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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, 
ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos un Komisijas priekšsēdētājas vietnieka (AP/PV) 2020. gada 9. marta kopīgo 
paziņojumu "Ceļā uz visaptverošu stratēģiju ar Āfriku" un uzskata to par soli pretī 
patiesi ģeopolitiskai partnerībai; uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena otrai tuvas 
ģeogrāfiski, tās vieno ciešas vēsturiskas, kultūras un sociālekonomiskas saites, ko vēl 
vairāk stiprina daudzu kopīgi risināmu jautājumu un stratēģisku interešu pieaugums — 
sākot ar cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanu, kopienu izkļūšanu no nabadzības un 
pienācīgu dzīves apstākļu nodrošināšanu, piedāvājot ekonomiskas iespējas, ilgtspējīgu 
attīstību vai labu pārvaldību un migrācijas potenciālu lietderīgas nodarbinātības iespēju 
un attīstības nodrošināšanai; tirdzniecības un ieguldījumu attiecību, drošības, cīņas pret 
terorismu un organizētās noziedzības un cilvēku tirdzniecības apkarošanas stiprināšanu 
un beidzot ar daudzpusēju iestāžu un globālās tirdzniecības reformēšanu, vidi, pārtikas 
nodrošinājumu, piekļuvi ūdenim, iedzīvotāju skaita pieaugumu, urbanizāciju, 
enerģētikas jautājumiem, sabiedrības veselības veicināšanu, piekļuvi veselības aprūpei 
un klimata pārmaiņām; uzsver, ka ES attiecības ar Āfriku ir ārkārtīgi svarīgas abu 
kontinentu nākotnei un abu kontinentu labklājība ir cieši saistīta, tāpēc ir vajadzīga 
holistiska Āfrikas kontinenta pieeja, kurā šos atšķirīgos aspektus var apvienot 
visaptverošā, saskaņotā stratēģijā, kuras panākumu mērs būs tās rezultāti un kura tiks 
pastāvīgi uzraudzīta un vērtēta; aicina panākt lielāku saskaņotību starp ES politikas 
virzieniem, uz rezultātiem orientētu un pārredzamu ES resursu sadali un atjauninātu 
politisko aliansi, kurai jāsniedzas tālāk par tradicionālo sadarbību attīstības un humānās 
palīdzības jomā, lai patiesi un pilnībā realizētu mūsu partnerības potenciālu;

2. atgādina, ka 2019. gadā ekstrēmi laikapstākļu notikumi skāra gandrīz 16,6 miljonus 
afrikāņu, kas saskaņā ar Katastrofu epidemioloģijas pētījumu centra (CRED) datiem ir 
par 195 % vairāk nekā 2018. gadā, un ka dabas katastrofas nelabvēlīgi ietekmē dzīves 
apstākļus, iztikas līdzekļus, mājokļus un ekosistēmas, kā arī makroekonomiku;

3. uzsver, ka ES un Āfrikas Savienības (ĀS) partnerība var būt sekmīga tikai tad, ja tā ir 
patiesi līdztiesīga partnerība, ar to saprotot līdzsvarotāku, taisnīgāku un jēgpilnu 
partnerību, kuras pamatā ir katra partnera atbildība, partneru solidaritāte un kopīgs 
nākotnes redzējums; tāpēc atkārtoti aicina starp Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību 
izveidot patiesu abu kontinentu partnerību; atgādina, ka Āfrika ir mūsu tuvākais 
kaimiņkontinents, kurā dzīvo vairāk nekā miljards cilvēku, un ir paredzams, ka līdz 
2050. gadam vairāk nekā puse no pasaules iedzīvotāju skaita pieauguma koncentrēsies 
Āfrikā, savukārt no desmit straujāk augošajām pasaules ekonomikām sešas ir Āfrikas 
valstis; uzsver, ka ES un tās dalībvalstis ir Āfrikas nozīmīgākais partneris ikvienā jomā 
gan attiecībā uz ieguldījumiem, tirdzniecību, attīstības un humāno palīdzību, gan 
drošību; tomēr norāda, ka šīs aizvien ciešākās sadarbības rezultātā vēl ir jāpanāk kopīga 
izpratne jeb dzīvotspējīga stratēģiska partnerība saskaņā ar kopīgām interesēm, 
izaugsmes potenciālu, ģeogrāfisku tuvumu un gadsimtiem senām saitēm starp abiem 
kontinentiem; uzsver, ka Āfrikas kontinenta ilgtspējīgas attīstības process ir ļoti svarīgs 
gan ES, gan Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai, kas ir Āfrikas valstu 
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ekonomiskās un sociālās attīstības galvenie nosacījumi, kā noteikts ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķos (IAM); uzsver, ka ES ir jābūt pārliecinātai par tādas jaunas un 
mūsdienīgas pieejas izstrādi Āfrikas politikai, kas pamatojas uz skaidru izpratni par ES 
un Āfrikas attiecīgajām un savstarpējām interesēm un pienākumiem un atspoguļo 
attiecību vispusīgumu un briedumu; uzskata, ka partnerības pamatā ir jābūt skaidrām 
nostājām un prioritātēm, ko noteikuši Āfrikas partneri, un šajā sakarā uzskata, ka 
gaidāmais sestais Āfrikas Savienības un ES samits, kas notiks šajā rudenī, dod laicīgu 
iespēju uzklausīt Āfrikas partnerus, apmainīties ar savstarpējām prasībām un 
priekšlikumiem un noteikt kopīgus mērķus, lai tos iekļautu gaidāmajā jaunajā, abpusēji 
izdevīgajā kopīgajā stratēģijā, kas atspoguļo abu pušu intereses un stiprina saites starp 
abiem kontinentiem;

4. uzsver, ka steidzami jāpastiprina sinerģija un saskaņotība starp visiem tiesiskajiem un 
politiskajiem satvariem, uz kuriem balstās ES un Āfrikas attiecības, lai tās kļūtu 
efektīvākas un ilgtspējīgākas, ar spēcīgāku ilgtermiņa, daudzšķautņainu un daudznozaru 
partnerību, kam būtu jāizpaužas arī spēcīgākā politiskajā sadarbībā un efektīvā 
koordinācijā, kuras pamatā ir līdztiesība, uzticēšanās, savstarpēja cieņa, solidaritāte, 
suverenitāte, kopīgas vērtības un kopīgs nākotnes redzējums; šajā sakarā uzsver, cik 
svarīga nozīme ir cilvēktiesībām, demokrātijai, mieram un drošībai, kā arī kā arī labai 
pārvaldībai, ilgtspējīgai attīstībai, tiesiskumam, brīvām un taisnīgām vēlēšanām, 
likumīgai un miermīlīgai varas maiņai Āfrikas valstīs, dzimumu līdztiesībai, kas ir 
nepieciešamais pamats ilgtspējīgai, iekļaujošai un savstarpēji izdevīgai ES un Āfrikas 
partnerībai; uzsver, ka spēcīgai ES un Āfrikas partnerībai ir vajadzīga spēcīga Āfrikas 
Savienība, uzsver ES svarīgo lomu atbalsta sniegšanā, lai Āfrikas Savienība varētu 
efektīvāk īstenot savas pilnvaras miera un drošības veidošanā visā kontinentā un 
kontinentālās integrācijas progresa, kā arī Āfrikas Savienības, tostarp Panāfrikas 
parlamenta, institucionalizācijas virzīšanā, izmantojot apmaiņu ar paraugpraksi, kā arī 
tehnisku un finansiālu palīdzību; saistībā ar jauno Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības 
un starptautiskās sadarbības instrumentu (NDICI) atzinīgi vērtē priekšlikumu par 
Āfrikas mēroga programmu, kuras mērķis ir risināt Āfrikas kontinenta problēmas 
kopumā;

