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Grozījums Nr. 1
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, kas prasa visa 
Āfrikas kontinenta pieeju un uz rezultātiem 
orientētu ES resursu izmantošanu;

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas, kultūras un 
sociālekonomiskas saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina stratēģisku interešu — 
tādu kā klimata pārmaiņas, ilgtspējīga 
attīstība un laba pārvaldība — pieaugums 
un abu kontinentu labklājība ir cieši 
saistīta, kas prasa visa Āfrikas kontinenta 
holistisku pieeju un palielinātu 
saskaņotību starp ES politiku un saistīto 
resursu izmantošanu, vienlaikus ievērojot 
Āfrikas valstu neatkarību un suverenitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Antonio López-Istúriz White

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, kas prasa visa 
Āfrikas kontinenta pieeju un uz rezultātiem 
orientētu ES resursu izmantošanu;

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, tostarp, bet ne 
tikai migrācija, fundamentālisms, 
terorisms un starptautisko tiesību 
pārkāpumi, kas prasa visa Āfrikas 
kontinenta pieeju un uz rezultātiem 
orientētu ES resursu izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, kas prasa visa 
Āfrikas kontinenta pieeju un uz 
rezultātiem orientētu ES resursu 
izmantošanu;

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina ģeopolitiskās kārtības 
izmaiņas, tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, piemēram, cīņa 
pret Covid-19 pandēmiju, kas prasa 
atjaunotu politisko aliansi un uz 
rezultātiem orientētu ES resursu sadali;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, kas prasa visa 
Āfrikas kontinenta pieeju un uz rezultātiem 
orientētu ES resursu izmantošanu;

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi — no terorisma 
un migrācijas līdz videi, veselības aprūpei 
un klimata pārmaiņām —, kas prasa visa 
Āfrikas kontinenta pieeju un uz rezultātiem 
orientētu ES resursu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, kas prasa visa 
Āfrikas kontinenta pieeju un uz rezultātiem 
orientētu ES resursu izmantošanu;

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, kas prasa visa 
Āfrikas kontinenta pieeju un uz rezultātiem 
orientētu ES resursu izmantošanu, 
nodrošinot pārredzamības un uzraudzības 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, kas prasa visa 
Āfrikas kontinenta pieeju un uz rezultātiem 
orientētu ES resursu izmantošanu;

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, kas prasa visa 
Āfrikas kontinenta pieeju un uz Āfrikas 
taisnīgu attīstību orientētu ES resursu 
izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
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otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums un 
kopīgi risināmie jautājumi, kas prasa visa 
Āfrikas kontinenta pieeju un uz rezultātiem 
orientētu ES resursu izmantošanu;

otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas, sociālas un kultūras saiknes un 
tās vēl vairāk satuvina tirdzniecības 
pieaugums un daudzie kopīgi risināmie 
jautājumi, kas prasa visa Āfrikas 
kontinenta pieeju un uz rezultātiem 
orientētu ES resursu izmantošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas un kultūras saiknes un tās vēl 
vairāk satuvina tirdzniecības pieaugums 
un kopīgi risināmie jautājumi, kas prasa 
visa Āfrikas kontinenta pieeju un uz 
rezultātiem orientētu ES resursu 
izmantošanu;

1. uzsver, ka Eiropa un Āfrika ir viena 
otrai tuvas ģeogrāfiski, tām ir ciešas 
vēsturiskas, kultūras un ekonomiskas 
saiknes, kā arī kopīgi risināmie jautājumi, 
kas prasa stiprākas, vienlīdzīgas, noturīgas 
un savstarpēji izdevīgas attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē Komisijas 9. marta 
paziņojumu "Ceļā uz visaptverošu 
stratēģiju ar Āfriku" un uzskata to par 
soli ceļā uz patiesu ģeopolitisku 
partnerību; atgādina, ka ES un Āfrika 
kopīgi saskaras ar daudziem risināmiem 
jautājumiem — sākot no klimata 
pārmaiņu un enerģētikas problēmām, 
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daudzpusējo iestāžu reformas un globālās 
tirdzniecības, cilvēktiesību un pilsonisko 
tiesību sekmēšanas, veicinot demokrātiju, 
mazinot kopienu nabadzību, nodrošinot 
pienācīgus dzīves apstākļus, izmantojot 
ekonomiskās iespējas un jēgpilnas 
nodarbinātības iespējas, uzlabojot 
sabiedrības veselību un piekļuvi veselības 
aprūpei un beidzot ar cīņu pret bruņotiem 
grupējumiem, terorismu, kā arī cilvēku 
tirdzniecību —, lai nodrošinātu stabilitāti 
un mieru, un atgādina, ka tikai ar kopīgu 
rīcību mēs sasniegsim mūsu kopējos 
mērķus; uzsver, ka ES attiecības ar Āfriku 
ir ārkārtīgi svarīgas abu mūsu kontinentu 
nākotnei un tās skar visas jomas, jo īpaši 
politikas, ekonomikas, sociālo, kultūras, 
zinātnes un akadēmisko aprindu jomas, 
un, lai patiesi paaugstinātu mūsu 
partnerību līdz pirmajam attiecību 
rangam, šīm attiecībām ir jāsniedzas 
plašāk par tradicionālo attīstības un 
humanitāro sadarbību; atzinīgi vērtē 
Komisijas paziņojumā ierosinātās piecas 
partnerības un uzsver, ka šīs partnerības 
kļūs vēl jo svarīgākas un atbilstīgākas 
Covid-19 pandēmijas kontekstā; tomēr 
norāda, ka ir skaidri jādefinē, kā jaunā 
stratēģija tiks īstenota, un jānorāda, kurš 
ES dalībnieks par ko ir atbildīgs;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka demokrātijas pamatā 
ir cilvēktiesību, pilsonisko un politisko 
tiesību, vienlīdzības un nediskriminācijas, 
kā arī protesta un biedrošanās tiesību 
ievērošana; atkārtoti norāda, ka 
demokrātiskas sabiedrības izveidei ir 
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nepieciešamas sociālās un ekonomiskās 
tiesības, jo īpaši tiesības uz darbu, 
veselības aprūpi, izglītību, mājokli, 
veselīgu vidi, piekļuvi ūdenim, pārtikai un 
pamatbrīvībām, piemēram, vārda brīvībai, 
un ka daudzās ES un Āfrikas valstīs šīs 
tiesības un brīvības ir apdraudētas un ka 
daudzi šo tiesību un brīvību pārkāpumi 
apdraud demokrātiju, radot pamatus 
autoritārām valstīm; uzsver, ka 
pilsoniskajai sabiedrībai jābūt iekļaujošai, 
lai tā pārstāvētu visas pastāvošās grupas, 
piemēram, sievietes, LGBTI + personas, 
jauniešus, personas ar invaliditāti un 
etniskās minoritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi 
ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, kā 
arī Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 21. panta principus; 
aicina Āfrikas Savienību, Eiropas 
Savienību un to dalībvalstis ciešāk 
sadarboties cilvēktiesību un cilvēktiesību 
aizstāvju atbalstīšanas un aizsardzības 
jomā un sniegt pilnīgu politisku un 
finansiālu atbalstu to attiecīgajiem 
cilvēktiesību mehānismiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver vajadzību stiprināt ES 
attiecības ar Ziemeļāfrikas valstīm; pauž 
nožēlu par to, ka 25 gadus pēc tā dēvētā 
Barselonas procesa uzsākšanas vēl nav 
pabeigta kopīgas labklājības, stabilitātes 
un brīvības telpas izveide ar Vidusjūras 
reģiona dienvidu kaimiņvalstīm;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, cik svarīgi ir stiprināt 
jaunu un visaptverošu ES un Āfrikas 
daudznozaru partnerību, lai nodrošinātu 
stabilitāti un drošību visos reģionos, 
pamatojoties uz uzticamu sadarbību un 
efektīvu koordināciju ar mērķi panākt un 
veicināt mieru, ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi, radīt jaunas darbvietas un 
izskaust nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka ES, tās dalībvalstu un 
Āfrikas valstu attiecības ir nevienlīdzīgas 
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un ka pēc dekolonizācijas Āfrikas valstīm 
ir piemēroti jauni noteikumi, lai saglabātu 
bijušo koloniālo lielvaru ekonomisko un 
politisko dominēšanu; pauž nožēlu, ka šis 
neokoloniālisms politiskā līmenī ir 
novedis pie valdību atlaišanas, politisko 
līderu slepkavībām, politiskās 
nestabilitātes un dažos gadījumos — pie 
bruņotu konfliktu finansēšanas vai bijušo 
koloniālo lielvaru tiešas militāras 
iejaukšanās; tādēļ atgādina, ka jautājums 
par demokrātiju Āfrikā ir cieši saistīts ar 
šo valstu patieso neatkarību un 
suverenitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b lai partnerību padarītu efektīvāku 
un ilgtspējīgāku, uzsver, ka ir svarīgi 
pastiprināt sinerģiju un saskaņotību starp 
visām tiesiskajām un politiskajām 
sistēmām, uz kurām balstās ES un Āfrikas 
attiecības; atzinīgi vērtē priekšlikumu par 
Visāfrikas programmu saistībā ar jauno 
kaimiņattiecību, attīstības un 
starptautiskās sadarbības instrumentu 
(NDICI), kura mērķis ir risināt Āfrikas 
kontinenta problēmas kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias



AM\1206977LV.docx 11/124 PE653.741v01-00

LV

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver, ka pandēmijas rezultātā 
pasaules mēroga sistēmiskā krīze 
paātrināsies, un Pasaules Tirdzniecības 
organizācija (PTO) prognozē vēl 
nepieredzētu tirdzniecības plūsmu 
samazināšanos robežās no 13 % līdz 32 
%; atgādina, ka NVO Oxfam lēš, ka 
aptuveni 500 miljoniem cilvēku draud 
ieslīgšana nabadzībā, savukārt Āfrikas 
Savienība ir aprēķinājusi, ka kontinentam 
būtu nepieciešami vismaz 200 miljardi 
USD, lai risinātu koronavīrusa 
pandēmijas un tās radītās ekonomiskās 
un sociālās sekas; atgādina, ka 2020. 
gada marta beigās publicētajā pētījumā 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konference par tirdzniecību un attīstību 
(UNCTAD) dienvidu valstu vajadzības 
novērtēja 2500 miljardu USD apmērā un 
ka saskaņā ar Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) paziņojumu, kas 
publicēts 2020. gada 7. aprīlī, "divi 
miljardi cilvēku strādā neformālajā 
ekonomikā (galvenokārt jaunās tirgus 
ekonomikas valstīs un jaunattīstības 
valstīs) un ir īpaši apdraudēti";

