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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar det gemensamma meddelandet av den 9 mars 2020, från 
kommissionen och vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik med titeln ”Mot en övergripande strategi för Afrika” 
(JOIN(2020)0004), och betraktar det som ett steg framåt i riktning mot ett sant 
geopolitiskt partnerskap. Parlamentet understryker att Europa och Afrika befinner sig 
geografiskt nära varandra, har starka historiska, kulturella och socio-ekonomiska band 
som stärks allt mer genom de allt fler gemensamma utmaningarna och strategiska 
intressena, som sträcker sig från främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati, 
bekämpning av fattigdom i samhällen, skapande av anständiga levnadsvillkor genom att 
skapa ekonomiska möjligheter, hållbar utveckling eller god samhällsstyrning och 
potentialen hos migration vad gäller meningsfulla anställningsmöjligheter och 
utveckling, stärkande av handels- och investeringsförbindelser, säkerhet, kampen mot 
terrorism, organiserad brottslighet och människohandel, reformer av multilaterala 
institutioner och global handel, miljö, livsmedelstrygghet, tillgång till vatten, 
befolkningstillväxt, urbanisering, energifrågor, främjande av folkhälsa, tillgång till 
hälso- och sjukvård, klimatförändringar. Parlamentet betonar att EU:s förbindelser med 
Afrika är av yttersta vikt för båda kontinenternas framtid och att de två kontinenternas 
välstånd är nära sammanlänkat, vilket kräver en strategi som fokuserar på hela den 
afrikanska kontinenten och som kan sammanföra dessa olika delar till en övergripande 
sammanhängande strategi som kommer att mätas med avseende på dess resultat och 
utvärderas kontinuerligt. Parlamentet efterlyser ökad samstämmighet i EU:s politik, en 
resultatorienterad, öppen fördelning av EU:s resurser och en återupplivad politisk 
allians som måste gå bortom det traditionella utvecklingsmässiga och humanitära 
samarbetet för att verkligen lyfta vårt partnerskap till att uppfylla dess fulla potential.

2. Europaparlamentet påminner om att nästan 16,6 miljoner afrikaner, enligt centrumet för 
forskning om epidemiologi vid katastrofer (CRED), påverkades av extrema 
väderhändelser 2019 – 195 % fler än under 2018 – och att naturkatastrofer har en 
negativ inverkan på liv, försörjning, hem och ekosystem samt på makroekonomin.

3. Europaparlamentet understryker att partnerskapet mellan EU och Afrikanska unionen 
(AU) endast kan bli framgångsrikt om det verkligen är ett partnerskap mellan jämlikar, 
vilket innebär ett mer balanserat, rättvist och meningsfullt partnerskap som bygger på 
eget ansvar och solidaritet och en gemensam vision för vår framtid. Parlamentet 
upprepar därför sin uppmaning till ett verkligt interkontinentalt partnerskap mellan 
Europeiska unionen och Afrikanska unionen. Parlamentet påminner om att Afrika är vår 
närmaste granne och hem till över en miljard människor och att mer än hälften av 
världens befolkningstillväxt fram till 2050 förväntas äga rum i Afrika, medan sex av de 
tio snabbast växande ekonomierna i världen är afrikanska. Parlamentet betonar att EU 
tillsammans med sina medlemsstater utgör Afrikas största partner i alla avseenden när 
det gäller investeringar, handel, investeringar, utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd 
och säkerhet. Parlamentet noterar dock att detta alltmer nära samarbete ännu inte har lett 
till en gemensam förståelse eller ett livskraftigt strategiskt partnerskap, i linje med 
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delade intressen, tillväxtpotential, geografisk närhet och månghundraåriga förbindelser 
mellan de två kontinenterna. Parlamentet understryker att processen av hållbar 
utveckling på den afrikanska kontinenten är av avgörande betydelse för välståndet, 
stabiliteten och säkerheten i både EU och Afrika, vilka är avgörande förutsättningar för 
ekonomisk och social utveckling för afrikaner, såsom fastställs i FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet betonar att EU måste vara självsäkert i skapandet av en ny och 
modern strategi för sin Afrikapolitik på grundval av en tydlig förståelse av 
kontinenternas respektive och ömsesidiga intressen och ansvarsområden, på ett sätt som 
återspeglar omfattningen och mognaden av deras förbindelser. Parlamentet är av den 
bestämda uppfattningen att vårt partnerskap måste bygga på tydliga ståndpunkter och 
prioriteringar som identifieras av våra afrikanska partner och anser mot denna bakgrund 
att det sjätte toppmötet mellan AU och EU denna höst ger en god möjlighet att lyssna på 
de afrikanska partnerländerna, diskutera ömsesidiga krav och förslag och fastställa 
gemensamma mål som ska införlivas i den kommande nya, ömsesidigt gynnsamma, 
gemensamma strategin som avspeglar båda sidors intressen och stärker banden mellan 
de två kontinenterna.

4. Europaparlamentet betonar det brådskande behovet av att främja synergieffekter och 
samstämmighet mellan alla rättsliga och politiska ramar som de EU–afrikanska 
förbindelserna baseras på, i syfte att öka ändamålsenligheten och hållbarheten, med ett 
starkare långsiktigt, mångfasetterat och sektorsövergripande partnerskap som även bör 
uttryckas i ett starkare politiskt samarbete och effektiv samordning baserat på jämlikhet, 
förtroende, ömsesidig respekt, solidaritet, gemensamma värden och en delad vision för 
vår framtid. Parlamentet understryker i detta avseende vikten av mänskliga rättigheter, 
demokrati, fred och säkerhet, liksom även av god samhällsstyrning, hållbar utveckling, 
rättsstatsprincipen, fria och rättvisa val, lagbaserade och fredliga maktövergångar i 
afrikanska länder, jämställdhet som de nödvändiga fundamenten för ett hållbart, 
inkluderande och ömsesidigt gynnsamt partnerskap mellan EU och Afrika. Parlamentet 
betonar att ett starkt partnerskap mellan EU och Afrika fodrar en stark Afrikansk union. 
Parlamentet betonar EU:s viktiga roll när det gäller att stödja Afrikanska unionen i 
utövandet av sitt mandat på ett mer effektivt sätt, bygga upp fred och säkerhet på 
kontinenten och driva på den kontinentala integrationen samt institutionaliseringen av 
Afrikanska unionen, inklusive Panafrikanska parlamentet, genom utbyte av bästa praxis 
och tekniskt och finansiellt stöd. Parlamentet välkomnar förslaget till ett panafrikanskt 
program inom ramen för det nya instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI), som syftar till att ta itu 
med de utmaningar som den afrikanska kontinenten i sin helhet står inför.