5. atkārtoti pauž atbalstu Āfrikā notiekošajiem būtiskajiem reģionāla, kontinentāla un 
starptautiska līmeņa integrācijas procesiem un norāda, ka Eiropa un Āfrika ir kopīgi 
ieinteresētas sadarboties, lai veicinātu multilaterālismu un risinātu kopīgas problēmas, 
kuras var efektīvi risināt, tikai darbojoties kopā; uzsver vajadzību novērst sašķeltību, 
kur tā pastāv, jo īpaši tādās stratēģiski svarīgās jomās kā starptautisku tirdzniecības 
standartu un prakses ievērošana, cilvēktiesības, sociālais taisnīgums, dzimumu 
līdztiesība, ilgtspējīga attīstība un nostājas paušana starptautiskās organizācijās; uzskata, 
ka holistiskai abu kontinentu partnerībai būtu jāveicina arī turpmāka reģionalizācija; 
atkārtoti pauž atbalstu reģionālai integrācijai un tādām reģionālām organizācijām kā 
ECOWAS (Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopiena), CEMAC (Centrālāfrikas 
Ekonomikas un monetārā kopiena), EAC (Austrumāfrikas valstu kopiena), SADC 
(Dienvidāfrikas attīstības kopiena), IGAD (Starpvaldību attīstības iestāde) un ECCAS 
(Centrālās Āfrikas valstu ekonomikas kopiena), kā arī ICGLR (Lielo Ezeru reģiona 
starptautiskā konference); atbalsta viedokli, ka ES ir jāsaglabā katrai valstij un 
apakšreģionam piemērotas elastīgas pieejas, kas ļauj pielāgot tās iesaisti un atbalstu 
katras valsts īpašajām vajadzībām un apstākļiem visos piecos Āfrikas reģionos; aicina 
atjaunināt dažādās ES reģionālās rīcībpolitikas attiecībā uz Āfrikas apakšreģioniem, 



AD\1213380LV.docx 5/18 PE652.358v02-00

LV

piemēram, Ziemeļāfriku, Gvinejas līci, Sāhelu, Lielajiem ezeriem un Āfrikas ragu; pauž 
nožēlu, ka 25 gadus pēc Barselonas procesa sākuma vēl ne tuvu nav pabeigta kopīgas 
labklājības, stabilitātes un brīvības telpas izveide ar dienvidu kaimiņreģiona valstīm;

6. norāda, ka ir svarīgi īstenot Āfrikas derīgo izrakteņu ieguves redzējumu, ko 2009. gadā 
pieņēma Āfrikas valstu un valdību vadītāji, lai nodrošinātu pārredzamu, taisnīgu un 
optimālu derīgo izrakteņu ieguvi;

7. atgādina Āfrikas Savienības un Āfrikas valstu svarīgo nozīmi daudzpusējās 
organizācijās, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijā, kur 28 % dalībvalstu ir Āfrikas 
valstis; tāpēc uzsver, ka ir svarīgi vēl vairāk padziļināt mūsu politiskās attiecības nolūkā 
reformēt daudzpusējās lēmējinstitūcijas un padarīt tās taisnīgākas un reprezentatīvākas, 
kas ir būtiski, lai rastu risinājumus kopīgām globālām problēmām;

8. atzinīgi vērtē piecas partnerības ierosinātajā jaunajā stratēģijā; turklāt uzskata, ka tā ir 
jāatjaunina, lai atspoguļotu Āfrikas vajadzības veselības aprūpes jomā un ekonomiskās 
vajadzības Covid-19 krīzes kontekstā; aicina panākt stingru, pastāvīgu, vērienīgu un 
saskaņotu ES iesaisti Āfrikas drošības, stabilitātes un attīstības veidošanā, tostarp 
veicinot zaļo pārkārtošanos un piekļuvi enerģijai, digitalizāciju, ilgtspējīgu izaugsmi un 
darbvietas, mieru un pārvaldību, kā arī līdzsvarotu un visaptverošu pieeju migrācijai un 
mobilitātei; atzīst, ka tika pieliktas pūles, lai stratēģijā iekļautu Āfrikas partneru 
viedokļus un intereses, bet vienlaikus norāda, ka daži Āfrikas partneri ir pauduši 
vilšanos par saziņas trūkumu pirms stratēģijas publicēšanas; tomēr uzsver, ka ir skaidri 
jānosaka, kā jauno stratēģiju ir paredzēts īstenot, un jānorāda, par ko ir atbildīgs katrs 
ES dalībnieks; uzsver, ka turpmākās attiecības ar Āfriku ir ļoti svarīgas un ka tām ir 
vajadzīga abu kontinentu pilsoniskās sabiedrības plaša iesaiste; aicina vairāk iesaistīt 
visu līmeņu organizācijas, tostarp nevalstiskās organizācijas (NVO), uzņēmēju un 
akadēmiskās aprindas, domnīcas, kultūras un reliģiskās iestādes, arodbiedrības utt.; 
pauž dziļu gandarījumu par Komisijas priekšsēdētājas Ursula von der Leyen raidītajiem 
signāliem, ka attiecības ar Āfriku būs viens no viņas pilnvaru centrālajiem elementiem; 
šajā ziņā atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Komisijas jaunās priekšsēdētājas pirmā vizīte bija 
uz Āfriku, un aicina rīkot biežākas augsta līmeņa sanāksmes un veidot kontaktus; 
uzskata, ka šādas personīgas tikšanās augstākajā līmenī ir ārkārtīgi svarīgas, jo līdztekus 
personīgu attiecību veicināšanai tās ar attiecīgo nacionālo plašsaziņas līdzekļu palīdzību 
vairo arī sabiedrības izpratni par mūsu partnerību; tāpēc aicina vēl intensīvāk organizēt 
šādas augsta līmeņa sanāksmes un viedokļu apmaiņas, tostarp uzņēmēju aprindu un 
pilsoniskās sabiedrības forumus un sanāksmes; pauž nožēlu, ka paziņojumā trūkst 
skaidru priekšlikumu par koordinētām pieejām starp ES un ĀS, lai pievērstos kopīgām 
problēmām, kuras varētu kopīgi risināt daudzpusējās sistēmās (piemēram, ANO); 
uzsver, ka AP/PV un ES misijām visa Āfrikas kontinenta galvaspilsētās būtu jārīkojas 
aktīvāk, skaidrojot ES politikas mērķi; mudina Eiropas domnīcas un akadēmiskās 
aprindas šajā sakarā aktīvāk sadarboties ar Āfrikas kolēģiem; uzsver, ka Āfrikas un ES 
partnerībā ir jāpieņem koordinēta un visaptveroša pieeja gan starp ES un Āfrikas 
Savienību, gan starp ES un tās dalībvalstīm, kā paredzēts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 210. pantā; aicina ES pastiprināt šo kopīgo perspektīvu, ņemot vērā 
nākamo ES un Āfrikas samitu, ko paredzēts rīkot 2020. gadā;

9. norāda, ka Āfrikas potenciāls izraisa aizvien lielāku interesi daudzos pasaules mēroga 
dalībniekos, un pauž bažas, ka daudzās jomās Āfrika ir kļuvusi par jaunu arēnu lielvaru 
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sacensībai; uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, kas palīdz Āfrikas kontinentam, bet citu 
dalībnieku īstenotā destruktīvā politika Āfrikas valstīm nodara kaitējumu, kas negatīvi 
ietekmē arī Eiropas Savienību; uzsver, ka politiskajās un ekonomiskajās attiecībās ar 
trešām valstīm ES galvenā motivācija ir veicināt pamattiesības, sniegt atbalstu 
demokrātiskām iestādēm un nodrošināt demokrātisku pārskatatbildību; uzskata, ka tādas 
trešās valstis kā Ķīna cenšas sasniegt citus mērķus, kas reizēm mūs satrauc; uzsver, ka 
mūsu mērķis ir stiprināt Āfrikas partneru noturību un neatkarību; tāpēc pauž nožēlu, ka 
citu dalībnieku, jo īpaši Ķīnas un Krievijas, rīcība ir vērsta uz savu ģeopolitisko interešu 
īstenošanu un arvien lielāku vienpusējību, un uzsver, ka šie dalībnieki gūst labumu uz 
Āfrikas valstu suverenitātes un Eiropas drošības rēķina; aicina ES panākt koordināciju 
ar katru valsti, kas ir patiesi ieinteresēta Āfrikas kontinenta pārticīgā un pozitīvā 
ilgtermiņa attīstībā, pamatojoties uz cilvēktiesību pilnīgu ievērošanu, plašsaziņas 
līdzekļu brīvību un pārskatatbildību, pārredzamu un reaģētspējīgu pārvaldību un cīņu 
pret korupciju, kas ir būtiski elementi stabilas un iekļaujošas politiskās, sociālās un 
ekonomiskās vides nodrošināšanai Āfrikā; aicina ES izstrādāt stratēģisku ilgtermiņa 
reakciju uz Ķīnas iniciatīvu "Viena josla, viens ceļš", kurā būtu jāņem vērā mūsu 
kopīgās vērtības, kā arī Āfrikas kaimiņvalstu izvirzītās prioritātes un vajadzības; uzsver, 
ka ES un tās dalībvalstīm ir jākļūst par reģiona stabilitātes un uzticamības avotu; 
uzskata, ka Eiropas Savienībai Āfrikā ir jāuzņemas lielāka ģeopolitiska loma un jāveido 
attiecības, kas dod labumu visiem;

