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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že politické, bezpečnostné a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Afrikou sú v 

čase, keď u oboch dochádza k zásadným zmenám, stále dôležitejšie, a uznáva prínos 

spoločnej stratégie EÚ a Afriky k budovaniu silnejšieho partnerstva počas uplynulých 

10 rokov; zdôrazňuje, že je potrebné stavať na týchto výsledkoch a pracovať na 

rozvíjaní rovnocenného, udržateľného a vzájomne výhodného partnerstva s Afrikou v 

duchu spoločnej iniciatívy a zodpovednosti a zároveň uznávať nezávislosť a 

zvrchovanosť afrických štátov; prejavuje v tejto súvislosti africkým štátom uznanie, že 

sa spolu s EÚ aktívne zapojili do nedávnych medzinárodných fór, ako boli napríklad 

rokovania o Parížskej dohode na konferencii Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy v roku 2015 (COP 21); 

2. zdôrazňuje, že EÚ ako celok je v súčasnosti pre Afriku hlavným zahraničným 

investorom, obchodným partnerom, zdrojom remitencií a partnerom v oblasti rozvoja a 

humanitárnej pomoci a kľúčovým poskytovateľom bezpečnosti; očakáva, že 

nadchádzajúci samit EÚ – Afrika poskytne nové impulzy a myšlienky o tom, ako 

prispôsobiť stratégiu rýchlo sa meniacemu prostrediu, keďže vývoj v Afrike má pre EÚ 

a jej strategické záujmy kľúčový význam; 

3. zdôrazňuje, že partnerstvo medzi EÚ a Afrikou treba posilniť a treba prehĺbiť jeho 

politický rozmer na základe spoločných hodnôt a záujmov s cieľom podporovať mier a 

riešiť globálne otázky, ako napríklad zmenu klímy, potravinovú neistotu, prístup k 

vode, znečisťovanie životného prostredia, neudržateľnú ťažbu prírodných zdrojov, rast 

populácie, urbanizáciu veľkých miest, nezamestnanosť mladých ľudí, beztrestnosť, 

ciele trvalo udržateľného rozvoja, terorizmus, organizovanú trestnú činnosť a migračné 

toky, a rozvíjať pritom spoločné zásady právneho štátu, sociálneho trhového 

hospodárstva, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv a presadzovať 

globálny poriadok založený na pravidlách, ktorý sa opiera o pevnú OSN;  

4. víta zameranie nadchádzajúceho samitu AÚ – EÚ na mládež, keďže vzhľadom na 

demografický vývoj na oboch kontinentoch je táto téma dôležitým prvkom vo vzťahoch 

medzi Afrikou a EÚ; upozorňuje, že na to, aby sa predišlo závažnému narušeniu 

sociálnej stability, v subsaharskej Afrike sa podľa prognóz bude musieť každý rok až do 

roku 2035 vytvoriť 18 miliónov nových pracovných miest pre osoby vstupujúce na trh 

práce; zdôrazňuje, že je potrebné v širšom rámci zaradiť medzi priority vytváranie 

pracovných miest a hospodársky rozvoj v celej spoločnosti a využívať potenciál 

súkromného sektora na africkom kontinente; 

5. víta návrh Komisie zaviesť nástroj africkej mládeže, čím sa rozšíri záber programu 

Erasmus+ a nástroja odborného vzdelávania a prípravy s cieľom pomôcť  cieľovým 

krajinám prekonať priepasť medzi potrebami a príležitosťami na trhu práce a 

kvalifikáciami absolventov a zároveň sa podporí začleňovanie zraniteľných skupín; 

6. žiada zvýšenie podpory kvalitného vzdelávania na všetkých úrovniach, najmä pre 

dievčatá, a to zlepšením bilaterálnych programov a pokračovaním v podpore globálnych 

iniciatív, napríklad Globálneho partnerstva pre vzdelávanie; zdôrazňuje, že je dôležité 
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viac investovať do škôl, univerzít a výskumu, podporovať partnerstvá v oblasti 

mobility, bojovať proti úniku mozgov, podporovať programy, ako napríklad Erasmus+, 

a zosúlaďovať vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom cezhraničných programov a 

uznávania kvalifikácií; 