5. Europaparlamentet upprepar sitt stöd till Afrika i de pågående stora 
integrationsprocesserna på regional, kontinental och internationell nivå och noterar att 
Europa och Afrika har ett delat intresse av att samarbeta om multilateralism och 
gemensamma utmaningar som bara kan hanteras effektivt om de arbetar tillsammans. 
Parlamentet betonar behovet av att övervinna motsättningar, där de förekommer, i 
synnerhet på områden av central strategisk betydelse, såsom att uppnå internationella 
standarder och metoder inom handel, mänskliga rättigheter, social rättvisa, jämställdhet, 
hållbar utveckling och positionering i internationella organisationer. Parlamentet anser 
att ett interkontinentalt helhetsinriktat partnerskap också bör möjliggöra ytterligare 
regionalisering. Parlamentet upprepar sitt fortsatta stöd till regional integration och 
regionala organisationer, såsom Ecowas (Västafrikanska staters ekonomiska 
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gemenskap), Cemac (Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen), EAC 
(Östafrikanska gemenskapen), SADC (Södra Afrikas utvecklingsgemenskap), Igad (den 
mellanstatliga utvecklingsmyndigheten) och Eccas (Centralafrikanska staternas 
ekonomiska gemenskap) samt den internationella konferensen om området kring de 
afrikanska stora sjöarna. Parlamentet stöder uppfattningen att EU måste upprätthålla 
flexibla mellanstatliga och subregionala strategier som anpassar unionens engagemang 
och stöd efter de särskilda behoven och förhållandena i varje land inom de fem 
regionerna i Afrika. Parlamentet efterlyser en uppdatering av EU:s olika regionala 
politik för de afrikanska regionerna såsom Nordafrika, Guineabukten, Sahel, de stora 
sjöarna och Afrikas horn Parlamentet beklagar att man fortfarande, 25 år efter att 
Barcelonaprocessen inleddes, är långt ifrån att skapa ett område med delat välstånd, 
stabilitet och frihet med medelhavsländerna i det södra grannskapet.

6. Europaparlamentet noterar vikten av att genomföra den afrikanska gruvvision som 
antogs 2009 av de afrikanska stats- och regeringscheferna för att säkerställa ett 
transparent, rättvist och optimalt utnyttjande av mineralresurser.

7. Europaparlamentet påminner om den viktiga roll som Afrikanska unionen och de 
afrikanska staterna spelar i multilaterala organisationer, såsom särskilt Förenta 
nationerna, där de afrikanska staterna står för 28 % av medlemskapen, och understryker 
därför vikten av att ytterligare fördjupa våra politiska förbindelser för att reformera de 
multilaterala beslutsfattande organen och göra dem mer rättvisa och representativa, 
vilket är avgörande för att finna lösningar på våra gemensamma globala utmaningar.

8. Europaparlamentet välkomnar de fem partnerskapen i den föreslagna nya strategin. 
Parlamentet anser att strategin dessutom bör uppdateras för att avspegla Afrikas hälso- 
och ekonomiska behov i hanterandet av covid-19-krisen. Parlamentet efterlyser från 
EU:s sida ett starkt, konsekvent, ambitiöst och sammanhängande engagemang i Afrikas 
säkerhet, stabilitet och utveckling, inbegripet genom att främja den gröna 
omställningen, tillgång till energi, digital omvandling, hållbar tillväxt och 
sysselsättning, fred och samhällsstyrning samt en balanserad och heltäckande strategi 
för migration och rörlighet. Parlamentet konstaterar att ansträngningar gjorts för att 
inkludera våra afrikanska partners röster och intressen, men noterar också att vissa 
röster uttryckt besvikelse över en upplevd brist på kommunikation med en del 
afrikanska partner före offentliggörandet. Parlamentet påpekar dock att man tydligt 
måste definiera hur den nya strategin ska genomföras och ange vilken EU-aktör som 
ansvarar för att göra vad. Parlamentet understryker vikten av framtida förbindelser med 
Afrika och det faktum att detta kräver ett brett deltagande av det civila samhället på 
båda kontinenterna. Parlamentet efterlyser starkare engagemang på alla nivåer, 
inbegripet icke-statliga organisationer, näringslivet, den akademiska världen, 
tankesmedjor, kulturella och religiösa institutioner, fackföreningar och andra. 
Parlamentet välkomnar varmt kommissionens ordförande Ursula von der Leyens 
signaler om att hon ämnar göra förbindelserna med Afrika till en grundsten i sitt 
mandat. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att det allra första besöket av 
kommissionens nya ordförande skedde i Afrika och efterlyser mer frekventa möten och 
kontakter på hög nivå. Parlamentet anser att sådana personliga möten på toppnivå är av 
yttersta vikt eftersom de inte bara främjar personliga band utan även ökar allmänhetens 
medvetenhet om vårt partnerskap i våra respektive nationella medier. Parlamentet 
efterlyser därför ytterligare intensifiering av dessa möten och utbyten på hög nivå, 
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inbegripet forum och möten för näringslivet och det civila samhället. Parlamentet 
beklagar att det i meddelandet saknas tydliga förslag till samordnade strategier mellan 
EU och AU för att ta itu med gemensamma utmaningar som skulle kunna hanteras 
gemensamt i multilaterala system (t.ex. FN). Parlamentet betonar att vice 
ordförande/den höga representanten och EU:s uppdrag i huvudstäderna på den 
afrikanska kontinenten bör presentera EU:s politiska mål på ett mer aktivt sätt. 
Parlamentet uppmanar europeiska tankesmedjor och den akademiska världen i Europa 
att samarbeta mer aktivt med sina afrikanska motsvarigheter i detta avseende. 
Parlamentet understryker att man i partnerskapet mellan Afrika och EU bör anta en 
samordnad och heltäckande strategi, både mellan EU och AU och mellan EU och dess 
medlemsstater, i enlighet med artikel 210 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Parlamentet uppmanar EU att stärka detta gemensamma perspektiv inför 
nästa toppmöte mellan EU och Afrika som ska äga rum 2020.

9. Europaparlamentet noterar att Afrikas potential drar till sig ökat intresse från många 
aktörer på världsscenen och uttrycker oro över att Afrika i många områden har blivit en 
ny arena för stormaktsrivalitet. Parlamentet betonar att det främst är EU som hjälper den 
afrikanska kontinenten medan andra aktörers destruktiva politik missgynnar afrikanska 
nationer, vilket också har negativa konsekvenser för EU. Parlamentet framhåller att 
främjande av grundläggande rättigheter, tillhandahållande av stöd till demokratiska 
institutioner och upprätthållande av den demokratiska ansvarsskyldigheten är själva 
kärnan av EU:s drivkraft i unionens politiska och ekonomiska förbindelser med 
tredjeländer. Parlamentet anser att tredjeländer, såsom Kina, har andra målsättningar 
som, ibland, ger anledning till oro. Parlamentet betonar att vårt mål är att stärka 
motståndskraften och oberoendet hos våra afrikanska partner. Parlamentet beklagar 
därför att andra aktörers, i synnerhet Kinas och Rysslands, handlingar främjar deras 
geopolitiska intressen och är fokuserade på en ökande unilateralism, och betonar att 
deras vinster sker på bekostnad av afrikanska länders suveränitet och Europas säkerhet. 
Parlamentet uppmanar EU att samordna med varje land som verkligen är intresserat av 
en blomstrande och positiv långsiktig utveckling av den afrikanska kontinenten, på 
grundval av fullständig respekt för mänskliga rättigheter, mediefrihet och ansvarighet, 
öppen och anpassningsbar förvaltning och kampen mot korruption, vilka är avgörande 
för att säkerställa en stabil och inkluderande politisk, social och ekonomisk miljö i 
Afrika. Parlamentet uppmanar EU att utveckla ett strategiskt och långsiktigt svar på det 
kinesiska initiativet ”Ett bälte, en väg”; ett svar som bör vägledas av våra gemensamma 
värderingar samt de prioriteringar och behov som våra afrikanska grannar uttrycker. 
Parlamentet betonar att EU och dess medlemsstater måste bli en källa till stabilitet och 
tillförlitlighet i regionen. Parlamentet anser att Europeiska unionen måste spela en större 
geopolitisk roll i Afrika och bygga förbindelser som främjar allas bästa.