10. uzskata, ka ES un Āfrikas stratēģijā būtu jāiekļauj arī pasākumi, lai palīdzētu Āfrikas 
valstīm savu derīgo izrakteņu bagātību pārvērst reālā attīstībā, un aicina pārskatīt esošo 
pasākumu efektivitāti, tostarp attiecībā uz apšaubāmu ieguvi, ko veic Ķīna un Krievija; 
aicina Komisiju un Āfrikas partnerus raiti īstenot pasākumus saskaņā ar Konfliktu 
izrakteņu regulu1 un nekavējoties publicēt to trešās valstīs atrodošos uzņēmumu 
sarakstu, kuri neievēro šajā regulā noteiktās prasības; uzsver Eiropas stiprās puses (t. i., 
pārredzamību, augstas kvalitātes preces un pakalpojumus un demokrātisku pārvaldību) 
un tic, ka šo pamatvērtību pievilcība ir pārliecinoša alternatīva autoritāriem modeļiem;

11. atgādina, ka ieguves nozarei ir svarīga nozīme daudzu Āfrikas valstu ekonomikā un tā ir 
saistīta ar nevienlīdzīgu savstarpēju resursatkarību ar Eiropu, kas būtu jālabo, jautājumu 
par nodokļu ieņēmumu un lietošanas atlīdzības nelikumīgu aizplūšanu ieguves nozarē 
risinot ar Pārredzamības direktīvas un Grāmatvedības direktīvas2 palīdzību;

12. atzinīgi vērtē to, ka ES uzskata mieru un drošību Āfrikā par vienu no galvenajiem 
ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem un ka Savienība "sadarbībā ar starptautisko 
sabiedrību ir gatava ievērojami palielināt atbalstu Āfrikai"; piekrīt viedoklim, ka ļoti 
svarīgs kontinenta attīstības priekšnosacījums ir drošības panākšana Āfrikā, ko atbalsta 
reģionālas un starptautiskas organizācijas, bet Āfrikas valstis ir primārais savas drošības 
garants; tāpēc aicina ES turpināt centienus sadarboties ar Āfrikas partneriem, turpinot 
attīstīt Āfrikas miera un drošības sistēmu (APSA), lai panāktu ilgtermiņa mieru un 
stabilitāti un pārvarētu krīzes un konfliktus šajā kontinentā, rīkojoties saskaņā ar 
integrētu pieeju, kurā tiek izmantoti visi pieejamie instrumenti, tostarp atbalsts Āfrikas 
drošības un aizsardzības spēju attīstībai un tās militārajām operācijām, civilajām 
misijām, miera veidošanas un demilitarizācijas projektiem, vienlaikus nodrošinot 

1 OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp.
2 OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.
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starptautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību un Āfrikas valstu neatkarības un 
suverenitātes ievērošanu, kā arī atbalsts iniciatīvām, ko ierosina Āfrikas Savienība un 
tādas reģionālas organizācijas kā ECOWAS un Sāhelas G5; mudina dalībvalstis 
piedalīties ES misijās un operācijās un atzinīgi vērtē divpusējos centienus, kas veicina 
mieru un stabilitāti, un šajā sakarā aicina Padomi ātri apstiprināt Eiropas Miera 
mehānismu, lai nodrošinātu vispusīgāku palīdzību Āfrikas partneriem konfliktu skartos 
reģionos; uzsver daudzpusējas sadarbības nozīmi ĀS, ES un ANO trijstūrī vietējās, 
reģionālās un starptautiskās drošības jomā un pilsoniskās sabiedrības dalībnieku lomu 
miera uzturēšanas un miera veidošanas centienos; šajā sakarā atgādina, ka drošības 
sektora reforma, tiesu sistēmas reforma, laba pārvaldība, demokrātiska pārskatatbildība 
un civiliedzīvotāju aizsardzība ir priekšnoteikums, lai iemantotu iedzīvotāju uzticēšanos 
savām valdībām un drošības spēkiem; uzsver arī civilmilitāro saikni un vajadzību vairāk 
racionalizēt abus kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misiju 
komponentus; atbalsta arvien aktīvāko pieeju, ko izmanto reģionālas drošības 
organizācijas, lai kopīgiem spēkiem pilnīgi īstenotu Āfrikas miera un drošības sistēmu 
(APSA), kas nodrošina Āfrikas Savienības un reģionāla līmeņa organizācijām konfliktu 
novēršanai, pārvaldībai un risināšanai vajadzīgos instrumentus; īpaši atzinīgi vērtē tādas 
iniciatīvas kā Sāhelas G5, ņemot vērā tās arvien nozīmīgāko lomu izlēmīgu pasākumu 
veikšanā, lai panāktu, ka Āfrikas valstis pašas uzņemas atbildību par savu mieru un 
drošību, un aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt politisko, finansiālo, operatīvo un 
loģistikas atbalstu Sāhelas G5; uzsver — lai nodrošinātu pienācīgu drošības un attīstības 
līmeni, Āfrikas valstīm ir vajadzīgas atbilstošas spējas visās būtiskajās nozarēs un jo 
īpaši drošības un aizsardzības jomā; aicina Eiropas Savienību koordinēt attīstības un 
drošības iniciatīvas, kurās tā ir iesaistīta Āfrikas kontinentā, kā daļu no integrētas 
stratēģijas, kura ietver labu pārvaldību, demokrātiju, cilvēktiesības, tiesiskumu un 
dzimumu līdztiesību un kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta reģioniem, kuros ir 
vislielākā neaizsargātība un saspīlējums; atzinīgi vērtē Eiropas Savienības un Āfrikas 
sadarbību cīņā pret terorismu un bruņotām grupām, ievērojot starptautiskās tiesības, un 
saistībā ar terorisma apkarošanas politiku aicina izveidot pārredzamākus 
lēmumpieņemšanas procesus, uzlabot atbilstību cilvēktiesībās balstītai pieejai un vairāk 
sadarboties ar kopienām, kuras skar šie pasākumi;

13. uzsver, ka Sāhelai ir liela nozīme stratēģiskā un drošības ziņā un šajā saistībā ļoti 
atzinīgi vērtē 2014. gadā nodibināto Sāhelas G5, kā arī G5 apvienotos spēkus (G5 Force 
Conjointe), kas tika izveidoti 2017. gadā cīņai pret drošības apdraudējumiem reģionā;

14. uzsver, ka KDAP misiju pilnvaras ir visaptverošas un to mērķis cita starpā ir sekmēt 
drošības sektora reformu, veicināt tiesu sistēmas reformu, stiprināt militāro un policijas 
spēku apmācību, kā arī veicināt uzraudzību; uzsver, ka steidzami jāuzlabo KDAP misiju 
komunikācijas politika, kā arī ES vispārējā stratēģiskā plānošana, lai palielinātu ES 
darbību un mērķa aizsargāt Āfrikas iedzīvotāju drošību un labklājību pamanāmību;

15. uzsver īpašo nozīmi, kāda Āfrikā ir reliģiskajām organizācijām, kuras regulāri uzņemas 
vidutāja lomu konfliktos un ar kurām ir jāveido dialogs un sadarbība, jo īpaši konfliktu 
zonās, jo starpreliģiju dialogs var veicināt mieru un izlīgumu;

16. ņem vērā, ka paziņojuma mērķis ir padziļināt ES atbalstu Āfrikas miera centieniem ar 
strukturētāku un stratēģiskāku sadarbību, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, kuros ir 
vislielākais saspīlējums, un aicina par prioritāti uzskatīt īpašas stratēģijas konfliktu 
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reģionos; mudina ES un tās dalībvalstis turpināt dalīt slogu ar starptautiskām 
organizācijām un partneriem, tostarp sabiedrotajiem un tādām Āfrikas valstīm kā 
Kenija, Maroka, Nigērija, Gana un Etiopija, kas ir uzticamas sabiedrotās cīņā pret 
terorismu; aicina stiprināt ES attiecības ar šīm nozīmīgajām valstīm; aicina ES turpināt 
palīdzēt Āfrikas partnervalstīm veidot to spēku un drošības iestāžu spējas, lai tās varētu 
nodrošināt saviem iedzīvotājiem efektīvas un ilgtspējīgas drošības un tiesībaizsardzības 
iestādes, tostarp izmantojot Eiropas Miera mehānismu un KDAP misijas, un aicina ES 
koncentrēties uz integrētu pieeju konfliktiem un krīzēm, kas nozīmē rīcību visos 
konflikta cikla posmos, t. i., novēršanas, risināšanas, pārvarēšanas un izbeigšanas 
posmā;