7. pripomína, že bezpečnostné záujmy EÚ neboli nikdy také previazané s Afrikou ako v 

súčasnosti; žiada EÚ, aby africkým partnerom a regionálnym organizáciám v oblasti 

mieru a bezpečnosti a predchádzania konfliktom poskytovala silnejšiu podporu, a to aj 

osobitnými nástrojmi, napríklad operáciami spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky, zapojením Európy vojenskými a policajnými prostriedkami do misií OSN, 

opatreniami EÚ s cieľom vykonať rezolúciu BR OSN č. 1325 a mierovým nástrojom 

pre Afriku, poskytovaním podpory a pomoci požadovanej v celosvetovom boji proti 

džihádistickému terorizmu a podporovaním mieru a bezpečnosti postihnutých 

obyvateľov; zdôrazňuje dôležitú úlohu predchádzajúcich, ale aj súčasných misií SBOP, 

napríklad v boji proti pirátstvu, podpore budovania kapacít a posilňovaní námornej 

bezpečnosti a hraničných misií v Afrike; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť 

(ESVČ) a Radu, aby zabezpečili, že misie SBOP v Afrike budú môcť aj naďalej účinne 

fungovať; 

8. zdôrazňuje význam posilňovania bezpečnosti a stability poskytovaním pomoci našim 

partnerom pri budovaní odolnejších štátov a spoločností, a to aj budovaním kapacít a 

reformami sektorov bezpečnosti, s osobitným zameraním na dobrú správu sektora, 

parlamentný dohľad a zodpovednosť, ako aj podporou činností v oblasti odzbrojenia, 

demobilizácie a reintegrácie bývalých bojovníkov; 

9. žiada, aby EÚ naďalej podporovala čoraz aktívnejší prístup Africkej únie (AÚ) a 

príslušných regionálnych organizácií smerujúci k plnému sfunkčneniu africkej mierovej 

a bezpečnostnej štruktúry (APSA); požaduje počiatočný príspevok EÚ do mierového 

fondu AÚ na činnosti v rámci okruhu „mediácia a diplomacia“; 

10. upozorňuje, že je potrebné lepšie začleniť bezpečnostné otázky a ciele rozvoja s cieľom 

zamerať sa na riešenie špecifických problémov nestabilných štátov a prispievať k 

vzniku odolnejších štátov a spoločností, a to aj budovaním kapacít pre potravinovú 

bezpečnosť najmä v oblasti drobného poľnohospodárstva, adaptáciou na zmenu klímy, 

vytváraním väčšieho počtu a kvalitnejších pracovných miest najmä pre mladých ľudí, 

posilňovaním postavenia žien a podporou vzdelávania; 

11. zdôrazňuje, že riešenie problémov v oblasti správy vecí verejných v Afrike s väčším 

odhodlaním má mimoriadny význam pre budovanie spravodlivejších, stabilnejších a 

bezpečnejších spoločností, a požaduje, aby sa vyvinulo úsilie s cieľom vyriešiť problém 

ovládnutia štátu, ktorého charakteristickými znakmi sú oligarchické riadenie a 

tunelovanie zo strany odvetví štátnej správy, ktoré je hlavnou príčinou mnohých 

sociálno-ekonomických problémov a politických konfliktov Afriky; 

12. zdôrazňuje, že sledovanie spoločných záujmov a spolupráca v oblasti bezpečnosti musia 

byť v plnom súlade s medzinárodným právom, základnými hodnotami EÚ a s cieľmi 

podpory demokracie a dobrej správy vecí verejných a presadzovania ľudských práv a 

právneho štátu; domnieva, že tieto ciele by sa mali v čo najväčšej miere plniť v 

spolupráci s ostatnými relevantnými hospodárskymi a politickými aktérmi v Afrike, ako 

napríklad Čínou a Indiou; 
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13. zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je neoddeliteľnou 

súčasťou spolupráce EÚ s partnermi z tretích krajín; žiada EÚ, aby posilnila podporu, 

ktorú poskytuje demokracii a presadzovaniu ľudských práv, právneho štátu, slobody 

médií a zodpovednej, transparentnej a pružnej správy vecí verejných, keďže ide o 

kľúčové prvky potrebné na zabezpečenie stabilnej a inkluzívnej politickej, spoločenskej 

a hospodárskej situácie v Afrike; žiada EÚ, aby intenzívnejšie podporovala vlastné 

nástroje Afriky v oblasti ľudských práv, napríklad Africkú komisiu pre ľudské práva a 

práva národov a Africký súd pre ľudské práva a práva národov; 