Or. en

Grozījums Nr. 17
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d pauž nožēlu, ka strukturālās 
reformas, parādi un parādu apkalpošana, 
kas gadiem ilgi uzspiestas Āfrikas valstīm, 
ir kavējušas ekonomisko un sociālo 
attīstību, ievērojami samazinājušas valstu 
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spēju apmierināt iedzīvotāju vajadzības 
un radījušas situācijas, kas ir tuvu 
bankrotam, laikā, kad valsts ieguldījumi 
vēl nekad nav bijuši tik svarīgi, jo īpaši, 
lai risinātu dabisko pandēmiju radītās 
sekas; pauž nožēlu, ka šīs SVF un 
Pasaules Bankas noteiktās strukturālo 
pielāgojumu programmas ir kavējušas 
attīstību un veicinājušas valsts 
pakalpojumu un infrastruktūras, kā arī 
citu šo valstu ekonomikas pīlāru 
trūkumu; atgādina, ka tas ir izraisījis 
iedzīvotāju dzīves apstākļu 
pasliktināšanos un ir veicinājis resursu 
monopolizāciju un ekonomikas 
sagrābšanu, ko veic lielākās, galvenokārt 
rietumu, rūpniecības grupas, radot 
bezdarba pieaugumu, sociālās situācijas 
pasliktināšanos un iedzīvotāju grimšanu 
nabadzībā, kas ir noteicošie faktori 
nestabilitātei, no kuras cieš Āfrikas 
valstis;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e atgādina, ka 2019. gadā gandrīz 
16,6 miljonus afrikāņu skāra ārkārtēji 
laika apstākļi, kas saskaņā ar Slimību 
epidemioloģijas pētījumu centra (CRED) 
informāciju ir par 195 % vairāk nekā 
2018. gadā, un ka dabas katastrofas 
negatīvi ietekmē dzīvību, iztikas līdzekļus, 
mājokļus un ekosistēmas, kā arī 
makroekonomiku;

Or. en



AM\1206977LV.docx 13/124 PE653.741v01-00

LV

Grozījums Nr. 19
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, gan 
Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai;

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, gan 
Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai; 
uzsver, cik būtiski ir veicināt afrikāņu 
dzīves apstākļu uzlabošanos, kā arī tādu 
uz jauniešiem vērstu politikas virzienu 
pieņemšanu, kuri veicina ekonomikas 
izaugsmi un nodarbinātības iespēju 
radīšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 20
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, gan 
Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai;

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
ilgtspējīgas attīstības process ir ļoti svarīgs 
gan ES, gan Āfrikas labklājībai, stabilitātei 
un cilvēku drošībai; šajā sakarā atgādina, 
ka ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanai un cilvēktiesību ievērošanai 
arī turpmāk ir jābūt ES un Āfrikas 
attiecību galvenajiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Petras Auštrevičius
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, gan 
Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai;

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, gan 
Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai; 
atzīmē ES atbalsta un sadarbības ar 
Āfrikas valstīm svarīgo nozīmi cīņā pret 
korupciju Āfrikas kontinentā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Antonio López-Istúriz White, Anna-
Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, gan 
Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai;

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process un tā saskaņošana ar 
starptautiskajām tiesībām jūrlietās, 
tirdzniecībā un darba tiesību aizsardzībā 
ir ļoti svarīgs gan ES, gan Āfrikas 
labklājībai, stabilitātei un drošībai;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, gan 
Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai;

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, gan 
Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai 
līdztekus ar pāreju uz ciešāku un abpusēji 
izdevīgu stratēģisko partnerību;
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Or. en

Grozījums Nr. 24
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, gan 
Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai;

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, gan 
Āfrikas labklājībai, stabilitātei un drošībai; 
uzsver, ka miers un drošība ir galvenie 
ekonomiskās un sociālās attīstības 
nosacījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 25
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Āfrikas kontinenta 
attīstības process ir ļoti svarīgs gan ES, 
gan Āfrikas labklājībai, stabilitātei un 
drošībai;

2. uzsver, ka jaunai partnerībai starp 
Eiropu un Āfriku jābūt balstītai uz 
skaidru izpratni par to attiecīgajām un 
savstarpējām interesēm un pienākumiem, 
atspoguļojot attiecību vispusīgumu un 
briedumu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka mūsu partnerības 
pamatā jābūt skaidrām nostājām un 
prioritātēm, ko noteikuši mūsu Āfrikas 
partneri, un šajā sakarā uzskata, ka 
gaidāmā 6. Āfrikas Savienības un ES 
augstākā līmeņa sanāksme, kas notiks 
šajā rudenī, dod savlaicīgu iespēju 
uzklausīt Āfrikas partnerus, apmainīties 
ar savstarpējām prasībām un 
priekšlikumiem un noteikt kopīgus 
mērķus, lai tos iekļautu gaidāmajā 
jaunajā ES un Āfrikas stratēģijā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka saistībā ar ES un 
Āfrikas kopējo stratēģiju un Kotonū 
nolīgumu būtu jāievieš nosacījumu 
mehānisms gan attiecībā uz apņemšanos 
pretstatīt migrācijas plūsmas uz ES, gan 
uz apņemšanos repatriēt personas, kurām 
nav patvēruma tiesību un kuras jau ir 
Eiropas Savienībā;

Or. it

Grozījums Nr. 28
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka stabilas demokrātiskas 
iestādes, brīvas un godīgas vēlēšanas, 
izglītības un rakstpratības uzlabošana, 
dzimumu līdztiesības veicināšana un 
neaizsargāto grupu aizsardzība — tie visi 
ir attīstības priekšnoteikumi un tiem jābūt 
ES un Āfrikas sadarbības priekšplānā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka Āfrikas attīstība ir 
atkarīga no izglītības iekļaušanas un ka ir 
jāturpina risināt ar izglītības 
nevienlīdzību saistītās problēmas un 
jāpalielina ieguldījumi izglītības un 
veselības aprūpes politikā un bērnu un 
jauniešu attīstības programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē Eiropas Savienības 
un Āfrikas sadarbību cīņā pret terorismu 
un bruņotajām grupām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 31
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver daudzās problēmas, ko rada 
nelegāla migrācija uz dalībvalstīm; ir 
jāpārtrauc izceļošana — kas daudzos 
gadījumos izraisa arī daudzus cilvēku 
nāves gadījumus —, apzinot un bloķējot 
ceļus, kurus izmanto noziedzīgie tīkli, un 
ar tiem saistīto nelikumīgo tirdzniecību; 
turklāt ir jāpārdomā to NVO neskaidrā 
loma, kuras atbalsta migrācijas plūsmu 
pārvaldību, un tādējādi jānodrošina arī 
lielāka pārredzamība un rūpīgāka 
uzraudzība attiecībā uz tām paredzēto 
Eiropas līdzekļu izlietojumu;

Or. it

Grozījums Nr. 32
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Javier Nart

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b  uzsver, ka Āfriku nesamērīgi 
ietekmē klimata pārmaiņu negatīvās 
sekas; norāda, ka mūsu kopējā atbildība 
ir ieviest pasākumus cīņai pret klimata 
pārmaiņām, veicinot ieguldījumu 
klimatizturību, pielāgošanos, 
decentralizētu piekļuvi atjaunojamajai 
enerģijai un klimata pārmaiņu 
mazināšanu Āfrikas kontinentā;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka dzimumu atšķirības 
izglītībā Āfrikā joprojām ir nopietna 
problēma — jo īpaši nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās — un uzsver, 
ka jānodrošina pienācīga piekļuve 
izglītībai, prasmju apguves programmām 
un meiteņu un sieviešu piekļuve reālas 
dzīves iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzskata, ka emigrācija no Āfrikas 
padara nabadzīgākas pašas Āfrikas 
valstis, atņemot tām cilvēkresursus un 
vienlaikus apdraudot drošību Eiropā, 
galvenokārt pirmo ostu valstīs;

Or. it

Grozījums Nr. 35
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c atgādina, ka ir jāatbalsta sieviešu 
iespēju palielināšanas programmas 
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Āfrikā, nodrošinot kvalitatīvu un cenas 
ziņā pieejamu izglītību, sociālo 
taisnīgumu, pienācīgu veselības aprūpi, 
lielāku pašpaļāvību un finansiālo 
neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d mudina Eiropas Savienību pievērst 
īpašu uzmanību visiem radikalizācijas 
veidiem Āfrikā, jo īpaši attiecībā uz 
džihādisma izplatību, arī lai apturētu tā 
iespējamo izplatīšanos Eiropā, sadarbībā 
ar dalībvalstīm nosakot arī programmas 
cīņai pret terorismu, kas joprojām ir ES 
galvenā prioritāte;

Or. it

Grozījums Nr. 37
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzsver, cik svarīgi ir turpināt 
sadarbību ar Āfrikas valstu vadītājiem, lai 
izstrādātu un veicinātu tiesību aktus, kas 
vērsti pret seksuālu vardarbību un 
vardarbību ģimenē, seksuālu uzmākšanos, 
bērnu laulībām, izvarošanu laulībā un 
jebkāda veida ļaunprātīgu izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.e uzsver, ka ir jāizstrādā ilgtermiņa 
kopīga stratēģija ar mērķi cīnīties pret 
cilvēku kontrabandu un nelegālās 
migrācijas ceļiem no Āfrikas valstīm uz 
ES;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
2.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.f uzsver, cik svarīga ir 
lauksaimniecības daudznozaru pārveide 
un lauku attīstība visās Āfrikas valstīs un 
reģionos, tādējādi radot darbvietas un 
decentralizējot kopienas no lielu pilsētu 
teritorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga 
spēcīgāka ilgtermiņa un daudzšķautņaina 
partnerība, kam būtu jāizpaužas arī 
spēcīgākā politiskajā sadarbībā, kuras 
pamatā ir līdztiesība, uzticēšanās un 
kopīgas vērtības;

3. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga 
spēcīgāka ilgtermiņa un daudzšķautņaina 
partnerība, kam būtu jāizpaužas arī 
spēcīgākā politiskajā sadarbībā, kuras 
pamatā ir līdztiesība, uzticēšanās, 
suverenitāte un kopīgas vērtības; šajā 
sakarā uzsver, cik svarīga nozīme ir 
cilvēktiesībām, demokrātijai, dzimumu 
līdztiesībai, pārvaldībai, mieram un 
drošībai, kā arī klimatam, videi un 
bioloģiskajai daudzveidībai, kas ir 
nepieciešamais pamats ilgtspējīgai, 
iekļaujošai un savstarpēji izdevīgai ES un 
Āfrikas partnerībai;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga 
spēcīgāka ilgtermiņa un daudzšķautņaina 
partnerība, kam būtu jāizpaužas arī 
spēcīgākā politiskajā sadarbībā, kuras 
pamatā ir līdztiesība, uzticēšanās un 
kopīgas vērtības;

3. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga 
spēcīgāka ilgtermiņa un daudzšķautņaina 
partnerība, kam būtu jāizpaužas arī 
spēcīgākā politiskajā sadarbībā, kuras 
pamatā ir līdztiesība, uzticēšanās un 
kopīgas vērtības un intereses, lai cita 
starpā risinātu tādus globālus jautājumus 
kā, piemēram, klimata pārmaiņas, 
nenodrošinātība ar pārtiku, piekļuve 
ūdenim, iedzīvotāju skaita pieaugums un 
urbanizācija, jauniešu bezdarbs un ANO 
IAM sasniegšana;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Vladimír Bilčík
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga 
spēcīgāka ilgtermiņa un daudzšķautņaina 
partnerība, kam būtu jāizpaužas arī 
spēcīgākā politiskajā sadarbībā, kuras 
pamatā ir līdztiesība, uzticēšanās un 
kopīgas vērtības;

3. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga 
spēcīgāka ilgtermiņa un daudzšķautņaina 
partnerība, kam būtu jāizpaužas arī 
spēcīgākā politiskajā sadarbībā, kuras 
pamatā ir līdztiesība, uzticēšanās un 
kopīgas vērtības; šīs partnerības pamatā 
jābūt labas pārvaldības, demokrātijas, 
tiesiskuma un pamatbrīvību ievērošanas 
veicināšanai un uzlabošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga 
spēcīgāka ilgtermiņa un daudzšķautņaina 
partnerība, kam būtu jāizpaužas arī 
spēcīgākā politiskajā sadarbībā, kuras 
pamatā ir līdztiesība, uzticēšanās un 
kopīgas vērtības;

3. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga 
spēcīgāka ilgtermiņa un daudzšķautņaina 
partnerība, kam būtu jāizpaužas arī 
spēcīgākā politiskajā sadarbībā, kuras 
pamatā ir līdztiesība, uzticēšanās un 
kopīgas vērtības; uzsver, cik svarīga ir 
brīvas un godīgas vēlēšanas, uz likumiem 
balstītas un miermīlīgas varas pārejas 
Āfrikas valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga 
spēcīgāka ilgtermiņa un daudzšķautņaina 
partnerība, kam būtu jāizpaužas arī 
spēcīgākā politiskajā sadarbībā, kuras 
pamatā ir līdztiesība, uzticēšanās un 
kopīgas vērtības;

3. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga 
spēcīgāka ilgtermiņa un daudzšķautņaina 
partnerība, kam būtu jāizpaužas arī 
spēcīgākā politiskajā sadarbībā, kuras 
pamatā ir līdztiesība, savstarpēja cieņa, 
uzticēšanās un kopīgas vērtības;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina ES iestādes un dalībvalstis 
būt saskaņotākām un vienotākām, risinot 
jautājumus saistībā ar Āfrikas kontinentu, 
un tādējādi veicināt iekšējo koordināciju, 
lai labāk definētu kopīgu turpmāko ceļu; 
vienlaikus uzsver vajadzību izstrādāt 
saskaņotu un visaptverošu stratēģiju 
attiecībā uz Āfriku, ko dažkārt dēvē par 
"Maršala plānu" un kam jābalstās uz 
pašreizējiem Āfrikas un Eiropas 
centieniem, un kas ir vērsta uz 
ekonomisko iespēju un darbvietu 
radīšanu, kam ir būtiska nozīme, kad tiek 
atgādināts par demogrāfiskajām 
tendencēm Āfrikas kontinentā; šajā 
sakarā norāda uz pozitīvo ietekmi, kas 
bija "Ārējo investīciju plānam", ko 
uzsāka EK priekšsēdētājs J. C. Juncker 
2017. gadā, un pauž stingru atbalstu 
"Āfrikas un Eiropas aliansei ilgtspējīgiem 
ieguldījumiem un nodarbinātībai", kas 
tika uzsākta minētā plāna rezultātā;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka spēcīgai ES un Āfrikas 
partnerībai ir vajadzīga spēcīga Āfrikas 
Savienība, uzsver, ka ir nepieciešami 
turpmāki pasākumi attiecībā uz ES un ĀS 
sadarbību, lai risinātu galvenās 
problēmas, ar kurām saskaras gan 
Eiropa, gan Āfrika, uzsver ES svarīgo 
nozīmi, palīdzot Āfrikas Savienībai 
efektīvāk īstenot savas pilnvaras miera un 
drošības radīšanā visā kontinentā un 
kontinentālās integrācijas progresa 
vadīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, cik būtiski ir migrācijas 
plūsmas starp Āfriku un Eiropu pakļaut 
sakārtotai pārvaldībai, pamatojoties uz 
sadarbības, solidaritātes, līdzsvara un 
dalītas atbildības principiem; norāda, ka 
abām pusēm ir jācīnās ar mafijām, kuras 
nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību;

Or. es

Grozījums Nr. 48
Anna Fotyga
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Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka Āfrika ir mūsu 
tuvākais kaimiņš, kurā dzīvo vairāk nekā 
1 miljards cilvēku, un ir paredzams, ka 
Āfrikā līdz 2050. gadam piedzīvos vairāk 
nekā puses pasaules iedzīvotāju 
pieaugumu, savukārt no desmit 
visstraujāk augošajām ekonomikām sešas 
ir Āfrikas valstis;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b norāda, ka 36 no pasaules 
trauslākajām valstīm atrodas Āfrikā, ko 
bieži vien vājina konflikti, un kontinentā 
390 miljoni cilvēku dzīvo zem nabadzības 
sliekšņa; uzsver, ka iedzīvotāju skaita 
pieaugums dažās nabadzīgākajās un 
vismazāk attīstītajās valstīs kopā ar 
klimata pārmaiņu sekām un tādiem 
faktoriem kā radikalizācija un organizētās 
noziedzības izplatīšanās neizbēgami radīs 
virkni jaunu problēmu, kas, ja netiks 
risinātas nekavējoties, var izraisīt 
nekontrolētu migrācijas vilni, plašu 
teroristu darbības izvēršanos un 
destabilizāciju pāri robežām, kas Āfrikas 
valstīm, Eiropas Savienībai un tās 
dalībvalstīm radītu ārkārtīgi sarežģītus 
scenārijus;

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver — lai nodrošinātu 
pienācīgu drošības un attīstības līmeni, 
Āfrikas valstīm nepieciešamas atbilstīgas 
spējas visās būtiskajās nozarēs, un 
vissvarīgāk tas ir attiecībā uz drošību un 
aizsardzību; aicina Eiropas Savienību 
koordinēt attīstības un drošības 
iniciatīvas, kurās tā ir iesaistīta Āfrikas 
kontinentā kā daļa no integrētas 
stratēģijas, kurā būtu jāiekļauj laba 
pārvaldība, demokrātija, cilvēktiesības, 
tiesiskums un dzimumu līdztiesība, īpašu 
uzmanību pievēršot reģioniem, kuros 
pastāv vislielākā neaizsargātība un 
spriedze;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzskata, ka Eiropas Savienībai, 
kurai kā pamatnostādnes kalpo ANO 
ilgtspējīgas drošības mērķi, būtu 
jānodrošina, lai attīstības plāni Āfrikas 
kontinentā būtu daudznozaru un sniegtu 
reālu, globālu risinājumu reģiona 
problēmām, piemēram, terorismam, 
nenodrošinātībai ar pārtiku, 
nepietiekamam uzturam, epidēmijām un 
klimata pārmaiņām, kā arī augstam 
neefektivitātes līmenim, pārredzamības 
trūkumam un administrācijas korupcijai;
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Or. en

Grozījums Nr. 52
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. atbalsta Āfrikas reģionāla, 
kontinentāla un starptautiska līmeņa 
integrācijas procesu, taču norāda, ka līdz 
šim Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

aicina ES gan tiešā veidā, gan 
sadarbojoties ar starptautisko sabiedrību, 
jo īpaši saistībā ar atveseļošanos pēc 
Covid-19 pandēmijas, uzņemties vadību 
iniciatīvās, kuru mērķis ir atbalstīt Āfriku 
parādu samazināšanas un parādu 
ilgtspējības jomā, jo īpaši odiozu parādu 
gadījumos; uzskata, ka tas būtu svarīgs 
solis "vienlīdzīgu partneru 
partnerattiecību" veidošanā, kā 
norādījusi Komisija, tādējādi attālinoties 
no donorvalstu un saņēmēju attiecībām, 
kas jau sen raksturo ES un Āfrikas 
attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 53
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart, Frédérique Ries, Hilde Vautmans

