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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. odnotowuje niezwykle poważną sytuację w większości państw afrykańskich, wobec 
której wspólnota międzynarodowa reaguje zbyt powściągliwie;

2. ubolewa, iż nadal zbyt często wspólnota międzynarodowa reaguje, również w mediach, z 
obojętnością na konflikty afrykańskie; odnotowuje zatem z radością, że w 2005 r. Unia 
Europejska uznała kwestię rozwoju Afryki za priorytet, a Rada zobowiązała się do tego, 
by przed 2015 r. przeznaczyć przynajmniej 0,7% PKB na tę pomoc; wyraża pragnienie 
monitorowania skutecznej realizacji tego zobowiązania;

3. wzywa do podjęcia zdecydowanych działań i dążenia do ustanowienia skutecznego 
systemu sankcji międzynarodowych w celu przeciwdziałania bezkarności w regionie, 
łamaniu praw człowieka, międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych i atakom na 
ludność cywilną, siły pokojowe oraz pracowników organizacji humanitarnych;

4. za błędne uznaje przekonanie, że dostęp afrykańskich produktów do światowych rynków 
stanowi klucz do rozwoju tego kontynentu; uznaje czasową i sektorową ochronę 
afrykańskiej produkcji żywności w określonych sektorach za niebagatelny czynnik 
wzrostu krajowych i lokalnych gospodarek; uważa ponadto, że celem, do którego 
powinno się dążyć, jest otwarcie na handel i wzrost wymiany handlowej;

5. przyznaje, że duże zaangażowanie w handel międzynarodowy, uwzględniając przy tym 
specyficzne uwarunkowania regionalne, stanowi podstawowy element strategii na rzecz 
rozwoju Afryki, zwłaszcza jeśli chodzi o osiągniecie milenijnych celów rozwoju;

6. nawołuje do zniesienia wszystkich stanowiących przeszkodę dla handlu subwencji na 
eksport produktów rolnych, tak by Afryka miała większe możliwości pełnego rozwoju 
swego potencjału; apeluje, by Europa kontynuowała swe wysiłki w celu planowego 
zniesienia obwarowań celnych, jakie chronią jej rynki;

7. podkreśla, że liberalizacja przepływu handlu stanowi najskuteczniejszy bodziec wzrostu 
gospodarczego, ale również politycznego i społecznego postępu; uznaje to za 
nieodzowny czynnik w dążeniu do wyeliminowania ubóstwa i za istotny katalizator 
trwałego i powszechnego rozwoju;

8. apeluje do Komisji Europejskiej oraz przedstawicielstw UE o szczególną czujność i o 
terminowe ostrzeganie wspólnoty międzynarodowej o napięciach etnicznych i religijnych 
na kontynencie;

9. jest zdania, że należy wzmocnić istniejący kodeks UE wymierzony przeciwko 
nielegalnemu handlowi bronią, aby przeciwstawić się rozprzestrzenianiu się broni 
strzeleckiej i lekkiej, gdyż utrwala to krwawe konflikty w wielu południowych krajach;

10. podtrzymuje twierdzenie, że demokracja oraz poszanowanie praw człowieka mogą zostać 
osiągnięte jedynie dzięki praktyce, kluczowej dla umocnienia długotrwałej politycznej 
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kultury; podkreśla w związku z tym, że warunkowanie pomocy międzynarodowej 
powinno w pierwszym rzędzie koncentrować się na sprawnej administracji, 
bezpieczeństwie obywateli, wolności słowa, wolności prasy, niezależności systemu 
sądowniczego oraz sprawowaniu przez ten system nadzoru nad policją;

11. potwierdza, że tworzenie małych przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
kontynentu; uznaje system mikrokredytów za użyteczny środek wspierania 
mikroprzedsiębiorstw, jak i konsumpcji; jest zdania, że by zachęcać do tworzenia 
szerokich sieci małych przedsiębiorstw, należy w większym stopniu korzystać z 
mikrokredytów. 

12. podkreśla przy tym, że obok wspierania integracji regionalnej oraz kontrolowania 
zwiększ inwestycji z poza Afryki jak i pochodzących z kontynentu kluczowe jest również 
wzmocnienie handlu między krajami południowymi; w związku z tym wskazuje na 
potrzebę zwiększenia ukierunkowanego na ten aspekt technicznego wsparcia, by 
podnieść potencjał Afryki jeśli chodzi o większe zróżnicowanie towarów i usług;

13. apeluje w związku z tym do Komisji Europejskiej, by dialog polityczny nie ograniczał się 
wyłącznie do poziomu rządów, ale by objął on również parlamenty i organizacje 
społeczne;

14. podkreśla znaczenie, jakie dla regionalnej współpracy odgrywa osiągnięcie 
bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego oraz politycznej stabilności; jest zdania, że 
Komisja Europejska powinna stymulować współpracę regionalną i że ważną rolę 
odgrywa w niej Unia Afrykańska;
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