vedere programul Africa Nature al UNESCO de consolidare a capacităților, 
care vizează o eficacitate mai bună a gestionării siturilor aparținând patrimoniului 
natural mondial al Africii,

A. întrucât noua strategie UE-Africa (denumită în continuare „strategia”) propusă de 
Comisie ar trebui să consolideze cooperarea UE-Africa prin intermediul unui 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0323.
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parteneriat;

B. întrucât strategia se bazează pe discursul istoric fals al Comisiei, care denaturează 
adevărata natură a istoriei europene și africane;

C. întrucât strategia se axează în mare măsură pe afirmarea unei guvernării mondiale 
multilaterale prin intermediul Organizației Națiunilor Unite, ceea ce ar pune capăt 
normelor naționale și ar garanta sprijinul ferm, promovat de Comisie, pentru un control 
sporit al Organizației Națiunilor Unite de către națiunile africane;

D. întrucât Comisia își întemeiază propunerea pe următorii piloni: imigrația în masă din 
Africa către UE; tranziția verde; transformarea digitală; creșterea durabilă și locurile de 
muncă; pacea și guvernanța;

E. întrucât o parte importantă a strategiei constă în promovarea elaborării unor norme mai 
generoase în materie de imigrație pentru ca cetățenii națiunilor africane să se stabilească 
într-un număr și mai mare în statele membre;

F. întrucât Comisia nu a efectuat nicio evaluare a impactului strategiei pentru a înțelege 
implicațiile propunerilor de politici UE conținute de aceasta, în special ale politicii 
privind imigrația africană către UE; întrucât, conform unor estimări prudente, între 60 și 
70 milioane de adulți din Africa sunt pregătiți să vină în UE pentru a se stabili aici;

G. întrucât numeroase state membre se confruntă deja cu un volum semnificativ de 
imigrație în masă ilegală, necontrolată provenind din Africa, care provoacă daune 
financiare semnificative pe termen scurt, mediu și lung și tulburări în societate, 
conducând la fragmentarea structurilor și a mediilor sociale și punând bazele 
destabilizării și, în cele din urmă, a dispariției nu numai a sistemelor naționale de 
protecție socială, ci și a statelor membre în sine;

H. întrucât statele membre se confruntă în prezent cu un val de insecuritate din ce în ce mai 
mare și fără precedent, care este strâns legat de mișcările masive de imigranți ilegali 
către și în întreaga UE, reprezentând doar o mică parte din numărul de imigranți legali 
și ilegali care vor urma în cazul adoptării strategiei;

I. întrucât o delegație de deputați în Parlamentul European s-a întâlnit cu Direcția 
Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare (DG DEVCO)2 la 21 septembrie 2020, 
pentru a primi un răspuns la faptele pe care s-a bazat Comisia pentru a formula 
strategia; întrucât DG DEVCO nu a fost în măsură să ofere răspunsuri satisfăcătoare;

J. întrucât, în urma unei solicitări scrise de a oferi un răspuns la două dintre cele mai 
importante întrebări privind efectele strategiei3, DG DEVCO a recunoscut că nu a 
efectuat nicio astfel de evaluare4;

2 în prezent, Direcția Generală Parteneriate Internaționale.
3 „Cum a evoluat Comisia impactul imigrației din Africa în Europa?” și „Cum a evaluat Comisia impactul asupra 
fiecărui stat membru în parte?”.
4 „După cum a subliniat Comisia în răspunsul său la întrebarea cu solicitare de răspuns scris P-005409/2020, 
strategia propusă constituie un document politic și, astfel, nu poate facilita ea singură migrația.  Scopul strategiei 
UE-Africa este mai degrabă de a propune o abordare echilibrată, coerentă și cuprinzătoare a migrației și a 
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K. întrucât Comisia elaborează, publică și pledează în favoarea unor strategii de asociere 
cu națiuni instabile din Africa, care ar avea consecințe ample și importante din punct de 
vedere strategic dacă ar fi adoptate, precum și un impact fundamental pe viitor asupra 
existenței tuturor statelor membre; întrucât Comisia nici măcar nu realizează sau nu 
dorește să admită — deși acest lucru este important — că are datoria și responsabilitatea 
de a realiza și de a prezenta o evaluare a impactului propunerii sale;

L. întrucât Uniunea Africană intenționează să oprească imigrația din statele sale membre și 
să își încurajeze cetățenii să se întoarcă din străinătate, deoarece aceștia sunt necesari 
pentru construirea și dezvoltarea acestor națiuni;