10. Europaparlamentet anser att EU–Afrika-strategin även bör inbegripa åtgärder för att 
stödja afrikanska länder i omvandlingen av deras mineraltillgångar till verklig 
utveckling och efterlyser en översyn av de befintliga åtgärdernas effektivitet, även med 
avseende på Kinas och Rysslands tvivelaktiga utnyttjande. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och afrikanska partner att på ett smidigt sätt genomföra åtgärder enligt 
förordningen om konfliktmineraler1 och att utan dröjsmål offentliggöra förteckningen 
över företag utanför EU som inte uppfyller kraven i förordningen. Parlamentet betonar 

1 EUT L 130, 19.5.2017, s. 1.
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Europas starka sidor (dvs. transparens, högkvalitativa varor och tjänster samt 
demokratisk samhällsstyrning) och litar på att dragningskraften hos dessa 
grundläggande värden är ett övertygande alternativ till auktoritära modeller.

11. Europaparlamentet påminner om att utvinningssektorn spelar en viktig roll i många 
afrikanska länders ekonomier och är kopplad till ett ojämlikt ömsesidigt resursberoende 
med Europa, vilket bör åtgärdas genom att ta itu med problemet med olagliga utflöden 
av skatteintäkter och royaltyer inom utvinningssektorn genom insynsdirektivet och 
redovisningsdirektivet2.

12. Europaparlamentet välkomnar att EU anser att fred och säkerhet i Afrika är ett viktigt 
villkor för hållbar utveckling, och att unionen har åtagit sig att ”väsentligt öka sitt stöd 
till Afrika i samarbete med det internationella samfundet”. Parlamentet delar åsikten att 
frågan om säkerhet i Afrika är av stor betydelse för kontinentens utveckling, med stöd 
från regionala och internationella organisationer, medan de afrikanska staterna är de 
främsta garantigivarna för sin egen säkerhet. Parlamentet uppmanar därför EU att 
fortsätta sina ansträngningar för att samarbeta med unionens afrikanska partner i 
vidareutvecklingen av den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen för att åstadkomma 
fred och stabilitet på lång sikt och övervinna kriser och konflikter på den afrikanska 
kontinenten med en integrerad strategi som använder alla tillgängliga verktyg, inklusive 
stöd till utvecklandet av den afrikanska kapaciteten på säkerhets- och försvarsområdet 
och de afrikanska militära insatserna, civila uppdragen, fredsbyggande och 
demilitariseringsprojekt med respekt för den internationella lagstiftningen om 
mänskliga rättigheter och humanitär rätten samt de afrikanska ländernas oberoende och 
suveränitet, och stöd för initiativ från AU och regionala organisationer såsom Ecowas 
och G5 Sahel. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att delta i EU:s uppdrag och 
insatser och välkomnar bilaterala insatser som bidrar till fred och stabilitet, och 
uppmanar i detta sammanhang rådet att snarast godkänna den europeiska 
fredsfaciliteten i syfte att ge ett mer övergripande bistånd till afrikanska partner i 
konflikthärjade regioner. Parlamentet betonar vikten av multilateralt samarbete inom 
triangeln AU–EU–FN när det gäller lokal, regional och internationell säkerhet och den 
roll som aktörer i det civila samhället spelar i fredsbevarande och fredsbyggande 
insatser. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att reformer av säkerhetssektorn 
och rättsväsendet, god samhällsstyrning, demokratisk ansvarsskyldighet och skyddet av 
civila är en förutsättning för att befolkningarna ska ha förtroende för sina regeringar och 
säkerhetsstyrkor. Parlamentet understryker vidare kopplingen mellan det civila och det 
militära och behovet av att effektivisera båda komponenterna i den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitikens uppdrag (GSFP-uppdragen) bättre. Parlamentet stöder 
den alltmer proaktiva strategi som samarbetande regionala säkerhetsorganisationer 
tillämpar för att fullt ut förverkliga den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen. som 
förser Afrikanska unionen och regionala organisationer med de verktyg som behövs för 
att förebygga, hantera och lösa konflikter. Parlamentet hyllar särskilt initiativ såsom G5 
Sahel med tanke på dess allt viktigare roll när det gäller att vidta beslutsamma åtgärder 
för att säkerställa fred och säkerhet genom insatser av afrikanska nationer i sitt eget 
grannskap och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka det politiska, 
finansiella, operativa och logistiska stödet till G5 Sahel. Parlamentet betonar att 
afrikanska länder måste ha tillräcklig kapacitet inom alla väsentliga sektorer, framför 

2 EUT L 294, 6.11.2013, s. 13.
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allt när det gäller säkerhet och försvar, för att säkerställa lämpliga nivåer av säkerhet 
och utveckling. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att samordna de 
utvecklings- och säkerhetsinitiativ som unionen deltar i på den afrikanska kontinenten 
som ett led i en integrerad strategi som inbegriper god samhällsstyrning, demokrati, 
mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och jämställdhet, med särskilt fokus på de 
regioner där mest sårbarheter och spänningar förekommer. Parlamentet välkomnar 
samarbetet som inletts mellan EU och Afrika i kampen mot terrorism och väpnade 
grupper, i enlighet med internationell lagstiftning. Parlamentet efterlyser, i samband 
med politiken för terrorismbekämpning, mer transparenta beslutsprocesser, en ökad 
efterlevnad av en människorättsbaserad strategi och mer engagemang i de samhällen 
som påverkas av dessa åtgärder.

13. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som Sahel spelar ur strategisk och 
säkerhetsmässig synvinkel och välkomnar i detta sammanhang varmt grundandet av G5 
Sahel år 2014 och den gemensamma G5-styrkan, som skapades 2017 för att bekämpa 
säkerhetshoten i regionen.

14. Europaparlamentet understryker att mandaten för GSFP-uppdraget är omfattande och 
bland annat syftar till att främja reformer av säkerhetssektorn och rättsväsendet, stärka 
den militära och polisiära utbildningen och främja tillsynen. Parlamentet understryker 
det akuta behovet av att förbättra kommunikationspolitiken för GSFP-uppdrag samt 
EU:s övergripande strategiska planering för att öka synligheten för EU:s åtgärder och 
dess mål av skydda säkerheten och välfärden för den afrikanska befolkningen.

15. Europaparlamentet framhåller den särskilda roll som religiösa enheter spelar i Afrika, 
vilka regelbundet har en medlande roll i konflikter och med vilka dialog och samarbete 
behövs, särskilt i konfliktområden eftersom interreligiös dialog kan bidra till fred och 
försoning.

16. Europaparlamentet noterar att syftet med meddelandet är att fördjupa EU:s stöd till 
afrikanska fredsinsatser genom en mer strukturerad och strategisk form av samarbete 
som fokuserar på de regioner i Afrika där spänningarna är som störst och efterlyser att 
särskilda strategier i konfliktregioner prioriteras. Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att fortsätta att dela bördan med internationella organisationer och 
partner, inbegripet de allierade och afrikanska stater som fungerar som pålitliga 
bundsförvanter i kampen mot terrorism, såsom Kenya, Marocko, Nigeria, Ghana och 
Etiopien. Parlamentet uppmanar till att stärka EU:s förbindelser med dessa viktiga 
stater. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att hjälpa afrikanska partner att bygga upp 
kapaciteten hos sina styrkor och säkerhetsinstitutioner för att tillhandahålla effektiva 
och hållbara säkerhetstjänster och brottsbekämpande tjänster till sina medborgare, bland 
annat genom den europeiska fredsfaciliteten och dess GSFP-uppdrag, och uppmanar EU 
att fokusera på en integrerad strategi för konflikter och kriser, där man agerar i alla 
skeden av konfliktcykeln, från konfliktförebyggande via svar och till hantering och 
lösning.