14. vyzýva na uplatňovanie strategickejšieho, pragmatickejšieho, komplexnejšieho a 

štruktúrovanejšieho prístupu k politickému dialógu v rámci dohody o partnerstve z 

Cotonou so širšou účasťou občianskej spoločnosti a výraznejším medziľudským 

rozmerom; zdôrazňuje význam politického dialógu podľa článku 8 dohody, zahrnutia 

dodržiavania ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu ako základných 

prvkov dohody podľa článku 9 a „doložky primeraných opatrení“ podľa článku 96; 

vyzýva Komisiu, aby v rámci rokovaní týkajúcich sa obdobia po uplynutí platnosti 

Dohody z Cotonou prijala štruktúrovanejší a strategickejší prístup k dialógu o ľudských 

právach tým, že zriadi stále medziparlamentné výbory podľa príkladu výborov 

zahrnutých v dohodách EÚ o pridružení, ktoré budú mať mandát na monitorovanie 

vykonávania doložiek o základných prvkoch, čím sa od núdzového prístupu prejde ku 

komplexnejšiemu a systematickejšiemu dialógu; 

15. zdôrazňuje význam podpory dialógu, výmeny informácií a spolupráce v mnohých 

oblastiach, ako sú riadenie verejných financií a spravodlivé a účinné daňové systémy, 

boj proti korupcii, transparentná a zodpovedná verejná správa, účasť občianskej 

spoločnosti a občanov na rozhodovacích procesoch a udržateľné riadenie prírodných 

zdrojov; 

16. považuje účinné partnerstvo medzi Afrikou a EÚ za zásadné pre riešenie spoločných 

výziev, ktorými je boj proti terorizmu, extrémizmu a radikalizácii; pripomína, že 

obchodovanie s nelegálnymi zbraňami, drogami a ľuďmi je často hlavným zdrojom 

príjmov pre radikálne a teroristické organizácie v tomto regióne; zdôrazňuje ničivý 

účinok teroristických skupín ako Dá’iš a Boko Haram na miestne obyvateľstvo a 

dlhodobý hospodársky rozvoj; zdôrazňuje preto potrebu intenzívnejšej dlhodobej 

spolupráce v oblasti bezpečnosti a zvýšenia investícií do vzdelávacích a rehabilitačných 

programov; zdôrazňuje, že dobre fungujúca demokracia posilňuje stabilitu a je silným 

nástrojom proti terorizmu; 

17. zdôrazňuje potrebu bojovať proti základným príčinám radikalizácie, ako sú sociálne 

vylúčenie, chudoba a nedostatočné vzdelanie, a organizovať cielené dialógy o 

bezpečnosti a boji proti terorizmu s africkými partnermi s cieľom spoločne riešiť 

základné otázky, ktoré môžu viesť k radikalizácii a teroristickým  činom; zdôrazňuje 

význam zlepšenia medzináboženského dialógu, podpory iniciatív zameraných na 

integráciu mladých ľudí do spoločnosti, boja proti teroristickej propagande so 

zameraním na úlohu internetu a sociálnych médií v procese radikalizácie, boja proti 

financovaniu terorizmu a posilnenia justičnej spolupráce; 

18. zdôrazňuje, že preskúmanie európskej susedskej politiky (ESP) je príležitosťou na 

zlepšenie koordinácie susedskej politiky a politiky voči iným africkým štátom 



 

PE606.203v02-00 6/11 AD\1132776SK.docx 

SK 

vytvorením rozšírených rámcov spolupráce; podporuje preto zavádzanie takýchto 

tematických rámcov s cieľom zintenzívniť spoluprácu  medzi EÚ, partnerskými štátmi 

južného susedstva a tretími krajinami v Afrike, ktoré budú zamerané na regionálne 

otázky ako je bezpečnosť, energetika a prípadne aj migrácia; 