Atzinuma projekts
4. punkts



AM\1206977LV.docx 29/124 PE653.741v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās; aicina ES 
veidot spēcīgāku partnerību starp ES un 
Āfrikas Savienību, lai risinātu globālas 
kopīgas problēmas, koncentrējoties uz 
stratēģiskām jomām, piemēram, 
digitalizāciju un klimata diplomātiju, ko 
paredz kopīgas un diferencētas atbildības 
princips; mudina ES turpināt atbalstīt 
integrācijas procesu Āfrikā ar Āfrikas 
Savienības starpniecību, proti, atbalstot 
Āfrikas kontinentālās brīvās tirdzniecības 
zonas (AfCFTA) īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. atkārtoti pauž savu pastāvīgo 
atbalstu reģionālajai integrācijai un 
reģionālām organizācijām, jo īpaši 
Rietumāfrikas valstu ekonomikas 
kopienai (ECOWAS), CEMAC 
(Centrālāfrikas Ekonomikas un 
monetārajai kopienai), EAC 
(Austrumāfrikas kopienai), SADC 
(Dienvidāfrikas attīstības kopienai), 
IGAD (Starpvaldību attīstības iestādei) un 
ECCAS (Centrālās Āfrikas valstu 
ekonomikas kopienai), kā arī ICGLR 
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(Lielo Ezeru reģiona starptautiskai 
konferencei), un aicina atjaunināt 
dažādās ES reģionālās politikas jomas 
attiecībā uz šiem reģioniem (Gvinejas līci, 
Sāhelu, Lielajiem ezeriem, Āfrikas ragu); 
šajā sakarā arī uzsver, ka jāizstrādā 
saskaņoti ES iekšējie risinājumi 
minētajām problēmām un krīzēm, un 
risināt tās, izmantojot Eiropas komandas 
pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās; norāda, cik 
svarīgi ir īstenot Āfrikas raktuvju 
redzējumu, ko 2009. gadā pieņēma 
Āfrikas valstu un valdību vadītāji, lai 
nodrošinātu pārredzamu, taisnīgu un 
optimālu derīgo izrakteņu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās; atzīmē, ka 
Āfrikas valstis nav viendabīgas un ka 
tādēļ ir nereāli izturēties pret Āfrikas 
kontinentu kā pret vienu vienību;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. norāda, ka Āfrika virzās uz priekšu 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas procesā; tādēļ uzsver, 
ka starp Eiropas Savienību un Āfrikas 
Savienību ir jāizveido kontinentu 
partnerība; uzsver, ka partnerības pamatā 
jābūt kopējām interesēm un mērķiem; 
atgādina, ka minētās ES un ĀS 
partnerības attīstīšana ļautu turpināt 
reģionalizāciju un būtu jāuzskata par 
iespēju ĀKK attiecībām pēc Kotonū 
nolīguma;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. norāda, ka, lai gan Āfrikā notiek 
būtiski reģionāla, kontinentāla un 
starptautiska līmeņa integrācijas procesi un 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības un 
ilgtspējīga attīstība; Eiropai un Āfrikai ir 
kopīgas intereses sadarboties 
daudzpusējās attiecībās un kopīgās 
programmās, kuras efektīvi var risināt 
tikai kopā;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis dažkārt ir atšķirīgās 
pozīcijās Eiropas Savienībai stratēģiski 
svarīgās jomās, piemēram, starptautiski 
atzītu sociālā taisnīguma un tirdzniecības 
standartu un prakses ievērošana, 
cilvēktiesības, sieviešu un vīriešu 
līdztiesība, ilgtspējīga attīstība un 
pozicionēšanās starptautiskajās 
organizācijās;

Or. fr



AM\1206977LV.docx 33/124 PE653.741v01-00

LV

Grozījums Nr. 60
Peter van Dalen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības (tajā 
skaitā reliģijas un ticības brīvība), 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

Or. nl

Grozījums Nr. 61
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. norāda, ka Āfrikā un Eiropas 
Savienībā joprojām notiek reģionāla, 
kontinentāla un starptautiska līmeņa 
integrācijas process un ir jārisina kopīgas 
problēmas, piemēram, starptautiski atzītu 
tirdzniecības standartu un prakses 
ievērošana, cilvēktiesības, ilgtspējīga 
attīstība un pozicionēšanās starptautiskajās 
organizācijās;

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām ir sašķeltas un 
tiek iedalītas atbilstīgi Eiropas Savienībai 
stratēģiski svarīgām jomām, piemēram, 
starptautiski atzītu tirdzniecības standartu 
un prakses ievērošana, cilvēktiesības, 
ilgtspējīga attīstība un pozicionēšanās 
starptautiskajās organizācijās;

4. norāda, ka Āfrikā joprojām notiek 
reģionāla, kontinentāla un starptautiska 
līmeņa integrācijas process un ka līdz šim 
54 Āfrikas valstis joprojām tiek iedalītas 
atbilstīgi Eiropas Savienībai stratēģiski 
svarīgām jomām, piemēram, starptautiski 
atzītu tirdzniecības standartu un prakses 
ievērošana, cilvēktiesības, ilgtspējīga 
attīstība un pozicionēšanās starptautiskajās 
organizācijās;

Or. es

Grozījums Nr. 63
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž dziļu gandarījumu par 
Komisijas priekšsēdētājas Ursula von der 
Leyen raidītajiem signāliem par to, ka 
attiecības ar Āfriku ir viņas pilnvaru 
centrālais elements, kas uzsvērts viņas 
lēmumā par savu pirmo misiju ārpus ES 
Āfrikas Savienības galvenajā mītnē 
Adisabebā 2019. gada 7. decembrī, kā arī 
par neseno 10. Āfrikas Savienības un ES 
kolēģiju sanāksmi Āfrikas Savienības 
galvenajā mītnē 2020. gada 27. februārī, 
un izsaka dziļu atzinību par "Komisijas 
kā vienota veseluma" pieeju, kurā 
iesaistīta visa Komisija; atkārtoti uzsver, 
ka šādas personiskas tikšanās augstākā 
līmenī ir ārkārtīgi svarīgas, jo līdztekus 
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personisku robežu veicināšanai tās arī 
vairo sabiedrības izpratni par mūsu 
partnerattiecībām ar attiecīgo valstu 
plašsaziņas līdzekļu starpniecību; tādēļ 
aicina vēl intensīvāk organizēt šīs augsta 
līmeņa sanāksmes un apmaiņas, tostarp 
darījumdarbības un pilsoniskās 
sabiedrības forumus un sanāksmes;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka jaunajai ES un Āfrikas 
stratēģijai ir jāveido pamats taisnīgai un 
ētiskai tirdzniecībai; mudina ES un tās 
dalībvalstis atzīt grūtības, ar kurām 
saskaras Āfrikas valstis saistībā ar 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem 
(EPN), jo īpaši attiecībā uz reģionālo 
integrāciju, industrializāciju un 
ekonomikas diversifikāciju, un attiecīgi 
pārskatīt EPN; jo īpaši aicina ES un 
Āfrikas Savienību veidot atklātu dialogu 
par EPN, lai novērtētu, cik lielā mērā šādi 
nolīgumi veicina Āfrikas Savienības 2063. 
gada darba kārtības ekonomisko mērķu 
īstenošanu — sevišķi mērķi līdz 2050. 
gadam palielināt Āfrikas iekšējo 
tirdzniecību līdz 50 %;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa Eiropas Investīciju bankai 
nekavējoties stiprināt savu nodokļu 
taisnīguma režīmu, nodrošinot, ka 
atbalstītie projekti Āfrikā vai uzņēmumos 
ar agresīvu vai kaitīgu nodokļu plānošanu 
ir spiesti izpaust informāciju par to 
pārdošanu, aktīviem, darbinieku skaitu, 
peļņu un nodokļu maksājumiem katrā 
darbības valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa, lai finansējumu, 
aprīkojuma piegādi un izmantošanu, kā 
arī apmācību Āfrikai uzraudzītu 
dalībvalstis, kontrolētu Eiropas 
Parlaments un pārbaudītu Eiropas 
Revīzijas palāta;

Or. it

Grozījums Nr. 67
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atbalsta viedokli, ka ES ir 
jāsaglabā elastīga valstu un apakšreģionu 
pieeja, kas pielāgo tās iesaisti un atbalstu 
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katras valsts īpašajām vajadzībām un 
apstākļiem visos piecos Āfrikas reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Vladimír Bilčík

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, cik svarīgi ir atbalstīt 
brīvas, godīgas un konkurētspējīgas 
vēlēšanas un ticamus vēlēšanu procesus; 
atbalsta ES un Āfrikas Savienības 
koordināciju vēlēšanu novērošanas 
misijās;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Antonio López-Istúriz White

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka starpkontinentāla 
sadarbība starp ES un Āfriku var 
ievērojami veicināt cīņu pret ksenofobiju 
un fundamentālismu, kā arī Vidusjūras 
reģiona stabilizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Dragoş Tudorache
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina Āfrikas līderus veicināt 
drosmīgu ekonomikas politiku 
industrializācijas jomā un radīt vidi tirgū 
balstītai izaugsmei, šajā procesā sekmējot 
jaunus energoresursus;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka ES starptautiskajos 
nolīgumos ar Āfrikas kontinentu ir svarīgi 
iekļaut juridiski saistošas cilvēktiesību 
klauzulas; atkārtoti apliecina, ka šīm 
klauzulām jābūt iekļautām arī visos 
tirdzniecības un nozaru nolīgumos ar 
skaidra un precīza konsultāciju 
mehānisma palīdzību pēc Kotonū 
nolīguma 96. panta parauga; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē šādas klauzulas iekļaušanu 
"jaunās paaudzes" brīvās tirdzniecības 
nolīgumos; norāda, ka tāda pati 
sistemātiskas iekļaušanas sistēma būtu arī 
jāpiemēro divpusējos nolīgumos nodaļās 
par ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Anna Fotyga



AM\1206977LV.docx 39/124 PE653.741v01-00

LV

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka ES un tās dalībvalstis ir 
Āfrikas lielākais partneris visos aspektos: 
ieguldījumos, tirdzniecībā, attīstības 
palīdzībā, humānajā palīdzībā un drošībā; 
tomēr šīs aizvien ciešākās sadarbības 
rezultātā vēl ir jāpanāk kopīga izpratne 
vai dzīvotspējīga stratēģiskā partnerība 
saskaņā ar kopīgām interesēm, izaugsmes 
potenciālu, ģeogrāfisko tuvumu un 
gadsimtiem senām saiknēm starp abiem 
kontinentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka ir svarīgi turpināt 
stiprināt Āfrikas digitālo infrastruktūru 
digitalizācijas procesā un nodrošināt 
pienācīgu savienojamību un piekļuvi 
internetam visā kontinentā — gan lauku, 
gan pilsētu teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka Eiropas intereses Āfrikā 
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ir dažādas, sākot no tirdzniecības, 
drošības, pretterorisma, organizētās 
noziedzības apkarošanas, nelegālās 
migrācijas un cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas, veselības aizsardzības, 
demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanas, tirdzniecības un 
ieguldījumu attiecību stiprināšanas, kas 
prasa kontinentālu Āfrikas pieeju, kurā 
šos atšķirīgos jautājumus var apvienot 
visaptverošā, saskaņotā stratēģijā, kas tiks 
mērīta tās ieguldījumā, pastāvīgi 
novērtēta un pasargāta no ES ierobežoto 
resursu pārsniegšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d uzskata, ka neatliekama ir ES un 
Āfrikas ciešāka ilgtermiņa un 
daudzšķautņaina partnerība, tai jābūt 
uzticamai un tai arī jākļūst par spēcīgāku 
politisko sadarbību; atzinīgi vērtē to, ka 
jaunās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas 
pirmā vizīte bija uz Āfriku, un aicina rīkot 
biežākas augsta līmeņa sanāksmes un 
veidot kontaktus; uzsver, ka ES jābūt 
pārliecinātai par jaunas un mūsdienīgas 
pieejas izstrādi Āfrikas politikai, tādējādi 
veidojot spēcīgas attiecības, kuru pamatā 
ir vienlīdzība, godīgs dialogs, uzticēšanās 
un kopīgas vērtības;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Fabio Massimo Castaldo
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu “Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku” 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu "Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku" 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā; uzsver, ka ir svarīgi 
palīdzēt mūsu partneriem veidot 
noturīgākas valstis un sabiedrību, 
palielinot veiktspēju un īpašu uzmanību 
pievēršot labai pārvaldībai, 
parlamentārajai uzraudzībai un 
pārskatatbildībai;
uzsver, cik svarīgi ir veidot taisnīgāku 
sabiedrību, un aicina ES sadarboties un 
atbalstīt Āfrikas valstis, lai risinātu valsts 
sagrābšanas problēmu, ko raksturo 
oligarhiska kontrole un ieguves prakse, 
kuru īsteno valsts birokrātijas daļas un 
kura ir daudzu Āfrikas sociālekonomisko 
problēmu un politisko konfliktu pamatā;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu “Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku” 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi un 