17. Europaparlamentet framhåller att målet med EU:s stöd till den afrikanska 
säkerhetssektorn är att uppmuntra afrikanskt egenansvar för säkerhets- och 
försvarsfrågor. Parlamentet anser att Afrikanska unionen och de afrikanska staterna är 
viktiga aktörer med vilka EU meningsfullt samverkar för att gemensamt uppnå en 
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hållbar utveckling och mänsklig säkerhet. Parlamentet välkomnar i detta avseende 
varmt Afrikanska unionens planer på att skicka 3 000 soldater till stöd för G5 Sahel och 
ser det som ett tecken på att AU och EU verkligen eftersträvar liknande säkerhetsmål 
baserade på delade mål och delat ansvar. Parlamentet välkomnar i detta avseende 
synpunkterna från vice ordföranden/den höga representanten Josef Borrell till FN:s 
säkerhetsråd den 28 maj 2020 när han talade om att hitta afrikanska lösningar på 
afrikanska problem.

18. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till FN:s fredsbevarande uppdrag på den 
afrikanska kontinenten och uppmanar viktiga aktörer, särskilt Förenta staterna, 
Ryssland, Kina och Förenade kungariket, att ansluta sig till EU:s insatser för att medla 
och främja samarbete och hållbar fred över hela den afrikanska kontinenten. 
Parlamentet upprepar i detta avseende EU:s vilja att öka sitt stöd till FN:s uppdrag och 
att främja samordningen mellan de diverse FN- och EU-uppdragen.

19. Europaparlamentet påminner om hur viktig Internationella brottmålsdomstolens (ICC) 
roll är för att bekämpa straffrihet och upprätthålla värdena fred, säkerhet, jämlikhet, 
rättvisa och skadestånd. Parlamentet uppmanar EU och de afrikanska staterna att 
fortsätta att stödja Romstadgan och Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet 
uppmanar alla afrikanska stater som inte ännu undertecknat och ratificerat Romstadgan 
att göra detta.

20. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att EU tar itu med det eskalerande 
terroristupproret i norra Moçambique, som redan har orsakat mer än 1 000 dödsfall och 
tvingat ca 200 000 människor att fly sina hem, och som utgör en allvarlig risk för att 
sprida sig över södra Afrika. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att erbjuda EU:s stöd till Moçambique och dess medborgare. Parlamentet 
betonar att om EU inte reagerar kan andra internationella aktörer inta den ledande roll 
som unionen strävar efter att uppnå på kontinenten.

21. Europaparlamentet framhåller att de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19 
skulle kunna ha en allvarlig inverkan på afrikanska stater och samhällen, och upprepar 
därför sin begäran om att tillhandahålla ökat stöd för hälso- och sjukvårdssektorn till 
alla de afrikanska stater som begärt detta. Parlamentet stöder EU:s kraftfulla svar på 
krisen i en extern dimension genom ”Team Europe”-strategin och ser det som ett 
verkligt tecken på global solidaritet och europeiska värden. Parlamentet är oroat över 
den utbredda bristen på medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvårdssektorn i 
Afrika, vilket äventyrar hälsan för hälso- och sjukvårdspersonal och patienter, särskilt 
vid virusutbrott. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att finna sätt att 
bistå afrikanska länder med medicinska förnödenheter när så är möjligt.

22. Europaparlamentet efterlyser ökat stöd från EU till Afrika på området skatterättvisa och 
skattetransparens, skuldminskning och skuldförvaltning, i synnerhet i fall av illegitima 
skulder, och ser hållbar skuldsättning som en tydlig signal om solidaritet under krisen 
orsakad av covid-19-pandemin. Parlamentet anser att detta skulle vara ett viktigt steg 
för att bygga upp ett ”partnerskap mellan jämlikar”, såsom kommissionen har påpekat, 
och på så sätt undvika relationen givarländer–mottagarländer, som länge har 
kännetecknat förbindelserna mellan EU och Afrika. Parlamentet välkomnar varmt 
G20:s tillkännagivande att ställa in alla skuldbetalningar för världens fattigaste länder 
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fram till slutet av 2020.

23. Europaparlamentet betonar att utvecklingsbistånd är grundläggande för diversifieringen 
av de afrikanska ländernas ekonomier och för att hantera den nuvarande ekonomiska 
och sociala krisen. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sitt 
ekonomiska stöd och humanitära bistånd för att tillgodose befolkningarnas akuta behov. 
Parlamentet efterlyser att EU:s och medlemsstaternas stöd ska vara i form av bidrag och 
inte lån för att inte öka skuldbördan. Parlamentet beklagar djupt att många 
medlemsstater inte har lyckats nå målet på 0,7 % av bruttonationalinkomsten till 
utvecklingsbistånd och att vissa till och med har minskat sina bidrag.

24. Europaparlamentet understryker det faktum att Afrika, såsom en resursrik kontinent 
med dynamiska och utvecklande ekonomier som uppvisar hög tillväxt, en växande 
medelklass och en ung och kreativ befolkning, är en kontinent med många möjligheter 
som vid ett flertal tillfällen har visat att ekonomiska framsteg och utveckling är möjliga. 
Parlamentet betonar vikten av att fortsätta att stärka Afrikas digitala infrastruktur i 
digitaliseringsprocessen och säkerställa lämplig konnektivitet och tillgång till internet 
på hela kontinenten, i både landsbygds- och stadsområden. Parlamentet betonar att den 
digitala ekonomin i Afrika inte bara ger möjligheter till ökat jobbskapande och mer data 
för handlingsbara insikter, utan även skapar grunden för främjande av mänskliga 
rättigheter, snabbare tillgång till grundläggande tjänster av god kvalitet, förbättrad insyn 
i och ansvarsskyldighet för myndigheter samt ökad demokrati. Parlamentet efterlyser ett 
fortsatt, stärkt, systematiskt och ömsesidigt fördelaktigt samarbete med afrikanska stater 
när det gäller digitalisering, innovativ teknik och innovativa lösningar på alla 
samhällsnivåer, inbegripet e-förvaltning, e-handel, digital kompetens och cybersäkerhet, 
i linje med strategin för digitalisering för utveckling. Parlamentet uppmanar EU till att 
bedriva ett nära samarbete med afrikanska partner för att säkerställa säkerhet, 
motståndskraft och avskräckande åtgärder mot it-brottslighet och förhindra att internet 
utnyttjas för terrorism och våldsbejakande extremism.

25. Europaparlamentet betonar det faktum att Afrika påverkas oproportionerligt mycket av 
klimatförändringarnas negativa effekter. Parlamentet noterar att det är vårt 
gemensamma ansvar att införa åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna genom att 
främja klimatsäkring av investeringar, anpassning, decentraliserad tillgång till förnybar 
energi samt begränsning av klimatförändringarna på den afrikanska kontinenten. 
Parlamentet betonar betydelsen av klimatförändringar som en riskmultiplikator för 
konflikter, torka, svält och migration i Afrika och världen. Parlamentet begär att 
klimatmigration uttryckligen ska tas upp i EU–Afrika-strategin. Parlamentet 
understryker den avgörande roll som vattendiplomati spelar, eftersom vatten riskerar att 
bli en mer och mer bristfällig resurs på grund av klimatförändringarna, och uppmanar i 
detta sammanhang Etiopien, Egypten och Sudan att nå en fredlig och ömsesidigt 
fördelaktig lösning när det gäller fullbordandet av Stora etiopiska renässansdammen. 
Parlamentet välkomnar Förenta staternas och Världsbankens medling i detta fall och 
uppmanar AU och EU att göra allt de kan för att underlätta en konstruktiv lösning. 
Parlamentet understryker behovet av en effektivare klimatdiplomati för att främja 
kopplingarna mellan inhemsk, utländsk och internationell klimatpolitik. Parlamentet 
uppmanar till ökade ansträngningar för att komma till rätta med paradoxen att Afrika, 
trots att det är mycket rikt på hållbara energikällor, fortfarande till stor del är beroende 
av traditionella energikällor, som bidrar till klimatförändringarna och inte är 
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inkluderande, eftersom en stor del av de afrikanska hushållen fortfarande lider av 
energifattigdom. Parlamentet uppmanar därför afrikanska länder att frigöra sina 
energisektorers enorma potential för tillväxt och sysselsättning och uppmanar privata 
investerare att engagera sig i innovativa projekt.

26. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att Botswana, Ghana, Uganda och Zimbabwe 
ingår i EU:s uppdaterade svarta lista över länder som har strategiska brister i sina 
system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och uppmanar 
dessa länder att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att följa den lagstiftning och 
det genomförande som krävs (dvs. kommissionens delegerade förordning (EU) 
2020/8553). Parlamentet välkomnar det faktum att Etiopien och Tunisien har tagits bort 
från svarta listan efter att ha genomfört ett antal reformer.

27. Europaparlamentet upprepar att hållbar långsiktig ekonomisk utveckling, och det 
efterföljande skapandet av anständiga och välbetalda arbetstillfällen, särskilt för 
ungdomar, är en förutsättning för att den afrikanska befolkningen ska utvecklas och 
blomstra och ytterst för att uppnå politisk stabilitet, demokrati och ökade medborgerliga 
och mänskliga rättigheter. Parlamentet välkomnar i ljuset av detta kommissionens avsikt 
att göra alliansen mellan Afrika och Europa till en central pelare i de ekonomiska 
förbindelserna mellan de två kontinenterna. Parlamentet framhåller behovet av 
strukturella ekonomiska reformer och vikten av att främja inhemsk produktion och 
produktionskapacitet, vilket skulle bidra till att minska beroendet av utländsk import. 
Parlamentet påminner om behovet av att EU ökar stödet till små och medelstora företag 
och pekar på möjligheterna som tillhandahålls av EU:s genomförandeorgan för små och 
medelstora företag (Easme) för att främja samarbeten mellan företag samt 
samriskföretag och afrikanska företag, vilket inte bara skulle öka affärsmöjligheters 
synlighet utan även främja den välbehövliga tillgången till finansiering och tillgången 
till teknik genom överföringen av know-how. Parlamentet understryker vidare behovet 
av att förbättra investeringsskyddssystemen för att underlätta och uppmuntra ytterligare 
investeringar. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att 
fungera som en mer konsekvent och enad aktör i hanteringen av den afrikanska 
kontinenten och att främja den interna samordningen för att bättre definiera en 
gemensam väg framåt. Parlamentet framhåller i detta sammanhang behovet av att 
utveckla en konsekvent och allomfattande strategi gentemot Afrika som måste bygga 
vidare på befintliga afrikanska och europeiska insatser och är inriktad på att skapa 
ekonomiska möjligheter och arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta 
stödja integrationsprocessen i Afrika genom AU, nämligen genom att stödja 
genomförandet av det kontinentala frihandelsområdet i Afrika. Parlamentet erkänner de 
afrikanska nationernas ambitioner att övervinna de befintliga utmaningarna och 
välkomnar varmt ikraftträdandet av det kontinentala frihandelsområdet i Afrika som ett 
verktyg för afrikanska nationer för att fullt ut utveckla sin egen potential och därmed 
öka sin autonomi och motståndskraft mot externa påtryckningar. Parlamentet 
understryker den enorma ekonomiska och politiska potential det har för den framtida 
afrikanska och globala handeln. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att erbjuda så mycket stöd som möjligt genom att utbyta bästa praxis 
enligt erfarenheterna i EU i syfte att bidra till det framgångsrika genomförandet av 
frihandelsområdet så snart hälsosituationen tillåter det. Parlamentet anser att en 
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afrikansk inre marknad och en afrikansk inre digital marknad skulle utgöra ett 
nettomervärde i både ekonomiska, politiska och kulturella termer och framhåller 
behovet av att investera betydligt i transportinfrastrukturen för att underlätta handeln 
inom Afrika. Parlamentet betonar att den nya EU–Afrika-strategin bör främja rättvis 
och etisk handel samt rättvisa och etiska arbetsnormer och miljönormer

28. Europaparlamentet understryker med eftertryck den viktiga roll som fungerande 
statsinstitutioner, myndigheter och infrastrukturer spelar och anser att en frånvaro av 
dessa kan utgöra ett betydande hinder för utveckling, fred och framsteg. Parlamentet 
understryker vikten av att säkra livsmedelstryggheten i kampen mot undernäring, i 
synnerhet inom småskaliga jordbruk, och betonar vikten av landsbygdsutveckling och 
flersektoriell jordbruksomvandling i alla afrikanska länder och regioner, vilket skulle 
leda till nya arbetstillfällen och decentralisering av samhällen från stora stadsområden. 
Parlamentet betonar behovet av att skapa ekonomiska möjligheter och arbetstillfällen, 
vilket är av avgörande betydelse med tanke på de demografiska trenderna på den 
afrikanska kontinenten. Parlamentet betonar i detta sammanhang de positiva effekterna 
av EU:s externa investeringsplan, som lanserades 2017 av kommissionens före detta 
ordförande Juncker, och uttrycker sitt starka stöd för alliansen mellan Afrika och 
Europa för hållbara investeringar och arbetstillfällen, som lanserades till följd av denna 
plan.