M. întrucât toate națiunile africane au nevoie acută de profesioniști calificați și cu un înalt 
nivel de pregătire, care, mai înainte de toate, să înțeleagă cultura și normele locale, 
pentru a sprijini populația locală și a face față multitudinii de provocări care vor afecta 
națiunile africane; întrucât cererea de profesioniști calificați este ridicată în numeroase 
domenii ale diverselor societăți din Africa; întrucât, prin urmare, trebuie urgent 
asigurate procese prompte și demne de returnare a imigranților ilegali care au fost 
ademeniți în UE, astfel încât aceștia să-și poată folosi competențele, experiența și 
cunoștințele locale pentru a construi națiuni mai democratice, stabile, reziliente, 
prospere și ecologice și pentru a proteja viitorul generațiilor următoare de africani;

N. întrucât imigrația ilegală în masă din Africa către UE a scăpat de sub control și are un 
efect negativ asupra relației dintre UE și Africa și asupra capacității națiunilor africane 
de a-și dezvolta țările și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; 
întrucât aceasta amenință, de asemenea, coeziunea și sistemele de protecție socială ale 
statelor membre, ceea ce înseamnă că obiectivul principal al strategiei trebuie să fie 
cooperarea în domeniul controlului și siguranței frontierelor, returnarea promptă și 
respectuoasă a imigranților africani ilegali către națiunile lor, aplicarea și adoptarea unor 
posibilități mai restrânse de imigrație legală, sprijinul specific pentru o agendă de 
dezvoltare condusă integral de Africa, soluții privind energia durabilă dezvoltate și 
deținute de națiunile și cetățenii africani, dezvoltarea unor politici în domeniul 
populației concepute de africani, sprijinul pentru programele educaționale elaborate de 
națiunile africane, pe baza nevoilor și dorințelor cetățenilor lor, precum și sfârșitul 
tuturor tipurilor de programe administrate de Comisie și finanțate prin contribuțiile 
statelor membre, deoarece acestea nu respectă culturile locale africane,

1. subliniază că a sosit momentul unei reorientări majore a ajutorului pentru dezvoltare în 
Africa, finanțat de UE, precum și ca statele membre să evalueze progresele și 
obstacolele create de toate ajutoarele pentru dezvoltare acordate până în prezent de 
statele membre prin intermediul Comisiei, pentru a face eforturi în vederea reducerii 
tuturor ajutoarelor către Africa canalizate prin intermediul Comisiei, desfășurând 
totodată programe specifice cu o probabilitate ridicată sau o garanție a implementării 
reușite și sustenabile, pentru ca națiunile africane să devină cu adevărat independente și 
ca statele membre să vadă rezultate clare produse de fondurile angajate de care este 
responsabilă Comisia;

mobilității. Ca document politic care stabilește domenii largi de acțiune viitoare, nu este necesară o evaluare a 
impactului în conformitate cu normele privind o mai bună legiferare” (răspuns oferit de dna Urpilainen în 
numele Comisiei la întrebarea cu solicitare de răspuns scris P-000375/2021).
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2. insistă ca fondurile furnizate de statele membre pentru ajutor și dezvoltare și gestionate 
de Comisie să fie utilizate în mod absolut transparent și mai eficient; subliniază că 
furnizarea ajutorului pentru dezvoltare trebuie să depindă de capacitatea națiunilor 
beneficiare de a controla pe deplin și de a stopa imigrația ilegală;

3. subliniază că, exceptând ajutorul umanitar și ajutorul de urgență, condiționarea altor 
fonduri de cooperarea cu UE în chestiuni legate de migrație sau securitate este 
compatibilă cu principiile convenite privind eficacitatea dezvoltării și că orice ajutor 
pentru dezvoltare acordat de UE ar trebui să promoveze priorități și obiective politice 
comune — în primul rând aspecte legate de securitate și gestionarea migrației  — astfel 
cum a subliniat în rezoluția sa privind îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a 
eficienței ajutorului;

4. consideră că politicile în materie de vize sunt instrumente importante pentru stimularea 
cooperării în domeniul politicilor de migrație și securitate, inclusiv prin sporirea 
restricțiilor pentru statele africane;