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu "Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku" 
(JOIN(2020)0004), kurā uzsvērts visu 
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pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

cilvēktiesību universālums, nedalāmība, 
savstarpējā atkarība un savstarpējā 
saistība, un apstiprina ES un Āfrikas 
apņemšanos veicināt un aizsargāt visu 
iepriekš minēto; aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas humānajā 
drošībā, stabilitātē un ilgtspējīgā attīstībā; 
uzsver, ka ir svarīgi ES un Āfrikas 
stratēģijā un tās plānošanā, īstenošanā un 
novērtēšanā iekļaut pārredzamības un 
labas pārvaldības principus;

Or. en

Grozījums Nr. 78
María Soraya Rodríguez Ramos, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Katalin Cseh, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart, Frédérique Ries, Hilde Vautmans

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu “Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku” 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu "Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku" 
(JOIN(2020)0004); uzsver, ka saistībā ar 
Āfrikas un ES partnerību ir jāpieņem gan 
starp ES un Āfrikas Savienību, gan starp 
ES un tās dalībvalstīm saskaņota pieeja, 
kā tas paredzēts LESD 210. pantā; aicina 
ES pastiprināt šo kopīgo perspektīvu, 
ņemot vērā nākamo ES un Āfrikas 
augstākā līmeņa sanāksmi, kas notiks 
2020. gada oktobrī; aicina ES aktīvi, 
saskaņoti un pastāvīgi iesaistīties Āfrikas 
drošībā, stabilitātē un attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Anna Fotyga
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu “Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku” 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu "Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku" 
(JOIN(2020)0004), tiecoties panākt 
ciešāku un vispusīgāku partnerību starp 
ES un Āfriku; aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā; tomēr pauž vilšanos 
par to, ka saskaņā ar mūsu Āfrikas 
kaimiņvalstu sniegto informāciju 
paziņojums "Ceļā uz visaptverošu 
stratēģiju ar Āfriku" pirms tā 
publicēšanas nav ticis rūpīgi apspriests un 
izstrādāts ar Āfrikas partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 80
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu “Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku” 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu "Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku" 
(JOIN(2020)0004); saskaņā ar kopīgajā 
paziņojumā noteiktajām prioritātēm aicina 
ES aktīvi un saskaņoti iesaistīties, lai 
veicinātu videi nekaitīgu pāreju un 
piekļuvi enerģijai, digitālo pārveidi, 
ilgtspējīgu izaugsmi un darbvietas, mieru 
un pārvaldību, kā arī līdzsvarotu un 
visaptverošu pieeju migrācijai un 
mobilitātei;
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Or. en

Grozījums Nr. 81
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu “Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku” 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

5. aicina atjaunināt Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu "Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku" 
(JOIN(2020)0004), lai ņemtu vērā Āfrikas 
veselības un ekonomiskās vajadzības un 
pārvarētu Covid-19 krīzi; aicina ES aktīvi 
un pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu “Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku” 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

5. ņem vērā Komisijas un Savienības 
Augstā pārstāvja ārlietās un drošības 
politikas jautājumos 2020. gada 9. marta 
kopīgo paziņojumu "Ceļā uz visaptverošu 
stratēģiju ar Āfriku" (JOIN(2020)0004); 
aicina izveidot aktīvu un pastāvīgu ES 
politisko sadarbību ar Āfrikas valstīm, lai 
risinātu tādas kopīgas problēmas kā 
klimata pārmaiņas, ilgtspējīgas attīstības 
mērķi un diskriminācijas izskaušana;

Or. en
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Grozījums Nr. 83
Vladimír Bilčík

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu “Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku” 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu "Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku" 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi, 
mērķtiecīgi un pastāvīgi iesaistīties Āfrikas 
drošībā, stabilitātē un attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu “Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku” 
(JOIN(2020)0004); aicina ES aktīvi un 
pastāvīgi iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

5. atzinīgi vērtē Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 9. 
marta kopīgo paziņojumu "Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku" 
(JOIN(2020)0004); aicina ES dalībvalstis 
reālistiski iesaistīties Āfrikas drošībā, 
stabilitātē un attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka jaunās stratēģijas ar 
Āfriku galvenajam mērķim jābūt 
nabadzības un nevienlīdzības izskaušanai, 
veicinot cilvēces attīstību; uzstāj, ka 
attiecībām ar Āfriku jānotiek savstarpējas 
attīstības un vienlīdzīgu partneru 
sadarbības ietvaros; uzsver — lai 
nodrošinātu savstarpēju attīstību un 
nodarbinātību gan Āfrikas valstīs, gan 
Eiropas Savienībā, ir jāievieš jauns 
daudzpusējas sadarbības modelis, kas 
atbilst iedzīvotāju vajadzībām un ir 
balstīts uz 2030. gada programmas un 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
sasniegšanu kā jauno attiecību vadošo 
satvaru; aicina Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstis veicināt Āfrikas pārstāvju 
līdzdalību starptautiskos forumos ar 
vienādiem nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē piecas turpmākās 
sadarbības galvenās jomas, kas noteiktas 
kopīgajā paziņojumā "Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku", īpašu 
uzmanību veltot zaļajai pārejai un 
digitālajai pārveidei kā galvenajām 
turpmākās sadarbības galveno mērķu 
jomām; uzsver, ka zaļais izaugsmes 
modelis var radīt iedarbīgus ciklus, 
veicinot pētniecību, inovāciju, izglītību, 
darījumdarbības vidi un investīciju 
klimatu, kas galu galā rada vairāk 
darbvietu un iekļaujošāku sabiedrību, 
vienlaikus apkarojot klimata pārmaiņas; 
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aicina ES cieši sadarboties ar Āfriku, lai 
pēc iespējas palielinātu abpusējos 
ieguvumus no zaļās pārejas un līdz 
minimumam samazinātu vides 
apdraudējumu, pilnībā ievērojot Parīzes 
nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir svarīgi patiesi iekļaut 
starptautiskās un vietējās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, nevalstiskās 
organizācijas (NVO), parlamentārās 
asamblejas, diasporas, arodbiedrības, 
jaunatnes organizācijas, privāto sektoru 
un vietējās iestādes ES un Āfrikas 
politiskā dialoga stiprināšanā; aicina 
Āfrikas Savienību un ES nodrošināt 
neierobežotu pilsoniskās sabiedrības 
piekļuvi Āfrikas un Eiropas iestādēm un 
to cilvēktiesību mehānismiem; turklāt 
uzstāj, ka ir svarīgi radīt pilsoniskajai 
sabiedrībai labvēlīgu vidi un vērsties pret 
arvien plašāko cilvēktiesību aizstāvju 
apspiešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver pilsoniskās sabiedrības un 
cilvēktiesību aizstāvju izšķirīgo lomu 
demokrātijas, miera, tiesiskuma un 
cilvēktiesību aizsardzības veicināšanā 
abos kontinentos; uzsver, ka jāpalielina 
pilsoniskās sabiedrības dalība Āfrikas un 
ES partnerībā, veicinot tās kapacitātes 
stiprināšanu un aizsardzību; aicina 
Eiropas Savienību atbalstīt konkrētas 
iniciatīvas, lai stiprinātu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un cilvēktiesību 
aizstāvjus, kā arī vārda un plašsaziņas 
līdzekļu brīvību visā Āfrikā;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu, ka paziņojumā trūkst 
skaidru priekšlikumu koordinētai pieejai 
starp ES un ĀS, lai pievērstos kopīgajām 
problēmām, kuras varētu kopīgi risināt 
daudzpusējās sistēmās (piemēram, ANO); 
uzsver, ka AP/RV un ES misijām visa 
Āfrikas kontinenta galvaspilsētās būtu 
aktīvāk jāīsteno ES politikas mērķi; 
mudina Eiropas domnīcas un 
akadēmiskās aprindas šajā sakarā aktīvāk 
sadarboties ar Āfrikas kolēģiem;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka spēcīgai partnerībai ir 
vajadzīga ne tikai stipra ES, bet arī stipra 
Āfrikas Savienība, tāpēc uzsver, ka 
jāturpina stiprināt integrācijas procesu 
Āfrikas kontinentā, kā arī Āfrikas 
Savienības institucionalizāciju, tostarp 
Panāfrikas parlamentu, apmainoties ar 
paraugpraksi, kā arī sniedzot tehnisku un 
finansiālu palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicolae 
Ştefănuță, Javier Nart, Katalin Cseh

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka Āfrikas nākotne ir 
jaunās paaudzes rokās; aicina ES atbalstīt 
konkrētas iniciatīvas iespēju 
nodrošināšanai jauniešiem un sievietēm 
tās atjaunotajā ES un Āfrikas stratēģijā, 
nodrošinot viņu aktīvu iesaistīšanos 
pilsoniskās un politiskās dzīves lēmumu 
pieņemšanas procesos;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver 2020. gada oktobrī 
paredzētā nākamā ES un ĀS samita 
nozīmi; pauž cerību, ka šajā samitā tiks 
pieņemta jauna abpusēji izdevīga kopēja 
stratēģija, kas atspoguļo abu pušu 
intereses un stiprina ciešās saites, kuras 
vieno abus kontinentus;

