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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy az AKCS–EU kapcsolatokat új alapokon kell újjáépíteni olyan 

partnerségként, amely elősegíti a különböző partnerek stratégiai érdekeit és közös 

értékeit, valamint hozzájárul a globális kormányzás és a szabályokon alapuló 

multilaterális rend erősítéséhez; hangsúlyozza, hogy a partnerségnek az Egyesült 

Nemzetek fenntartható fejlesztési céljait, az alapszükségletek kielégítését és az emberi 

jogok tiszteletben tartását kell célul tűznie és elő kell segítenie a kiszámíthatóságot és a 

stratégiai felelősségvállalást a fejlesztési együttműködésben; 

2. meggyőződése, hogy az AKCS–EU partnerség felülvizsgálatakor figyelembe kell venni 

a regionalizáció egyre nagyobb jelentőségét annak elkerülése érdekében, hogy 

egyszerűen egy uniós politikai keret kerüljön érvényesítésre; hangsúlyozza, hogy 

elengedhetetlen, hogy az AKCS-csoport országai csoportként és régióként is teljes 

mértékben részt vegyenek ebben a felülvizsgálati folyamatban; ezzel kapcsolatban 

kiemeli az olyan regionális szervezetek szerepét, mint az Afrikai Unió vagy afrikai 

regionális gazdasági közösségek; kéri az AKCS partnerség fokozottabb 

regionalizációját és differenciált intézményi alapra helyezését, mivel a három 

partnerrégió – Afrika, a karib-tengeri térség  és a csendes-óceáni térség – eltér 

egymástól; 

3. hangsúlyozza az AKCS-kapcsolatok jelentőségét, kiváltképp a szomszédos afrikai 

földrész és az Afrikai Unióval fennálló különleges és továbbfejlesztendő kapcsolatok 

tekintetében; felveti, hogy mérlegeljék a hatályos Cotonoui Megállapodás struktúrái és 

politikái és az EU–Afrika közös stratégia lehetséges egyesítése révén megvalósuló 

jövőbeli együttműködés leghatékonyabb struktúráit és mechanizmusait, valamint 

dolgozzanak ki megfelelő keretrendszert a karibi és csendes-óceáni országokkal 

folytatott kapcsolatokra; úgy véli, hogy az EU–AKCS kapcsolatok intézményi 

felépítésének jövőjére vonatkozó döntéshozatal előtt alapos vizsgálatnak kell alávetni a 

jelenlegi keretrendszer múltbéli eredményeit és hiányosságait; 

4. úgy véli, hogy továbbra is a közös érdekeken és értékeken alapuló szilárd politikai 

szövetségeknek kell maradniuk az AKCS-partnerségek alapjának, azonban meg kell 

erősíteni a globális kérdésekkel foglalkozó további együttműködést, és létre kell hozni 

az olyan jelenlegi globális kihívások eredményesebb és jobb kezelésére szolgáló 

megfelelő mechanizmusokat, mint az éghajlatváltozás és a vízgazdálkodás, az 

energiaügy, az élelmiszerbiztonság, a migrációs áramlások, a terrorizmus, a 

szélsőségesség, a nemzetközi bűnözés, a biodiverzitás, az egészségügyi és pénzügyi 

kérdések; 

5. felhívja a figyelmet az Unió külpolitikái közötti koherencia, valamint a belpolitikai és 

külpolitikai célok közötti koherencia fontosságára, különösen a kereskedelem, a 

mezőgazdaság, a környezetvédelem, az energiaügy, a biztonság és a migráció területein; 

hozzáteszi, hogy továbbra is fontos, hogy az AKCS-csoport országai teljességgel 

magukénak érezzék az AKCS-EU partnerséget, és hogy e partnerség felülvizsgálatának 

a technikai vagy intézményi kiigazításokon túlmenően új politikai lendületet is lehetővé 
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kell tennie; 

6. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az AKCS-EU együttműködést az olyan közös érdekű 

területeken, mint a biztonság, a konfliktusok megelőzése, beleértve az éhínség 

csökkentéséhez és az éghajlatváltozás hatásaihoz, az emberi jogokhoz, a 

jogállamisághoz és a demokráciához kapcsolódó területeket is; ezzel kapcsolatban 

megjegyzi, hogy a Cotonoui Megállapodás 8. és 96. cikkében meghatározott politikai 

párbeszéd lehetőségeit sem az EU, sem az AKCS fél nem aknázta ki teljes mértékben; 

hangsúlyozza, hogy e tekintetben az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés fontos 

szerepet játszik; 