29. Europaparlamentet erkänner de komplexa utmaningar och möjligheter som 
migrationsrörelser utgör i både Europa och Afrika för båda kontinenternas välstånd och 
utveckling och betonar behovet av att stärka samarbetet mellan dem, baserat på respekt 
för mänskliga rättigheter och internationell rätt samt principerna om samarbete, 
solidaritet, jämlikhet och delat ansvar. Parlamentet understryker att Afrikas utveckling 
bygger på dess folks kapacitet och att migration alltså inte bör leda till kompetensflykt. 
Parlamentet betonar vikten av att bygga upp en långsiktig strategi för att motverka 
nätverk av människosmugglare och människohandlare för att förhindra irreguljär 
migration från afrikanska länder till EU och av att stärka dialogen EU–Afrika om 
migration och rörlighet och partnerskapet mellan EU och Afrika om migration, rörlighet 
och sysselsättning. Parlamentet anser dock att båda partnerna även bör fokusera mer på 
de bakomliggande orsakerna till migrationen och använda befintliga och nya instrument 
för utvecklingssamarbete mer effektivt. Parlamentet noterar att 36 av världens mest 
bräckliga länder är belägna i Afrika, ofta försvagade av konflikter, medan kontinenten 
hyser 390 miljoner människor som lever under fattigdomsgränsen. Parlamentet betonar 
att bristen på ekonomisk utveckling i regionen, svagt styre, instabilitet, kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna, korruption, bristfällig rättsstat och straffrihet, bristande 
jämlikhet, arbetslöshet, befolkningstillväxten i några av de fattigaste och mest 
underutvecklade länderna, tillsammans med effekterna av klimat- och miljöförändringar 
och åtföljt av faktorer såsom våldsamma konflikter, radikalisering och spridning av 
organiserade brottslighet, oundvikligen kommer att leda till en rad nya utmaningar, 
som, om de inte hanteras omedelbart, kan leda till tvångsförflyttningar och blandade 
migrationsströmmar – både inom den afrikanska kontinenten och till Europa – vilket 
skulle kunna leda till extremt utmanande scenarier för afrikanska länder, Europeiska 
unionen och dess medlemsstater. Parlamentet påminner om att den intraregionala 
migrationen, till skillnad från vad många tror, fortsätter att öka snabbare än den 
utomregionala migrationen på den afrikanska kontinenten, och erkänner att afrikanska 
länder hyser en stor del av världens totala antal flyktingar och internflyktingar. 
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Parlamentet betonar därför behovet av att bygga upp en långsiktig gemensam strategi 
och stärka samarbetet på alla områden, som betonar behovet av att bekämpa 
människosmuggling och irreguljära migrationsvägar, och fastställer möjligheter till 
vidarebosättning. Parlamentet noterar att Afrika och Europa har ett gemensamt intresse 
och ansvar när det gäller migration och rörlighet och betonar att hanteringen av 
migration kräver globala lösningar som bygger på principerna om samarbete, solidaritet, 
jämlikhet och ansvarsfördelning samt respekt för mänskliga rättigheter och 
internationell rätt och som upprätthåller en hållbar strategi för att hantera 
tvångsförflyttningar och flyktingrörelser. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten att vidta särskilda åtgärder för att skydda migranter från 
dödsolyckor, försvinnanden, familjeseparationer och kränkningar av deras rättigheter. 
Parlamentet anser dock att båda partnerna även bör fokusera mer på de bakomliggande 
orsakerna till fattigdom och bristande jämlikhet på en effektiv användning av instrument 
för utvecklingssamarbete. Parlamentet efterlyser effektiva mekanismer för att kunna 
kontrollera instrument för finansiering av yttre åtgärders slutliga mål noggrant och 
bedöma de projekt som fått finansiering. Parlamentet uppmuntrar till fortsatt samarbete 
med Internationella organisationen för migration och andra FN-organ för att 
tillhandahålla ytterligare stöd till flyktingar och internflyktingar.

30. Europaparlamentet understryker med eftertryck den viktiga roll som fungerande 
statsinstitutioner, myndigheter och infrastrukturer spelar och anser att en frånvaro av 
dessa kan utgöra ett betydande hinder för utveckling, fred och framsteg. Parlamentet 
understryker att säkerhet, stabilitet och i slutänden välstånd och hållbar utveckling 
enbart kommer att uppnås i de berörda regionerna allomfattande strategi följs. 
Parlamentet påminner i detta sammanhang om att reformer av säkerhetssektorn och 
rättsväsendet, god samhällsstyrning, demokratisk ansvarsskyldighet och skyddet av 
civila är en förutsättning för att befolkningarna ska ha förtroende för sina regeringar och 
säkerhetsstyrkor. Parlamentet betonar att medan ett antal länder fortsätter att brottas 
med korruption, brist på god samhällsstyrning och sociala och politiska friheter har 
många länder påbörjat övergången till reformer och demokrati. Parlamentet hyllar i 
detta sammanhang särskilt folket i Sudan för deras mod och tapperhet. Parlamentet 
påminner om att övergångsländer är särskilt sårbara och bör kunna räkna med EU när 
de begär stöd. Parlamentet efterlyser därför ett väl samordnat stöd och bistånd till dessa 
länder för att bygga upp mer motståndskraftiga stater och samhällen för att upprätthålla 
och stödja de aspirationer till positiva förändringar som deras folk uttrycker. 
Parlamentet föreslår att vice ordföranden/den höga representanten inrättar särskilda 
kontaktgrupper för att effektivisera och underlätta EU-omfattande stöd till enskilda 
övergångsländer. Parlamentet anser att fler insatser bör göras för att främja 
inkluderande flerpartipolitiska system och ansvarig, demokratisk samhällsstyrning i 
Afrika, särskilt i instabila stater, genom att underlätta arbetsgrupper bestående av 
medborgare och myndigheter samt parlamentarisk tillsyn – inbegripet genom 
användning av teknikplattformar – för att samla in medborgarnas synpunkter på 
politiska frågor och främja bästa praxis genom utbyten mellan kollegor för att öka 
regeringens ansvarsskyldighet och lyhördhet, vilket är grundläggande för att uppnå 
hållbar utveckling, ta itu med globala utmaningar och minska risken för att instabilitet 
sprids. Parlamentet betonar vikten av att inkludera principerna om öppenhet och god 
samhällsstyrning i EU–Afrika-strategin och i planeringen, genomförandet och 
utvärderingen av den.
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31. Europaparlamentet välkomnar initiativet G20-pakten med Afrika, som lanserades 2017 
för att främja privata investeringar i Afrika, inklusive i infrastruktur, och ser det som en 
bra plattform för främjandet av övergripande, samordnade och landsspecifika 
reformagendor. Parlamentet välkomnar det faktum att tolv afrikanska länder hittills har 
anslutit sig till initiativet: Benin, Burkina Faso, Egypten, Elfenbenskusten, Etiopien, 
Ghana, Guinea, Marocko, Rwanda, Senegal, Togo och Tunisien.

32. Europaparlamentet välkomnar den kraftiga minskningen av piratdåd utanför kusten i 
både östra och västra Afrika, vilket är en följd av internationella insatser för 
sjöfartsskydd som tjänar som föregångsexempel för europeiskt, afrikanskt och 
transatlantiskt säkerhetssamarbete.

33. Europaparlamentet anser att det är viktigt att EU fortsätter ansträngningarna för att 
bygga upp mer motståndskraftiga stater och samhällen genom kapacitetsuppbyggnad 
och reformer av säkerhetssektorn, bland annat genom den europeiska fredsfaciliteten 
och sina GSFP-uppdrag, och fokuserar på en integrerad strategi för konflikter och 
kriser, där man agerar i alla skeden av konfliktcykeln.

34. Europaparlamentet anser att EU bör anstränga sig mer när det gäller stärkande av 
rättsstatsprincipen, reformer av rättsväsenden och offentlig ekonomisk förvaltning. 
Parlamentet betonar att ansvariga institutioner bidrar till att främja en mer rättvis och 
varaktig ekonomisk tillväxt, vilket bidrar till att bekämpa olagliga finansiella flöden, 
grov organiserad brottslighet och en kultur av straffrihet. Parlamentet noterar vikten av 
EU:s stöd och samarbete med afrikanska länder i kampen mot korruption. Parlamentet 
påminner om att olagliga finansiella flöden utgör ett stort problem för utvecklingsländer 
och att olagliga finansiella flöden i Afrika uppskattas uppgå till 50 miljarder US-dollar – 
dubbelt så mycket som det officiella utvecklingsbiståndet. Parlamentet betonar att man i 
rapporten från högnivåpanelen om olagliga finansiella flöden från Afrika bedömde att 
kommersiell verksamhet står för 65 procent av de olagliga finansiella flödena. 
Parlamentet uppmanar EU att anta ett regelverk avseende korruption, obligatoriska 
mänskliga rättigheter, tillbörlig aktsamhet på miljöområdet och företagens 
ansvarsskyldighet för EU-företag som investerar och verkar i Afrika.

35. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att stödja fria, rättvisa och 
konkurrensutsatta val och trovärdiga valprocesser. Parlamentet stöder en samordning 
mellan EU och AU vad gäller valobservatörsuppdrag och stöd för att förbättra AU:s 
kapacitet att genomföra långsiktiga valobservationer, och göra dessa i enlighet med 
internationella standarder, samt bilateralt samarbete med respektive länder och deras 
civila samhällen, i en insats för att uppnå inkluderande, transparenta och trovärdiga val i 
Afrika. Parlamentet pekar därför på de många valobservatörsuppdrag som genomförs av 
EU och som får starkt stöd av parlamentet. Parlamentet uppmanar EU, europeiska icke-
statliga organisationer, politiska partier och det civila samhället att samarbeta nära med 
sina afrikanska motsvarigheter, inklusive offentliga tjänstemän, för att skapa en verklig 
politisk dialog genom utveckling av sakfrågebaserad politik, främja en stark praxis för 
demokratisk samhällsstyrning och öka representationen och inkluderingen av 
marginaliserade befolkningsgrupper och att främja ett meningsfullt deltagande av det 
civila samhället och medborgarna i det offentliga livet på alla nivåer.

36. Europaparlamentet uppmanar AU, Europeiska unionen och deras medlemsstater att 
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säkerställa ett mer robust samarbete när det gäller att främja och skydda mänskliga 
rättigheter, människorättsförsvarare och det civila samhället, samt att ge fullt politiskt 
och finansiellt stöd till sina respektive människorättsmekanismer. Parlamentet anser att 
det krävs gemensamma värderingar och respekt för internationell rätt och 
grundläggande rättigheter för att man ska kunna samarbeta på den globala arenan för att 
stärka den multilaterala regelbaserade ordningen. Parlamentet anser att stabila 
demokratiska institutioner, fria och rättvisa val och utbildning alla är förutsättningar för 
utveckling och måste stå i centrum för samarbetet mellan EU och Afrika. Parlamentet 
betonar att det civila samhället måste vara inkluderande för att representera alla 
minoriteter och uttrycker djup oro över att deras, inklusive hbtqi-personers, rättigheter i 
stor utsträckning är oskyddade på hela kontinenten. Parlamentet anser att ett 
interkontinentalt samarbete mellan EU och Afrika avsevärt kan bidra till kampen mot 
främlingsfientlighet och fundamentalism och till en stabilisering i Medelhavsområdet. 
Parlamentet betonar den avgörande roll som det civila samhället och 
människorättsförsvarare spelar för att stärka demokratin, freden, rättsstatsprincipen och 
skyddet av de mänskliga rättigheterna på båda kontinenterna. Parlamentet betonar 
behovet av att öka det civila samhällets deltagande i partnerskapet mellan Afrika och 
EU och främja förstärkningen av dess kapacitet och skydd. Parlamentet uppmanar 
Europeiska unionen att stödja konkreta initiativ som syftar till att stärka det civila 
samhällets organisationer och de mänskliga rättigheterna. Parlamentet betonar den 
viktiga roll som en fri och livskraftig medie- och pressektor spelar och påminner om att 
detta är avgörande för att säkerställa att allmänheten är väl informerad och kan definiera 
sina egna prioriteringar. Parlamentet betonar att en fri och livskraftig medie- och 
pressektor ökar motståndskraften mot falska nyheter. Parlamentet uppmanar EU att 
engagera sig mer aktivt i Afrika vad gäller stöd för yttrandefrihet, mediepluralism och 
journalisters säkerhet. Parlamentet understryker den viktiga roll som en fri press spelar 
när det gäller kampen mot korruption, övervakning av offentliga myndigheter och 
offentliga myndigheters ansvarsskyldighet. Parlamentet betonar vikten av att införa 
rättsligt bindande människorättsklausuler i EU:s internationella avtal med den 
afrikanska kontinenten, med en klar och tydlig samrådsmekanism i överensstämmelse 
med artikel 96 i Cotonouavtalet. Parlamentet välkomnar i detta hänseende införandet av 
en sådan klausul i den nya generationens frihandelsavtal.

37. Europaparlamentet understryker att Afrikas framtid vilar i dess unga generations 
händer. Parlamentet uppmanar EU att stödja konkreta initiativ för att stärka ungdomars 
och kvinnors egenmakt i sin förnyade EU–Afrika-strategi och att säkerställa deras 
aktiva deltagande i beslutsprocesser i samhällslivet och det politiska livet. Parlamentet 
betonar att utvecklingen i Afrika är beroende av en inkluderande utbildning och att det 
är nödvändigt att fortsätta att ta itu med ojämlikheter i utbildning och att öka 
investeringarna i utbildnings- och hälsopolitik samt i program för barns och ungdomars 
utveckling. Parlamentet understryker att samarbetet mellan EU och Afrika måste ha ett 
lämpligt inslag av det civila samhället och därför inte kan ha en uppifrån-och-ned-
strategi, och efterlyser mer insatser på detta område för att främja relationer mellan 
människor, särskilt bland ungdomar. Parlamentet pekar i detta sammanhang på de 
positiva viktiga långsiktiga effekterna av Erasmus+. Parlamentet påminner om att den 
rikedom av unga talanger i Afrika endast kan nå sin potential när Afrika och dess 
partner investerar i utbildning och innovation. Parlamentet betonar att god 
samhällsstyrning och framgångsrik utveckling är en nödvändig förutsättning för att 
uppnå detta mål och uppmanar EU att koppla utvecklingsbistånd till högre 
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utbildningsstandarder och kvinnors egenmakt. Parlamentet beklagar att kommissionens 
meddelande förbiser den utländska kulturpolitikens dimension och den lovande 
potentialen som ett fördjupat europeiskt–afrikanskt kulturellt samarbete erbjuder. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen och utrikestjänsten att prioritera detta 
område genom att främja och finansiera bikontinentala partnerskap mellan institutioner 
och enskilda. Parlamentet uppmanar därför enträget kommissionen att föreslå ett 
omfattande EU-afrikanskt initiativ för att reflektera över kolonialtidens invecklade 
historia, utreda fall av olagliga beslagtaganden och utforska åtgärder för att återsända 
och återlämna kulturföremål av afrikanskt ursprung.

38. Europaparlamentet påminner om det hot som gränsöverskridande organiserad 
brottslighet, civil oro och nationell brottslighet utgör för instabila stater och stater efter 
konflikter, som kämpar för att ge sina medborgare den säkerhet som krävs. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av en välutbildad nationell och regional 
polisstyrka. Parlamentet noterar dock att polisstyrkorna ofta saknar både lämplig 
utbildning och utrustning och, vilket är avgörande, inte alltid har den lämpliga 
kopplingen till lokalbefolkningen eller dess förtroende. Parlamentet understryker därför 
vikten av att stärka och bygga upp professionella polisstrukturer och efterlyser därför 
bland annat ett intensifierat konceptuellt, logistiskt och administrativt stöd till den 
afrikanska mekanismen för polissamarbete i Alger, som lanserades 2014. Parlamentet 
anser att ett samarbete på detta område även kommer att bidra till att främja kapaciteten 
hos fredsbevarande uppdrag och främja poliskomponenten i den afrikanska freds- och 
säkerhetsstrukturen.

39. Europaparlamentet noterar att informationssfären i Afrika i allt högre grad påverkas av 
våra globala motståndare. Parlamentet uppmanar i detta avseende utrikestjänsten och 
kommissionen att aktivt ta itu med problemet med bristen på europeiska röster inom 
afrikanska samhällen och att motverka falska budskap och bättre främja det europeiska 
tillvägagångssättet och demokratiska värden för den afrikanska befolkningen. 
Parlamentet noterar att detta skulle kräva bättre strategisk kommunikation som är 
inriktad på viktiga regioner och länder, och kräver att det inrättas en särskild enhet med 
ansvar för sådana åtgärder, som skulle arbeta i nära samarbete med EU:s delegationer.