Or. es

Grozījums Nr. 93
Urmas Paet

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīmē, ka Āfrikai un Eiropai ir 
kopīgas intereses un atbildība migrācijas 
un mobilitātes jomā, un uzsver, ka 
migrācijas pārvaldībai ir vajadzīgi globāli 
risinājumi, kuru pamatā ir solidaritāte, 
kopīga atbildība un cilvēktiesību un 
starptautisko tiesību ievērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atgādina par Āfrikas Savienības 
un ES kopīgo apņemšanos sadarboties 
pasaules cilvēktiesību darba kārtībā; 
aicina Āfrikas Savienības un ES iestādes 
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piešķirt prioritāti sadarbībai daudzpusējos 
cilvēktiesību forumos un aktīvi rīkoties, 
aizstāvot izšķirīgus cilvēktiesību 
ieguvumus daudzpusējā līmenī; tādēļ 
aicina tās izstrādāt konkrētas stratēģijas, 
lai apkarotu neseno pretošanos 
pastāvošajām cilvēktiesību normām 
daudzpusējos forumos, tostarp 
cilvēktiesību universālumam un 
nedalāmībai; atgādina ES un Āfrikas 
Savienības dalībvalstīm, ka tām ir 
jāsniedz pilnīgs politiskais un finansiālais 
atbalsts saviem attiecīgajiem cilvēktiesību 
mehānismiem un jānodrošina, ka tie kopā 
ar spēcīgu un neatkarīgu pilsonisko 
sabiedrību var garantēt cilvēktiesību 
ievērošanu un turpmāku progresu visā 
Āfrikā un Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b pauž nožēlu, ka Komisijas 
paziņojumā nav ņemta vērā ārējās 
kultūras politikas dimensija un 
daudzsološais potenciāls, ko sniedz 
padziļināta Eiropas un Āfrikas kultūras 
sadarbība; tādēļ mudina Komisiju un 
EĀDD piešķirt prioritāti šai jomai, 
veicinot un finansējot divpusēju 
partnerību starp iestādēm un 
privātpersonām; atgādina par Subsahāras 
Āfrikas kultūras mantojuma pārvietoto 
priekšmetu milzīgo apjomu; tādējādi 
mudina Komisiju ierosināt plašu ES un 
Āfrikas iniciatīvu, lai apsvērtu ieķīlāto 
koloniju vēsturi un izmeklētu nelikumīgas 
piesavināšanās gadījumus, kā arī izpētītu 
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Āfrikas izcelsmes kultūras artefaktu 
repatriācijas un restitūcijas pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Urmas Paet

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver digitālās pārveides un 
digitalizācijas būtisko nozīmi, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un 
sabiedrības izturētspēju, kas ir īpaši 
pamanāma pašreizējā pasaules situācijā, 
ko izraisījusi Covid-19 krīze; 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 to paredz pieeja 
"digitalizācija attīstībai (D4D)";

Or. en

Grozījums Nr. 97
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka Eiropas, Āfrikas un 
starptautiskās pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība ir neaizstājams līdzeklis, lai 
stratēģija ietvertu abu kontinentu 
iedzīvotājus un dotu tiem labumu; aicina 
Komisiju un EĀDD iesaistīt pilsoniskās 
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sabiedrības organizācijas un NVO — 
sevišķi vietējās organizācijas — 
stratēģijas īstenošanā visos projektu un 
programmu posmos (plānošana, 
īstenošana, uzraudzība un novērtēšana);

Or. en

Grozījums Nr. 98
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b pauž nožēlu par ierobežoto 
konsultāciju procesu un publiskajām 
debatēm ES un Āfrikas stratēģijas 
izstrādes laikā; uzsver, ka turpmākajām 
attiecībām ar Āfriku ir nepieciešama abu 
kontinentu pilsoniskās sabiedrības plaša 
iesaistīšana; prasa stingrāku iesaisti visos 
līmeņos, tostarp uzņēmējdarbībā, 
akadēmiskajās aprindās, domnīcās, 
kultūras un reliģiskajās iestādēs un citur;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina Komisiju ņemt vērā Āfrikas 
valstu prioritātes migrācijas jomā, 
konkrētāk, veicināt legālo migrāciju un 
mobilitāti, lai izveidotu īstas "vienlīdzīgu 
partneru partnerattiecības", un vēlreiz 
uzsver, ka ES līdzekļus un ārpolitiku 
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nedrīkst izmantot migrācijas politikas 
nosacītībā; atzīmē, ka Āfrikas valstis 
uzņem lielu daļu no kopējā bēgļu un visā 
pasaulē iekšzemē pārvietoto personu 
skaita, kuru nedrošos apstākļus vēl vairāk 
saasinājusi Covid-19 krīze; prasa 
nodrošināt vienlīdzīgāku atbildību par 
bēgļiem saskaņā ar Vispārējo paktu par 
bēgļiem, palielinot finansiālo atbalstu un 
pārmitināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina Eiropas Komisiju un EĀDD 
veikt īpašus pasākumus, lai aizsargātu 
migrantus no nāves, pazušanas, ģimenes 
šķiršanas un viņu tiesību pārkāpšanas; 
prasa EK un EĀDD veicināt un 
nodrošināt drošus un legālus migrācijas 
kanālus, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, taču ne tikai tiem, kurus 
uzskata par "augsti kvalificētiem", 
saistībā ar migrācijas un mobilitātes 
partnerību, kuras pamatā ir kopīga 
atbildība un cilvēktiesību un starptautisko 
tiesību un bēgļu tiesību ievērošana; aicina 
EK un EĀDD ņemt vērā un izvairīties no 
jebkādām ES ārējās migrācijas politikas 
negatīvām papildu sekām Āfrikas 
kontinentālajai un reģionālajai migrācijai 
un mobilitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Anna Fotyga
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Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c norāda, ka Āfrikas potenciāls 
piesaista aizvien lielāku daudzu 
dalībnieku interesi pasaules mērogā, un 
pauž bažas par to, ka daudzās jomās 
Āfrika ir kļuvusi par jaunu lielvaras 
konkurences arēnu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d uzsver, ka klimata pārmaiņas 
palielina konfliktu, sausuma, bada un 
migrācijas risku Āfrikā un visā pasaulē; 
uzsver ANO Cilvēktiesību komitejas 2020. 
gada 20. janvāra lēmumu par tāda 
indivīda sūdzību, kurš meklē patvērumu 
no klimata pārmaiņu ietekmes, kurā 
norādīts, ka valstis nedrīkst izraidīt 
personas, kas saskaras ar klimata 
pārmaiņu izraisītiem apstākļiem, kuri 
pārkāpj tiesības uz dzīvību; aicina ES un 
Āfrikas stratēģijā pievērst īpašu uzmanību 
klimata migrācijai un mudina ES 
nodrošināt papildu iespējas cilvēkiem, 
kurus skārušas klimata pārmaiņas, it 
īpaši tos, kuri bēg no lēnām vides 
pārmaiņām, uzlabojot legālo kanālu 
elastīgumu migrantu darba ņēmējiem un 
viņu ģimenēm, tostarp ieviest 
pārmitināšanas un mobilitātes shēmas un 
preferenciālu piekļuvi darba ņēmējiem no 
klimata pārmaiņu skartajiem reģioniem;
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Or. en