19. pripomína význam účinného vykonávania vonkajších politík EÚ, ktoré dokážu vyriešiť 

skutočné základné príčiny migrácie a lepšie bojovať proti zločineckým skupinám 

zapojeným do obchodovania s ľuďmi; žiada intenzívnejšie spoločné úsilie zamerané na 

vykonávanie akčného plánu z Valetty na základe poctivého a skutočného partnerstva s 

tretími krajinami pôvodu a tranzitu; pripomína význam vyváženého a celostného 

prístupu v novom rámci partnerstva a zdôrazňuje v tejto súvislosti význam 

demokratickej kontroly zo strany Parlamentu; zdôrazňuje, že nový rámec pre 

partnerstvo v oblasti migrácie nesmie byť jediným pilierom činnosti EÚ v oblasti 

migrácie a mal by sa z úzkeho zamerania na riadenie hraníc rozšíriť tak, aby zahŕňal, 

napríklad, aj spravodlivejšie obchodné vzťahy, boj proti zmene klímy a nezákonným 

prevodom finančných prostriedkov z Afriky, vytvorenie bezpečných a legálnych 

migračných kanálov, ako aj zavedenie iniciatív na jednoduchší a menej nákladný 

prevod remitencií; 

20. pripomína, že základnými príčinami migrácie sú konflikty, slabá správa vecí verejných, 

nestabilita vlád, porušovanie ľudských práv, korupcia, neexistencia právneho štátu, 

beztrestnosť, nerovnosť, nezamestnanosť alebo nízka zamestnanosť, nedostatok 

živobytia a zdrojov a zmena klímy; 

21. domnieva sa, že Afrika a Európa majú spoločný záujem a spoločnú zodpovednosť v 

oblasti migrácie a že kríza si vyžaduje globálne riešenia založené na solidarite, 

spoločnej zodpovednosti, dodržiavaní práv migrantov, zásade zákazu vyhostenia alebo 

vrátenia a plnení povinností štátov náležite riadiť migračné toky na svojich územiach, 

prijímať späť svojich občanov a poskytovať im v plnej miere ústavné práva, ak v 

zahraničí nie sú schopné dosiahnuť štatút osôb s riadnym pobytom; 

22. zdôrazňuje, že kľúčom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu migrantov je 

úzka spolupráca medzi africkými krajinami a EÚ, a najmä medzi krajinami na oboch 

stranách Stredozemného mora; v tejto súvislosti podporuje vykonávanie komplexných 

politických a právnych rámcov založených na Dohovore Organizácie Spojených 

národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho protokoloch; 

23. konštatuje, že príspevky členských štátov do núdzového trustového fondu pre Afriku sú 

aj naďalej nízke; očakáva, že sa splnia záväzky uvedené vo vonkajšom investičnom 

pláne týkajúce sa mobilizácie investícií v Afrike, podpory inkluzívneho a udržateľného 

rastu a posilnenia tvorby pracovných miest, čo prispeje k riešeniu základných príčin 

migrácie; 

24. poukazuje s veľkým znepokojením na to, že niektoré časti afrického kontinentu nie sú 

pod kontrolou ústrednej štátnej moci, najmä pokiaľ ide o riadenie hraníc, a pripomína, 

že to má negatívne dôsledky pre boj proti terorizmu a obchodovaniu s drogami; 

zdôrazňuje preto potrebu intenzívnejšej spolupráce v oblasti riadenia hraníc a migračnej 

politiky; 

25. uznáva dôležitosť, významný potenciál a transformačnú silu regionálnej, 
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transregionálnej a kontinentálnej integrácie pre rast a rozvoj v Afrike, ako aj potrebu 

zabrániť tvorbe nových prekážok obchodu, mobility a spolupráce v oblasti bezpečnosti; 

považuje AÚ, ktorá zahŕňa celý africký kontinent, za veľmi pozitívny krok smerom k 

panafrickej integrácii a víta premenovanie samitu Afrika – EÚ na samit AÚ – EÚ;  