40. Europaparlamentet understryker farorna med spridningen av olagliga handeldvapen och 
påminner om att dessa odokumenterade vapen, som till största delen innehas olagligt, 
inte bara hotar säkerheten och tryggheten i samhällena utan även används av farliga 
gränsöverskridande kriminella nätverk som ägnar sig åt olika former av smuggling, 
inklusive av vapen, människor och olagliga droger.

41. Europaparlamentet uppmanar till fortsatta årliga gemensamma samrådsmöten för 
Europeiska unionens kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik och Afrikanska 
unionens freds- och säkerhetsråd i syfte att utvidga samarbetet till att omfatta 
gemensamma fältbesök, gemensamma sessioner, utveckling av gemensamma förståelser 
och analyser av krissituationer samt undersökning av möjligheter till gemensamma 
tidiga åtgärder, vilket är det bästa sättet att upprätta livskraftiga strategiska partnerskap.

42. Europaparlamentet påminner om att Afrika har det högsta antalet fredsfrämjande 
insatser i världen och är den största bidragsgivaren av trupper och polis. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att anpassa de fredsfrämjande insatserna i Afrika till den 
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nya verkligheten i samband med covid-19 för att skydda både medborgarna och 
personalen i de fredsfrämjande insatserna på lämpligt sätt. Parlamentet framhåller att 
det är nödvändigt att säkerställa tillräcklig finansiering för uppdragen med tanke på 
rädslan för en överhängande ekonomisk kris och en minskning av den tillgängliga 
finansieringen.

43. Europaparlamentet uppmanar EU att säkerställa att GSFP-uppdragen planeras på ett 
effektivt, ansvarsfullt och robust sätt med effektiva insatser och starkare mandat knutna 
till en verklig politisk vilja som strävar efter att lösa konflikter i stället för att frysa dem.

44. Europaparlamentet framhåller vikten av parlamentarisk diplomati och påminner i detta 
sammanhang om de många parlamentariska möten och uppdrag Europaparlamentet har 
genomfört, särskilt de regelbundna mötena mellan Europaparlamentet och 
Panafrikanska parlamentet. Parlamentet efterlyser därför en förstärkning av den 
parlamentariska dimensionen i förbindelserna mellan EU och AU och efterlyser årliga 
uppdrag för centrala utskott i Europaparlamentet att regelbundet träffa och diskutera 
med sina afrikanska motparter.

45. Europaparlamentet framhåller med eftertryck att EU:s bistånd inte bör förlänga 
konflikter eller underlätta rovgiriga beteenden från autokratiska regimer, vilket ligger 
bakom många av Afrikas socioekonomiska problem och politiska konflikter. 
Parlamentet betonar att strävan efter gemensamma intressen och samarbete måste vara 
förenlig med internationell rätt, EU:s grundläggande värden och målen att stödja 
demokrati, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet uppskattar de ansträngningar som gjorts för att stärka de afrikanska 
mekanismerna och bestämmelserna om skydd av de mänskliga rättigheterna, såsom den 
afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter och tillhörande protokoll, den 
afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning, Afrikanska kommissionen 
för mänskliga och folkens rättigheter samt Afrikanska domstolen för mänskliga och 
folkens rättigheter. Parlamentet uppskattar att sådana mekanismer och bestämmelser 
fortsätter att hjälpa afrikanska partner att anpassa sina egna instrument och mekanismer 
för mänskliga rättigheter till internationellt erkända principer, lagar och standarder.

47. Europaparlamentet anser att ett ökat deltagande av kvinnor i det offentliga livet, 
inklusive politiken, är grundläggande för ett jämlikt och inkluderande samhälle. 
Parlamentet betonar vikten av gemensamma insatser från EU och Afrika för att förbättra 
politik och lagstiftning i frågor som tillgång till utbildning för flickor och att stoppa 
barnäktenskap, få slut på kvinnlig könsstympning, säkerställa kvinnors ekonomiska, 
politiska och sociala rättigheter och deltagande på alla områden i samhället, i 
beslutsprocesser, fredsbyggande och fredsbevarande insatser, sätta stopp för 
psykologiskt, fysiskt och sexuellt våld, inbegripet våldtäkt inom äktenskapet, och alla 
andra former av övergrepp. Parlamentet påminner om att främjandet av jämställdhet är 
ett av de effektivaste sätten att främja tillväxt för alla, minska fattigdom och främja fred. 
Parlamentet uppmuntrar ytterligare stöd för afrikanska kvinnors ekonomiska egenmakt 
genom utbildning, kompetensöverföring, tillgång till finansiering och stöd när det gäller 
etablering av företag samt tillgång till mark. Parlamentet välkomnar den ökade 
kvinnliga representationen i vissa afrikanska nationer. Parlamentet konstaterar dock att 
kvinnor fortfarande är dåligt representerade i ett antal länder på den afrikanska 
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kontinenten. Parlamentet betonar att respekt för och det fullständiga förverkligandet av 
mänskliga rättigheter för kvinnor utgör grunden för ett demokratiskt samhälle. 
Parlamentet anser därför att dessa grundläggande rättigheter och mål måste uppnås för 
att bygga ett verkligt demokratiskt samhälle. Parlamentet understryker att skillnaderna 
mellan könen när det gäller utbildning fortfarande är ett allvarligt problem i Afrika, 
särskilt i marginaliserade befolkningsgrupper, och betonar behovet av att tillhandahålla 
lämplig tillgång till utbildning, program för kompetensutveckling och verkliga 
livsmöjligheter för flickor och kvinnor.

48. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att öka sin närvaro med EU-delegationer 
på hela kontinenten, särskilt närvaron i de viktigaste AU-medlemsstaterna, i syfte att 
främja våra bilaterala och regionala förbindelser ytterligare och säkerställa lämpligt 
utbyte med relevanta intressenter. Parlamentet understryker att sådana nära band utgör 
grunden för att säkerställa lämpliga och välstrukturerade globala partnerskap samt 
skräddarsydda svar. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att förbättra sin medie- och 
kommunikationsstrategi betydligt, inte bara för att främja medvetenheten om EU:s 
insatser i respektive regioner, utan även för att öka medvetenheten och stödet bland 
EU:s medborgare för ökat samarbete mellan EU och Afrika.

49. Europaparlamentet betonar att förbindelserna mellan EU och Afrika bör övergå från en 
utvecklingsorienterad relation till en relation som syftar till att ställa afrikanska nationer 
på jämlik fot och som kännetecknas av ambitiösa handelsförbindelser för att höja 
afrikanska standarder. Parlamentet betonar att EU bör hjälpa afrikanska nationer att bli 
mer självförsörjande. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att stärka de 
ekonomiska banden med Afrika för att skydda de afrikanska staternas ekonomiska 
oberoende.

50. Europaparlamentet uppmanar afrikanska ledare att välja högkvalitativa, transparenta, 
inkluderande och hållbara utländska investeringsprojekt och stöder tillgången till 
finansieringsmöjligheter som erbjuder starka alternativ till externa statsstyrda initiativ.

51. Europaparlamentet påminner om att det är viktigt att samordna EU–Afrika-strategin 
med FN, Nato, OSSE och andra likasinnade länder, såsom Förenta staterna, Kanada, 
Förenade kungariket, Australien och Japan.
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