17. uzsver, ka ES atbalsta Āfrikas drošības sektoram mērķis ir veicināt Āfrikas atbildību par 
drošības un aizsardzības jautājumiem; uzskata, ka Āfrikas Savienība un Āfrikas valstis 
ir nozīmīgi dalībnieki, ar kuriem ES efektīvi sadarbojas, lai kopīgi panāktu ilgtspējīgu 
attīstību un cilvēku drošību; šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē Āfrikas Savienības plānus 
nosūtīt 3000 karavīru, lai atbalstītu Sāhelas G5, un uzskata to par apliecinājumu tam, ka 
Āfrikas Savienība un ES tiešām cenšas sasniegt līdzīgus drošības mērķus, pamatojoties 
uz kopīgiem mērķiem un kopīgu atbildību; šajā sakarā atzinīgi vērtē AP/PV J. Borrell 
uzrunu ANO Drošības padomē 2020. gada 28. maijā, kurā viņš pauda, ka Āfrikas 
problēmām ir vajadzīgi Āfrikas risinājumi;

18. atkārtoti apstiprina atbalstu ANO miera uzturēšanas misijām Āfrikas kontinentā un 
aicina galvenos dalībniekus, jo īpaši Amerikas Savienotās Valstis, Krieviju, Ķīnu un 
Apvienoto Karalisti, pievienoties ES centieniem būt par vidutāju un veicināt sadarbību 
un ilgtspējīgu mieru visā Āfrikas kontinentā; šajā sakarā atkārtoti uzsver ES gatavību 
palielināt atbalstu ANO misijām un veicināt koordināciju starp dažādām ANO un ES 
misijām;

19. atgādina Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) nozīmi nesodāmības novēršanā un miera, 
drošības, vienlīdzības, taisnīguma, tiesiskuma un kompensācijas vērtību atbalstīšanā; 
aicina ES un Āfrikas valstis turpināt atbalstīt Romas statūtus un Starptautisko 
Krimināltiesu; aicina visas Āfrikas valstis, kas vēl nav parakstījušas un ratificējušas 
Romas statūtus, to darīt;

20. uzsver, ka ES ir steidzami jānovērš pieaugošie teroristu nemieri Mozambikas ziemeļos, 
kas jau ir izraisījuši vairāk nekā 1000 cilvēku nāvi un likuši aptuveni 200 000 cilvēku 
doties bēgļu gaitās un kas rada nopietnu izplatīšanās risku Āfrikas dienvidu reģionā; 
mudina AP/PV piedāvāt ES atbalstu Mozambikai un tās iedzīvotājiem; uzsver, ka ES 
reakcijas trūkums var novest pie tā, ka citi starptautiski dalībnieki uzņemsies vadošo 
lomu, ko Savienība vēlas panākt kontinentā;

21. uzsver, ka Covid-19 sociālekonomiskās sekas varētu nopietni ietekmēt Āfrikas valstis 
un sabiedrību, tāpēc atkārtoti aicina palielināt atbalstu veselības aprūpes nozarei visās 
Āfrikas valstīs, kas to ir lūgušas; pārliecinoši atbalsta ES apņēmīgo ārējo reakciju uz 
krīzi, izmantojot Eiropas komandas pieeju, un uzskata to par patiesu globālas 
solidaritātes un Eiropas vērtību apliecinājumu; pauž bažas par veselības aprūpes nozarē 
Āfrikā plaši izplatīto medicīniskā aprīkojuma trūkumu, kas apdraud veselības aprūpes 
darbinieku un pacientu veselību, jo īpaši vīrusu uzliesmojumu gadījumos; aicina ES un 
tās dalībvalstis meklēt veidus, kā iespēju robežās palīdzēt Āfrikas valstīm nodrošināt 
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medicīnisko aprīkojumu;

22. aicina palielināt ES atbalstu Āfrikai nodokļu taisnīguma, fiskālās pārredzamības, parādu 
apjoma mazināšanas un pārvaldības jomā, jo īpaši odiozu parādu gadījumos, un parādu 
saglabāšanai atmaksājamā līmenī kā nepārprotamu solidaritātes signālu Covid-19 
pandēmijas krīzes laikā; uzskata, ka tas būtu svarīgs solis līdztiesīgas partnerības 
veidošanā, kā norādījusi Komisija, tādējādi attālinoties no līdzekļu devēja un saņēmēja 
attiecībām, kas jau izsenis raksturo ES un Āfrikas attiecības; ļoti atzinīgi vērtē 
G20 paziņojumu par pasaules nabadzīgāko valstu parādsaistību maksājumu apturēšanu 
līdz 2020. gada beigām;

23. uzsver, ka attīstības palīdzība ir būtiska Āfrikas valstu ekonomikas dažādošanai un 
pašreizējās ekonomikas un sociālās krīzes pārvarēšanai; aicina ES un tās dalībvalstis 
palielināt finansiālo atbalstu un humāno palīdzību, lai apmierinātu iedzīvotāju 
neatliekamās vajadzības; prasa ES un dalībvalstu atbalstu piešķirt dotāciju, nevis 
aizdevumu veidā, lai nepalielinātu parādu slogu; pauž nožēlu, ka daudzām ES 
dalībvalstīm nav izdevies palielināt attīstības palīdzības apmēru līdz 0,7 % no nacionālā 
kopienākuma un ka dažas dalībvalstis pat ir samazinājušas attīstības palīdzības 
iemaksas;

24. uzsver, ka Āfrika kā resursiem bagāts kontinents ar dinamisku un jaunattīstības 
ekonomiku, kas uzrāda augstu izaugsmes līmeni, pieaugošu vidusslāni un gados 
jauniem un radošiem iedzīvotājiem, ir iespēju kontinents, kas daudzos gadījumos ir 
parādījis, ka ekonomikas progress un attīstība ir iespējami; uzsver, ka digitalizācijas 
procesā ir svarīgi turpināt stiprināt Āfrikas digitālo infrastruktūru un nodrošināt 
pienācīgu savienojamību un piekļuvi internetam visā kontinentā gan lauku, gan pilsētu 
teritorijās; uzsver, ka digitālā ekonomika Āfrikā sniedz ne tikai iespējas palielināt 
darbvietu skaitu un iegūt datus izmantojamiem ieskatiem, bet nodrošina arī pamatu, lai 
veicinātu cilvēktiesības, paātrinātu piekļuvi kvalitatīviem pamatpakalpojumiem, 
uzlabotu valdību pārredzamību un pārskatatbildību un stiprinātu demokrātiju; aicina 
nodrošināt nepārtrauktu, pastiprinātu, sistemātisku un abpusēji izdevīgu sadarbību ar 
Āfrikas valstīm digitalizācijas, inovatīvu tehnoloģiju un risinājumu jomā visos 
sabiedrības līmeņos, tostarp attiecībā uz e-pārvaldību, e-komerciju, digitālajām 
prasmēm un kiberdrošību, kā paredz D4D (digitalitāte attīstības veicināšanai) pieeja; 
aicina ES cieši sadarboties ar Āfrikas partneriem, lai gādātu par drošību, noturību un 
atturēšanu no kibernoziegumiem un novērstu interneta izmantošanu terorisma un 
vardarbīga ekstrēmisma nolūkos;