26. konštatuje, že je potrebné, aby EÚ podporovala posilňovanie vnútorného afrického 

obchodu a trvalo udržateľných investícií, v prípade možnosti v miestnej mene, ako aj 

medziregionálny, kontinentálny a globálny rozmer projektov a programov v oblastiach 

od udržateľného poľnohospodárstva a životného prostredia po vysokoškolské 

vzdelávanie, IKT, výskum a siete fyzickej infraštruktúry; 

27. domnieva sa, že projekty regionálnej integrácie, napríklad projekty v južnej, západnej 

alebo východnej Afrike, sa musia podporovať takým spôsobom, aby dopĺňali a 

posilňovali procesy panafrickej integrácie v rámci AÚ; tvrdí, že EÚ by mala rozvíjať aj 

strategické bilaterálne vzťahy založené na dodržiavaní ľudských práv a zásadách 

právneho štátu s kľúčovými africkými štátmi, ktoré zohrávajú vedúcu úlohu 

v príslušných integračných projektoch a umožňujú ich vykonávanie; okrem toho 

zdôrazňuje potrebu oživiť  Úniu pre Stredozemie ako nástroj na dosiahnutie spoločnej 

bezpečnosti a prosperity v severnej Afrike; 

28. uznáva význam medziparlamentných vzťahov a vyzýva afrických partnerov, aby 

naďalej považovali medziparlamentnú spoluprácu na dvojstrannej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni za politickú prioritu; zdôrazňuje, že medziparlamentné delegácie 

a regionálne zhromaždenia majú konštruktívnu úlohu v rozvíjaní partnerstva Afriky a 

EÚ, presadzovaní spoločných záujmov a skutočného dialógu rovnocenných, a navrhuje 

užšiu spoluprácu s africkými parlamentmi s cieľom posilniť ich pri vykonávaní ich 

kľúčovej demokratickej úlohy; 

29. pripomína dôležitú úlohu zodpovedných investícií a obchodu, zodpovedného 

súkromného sektora, ktorý dodržiava medzinárodné normy v oblasti zdravia, 

bezpečnosti, práca a životného prostredia, a priaznivého podnikateľského prostredia pri 

vytváraní dlhodobého hospodárskeho rozvoja; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

rozvíjali spoluprácu s medzinárodnými partnermi s cieľom predchádzať nedodržiavaniu 

týchto noriem a takéto nedodržiavanie vyšetrovať a zastaviť, rovnako ako prípady, keď 

európske spoločnosti spôsobia porušovanie ľudských práv alebo sa na takomto 

porušovaní podieľajú, respektíve porušujú práva zraniteľných skupín, ako sú menšiny, 

domorodé obyvateľstvo, ženy a deti; vyzýva členské štáty EÚ a AÚ, aby sa na pôde 

Rady OSN pre ľudské práva  aktívne zúčastňovali na rokovaniach o návrhu zmluvy o 

nadnárodných spoločnostiach a ľudských právach a usilovali sa o produktívny výsledok 

rokovaní; 

30. požaduje zvýšenú podporu EÚ pre Afriku v oblasti zníženia dlhu a udržateľnosti 

dlhovej služby a zdôrazňuje potrebu medzinárodných právnych predpisov a zriadenia 

komisií pre audit dlhov v prípade nelegitímnych dlhov; vyzýva členské štáty, aby 

účinne zaviedli hlavné zásady OSN pre zahraničné dlhy a ľudské práva, ako aj zásady 

Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) týkajúce sa podporovania 

zodpovedného poskytovania a získavania štátnych úverov tým, že ich urobia právne 

záväznými; 

31. zdôrazňuje pridanú hodnotu dopravných infraštruktúr v súvislosti s podporou 
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hospodárstva a obchodu medzi EÚ a Afrikou; zdôrazňuje strategický význam prístavov 

a letísk; 

32. uznáva, že Afrika trpí veľkým nedostatkom v oblasti zásobovania energiou, keďže 