7. emlékeztet, hogy az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartása, a 

jó kormányzás, valamint a Cotonoui Megállapodás 9. cikkében foglalt egyéb alapvető 

elemek alkotják az AKCS–EU partnerség alapját; kiemeli az emberi jogok tiszteletben 

tartásának szükségességét és a hatályos Cotonoui Megállapodás 9. cikke (2) 

bekezdésének, valamint a benne foglalt és a 96. cikkben továbbfejlesztett demokratikus 

záradék jelentőségét; emlékeztet arra, hogy szükség esetén fontos az említett cikkek 

teljes körű végrehajtása; 

8. hangsúlyozza, hogy az olyan AKCS-mechanizmusokat, mint a politikai párbeszéd, a 

pénzügyi támogatás, a megfelelő intézkedések, a fejlesztési együttműködés 

felfüggesztése, tovább kell fokozni annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájáruljanak 

az emberi jogok tisztelete, a demokrácia, a jogállamiság és a jó kormányzás, kiváltképp 

a korrupció elleni küzdelem javításához; 

9. hangsúlyozza, hogy ennek a Cotonou utáni új partnerségnek kölcsönösen előnyösnek 

kell lennie, és az EU és Afrika együttes növekedésének és együttes fejlődésének 

logikáján kell alapulnia; úgy véli, hogy ennek a partnerségnek elő kell segítenie az 

afrikai kontinens iparosodását, a mezőgazdaság fejlődését, és ösztönöznie kell az 

innovációs politikákba történő és a fenntartható fejlődést elősegítő beruházást; 

10. hangsúlyozza, hogy az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaiban és az Egyesült Nemzetek 

fejlesztésfinanszírozásra vonatkozó addisz-abebai programjában meghatározott 

hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) továbbra is alapvető fontosságú az AKCS-

országok, különösen a legkevésbé fejlett országok (LDC) számára; szorgalmazza, hogy 

ezt a kérdést teljes körűen építsék be a 2020 utáni jövőbeli AKCS–EU kapcsolatokba; 

tudomásul veszi, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy fejlesztési 

támogatást nyújt az AKCS-országok részére; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Unió 

számos tagállama nem érte el azt a célt, hogy 2015-ben a bruttó nemzeti jövedelme 

(GNI) 0,7%-át hivatalos fejlesztési támogatásokra (ODA) fordítja; kéri, hogy az összes 

partner maradéktalanul tegyen eleget vállalt kötelezettségeinek; 

11. felszólít arra, hogy az AKCS–EU együttműködési keretrendszer felülvizsgálata során 

illesszék be a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendet, 

amely mindenkire vonatkozó egységes, univerzális fejlesztési célokat határoz meg; úgy 

véli, hogy az AKCS–EU vegyes tanácsnak konkrét ajánlásokat kell tennie a fenntartható 

fejlesztési célok megvalósítására az AKCS–EU együttműködés keretében; 

12. hangsúlyozza a hatályos Cotonoui Megállapodás 12. cikkének jelentőségét az AKCS-

országok vonatkozásában, mivel az lehetővé teszi az AKCS-országok számára, hogy 
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részt vegyenek olyan uniós politikai párbeszédben, amely hatással lehet fejlődésükre; 

13. hangsúlyozza a társulási megállapodások fontosságát az AKCS-országok kormányai 

számára átfogó gazdasági teljesítményük fokozása érdekében; úgy véli, hogy az új 

partnerségnek a fenntartható fejlesztés egyértelműen ésszerű keretein belül és a 

természeti erőforrások külföldi állami vállalkozások általi illegális kizsákmányolása 

nélkül az országok termelőkapacitásainak fejlesztésén kell alapulnia, meg kell 

valósítania a legelőnyösebb regionális integrációs folyamatokat, melynek során fel kell 

használnia az olyan meglévő támogató struktúrákat, mint az Afrikai Unió, ki kell 

egészítenie a hagyományos mezőgazdaságot eredményes, a lakosság számára előnyös 

mezőgazdasági termelési, értékesítési és forgalmazási módokkal, valamint fel kell 

lépnie a külföldi és belföldi szereplők általi nagyarányú földszerzés ellen; ajánlja a 

nemzeti természeti erőforrások és a közszolgáltatások privatizációjának fontolóra 

vételét; ezzel összefüggésben felhívja az EU-t, hogy ösztönözze az érintett 

partnerországokban a földtulajdonjog egységes szerkezetbe foglalását, beleértve a 

tulajdon megfelelő nyilvántartását és a tulajdonnal kapcsolatos jogcímek megfelelő 

meghatározását, a legkiszolgáltatottabb csoportok gazdasági kizsákmányolásának 

megelőzése érdekében; 

14. hangsúlyozza a gazdasági kapcsolatok szerepét és hozzáadott értékét, különösen ha 

azok mindkét oldalon magukban foglalják a kis- és középvállalkozások és a családi 

vállalkozásokat; felszólít a cserefolyamatokat elősegítő egyedi intézkedések 

meghozatalára; 

15. támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetének határozatát egy olyan jogi eszköz 

létrehozásáról, amely biztosítja, hogy a vállalkozások tiszteletben tartsák az emberi 

jogokat a munkaerő-kizsákmányolás, a modernkori rabszolgatartás, az illegális 

tőkeáramlások, valamint a terrorizmus és a fegyveres konfliktusok finanszírozásának 

megszüntetése érdekében; felhívja az EU-t és az AKCS-országokat, hogy fokozzák a 

pénzmosás és az adócsalás elleni küzdelemre irányuló együttműködést; 

16. különösen hangsúlyozza, hogy a jövőbeli együttműködési megállapodásokban szükség 

van fenntartható fejlesztési stratégiákra, beleértve az eredményes és hatékony 

vízgazdálkodási és fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat, az élelmiszer- és 

vízellátás biztonságának növelése, az egészséges élet biztosítása, valamint az éhezés és 

a szegénység megszüntetése érdekében; úgy véli, hogy óriási lehetőségek rejlenek az 

éghajlat- és energiapolitika, a tengeri biológiai sokféleség megőrzése – például a tengeri 

műanyag hulladék elleni küzdelmet célzó intézkedések–, valamint a hatékony 

sürgősségi pontok felállításával kialakított közös katasztrófasegély terén folytatandó új 

együttműködésben;  

17. hangsúlyozza, hogy közösen kell megoldásokat találni az egyes AKCS-országokban 

tapasztalható migráció kiváltó okainak kezelésére; meggyőződése, hogy a globális 

migrációs áramlatok kezelésére irányuló hatékony többoldalú keretrendszer kialakítását 

célzó munkát a jövőbeli EU-AKCS partnerség stratégiai prioritásává kell tenni; 

18. kiemeli, hogy a jövőbeli partnerségi kereteknek a béke és a biztonság vonatkozásában 

lehetővé kell tenniük átfogó megközelítés kialakítását, valamint e tekintetben megfelelő 

tervezést és koordinációt kell megvalósítani az EU-tagállamok és az AKCS-országok 

által nyújtott regionális és nemzeti támogatások meglévő és esetleges átfedéseinek 
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elkerülése érdekében; 

19. meggyőződése, hogy a békével és biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseket tovább kell 

erősíteni, valamint a jövőbeli partnerségnek a konfliktusmegelőzésre – többek között a 

korai előrejelzésre és közvetítésre, a békeépítésre és a transznacionális biztonsági 

kihívások kezelésére – vonatkozóan hatékonyabb közös fellépésről kell rendelkeznie 

annak érdekében, hogy szembeszálljon jelenlegi transzregionális biztonsági 

fenyegetésekhez kapcsolódó, az uniós és AKCS-országokat érintő terrorizmussal és 

erőszakos szélsőségességgel, az illegális kereskedelem valamennyi formájával – 

ideértve az ember-, fegyver- és drogkereskedelmet –, valamint a kalózkodással; 

20. hangsúlyozza, hogy a stabil biztonsági környezet elengedhetetlen feltétele a fenntartható 

fejlesztési célok megvalósításának; e célból támogatja, hogy a jövőbeli AKCS–EU 

partnerség keretében a biztonság és a béke céljait szolgáló pénzügyi eszközt hozzanak 

létre; 

21. felszólít az AKCS–EU partnerség politikai dimenziójának megerősítésére, többek 

között a közös fellépések és a nemzetközi fórumokon elérhető nagyobb befolyás 

lehetővé tétele érdekében; úgy véli, hogy az AKCS–EU partnerségnek – lehetőség 

szerint – további együttműködést kell kialakítania egyéb, globális partnerekkel (pl. az 

Afrikai Unió vagy az ENSZ) és más nemzetközi hatalmakkal, valamint elő kell 

mozdítania a megerősített koordinációt és együttműködést a háborúk, a belső 

konfliktusok, a bizonytalanság, a törékeny és átmeneti állapotok jelentette kihívások 

kezelésére irányuló munkavégzés vagy küldetések átfedései nélkül; 

22. ösztönzi a partnereket, hogy amennyiben teljesítik a megszabott követelményeket, 

terjesszék ki az AKCS-országokon kívüli jogosult államok és intézmények keretét; 

kiemeli, hogy felül kell vizsgálni és fel kell lendíteni az AKCS–EU párbeszéd 

struktúráit, hogy biztosítani lehessen parlamenti és magas politikai szinten az 

intézményi párbeszédekben részt vevő partnerek sokszínűségét; felkéri az AKCS-

országokat, hogy tapasztalatcsere céljából tárják fel a strukturáltabb kapcsolatok 

lehetőségét az ázsiai, latin-amerikai, közel-keleti és észak-amerikai államokkal; 

23.  hangsúlyozza az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés fontosságát a politikai 

párbeszéd előmozdítása és az AKCS és az EU közti egyenlő partnerség kialakítása 

tekintetében; 
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