5. reamintește că strategia trebuie să includă o reflecție fundamentală asupra problemei 
refugiaților veritabili, unii aflându-se de ani de zile în tabere de refugiați: reamintește, 
prin urmare, că este important ca națiunile africane afectate să dezvolte soluții și să 
abordeze această problemă la nivel local, iar statele membre să aibă în vedere acordarea 
de sprijin tehnic specific în acest proces de dezvoltare; reamintește necesitatea de a 
asigura refugiaților proximitatea culturală, capacitatea de a se întoarce, un ajutor mai 
eficient pentru cei care au nevoie de sprijin și asumarea la nivel local a întregului 
proces;

6. solicită ca orice strategie cu Africa să se concentreze pe îmbunătățirea capacității 
națiunilor africane de a rezolva problema suprapopulării și de a stopa orice migrație 
ilegală în masă dinspre și prin teritoriile lor;

7. sugerează că este important ca națiunile africane să le ofere tinerilor lor o educație 
solidă și instrumente pentru construirea unor comunități stabile și reziliente și propune 
ca o strategie viitoare să includă programe de dezvoltare în aceste domenii; sugerează, 
de asemenea, că este important ca statele membre și, în special, Comisia să respecte 
exigențele naționale în materie de elaborare a programelor ale fiecărei națiuni în parte;

8. propune ca dezvoltarea umană să facă parte dintr-o viitoare strategie, prioritatea 
principală fiind aceea de a furniza servicii de planificare familială, de a proteja statul de 
drept, de a asigura buna guvernanță, de a asigura incluziunea socială și de a proteja 
drepturile cetățenilor, atât timp cât programele de dezvoltare vizate finanțate de statele 
membre și administrate de Comisie nu intră în conflict cu cultura locală, ci o respectă; 
subliniază că, în orice caz, Comisia trebuie să evite noi programe legate de dezvoltare 
care nu respectă culturile locale ale națiunilor și popoarelor africane;

9. solicită utilizarea tehnologiei digitale în toate programele de consolidare instituțională 
finanțate de statele membre și administrate de Comisie; consideră că utilizarea soluțiilor 
digitale va permite statelor membre să ofere sprijin tehnic la costuri mai mici și cu un 
impact mai bun, va garanta că deplasările experților și ale beneficiarilor pot fi menținute 
la un nivel minim, va sprijini realizarea obiectivelor climatice actuale și va consolida 
dezvoltarea națiunilor africane și utilizarea de către acestea a soluțiilor informatice;
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10. invită Comisia să își intensifice angajamentul de a sprijini statele membre în vederea 
returnării tuturor imigranților ilegali, astfel încât aceștia să poată fi reuniți cu familiile 
lor și să contribuie, prin competențele și cunoștințele lor, la dezvoltarea pașnică, 
democratică și adaptată din punct de vedere cultural a națiunilor africane; subliniază că 
acest lucru ar permite beneficiarilor africani să preia controlul, să dicteze viteza și 
direcția schimbării, conform viziunii Uniunii Africane, exprimată în Cadrul revizuit al 
politicilor sale privind migrația pentru Africa și în Planul de acțiune (2018-2030);

11. insistă că, având în vedere opinia majoritară exprimată de cetățenii UE în favoarea 
reducerii nivelurilor de imigrație, noua sa poziție trebuie inclusă în strategie pentru a se 
clarifica că asistența pentru dezvoltare acordată de UE este, în prezent, condiționată de 
capacitatea statelor beneficiare de a controla imigrația ilegală prin sau dinspre națiunile 
lor;

12. propune ca națiunile africane să ia în considerare punerea în aplicare a unei strategii pe 
termen lung de gestionare a datoriilor, care să nu vizeze îndatorarea generațiilor viitoare 
de africani, ci să le dea posibilitatea de a profita de diversificarea economică a națiunilor 
lor respective în scopul construirii unei economii viabile, care să permită astfel tuturor 
națiunilor îndatorate să-și recâștige suveranitatea economică și autonomia financiară;

13. salută anunțarea programului Africa Nature al UNESCO; consideră că o viitoare 
strategie revizuită ar putea include eforturi de conservare axate, de exemplu, pe păduri, 
specii sălbatice și ecosisteme marine; îndeamnă Comisia să se asigure că națiunile 
africane joacă un rol principal în toate programele elaborate și finanțate de statele 
membre și gestionate de Comisie pentru conservarea și protejarea mediului în Africa;

14. salută ideea promovării comerțului între UE și Africa a bunurilor care nu pot fi produse 
sau cultivate în UE;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 
guvernelor statelor membre și ale Uniunii Africane.

Or. en