645 miliónov ľudí nemá prístup k cenovo dostupnej elektrine; domnieva sa, že v prvom 

rade sa treba zamerať na udržateľné riešenia využívajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov, minisiete a mimosieťové systémy, a žiada EÚ, aby africkým partnerom 

pomáhala prekonávať finančné, technické a politické výzvy, ktoré tento proces prináša; 

uznáva, že je potrebné zlepšiť riadenie v odvetví energetiky a pritiahnuť vnútorné či 

cezhraničné verejné a súkromné investície do energie z obnoviteľných zdrojov na 

všetkých úrovniach, a domnieva sa, že nový postup pri nadmernej nerovnováhe (EIP) v 

tejto súvislosti predstavuje vynikajúcu príležitosť; žiada nepretržitú podporu EÚ 

Africkej iniciatíve v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (AREI) a víta návrh 

Komisie na začatie nového partnerstva EÚ a Afriky v oblasti výskumu a inovácií pre 

zmenu klímy a energiu z udržateľných zdrojov; 

33. zdôrazňuje význam malých rozvojových projektov, ktoré majú priamy vplyv na životy 

ľudí; naliehavo vyzýva Komisiu, aby ich aj naďalej podporovala; 

34. vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa sprievodných opatrení 

k nariadeniu o nerastoch z konfliktných oblastí (nariadenie (EÚ)  (2017/821)1 v súlade s 

príslušným spoločným oznámením (JOINT (2014) 0008); 

35. uznáva význam účinných systémov sociálnej ochrany pre bezpečnosť ľudí, 

predchádzanie konfliktom a zmierňovanie vplyvu pretrvávajúcich konfliktov a núteného 

vysídľovania obyvateľstva poukazuje na to, že násilnými konfliktmi a núteným 

vysídľovaním trpia v neprimeranej miere najmä ženy a deti; 

36. zdôrazňuje zásadnú úlohu žien v oblasti rozvoja a domnieva sa, že účasť žien na riadení 

je predpokladom sociálno-hospodárskeho pokroku, sociálnej súdržnosti a spravodlivého 

demokratického riadenia; vyzýva na prijatie pozitívnych opatrení s cieľom zabezpečiť 

pokrok smerom k rovnocennej účasti žien v spoločnosti, a to aj na rozhodovacích 

pozíciách na všetkých úrovniach; vyzýva zároveň africké krajiny, aby podporovali 

väčšiu účasť žien na trhu práce a aby prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť 

rodovej diskriminácii na pracovisku; 

37. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vo svojich vonkajších rozvojových programoch 

osobitnú pozornosť venovala sexuálnym a reprodukčným právam žien a dievčat; 

38. vyzýva ESVČ, aby vo svojom dialógu o ľudských právach a politickom dialógu s 

africkými krajinami naďalej poukazovala na problematiku osôb LGBTI a aby vhodnými 

nástrojmi poskytovala podporu obhajcom LGBTI práv; 

39. opätovne zdôrazňuje svoju podporu záväzku Medzinárodného trestného súdu a EÚ v 

plnej miere spolupracovať na predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá patrí do 

právomoci súdu; žiada EÚ, aby zostala otvorená konštruktívnej diskusii, ak sú v rámci 

Rímskeho štatútu vznesené obavy, a aby africké krajiny, ktoré prechádzajú obdobím 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017, s. 1. 
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transformácie po skončení konfliktu, naďalej podporovala v boji proti beztrestnosti a pri 

vyvodzovaní zodpovednosti za medzinárodnú trestnú činnosť; 

40. zdôrazňuje, že nadchádzajúci samit AÚ – EÚ bude príležitosťou na zdôraznenie priorít 

EÚ pre vzťahy medzi EÚ a Afrikou v kontexte procesu po skončení platnosti Dohody z 

Cotonou; 

41. domnieva sa, že Afrika, Karibská oblasť a Tichomorie sú veľmi rozdielne regióny so 

špecifickými záujmami a problémami a nemožno ich len tak jednoducho zlúčiť pod 

zastrešujúcu štruktúru Dohody z Cotonou; zastáva preto názor, že budúca spolupráca s 

Afrikou by mala byť založená na existujúcich regionálnych a subregionálnych 

organizáciách, najmä AÚ; 
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