25. uzsver, ka Āfriku nesamērīgi skar klimata pārmaiņu nelabvēlīgā ietekme; norāda, ka 
mūsu kopēja atbildība ir ieviest pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām, veicinot 
ieguldījumu klimatnodrošināšanu, pielāgošanos, decentralizētu piekļuvi atjaunojamo 
energoresursu enerģijai un klimata pārmaiņu mazināšanu Āfrikas kontinentā; uzsver, ka 
klimata pārmaiņas daudzkāršo konfliktu, sausuma, bada un migrācijas risku Āfrikā un 
visā pasaulē; prasa ES un Āfrikas stratēģijā skaidri pievērsties klimata pārmaiņu 
izraisītai migrācijai; uzsver ūdens diplomātijas izšķirošo nozīmi, ņemot vērā, ka klimata 
pārmaiņu rezultātā ūdens var kļūt par arvien ierobežotāku resursu; šajā sakarā aicina 
Etiopiju, Ēģipti un Sudānu panākt mierīgu un abpusēji izdevīgu risinājumu attiecībā uz 
Lielā Etiopijas renesanses dambja pabeigšanu; atzinīgi vērtē ASV un Pasaules Bankas 
vidutāja lomu šajā lietā un aicina ĀS un ES darīt visu iespējamo, lai veicinātu 
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konstruktīvu risinājumu; uzsver, ka ir vajadzīga efektīvāka klimata diplomātija, lai 
veicinātu saiknes starp iekšpolitiku, ārpolitiku un starptautisko politiku klimata jomā; 
mudina pielikt lielākas pūles, lai novērstu paradoksu, ka Āfrika, kam ir ļoti bagātīgi 
ilgtspējīgas enerģijas avoti, joprojām lielā mērā paļaujas uz tradicionālajiem enerģijas 
avotiem, kas veicina klimata pārmaiņas un nav iekļaujoši, jo liela daļa Āfrikas 
mājsaimniecību joprojām ir pakļautas enerģētiskajai nabadzībai; tāpēc mudina Āfrikas 
valstis atraisīt savu enerģētikas nozaru milzīgo izaugsmes un nodarbinātības potenciālu 
un aicina privātos investorus iesaistīties inovatīvos projektos;

26. pauž bažas par Botsvānas, Ganas, Ugandas un Zimbabves iekļaušanu atjauninātajā ES 
melnajā sarakstā ar valstīm, kuru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas (AML/CFT) režīmos ir stratēģiskas nepilnības, un aicina šīs 
valstis nekavējoties veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem 
tiesību aktiem (t. i., Komisijas Deleģētajai regulai (ES) 2020/8553) un to īstenošanu; 
atzinīgi vērtē to, ka Etiopija un Tunisija pēc vairāku reformu īstenošanas ir svītrotas no 
melnā saraksta;

27. atkārtoti uzsver, ka ilgtspējīga ilgtermiņa ekonomiskā attīstība un no tās izrietoša 
pienācīgu un labi apmaksātu darbvietu radīšana, jo īpaši jauniešiem, ir priekšnoteikums 
Āfrikas iedzīvotāju attīstībai un uzplaukumam un līdz ar to politiskās stabilitātes un 
demokrātijas sasniegšanai un uzlabotai pilsonisko tiesību un cilvēktiesību ievērošanai; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas centienus padarīt Āfrikas un Eiropas aliansi par abu 
kontinentu ekonomisko attiecību galveno balstu; norāda uz vajadzību pēc strukturālām 
ekonomiskām reformām un to, cik svarīgi ir palielināt vietējās ražošanas jaudu, kas 
palīdzētu mazināt atkarību no ārvalstu importa; atgādina, ka ES ir jāpalielina atbalsts 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), un norāda uz iespējām veicināt uzņēmumu 
sadarbību un kopuzņēmumus ar Āfrikas uzņēmumiem, ko nodrošina ES Mazo un vidējo 
uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) un kas ne tikai palielinātu uzņēmējdarbības iespēju 
pamanāmību, bet arī veicinātu tik ļoti vajadzīgo piekļuvi finansējumam un 
tehnoloģijām, izmantojot zinātības nodošanu; turklāt uzsver vajadzību uzlabot 
ieguldījumu aizsardzības sistēmas, lai atvieglotu un veicinātu turpmākus ieguldījumus; 
aicina ES iestādes un dalībvalstis rīkoties konsekventāk un vienotāk, risinot jautājumus 
saistībā ar Āfrikas kontinentu, un veicināt iekšējo koordināciju, lai labāk definētu 
kopīgu turpmāko ceļu; šajā sakarā uzsver vajadzību izstrādāt saskaņotu un visaptverošu 
stratēģiju attiecībā uz Āfriku, kuras pamatā jābūt pašreizējiem Āfrikas un Eiropas 
centieniem un kura būtu vērsta uz ekonomisku iespēju un darbvietu radīšanu; mudina 
ES ar Āfrikas Savienības starpniecību turpināt atbalstīt Āfrikas integrācijas procesu, 
proti, atbalstot Āfrikas Kontinentālās brīvās tirdzniecības zonas (AfCFTA) īstenošanu; 
atzīst Āfrikas valstu centienus pārvarēt pašreizējās problēmas un ļoti atzinīgi vērtē 
AfCFTA stāšanos spēkā, jo tā ir instruments, kas palīdzēs Āfrikas valstīm pilnībā attīstīt 
savu potenciālu un tādējādi palielinās to autonomiju un noturību pret ārēju spiedienu; 
uzsver tās milzīgo ekonomisko un politisko potenciālu Āfrikas un globālās tirdzniecības 
nākotnei; mudina Komisiju un dalībvalstis paplašināt savu maksimālo palīdzību, 
daloties ar ES gūto pieredzi un paraugpraksi, lai palīdzētu sekmīgi īstenot AfCFTA, 
tiklīdz to atļaus situācija veselības jomā; uzskata, ka Āfrikas vienotais tirgus un Āfrikas 
vienotais digitālais tirgus būtu neto pievienotā vērtība gan ekonomiskā, gan politiskā, 
gan kultūras ziņā; turklāt norāda uz vajadzību veikt ievērojamus ieguldījumus transporta 

3 OV L 195, 19.6.2020., 1. lpp.
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infrastruktūrā, lai veicinātu Āfrikas iekšējo tirdzniecību; uzsver, ka jaunajai ES un 
Āfrikas stratēģijai būtu jāveicina taisnīga un ētiska tirdzniecība un darba un vides 
standarti;

28. stingri uzsver funkcionējošu valsts institūciju, iestāžu un infrastruktūras svarīgo nozīmi 
un uzskata, ka to trūkums var būt būtisks šķērslis attīstībai, mieram un progresam; 
uzsver, ka ir svarīgi gādāt par pārtikas nodrošinājumu un cīnīties pret nepilnvērtīgu 
uzturu, jo īpaši mazapjoma lauksaimniecībā, un uzsver, cik svarīga nozīme visās 
Āfrikas valstīs un reģionos ir lauksaimniecības daudznozaru pārveidei un lauku 
attīstībai, kuras rezultātā tiktu radītas darbvietas un decentralizētas lielu pilsētu teritoriju 
kopienas; uzsver vajadzību radīt ekonomiskas iespējas un darbvietas, kas ir ļoti svarīgi, 
ņemot vērā demogrāfiskās tendences Āfrikas kontinentā; šajā sakarā norāda uz pozitīvo 
ietekmi, kāda bija Komisijas bijušā priekšsēdētāja J. C. Juncker ierosinātajam ārējo 
investīciju plānam, kura īstenošana tika sākta 2017. gadā, un pauž stingru atbalstu 
Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu investīciju un darbvietu aliansei, kas tika izveidota, 
paplašinot minēto plānu;