Grozījums Nr. 103
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d liek uzsvaru uz to, ka sieviešu 
cilvēktiesību ievērošana un pilnīga 
īstenošana ir demokrātiskas sabiedrības 
pamats; tādēļ uzskata, ka psiholoģiskas, 
fiziskas un seksuālas vardarbības un 
ļaunprātīgas izmantošanas neesība, 
sieviešu politiskā līdzdalība un iesaiste 
visās sabiedrības jomās, tostarp lēmumu 
pieņemšanas procesos, miera veidošanas 
un miera uzturēšanas centienos, sarunās 
un vadībā, izglītībā, piekļuvē darba tirgum 
un darījumdarbībā, viņu ekonomiskās un 
sociālās tiesības, autonomija, 
emancipācija, kā arī piekļuve seksuālajai 
un reproduktīvajai veselībai un tiesībām, 
ir pamattiesības un mērķi, kuri jāsasniedz, 
lai izveidotu patiesi demokrātisku 
sabiedrību; aicina EĀDD un Komisiju 
visās Āfrikas politikas jomās iekļaut 
dzimumu līdztiesības pieeju, kuras pamatā 
ir šie principi;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e atgādina, ka klimata pārmaiņām ir 
traģiskas sekas Eiropas Savienībā un 
Āfrikas valstīs; aicina Eiropas Komisiju 
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un EĀDD iekļaut stratēģijā cīņu pret 
klimata pārmaiņām, ekoloģisko un 
digitālo pāreju, kā arī zaļo kursu, 
vienlaikus nodrošinot, ka šāda pāreja ir 
taisnīga un nevienu neatstāj novārtā; 
aicina ES definēt un juridiski atzīt 
klimata bēgļu statusu kā cilvēkus, kuri ir 
pārvietoti un spiesti pārvietoties tiešu vai 
netiešu klimata pārmaiņu, piemēram, 
sausuma, galējas temperatūras, ūdens 
sastāva izmaiņu, jūras līmeņa 
paaugstināšanās, pārtuksnešošanās un 
plūdu dēļ; kā ANO Ģenerālā asambleja 
norādījusi 2018. gada Globālajā paktā par 
bēgļiem, klimata, vides degradācija un 
dabas katastrofas arvien vairāk 
mijiedarbojas ar bēgļu kustības 
virzītājspēkiem, ko izraisa iztikas līdzekļu 
zudums un nenodrošinātība ar pārtiku;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f aicina pārstrukturēt ES kopējo 
lauksaimniecības politiku, samazinot 
lauksaimniecības subsīdijas, kas kaitē 
vietējai ražošanai gan Āfrikas valstīs, gan 
ES dalībvalstīs; uzsver, ka pašreizējais 
agrorūpnieciskais modelis ir balstīts uz 
sociālo un vides dempingu un ir paredzēts 
tikai finanšu interešu apmierināšanai uz 
mazo un vidējo saimniecību ienākumu un 
iedzīvotāju vajadzību rēķina; atkārtoti 
apstiprina nepieciešamību izslēgt 
lauksaimniecību un pārtiku no 
tirdzniecības un brīvās tirdzniecības 
nolīgumu loģikas; atbalsta jaunu 
pasaules mēroga lauksaimniecības un 
pārtikas modeli, kas atbilst pārtikas 
suverenitātes mērķiem attiecībā uz 
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cilvēkiem un valstīm (kas ietver zemnieku 
tiesības, īpašu uzmanību pievēršot 
sievietēm lauksaimniecēm, lai ražotu 
pārtiku saviem cilvēkiem un ģimenēm, 
izbeidzot zemes piesavināšanos un 
nodrošinot lauksaimniekiem piekļuvi 
zemei, sēklām un ūdenim), ekoloģisku 
pāreju, darbvietu radīšanu un taisnīgu 
samaksu gan vīriešiem, gan sievietēm, kas 
strādā lauksaimniecībā, kā arī tiesības uz 
kvalitatīvu pārtiku visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.g atgādina par pārmaiņām Āfrikas 
sabiedrības politiskajās un ekonomiskajās 
struktūrās, ko radīja Eiropas iejaukšanās 
koloniālisma un transatlantisko vergu 
tirdzniecības rezultātā, kas deģenerēja 
Āfrikas kontinentu un padarīja to pilnībā 
atkarīgu; prasa, lai tieši vai netieši 
atbildīgās dalībvalstis veiktu reparācijas 
attiecībā uz valstīm, kuru resursi ir 
izlaupīti, un sabiedrību ir iznīcinājis 
Eiropas koloniālisms;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.h punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.h aicina ES un tās dalībvalstis ANO 
un citos starptautiskos forumos atbalstīt 
saistoša instrumenta īstenošanu, lai 
panāktu, ka privātie uzņēmumi ir atbildīgi 
par cilvēktiesību pārkāpumiem visā 
pasaulē, ņemot vērā nopietnās sekas, ko 
Āfrikas iedzīvotājiem daudzās jomās rada 
šis atbildības trūkums;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.i uzsver, ka zemes un dabas resursu 
sagrābšana, ko veic starptautiski 
uzņēmumi, ir būtisks šķērslis Āfrikas 
valstu attīstībai; vēlreiz apstiprina, ka 
Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas 
Āfrikā, ir pilnībā jāievēro starptautiskās 
cilvēktiesību normas un SDO 
konvencijas; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka uzņēmumi, uz kuriem 
attiecas to valsts tiesību akti, nekādos 
apstākļos neizvairās ievērot cilvēktiesības 
un sociālos, veselības un vides standartus, 
kas uz tiem attiecas, kad tos izveido vai tie 
veic darbību trešā valstī; aicina Eiropas 
Komisiju un dalībvalstis sodīt Eiropas 
uzņēmumus un to meitasuzņēmumus, kas 
neievēro šos standartus, un nodrošināt, ka 
cietušajiem ir piekļuve tiesai;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias
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Atzinuma projekts
5.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.j 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 
steidzami apmierinātu iedzīvotāju 
pamatvajadzības; prasa ES un dalībvalstu 
atbalstu piešķirt dotāciju, nevis aizdevumu 
veidā, lai nepalielinātu parādu slogu; 
pauž nožēlu, ka daudzām ES dalībvalstīm 
nav izdevies sasniegt 0,7 % no NKI mērķi 
un ka dažas pat ir samazinājušas savu 
ieguldījumu attīstības palīdzībā; pauž 
nožēlu par to, ka šie ieguldījumi arvien 
vairāk ir paredzēti privātā sektora 
ieguldījumu atbalstam (kurus varētu 
labāk atbalstīt ar cita veida finansējumu), 
nevis izmantojot specializētas 
starptautiskas aģentūras un PSO; pauž 
nožēlu par dalībvalstu līdzdalības 
samazināšanos pārtikas palīdzības 
programmās; nosoda dažām valstīm 
noteiktos nosacījumus migrācijas plūsmas 
novēršanai; mudina nekādā gadījumā 
neizmantot attīstības palīdzību, lai 
ierobežotu vai kontrolētu robežas vai 
nodrošinātu migrantu atpakaļuzņemšanu, 
jo šāda pieeja apdraud palīdzības 
efektivitātes principus;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.k punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.k uzskata, ka, lai apmierinātu 
iedzīvotāju vajadzības, ir nepieciešami 
apjomīgi publiskie ieguldījumi; uzsver — 
jaunā attiecību modeļa finansēšanai ir 
nepieciešams iekļaut papildu pasākumus, 
lai palielinātu un veicinātu iekšzemes 
resursu mobilizāciju, piemēram: izpildīt 
OAP saistības, atvieglot pārvedumu 
darījumus, veicināt nodokļu 
pārredzamību, pieņemt tiesību aktus par 
obligātu nodokļu pārredzamību 
starptautiskiem uzņēmumiem ES un 
pārskatīt nodokļu līgumus ar Āfrikas 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.l punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.l uzsver, ka masveida kapitāla 
aizplūšana no Āfrikas valstīm, 
galvenokārt uz nodokļu oāzēm (Āfrikai 
vairāk nekā 50 miljardi gadā), ir šķērslis 
šo valstu attīstībai; tādēļ uzskata, ka 
pasaules nodokļu konferences rīkošana, 
lai izstrādātu saistošus mehānismus, ir 
nepieciešama nodokļu taisnīguma 
nodrošināšanai pasaules līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.m punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.m uzsver, ka pieprasījums atcelt 
Āfrikas valstu valsts parādu vēl nekad nav 
bijis likumīgāks un vajadzīgāks, lai 
atbrīvotu līdzekļus, kas nepieciešami 
ieguldījumiem valsts infrastruktūrā, jo 
īpaši veselības infrastruktūrā; tādēļ aicina 
starptautiskās iestādes un kreditorvalstis 
likvidēt šķēršļus Āfrikas valstu attīstībai, 
atceļot parādus un procentu maksājumus, 
ko šīs valstis turpina maksāt;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
5.n punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.n atgādina, ka privātā sektora 
mērķis pēc definīcijas ir gūt peļņu; uzsver, 
ka korporatīvās peļņas meklēšana nevar 
būt par pamatu ES ārējai un humānajai 
darbībai, kas jābalsta uz cilvēktiesību 
ievērošanu, daudzpusības un 
starptautiskās sadarbības stiprināšanu, 
ievērojot attīstības politikas saskaņotības 
principus un 2030. gada programmu, 
miera veidošanas centienus un 
atbruņošanos, cīņu pret nabadzību, 
nevienlīdzību un klimata pārmaiņām; 
uzstāj, ka donoru un humānās attīstības 
partnera lomu nevar nodot 
ārpakalpojumu sniedzējiem vai privatizēt; 
pauž nožēlu, ka privātajam sektoram nav 
jāievēro tādi paši nosacījumi rīcībai valstī 
kā NVO; uzsver, ka privātajam sektoram 
ir jāuzņemas atbildība un jāpierāda, ka 
atbalsts, ko ārējās darbības garantija un 
Eiropas fonds ilgtspējīgai attīstībai sniedz 
ieguldījumiem, ir saistošs konkrētu IAM 
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rādītāju sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no 
pirmajām, kas sedz visas pret Āfrikas 
valstīm vērstās postošās politikas 
izmaksas, savukārt citi dalībnieki, jo īpaši 
Ķīna un Krievija, koncentrējas tikai uz 
saviem ieguvumiem uz Āfrikas 
suverenitātes un Eiropas drošības rēķina;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 115
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no 
pirmajām, kas sedz visas pret Āfrikas 
valstīm vērstās postošās politikas 
izmaksas, savukārt citi dalībnieki, jo īpaši 
Ķīna un Krievija, koncentrējas tikai uz 
saviem ieguvumiem uz Āfrikas 
suverenitātes un Eiropas drošības rēķina;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no 
pirmajām, kas sedz visas pret Āfrikas 
valstīm vērstās postošās politikas 
izmaksas, savukārt citi dalībnieki, jo īpaši 
Ķīna un Krievija, koncentrējas tikai uz 
saviem ieguvumiem uz Āfrikas 
suverenitātes un Eiropas drošības rēķina;

6. novēro pieaugošās stratēģiskās 
intereses un ārvalstu klātbūtni Āfrikā, 
iesaistot Persijas līča valstis, Turciju un 
Irānu, kā arī Ķīnu, Krieviju un Amerikas 
Savienotās Valstis un izraisot investīciju 
vilni ostās, bāzēs un infrastruktūrā, kā arī 
palielinot drošību un ekonomisko 
konkurenci; pauž satraukumu par to, ka 
šo valstu darbības ļoti bieži koncentrējas 
tikai uz saviem ieguvumiem uz Āfrikas 
suverenitātes un Eiropas drošības rēķina; 
uzstāj, ka cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošana ir stūrakmens ES sadarbībai 
ar tās partneriem; aicina ES stiprināt 
savu atbalstu demokrātijai, cilvēktiesību 
veicināšanai, tiesiskumam, plašsaziņas 
līdzekļu brīvībai un atbildīgai, 
pārredzamai un atsaucīgai pārvaldībai, 
kas ir būtiski elementi, lai nodrošinātu 
stabilu un iekļaujošu politisko, sociālo un 
ekonomisko vidi Āfrikā;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no 
pirmajām, kas sedz visas pret Āfrikas 
valstīm vērstās postošās politikas 
izmaksas, savukārt citi dalībnieki, jo īpaši 
Ķīna un Krievija, koncentrējas tikai uz 
saviem ieguvumiem uz Āfrikas 

6. atgādina, ka Āfrikas iedzīvotājiem 
ir jālemj par savu starptautisko sadarbību 
un par savām prioritātēm; aicina ES 
tiekties panākt koordināciju ar katru 
valsti, kas ir patiesi ieinteresēta pārticīgā 
un pozitīvā Āfrikas kontinenta ilgtermiņa 
attīstībā, pamatojoties uz cilvēktiesību 
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suverenitātes un Eiropas drošības rēķina; pilnīgu ievērošanu, labu pārvaldību, 
pilsonisko un cilvēktiesību ievērošanu un 
cīņu pret korupciju; aicina ES izstrādāt 
stratēģisku un ilgtermiņa reakciju uz 
Ķīnas iniciatīva "Viena josla, viens ceļš" 
(BRI), kurā būtu jāņem vērā mūsu 
kopīgās vērtības, kā arī mūsu Āfrikas 
kaimiņvalstu izvirzītās prioritātes un 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicolae 
Ştefănuță, Javier Nart, Katalin Cseh

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas sedz visas pret Āfrikas valstīm vērstās 
postošās politikas izmaksas, savukārt citi 
dalībnieki, jo īpaši Ķīna un Krievija, 
koncentrējas tikai uz saviem ieguvumiem 
uz Āfrikas suverenitātes un Eiropas 
drošības rēķina;