29. atzīst migrācijas plūsmu radītās sarežģītās problēmas, kas jārisina, un iespējas, ko var 
izmantot gan Eiropā, gan Āfrikā, lai nodrošinātu abu kontinentu labklājību un attīstību, 
un uzsver vajadzību stiprināt to sadarbību, pamatojoties uz cilvēktiesību un 
starptautisko tiesību ievērošanu, sadarbības, solidaritātes, līdzsvara un kopīgas 
atbildības principiem; uzsver, ka Āfrikas attīstība balstās uz tās iedzīvotāju spējām, 
tāpēc migrācija nedrīkstētu izraisīt intelektuālā darbaspēka emigrāciju; uzsver, cik 
svarīgi ir izveidot ilgtermiņa stratēģiju cilvēku kontrabandistu un cilvēku tirgotāju tīklu 
apkarošanai, lai novērstu neatbilstīgu migrāciju no Āfrikas valstīm uz ES, un stiprināt 
ES un Āfrikas migrācijas un mobilitātes dialogu (MMD) un Āfrikas un ES Migrācijas, 
mobilitātes un nodarbinātības (MME) partnerību; tomēr uzskata, ka abiem partneriem 
būtu vairāk jākoncentrējas arī uz migrācijas pamatcēloņu risināšanu un efektīvāk 
jāizmanto esošie un jauni attīstības sadarbības instrumenti; norāda, ka 36 no pasaules 
nestabilākajām valstīm atrodas Āfrikā, ko bieži vājina konflikti, un ka šajā kontinentā 
390 miljoni cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa; uzsver, ka ekonomiskā progresa 
trūkums reģionā, vāja pārvaldība, nestabilitāte, cilvēktiesību pārkāpumi, korupcija, 
tiesiskuma trūkums un nesodāmība, nevienlīdzība, bezdarbs, iedzīvotāju skaita 
pieaugums dažās nabadzīgākajās un vismazāk attīstītajās valstīs kopā ar klimata un 
vides pārmaiņu sekām, ko papildina tādi faktori kā vardarbīgi konflikti, radikalizācija 
un organizētās noziedzības izplatīšanās, neizbēgami radīs daudz jaunu problēmu, kas, ja 
netiks nekavējoties risinātas, var izraisīt iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu un jauktas 
migrācijas plūsmas gan Āfrikas kontinentā, gan uz Eiropu, bet tas Āfrikas valstīm, 
Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm varētu radīt ārkārtīgi sarežģītus scenārijus; 
atgādina, ka pretēji vispārpieņemtam uzskatam reģionālā migrācija Āfrikas kontinentā 
joprojām pārsniedz ārpusreģionālo migrāciju, un atzīst, ka Āfrikas valstis uzņem lielu 
daļu no pasaules kopējā bēgļu un iekšzemē pārvietotu personu skaita; tāpēc uzsver, ka ir 
jāizstrādā ilgtermiņa kopīga stratēģija un jāstiprina sadarbība visās jomās, uzsverot 
vajadzību apkarot cilvēku kontrabandu un neatbilstīgas migrācijas maršrutus un 
nodrošinot pārmitināšanas iespējas; norāda, ka Āfrikai un Eiropai ir kopīgas intereses 
un atbildība migrācijas un mobilitātes jomā; uzsver, ka migrācijas pārvaldībai ir 
vajadzīgi globāli risinājumi, kuru pamatā ir sadarbības, solidaritātes, līdzsvara un 
kopīgas atbildības principi un cilvēktiesību un starptautisko tiesību ievērošana, un 
iestājas par ilgtspējīgu pieeju attiecībā uz iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu un bēgļu 
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pārvietošanos; aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) veikt 
konkrētus pasākumus, lai aizsargātu migrantus no bojāejas, pazušanas, ģimeņu 
izšķiršanas un tiesību pārkāpumiem; taču vienlaikus uzskata, ka abiem partneriem būtu 
vairāk jākoncentrējas arī uz nabadzības un nevienlīdzības pamatcēloņiem, kā arī uz 
attīstības sadarbības instrumentu efektīvu izmantošanu; aicina ieviest efektīvus 
mehānismus, kas ļautu rūpīgi uzraudzīt ārējās finansēšanas instrumentu galamērķi un 
novērtēt projektus, kuri saņēmuši finansējumu; mudina turpināt sadarbību ar 
Starptautisko Migrācijas organizāciju un citām ANO aģentūrām, lai sniegtu papildu 
atbalstu bēgļiem un iekšzemē pārvietotām personām;

30. stingri uzsver funkcionējošu valsts institūciju, iestāžu un infrastruktūras svarīgo nozīmi 
un uzskata, ka to trūkums var būt būtisks šķērslis attīstībai, mieram un progresam; 
uzsver, ka drošība, stabilitāte un galu galā labklājība un ilgtspējīga attīstība attiecīgajos 
reģionos tiks sasniegta tikai tad, ja tiks īstenota visaptveroša stratēģija; šajā sakarā 
atgādina, ka drošības sektora reforma, tiesu sistēmas reforma, laba pārvaldība, 
demokrātiska pārskatatbildība un civiliedzīvotāju aizsardzība ir priekšnoteikums, lai 
iemantotu iedzīvotāju uzticēšanos savām valdībām drošības spēkiem; uzsver — lai gan 
vairākas valstis turpina cīnīties ar korupciju, labas pārvaldības un sociālo un politisko 
brīvību trūkumu, daudzas valstis ir sākušas pāreju uz reformām un demokrātiju; šajā 
sakarā īpaši apsveic Sudānas iedzīvotājus par drosmi un bezbailību; atgādina, ka pārejas 
valstis ir īpaši neaizsargātas un tām būtu jāspēj paļauties uz ES, kad tās lūdz atbalstu; 
tāpēc aicina sniegt šīm valstīm labi koordinētu atbalstu un palīdzību noturīgāku valstu 
un sabiedrības veidošanā, lai saglabātu un atbalstītu to iedzīvotāju paustos centienus pēc 
pozitīvām pārmaiņām; ierosina AP/PV izveidot īpašas ad hoc kontaktgrupas ar mērķi 
racionalizēt un koordinēt ES mēroga atbalstu atsevišķām pārejas valstīm; uzskata, ka 
būtu jāpieliek lielākas pūles, lai veicinātu iekļaujošas daudzpartiju politiskās sistēmas 
un pārskatatbildīgu, demokrātisku pārvaldību Āfrikā, jo īpaši nestabilās valstīs, veicinot 
iedzīvotāju un valdību darba grupas un parlamentāru uzraudzību — tostarp izmantojot 
tehnoloģiju platformas — ar mērķi apkopot iedzīvotāju ieguldījumu politikas 
jautājumos un veicināt paraugpraksi savstarpējas apmaiņas ceļā, lai uzlabotu valdību 
pārskatatbildību un reaģētspēju, kam ir būtiska nozīme ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanā, globālu problēmu risināšanā un nestabilitātes izplatīšanās riska 
mazināšanā; uzsver, ka ES un Āfrikas stratēģijā un tās plānošanā, īstenošanā un 
novērtēšanā ir svarīgi iekļaut pārredzamības un labas pārvaldības principus;

31. Atzinīgi vērtē G20 paktu ar Āfriku (CwA), kas tika noslēgts 2017. gadā, lai Āfrikā 
vairotu privātos ieguldījumus, tostarp infrastruktūrā, un uzskata to par labu platformu, 
lai sekmētu visaptverošas, koordinētas un katrai valstij specifiskas reformu 
programmas; atzinīgi vērtē to, ka šai iniciatīvai jau ir pievienojušās divpadsmit Āfrikas 
valstis: Benina, Burkinafaso, Kotdivuāra, Ēģipte, Etiopija, Gana, Gvineja, Maroka, 
Ruanda, Senegāla, Togo un Tunisija;

32. atzinīgi vērtē ievērojamo pirātisma samazināšanos pie Āfrikas austrumu un rietumu 
krastiem, ko ir veicinājuši starptautiskie centieni jūras drošības jomā, kas ir precedents 
Eiropas, Āfrikas un transatlantiskās drošības sadarbībai;

33. uzskata, ka ir svarīgi, lai ES turpinātu centienus veidot noturīgākas valstis un 
sabiedrību, veidojot spējas un īstenojot drošības sektora reformas, tostarp izmantojot 
Eiropas Miera mehānismu un KDAP misijas, un koncentrētos uz integrētu pieeju 
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konfliktiem un krīzēm, kas nozīmē rīcību visos konflikta cikla posmos;

34. uzskata, ka ES būtu jāiegulda lielākas pūles tiesiskuma stiprināšanā, tiesu sistēmu 
reformēšanā un publisko finanšu pārvaldībā; uzsver, ka atbildīgas iestādes palīdz 
veicināt taisnīgāku un stabilāku ekonomikas izaugsmi, kas palīdz apkarot nelikumīgu 
kapitāla plūsmu, smagu organizēto noziedzību un nesodāmības kultūru; norāda uz ES 
atbalsta un sadarbības ar Āfrikas valstīm svarīgo nozīmi cīņā pret korupciju; atgādina, 
ka nelikumīga kapitāla plūsma (IFF) jaunattīstības valstīs ir būtiska problēma un ka 
nelikumīgas kapitālas plūsmas apjoms Āfrikā ir vismaz 50 miljardi USD, kas divkārt 
pārsniedz oficiālās attīstības palīdzības apjomu; uzsver, ka ANO augsta līmeņa darba 
grupas jautājumos par IFF no Āfrikas ziņojumā minētās aplēses liecina, ka komerciālas 
darbības veido 65 % no IFF; aicina ES pieņemt tiesisko regulējumu par korupciju, 
cilvēktiesību obligātu ievērošanu un vides jautājumu pienācīgu izvērtējumu, kā arī 
korporatīvu pārskatatbildību, kas attiektos uz ES uzņēmumiem, kuri veic ieguldījumus 
un darbojas Āfrikā;

35. uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt brīvas, godīgas un konkurējošas vēlēšanas un ticamus 
vēlēšanu procesus; atbalsta koordināciju starp ES un Āfrikas Savienību vēlēšanu 
novērošanas misijās un palīdzību, lai uzlabotu ĀS spēju veikt vēlēšanu ilgtermiņa 
novērošanu, ievērojot starptautiskus standartus, un divpusēju sadarbību ar attiecīgajām 
valstīm un to pilsonisko sabiedrību, lai Āfrikā nodrošinātu iekļaujošas, pārredzamas un 
ticamas vēlēšanas; tāpēc norāda uz daudzajām ES rīkotajām vēlēšanu novērošanas 
misijām, kuras Parlaments ir stingri atbalstījis; mudina ES, Eiropas NVO, politiskās 
partijas un pilsonisko sabiedrību cieši sadarboties ar Āfrikas partneriem, tostarp 
amatpersonām, veidot jēgpilnu politisku dialogu, izstrādājot uz problēmām balstītu 
politiku, veicināt spēcīgu demokrātiskas pārvaldības praksi, palielināt marginalizētu 
iedzīvotāju grupu pārstāvību un iekļaušanu un veicināt pilsoniskās sabiedrības un 
iedzīvotāju nozīmīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē visos līmeņos;

36. aicina Āfrikas Savienību, Eiropas Savienību un to dalībvalstis nodrošināt ciešāku 
sadarbību gadījumos, kad ir jāveicina un jāaizsargā cilvēktiesības un jāatbalsta 
cilvēktiesību aizstāvji un pilsoniskā sabiedrība, un sniegt pilnīgu politisku un finansiālu 
atbalstu saviem cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem; uzskata, ka kopīgai iesaistei 
pasaules mērogā, lai stiprinātu daudzpusēju, noteikumos balstītu kārtību, ir jāpamatojas 
uz kopīgām vērtībām un starptautisko tiesību un pamattiesību ievērošanu; uzskata, ka 
stabilas demokrātiskas iestādes, brīvas un godīgas vēlēšanas un izglītība ir attīstības 
priekšnoteikumi, kam jābūt ES un Āfrikas sadarbības pamatā; uzsver, ka pilsoniskajai 
sabiedrībai ir jābūt iekļaujošai, lai pārstāvētu visas minoritātes, un pauž dziļas bažas par 
to, ka minoritāšu, tostarp LGBTIK personu, tiesības visā kontinentā lielākoties netiek 
aizsargātas; uzskata, ka starpkontinentāla sadarbība starp ES un Āfriku var ievērojami 
veicināt cīņu pret ksenofobiju un fundamentālismu un par Vidusjūras reģiona 
stabilizāciju; uzsver pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību aizstāvju izšķirīgo lomu 
demokrātijas, miera, tiesiskuma un cilvēktiesību aizsardzības veicināšanā abos 
kontinentos; uzsver, ka Āfrikas un ES partnerībā jāpalielina pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība, veicinot tās spēju stiprināšanu un aizsardzību; aicina Eiropas Savienību 
atbalstīt konkrētas iniciatīvas, lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
cilvēktiesības; uzsver, cik svarīga nozīme ir brīvu un dinamisku plašsaziņas līdzekļu un 
preses sektoram, un atgādina, ka tas ir izšķirošs faktors, lai nodrošinātu, ka sabiedrība ir 
labi informēta un var noteikt savas prioritātes; uzsver, ka brīvu un dinamisku 
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plašsaziņas līdzekļu un preses sektors palielina noturību pret viltus ziņām; prasa ES 
aktīvāk sadarboties ar Āfriku, lai atbalstītu vārda brīvību, plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu un žurnālistu drošību, un uzsver brīvas preses būtisko nozīmi korupcijas 
apkarošanā un publisku iestāžu uzraudzības un pārskatatbildības nodrošināšanā; uzsver, 
ka ES starptautiskajos nolīgumos ar Āfrikas kontinentu ir svarīgi iekļaut juridiski 
saistošas cilvēktiesību klauzulas un paredzēt skaidru un precīzu apspriešanās 
mehānismu saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu; šajā sakarā atzinīgi vērtē šādas 
klauzulas iekļaušanu jaunās paaudzes brīvās tirdzniecības nolīgumos;

37. uzsver, ka Āfrikas nākotne ir jaunās paaudzes rokās; aicina Eiropas Savienību 
atjaunotajā ES un Āfrikas stratēģijā atbalstīt jauniešu un sieviešu iespēju veicināšanai 
paredzētas konkrētas iniciatīvas un nodrošināt šo grupu aktīvu iesaisti pilsoniskās un 
politiskās dzīves lēmumpieņemšanas procesos; uzsver, ka Āfrikas attīstība ir atkarīga no 
iekļaujošas izglītības un ka ir jāturpina risināt izglītības nevienlīdzības problēmas un 
jāpalielina ieguldījumi izglītības un veselības politikā un bērnu un jauniešu attīstības 
programmās; uzsver, ka ES un Āfrikas sadarbībā ir jābūt atbilstošam pilsoniskās 
sabiedrības elementam, tāpēc tajā nevar izmantot lejupēju pieeju; aicina šajā jomā 
pielikt lielākas pūles, lai veicinātu cilvēku savstarpējos kontaktus, jo īpaši jauniešu 
starpā; šajā kontekstā norāda uz programmas "Erasmus+" būtisko pozitīvo ietekmi 
ilgtermiņā; atgādina, ka jaunie talanti, ar ko ir bagāta Āfrika, var realizēt savu 
potenciālu tikai tad, ja Āfrika un tās partneri iegulda līdzekļus izglītībā un inovācijā; 
uzsver, ka šā mērķa sasniegšanas neaizstājams priekšnoteikums ir laba pārvaldība un 
sekmīga attīstība, un aicina ES attīstības palīdzību saistīt ar augstākiem izglītības 
standartiem un sieviešu iespēju veicināšanu; pauž nožēlu, ka Komisijas paziņojumā nav 
ņemta vērā kultūras ārpolitikas dimensija un daudzsološais potenciāls, ko sniedz 
padziļināta Eiropas un Āfrikas sadarbība kultūras jomā; tāpēc mudina Komisiju un 
EĀDD piešķirt prioritāti šai jomai, veicinot un finansējot abu kontinentu partnerības 
starp iestādēm un privātpersonām; tāpēc mudina Komisiju ierosināt plašu ES un Āfrikas 
iniciatīvu, lai atcerētos koloniālisma sarežģīto vēsturi, izmeklētu nelikumīgas 
piesavināšanās gadījumus un izpētītu Āfrikas izcelsmes kultūras artefaktu repatriācijas 
un restitūcijas pasākumus;

38. atgādina par draudiem, ko starptautiskā organizētā noziedzība, civiliedzīvotāju nemieri 
un iekšzemes noziedzība rada nestabilām un pēckonflikta valstīm, kuras cenšas garantēt 
vajadzīgo drošību saviem iedzīvotājiem; šajā sakarā uzsver labi apmācītu valsts un 
reģionālo policijas spēku nozīmi; tomēr norāda, ka policijas spēkiem bieži trūkst gan 
pienācīgas apmācības, gan aprīkojuma, un, pats svarīgākais, tiem ne vienmēr ir 
pienācīgs kontakts ar vietējiem iedzīvotājiem un viņu uzticēšanās; tāpēc uzsver, ka ir 
svarīgi stiprināt un veidot profesionālas policijas struktūras, un aicina cita starpā 
pastiprināt konceptuālo, loģistikas un administratīvo atbalstu Āfrikas mehānismam 
policijas sadarbībai Alžīrā, kas tika izveidots 2014. gadā; uzskata, ka sadarbība šajā 
jomā palīdzēs arī uzlabot miera uzturēšanas misiju spējas un veicināt APSA policijas 
komponentu;

39. norāda, ka informācijas sfēru Āfrikā arvien vairāk ietekmē mūsu globālie pretinieki; 
šajā sakarā aicina EĀDD un Komisiju aktīvi risināt problēmu, kas saistīta ar to, ka 
Āfrikas sabiedrībā nav pārstāvēts Eiropas viedoklis, vērsties pret viltus vēstījumiem un 
Āfrikas sabiedrībā vairāk veicināt Eiropas pieeju un demokrātiskās vērtības; norāda, ka 
tam būtu vajadzīga labāka stratēģiskā komunikācija, kas būtu vērsta uz galvenajiem 
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reģioniem un valstīm, un prasa izveidot īpašu vienību, kas būtu atbildīga par šīm 
darbībām un cieši sadarbotos ar ES delegācijām;

40. uzsver nelikumīgu kājnieku ieroču izplatīšanas draudus un atgādina, ka šie 
nedokumentētie un lielākoties nelikumīgi turētie ieroči ne vien apdraud sabiedrības 
drošību, bet tos izmanto arī bīstami starptautiski noziedzīgi tīkli, kas nodarbojas ar 
dažādu veidu nelikumīgu tirdzniecību, tostarp ieroču, cilvēku un nelikumīgu narkotisko 
vielu tirdzniecību;

41. mudina turpināt Eiropas Savienības Politikas un drošības komitejas un Āfrikas 
Savienības Miera un drošības padomes ikgadējās kopīgās konsultatīvās sanāksmes ar 
mērķi paplašināt sadarbības jomu, lai ietvertu kopīgus klātienes apmeklējumus, kopīgas 
sanāksmes, kopīgas izpratnes un krīzes situāciju analīzes izstrādi, kā arī izpētīt kopīgas 
agrīnas rīcības iespējas, ņemot vērā, ka tā ir labākais līdzeklis dzīvotspējīgu stratēģisku 
partnerību veidošanai;

42. atgādina, ka Āfrikā ir lielākais miera atbalsta operāciju skaits pasaulē un tā ir lielākā 
karaspēka un policijas spēku nodrošinātāja; norāda, ka miera atbalsta operācijas visā 
Āfrikā ir jāpielāgo jaunajai Covid-19 realitātei, lai pienācīgi aizsargātu gan iedzīvotājus, 
gan miera atbalsta operāciju personālu; norāda, ka ir jānodrošina pienācīgs finansējums 
misijām, ņemot vērā bažas par draudošu ekonomikas krīzi un pieejamā finansējuma 
samazinājumu;

43. aicina nodrošināt, lai KDAP misijas tiktu plānotas efektīvi, atbildīgi un stingri, ar 
efektīvām operācijām un plašākām pilnvarām, kas būtu saistītas ar nopietnu politisko 
gribu, un lai tās būtu vērstas uz konfliktu risināšanu, nevis iesaldēšanu;

44. norāda uz parlamentārās diplomātijas nozīmi un šajā sakarā atgādina daudzās 
parlamentārās sanāksmes un misijas, ko Eiropas Parlaments ir vadījis, jo īpaši Eiropas 
Parlamenta un Panāfrikas parlamenta regulārās sanāksmes; tāpēc aicina stiprināt ES un 
Āfrikas Savienības attiecību parlamentāro dimensiju un aicina Eiropas Parlamenta 
galvenās komitejas regulāri tikties ar Āfrikas partneriem un apmainīties ar viedokļiem;

45. aicina raudzīties, lai ES atbalsts nepaildzina konfliktus un neveicina autokrātisku režīmu 
agresīvu rīcību, kas ir daudzu Āfrikas sociālekonomisko problēmu un politisko 
konfliktu pamatā; uzsver, ka kopīgu interešu īstenošanai un sadarbībai ir jāatbilst 
starptautiskajām tiesībām, ES pamatvērtībām un mērķiem atbalstīt demokrātiju, labu 
pārvaldību un cilvēktiesības;

46. atzinīgi vērtē īstenotos centienus stiprināt Āfrikas cilvēktiesību aizsardzības 
mehānismus un noteikumus, piemēram, Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu un 
tās protokolus, Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu, Āfrikas 
Cilvēktiesību un tautu tiesību komisiju un Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību tiesu; 
atzinīgi vērtē to, ka šie mehānismi un noteikumi turpina palīdzēt Āfrikas partneriem 
pielāgot savus cilvēktiesību instrumentus un mehānismus starptautiski atzītiem 
principiem, tiesību aktiem un standartiem;

47. uzskata, ka sieviešu pieaugošā līdzdalība sabiedriskajā dzīvē, tostarp politikā, ir būtiska 
egalitārai un iekļaujošai sabiedrībai; uzsver, cik svarīgi ir kopīgi ES un Āfrikas centieni 
uzlabot politiku un tiesību aktus tādos jautājumos kā meiteņu piekļuve izglītībai un 
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bērnu laulību izbeigšana, sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izbeigšana, sieviešu 
ekonomisko, politisko un sociālo tiesību un līdzdalības visās sabiedrības jomās, 
lēmumpieņemšanas procesos, miera veidošanas un miera uzturēšanas centienos 
nodrošināšana un psiholoģiskas, fiziskas un seksuālas vardarbības, tostarp izvarošanas 
laulībā, un visu citu veidu vardarbības izbeigšana; atgādina, ka dzimumu līdztiesības 
veicināšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā veicināt iekļaujošu izaugsmi, 
mazināt nabadzību un veicināt mieru; mudina turpināt atbalstīt Āfrikas sieviešu 
ekonomisko iespēju veicināšanu ar izglītību, prasmju nodošanu, piekļuvi finansējumam, 
ar uzņēmumu izveidi saistītu palīdzību un piekļuvi zemei; atzinīgi vērtē sieviešu 
pārstāvības pieaugumu dažās Āfrikas valstīs; tomēr piebilst, ka vairākās Āfrikas 
kontinenta valstīs sievietes joprojām ir maz pārstāvētas; uzsver, ka sieviešu 
cilvēktiesību ievērošana un pilnīga īstenošana ir demokrātiskas sabiedrības pamats; 
tāpēc uzskata, ka šīs pamattiesības un mērķi ir jāsasniedz, lai izveidotu patiesi 
demokrātisku sabiedrību; uzsver, ka dzimumu nelīdztiesība izglītībā Āfrikā joprojām ir 
nopietna problēma, jo īpaši marginalizētās kopienās, un uzsver vajadzību pēc pienācīgas 
piekļuves izglītībai, prasmju apguves programmām un reālas dzīves iespējām meitenēm 
un sievietēm;

48. mudina EĀDD vairāk piedalīties ES delegāciju darbā visā kontinentā, jo īpaši 
galvenajās Āfrikas Savienības dalībvalstīs, lai turpinātu attīstīt divpusējās un reģionālās 
attiecības un nodrošinātu pienācīgu viedokļu apmaiņu ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām; uzsver, ka šādas ciešas saites ir pamats, lai nodrošinātu atbilstošas un labi 
strukturētas globālas partnerības un pielāgotus risinājumus; aicina EĀDD būtiski 
uzlabot plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas stratēģiju, lai ne vien veicinātu izpratni 
par ES centieniem attiecīgajos reģionos, bet arī palielinātu ES iedzīvotāju informētību 
un atbalstu intensīvākai ES un Āfrikas sadarbībai;

49. uzsver, ka ES un Āfrikas attiecībām būtu jāpāriet no attiecībām, kas vērstas uz attīstību, 
uz attiecībām, kuru mērķis ir panākt, lai Āfrikas valstis atrastos vienlīdzīgā situācijā, ko 
raksturo vērienīgas tirdzniecības attiecības nolūkā paaugstināt Āfrikas standartus; 
uzsver, ka ES būtu jāpalīdz Āfrikas valstīm virzīties uz pašattīstību; uzskata, ka 
ekonomisku saišu stiprināšana ar Āfriku ir būtiska, lai nodrošinātu Āfrikas valstu 
ekonomisko neatkarību;

50. mudina Āfrikas valstu vadītājus izvēlēties kvalitatīvus, pārredzamus, iekļaujošus un 
ilgtspējīgus ārvalstu ieguldījumu projektus un atbalsta piekļuvi finansēšanas iespējām, 
kas nodrošina spēcīgas alternatīvas ārējām valsts vadītām iniciatīvām;

51. atgādina, ka ir svarīgi koordinēt ES un Āfrikas stratēģiju ar ANO, NATO, EDSO un 
citām līdzīgi domājošām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādu, 
Apvienoto Karalisti, Austrāliju un Japānu.
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