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas sedz visas pret Āfrikas valstīm vērstās 
postošās politikas izmaksas, savukārt citi 
dalībnieki, jo īpaši Ķīna un Krievija, 
koncentrējas tikai uz saviem ieguvumiem 
uz Āfrikas suverenitātes un Eiropas 
drošības rēķina; aicina Eiropas Komisiju 
ņemt to vērā ES un Āfrikas stratēģijā un 
pievērsties šim jautājumam nākamajā ES 
un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmē;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas sedz visas pret Āfrikas valstīm vērstās 
postošās politikas izmaksas, savukārt citi 

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas sedz izmaksas, ko rada attīstības 
palīdzība Āfrikai, kuras ilgtermiņa 
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dalībnieki, jo īpaši Ķīna un Krievija, 
koncentrējas tikai uz saviem ieguvumiem 
uz Āfrikas suverenitātes un Eiropas 
drošības rēķina;

ietekme ir izrādījusies ļoti ierobežota vai 
pat kaitīga, savukārt citi dalībnieki, 
piemēram, Ķīna un Krievija, koncentrējas 
galvenokārt uz savām interesēm; mudina 
Eiropas Savienību un tās dalībvalstis 
mainīt savu stratēģiju un darīt tāpat;

Or. fr

Grozījums Nr. 120
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas sedz visas pret Āfrikas valstīm vērstās 
postošās politikas izmaksas, savukārt citi 
dalībnieki, jo īpaši Ķīna un Krievija, 
koncentrējas tikai uz saviem ieguvumiem 
uz Āfrikas suverenitātes un Eiropas 
drošības rēķina;

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas sedz Āfrikas valstīm kaitējošās 
politikas izmaksas, savukārt citi dalībnieki 
īsteno savas ģeopolitiskās intereses bieži 
vien uz Āfrikas suverenitātes rēķina;

Or. en

Grozījums Nr. 121
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Katalin Cseh, Javier Nart, Hilde 
Vautmans

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no 
pirmajām, kas sedz visas pret Āfrikas 
valstīm vērstās postošās politikas 
izmaksas, savukārt citi dalībnieki, jo īpaši 
Ķīna un Krievija, koncentrējas tikai uz 
saviem ieguvumiem uz Āfrikas 
suverenitātes un Eiropas drošības rēķina;

6. uzsver, ka ES ir jākoncentrējas arī 
uz politisku un normatīvu partnerību, lai 
stiprinātu daudzpusējo sistēmu un 
likumos sakņoto starptautisko kārtību 
kopā ar Āfrikas valstīm, savukārt citi 
dalībnieki, jo īpaši Ķīna un Krievija, 
koncentrējas uz aizvien lielāku 
vienpusējību;
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Or. en

Grozījums Nr. 122
David Lega

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no 
pirmajām, kas sedz visas pret Āfrikas 
valstīm vērstās postošās politikas 
izmaksas, savukārt citi dalībnieki, jo īpaši 
Ķīna un Krievija, koncentrējas tikai uz 
saviem ieguvumiem uz Āfrikas 
suverenitātes un Eiropas drošības rēķina;

6. uzsver, ka pret Āfrikas valstīm 
vērstā postošā politika neizbēgami 
negatīvi ietekmē arī ES un jo īpaši mūsu 
drošību; uzsver, ka citi dalībnieki, jo īpaši 
Ķīna un Krievija, apdraud Āfrikas 
suverenitāti un Eiropas drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Antonio López-Istúriz White

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas sedz visas pret Āfrikas valstīm vērstās 
postošās politikas izmaksas, savukārt citi 
dalībnieki, jo īpaši Ķīna un Krievija, 
koncentrējas tikai uz saviem ieguvumiem 
uz Āfrikas suverenitātes un Eiropas 
drošības rēķina;

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas sedz visas pret Āfrikas valstīm vērstās 
postošās politikas izmaksas, savukārt citi 
dalībnieki, jo īpaši Ķīna, Krievija un 
Turcija, koncentrējas tikai uz saviem 
ieguvumiem uz Āfrikas suverenitātes un 
Eiropas drošības rēķina;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Anna Bonfrisco, Marco Zanni
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas sedz visas pret Āfrikas valstīm vērstās 
postošās politikas izmaksas, savukārt citi 
dalībnieki, jo īpaši Ķīna un Krievija, 
koncentrējas tikai uz saviem ieguvumiem 
uz Āfrikas suverenitātes un Eiropas 
drošības rēķina;

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas cieš no visām pret Āfrikas valstīm 
vērstajām postošajām politikas 
nostādnēm, savukārt citi dalībnieki, jo 
īpaši Ķīna un Krievija, koncentrējas tikai 
uz saviem ieguvumiem uz Āfrikas 
suverenitātes un Eiropas drošības rēķina;

Or. it

Grozījums Nr. 125
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas sedz visas pret Āfrikas valstīm vērstās 
postošās politikas izmaksas, savukārt citi 
dalībnieki, jo īpaši Ķīna un Krievija, 
koncentrējas tikai uz saviem ieguvumiem 
uz Āfrikas suverenitātes un Eiropas 
drošības rēķina;

6. uzsver, ka ES ir viena no pirmajām, 
kas palīdz Āfrikas kontinentam segt visas 
pret Āfrikas valstīm vērstās postošās 
politikas izmaksas, savukārt citi dalībnieki 
koncentrējas tikai uz saviem ieguvumiem 
uz Āfrikas valstu suverenitātes un Eiropas 
drošības rēķina;

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atkārtoti aicina ES un Āfrikas 
Savienības dalībvalstis konstruktīvi 
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piedalīties ANO starpvaldību darba grupā 
par transnacionālām korporācijām un 
citiem darījumdarbības uzņēmumiem 
attiecībā uz cilvēktiesībām, lai strādātu pie 
obligātas un īstenojamas reglamentējošas 
sistēmas izveides, pamatojoties uz ANO 
pamatprincipiem par darījumdarbību un 
cilvēktiesībām; prasa ES pieņemt tiesību 
akta priekšlikumu par korporatīvajām 
cilvēktiesībām un pienācīgu rūpību, lai 
novērstu pārkāpumus uzņēmumu 
darbībās pasaules mērogā, tostarp Āfrikā, 
un uzlabot to personu piekļuvi tiesiskajai 
aizsardzībai, kas cietušas no 
korporatīviem pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina par Covid-19 krīzes 
nelabvēlīgo ietekmi ne tikai veselības, bet 
arī ekonomikas ziņā, un tādēļ atkārtoti 
aicina tām Āfrikas valstīm, kuras to lūdz, 
sniegt lielāku atbalstu veselības aprūpes 
nozarē; stingri atbalsta ES stingro 
reakciju uz krīzi ārējā dimensijā, 
izmantojot Eiropas komandas pieeju, un 
uzskata to par patiesu pasaules 
solidaritātes un Eiropas vērtību 
apliecinājumu, kā arī pauž dziļu 
gandarījumu par G20 paziņojumu apturēt 
visus parādu maksājumus pasaules 
nabadzīgākajām valstīm līdz 2020. gada 
beigām;

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka ieguves nozarei ir 
svarīga nozīme daudzu Āfrikas valstu 
ekonomikā un tā ir saistīta ar 
nevienlīdzīgu resursu savstarpējo atkarību 
ar Eiropu, kas ir jālabo, risinot šo 
jautājumu ar nelikumīgu nodokļu 
ieņēmumu un honorāru aizplūšanu 
ieguves nozarē, izmantojot ES 
Pārredzamības direktīvu un 
Grāmatvedības direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa stingri nosodīt Turcijas 
rīcību, konfrontējot vai iebiedējot 
Vidusjūras reģiona dalībvalstu militāros 
resursus, ikvienu mēģinājumu 
kompromitēt kopīgus centienus, kuru 
mērķis ir miera un drošības veicināšana 
kaimiņvalstīs, un centienus kavēt "Irini" 
operāciju KDAP ietvaros;

Or. it

Grozījums Nr. 130
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm 
ir jākļūst par reģiona stabilitātes un 
uzticamības avotu; uzskata, ka Eiropas 
Savienībai ir jāuzņemas lielāka 
ģeopolitiskā loma Āfrikā un jāveido 
attiecības, kas dod labumu visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atgādina, ka nelegālas finanšu 
plūsmas (IFF) ir būtiska problēma 
jaunattīstības valstīm un ka Āfrikā 
nelegālas finanšu plūsmas sasniedz 
vismaz 50 miljardus USD — divkāršu 
oficiālās attīstības palīdzības summu; 
uzsver, ka Augsta līmeņa ekspertu grupas 
ziņojumā par nelegālām finanšu plūsmām 
no Āfrikas tika novērtēts, ka komerciālās 
darbības veido 65 % no IFF; aicina ES 
pieņemt stingru tiesisko regulējumu 
attiecībā uz korupciju, obligātām 
cilvēktiesībām un vidisku pienācīgu 
rūpību, kā arī korporatīvo 
pārskatatbildību Eiropas uzņēmumiem, 
kas iegulda un darbojas Āfrikā;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Anna Fotyga
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Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b pauž nožēlu, ka citi dalībnieki ne 
vienmēr veicina mieru, stabilitāti un 
Āfrikas valstu labklājību, jo to politika ir 
vērsta uz ietekmes un iztapības vairošanu, 
palielinot finanšu parādsaistības, 
izmantojot kukuļus, neskaidru 
vienošanos, neievērojot vides vai ētikas 
standartus un apmainoties ar politisko un 
militāro atbalstu e-balsošanas 
atbalstīšanai starptautiskos forumos, 
tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijā, 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā, 
Pasaules Veselības organizācijā, 
Interpolā, Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijā, Starptautiskajā Telesakaru 
savienībā vai Starptautiskajā Civilās 
aviācijas organizācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b ar bažām norāda, ka ES atklātie 
iepirkuma noteikumi ne vienmēr ir 
savstarpēji saistīti, kas bieži vien kropļo 
konkurenci uz to Eiropas uzņēmumu 
rēķina, kuri darbojas Āfrikā; uzskata, ka 
"tikai cenas" konkursos trūkst 
pietiekamu nosacījumu attiecībā uz darba 
un vides standartiem un ka tie dod 
priekšroku valsts sponsorētiem 
dalībniekiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c pauž nožēlu, ka Ķīna un Krievija 
turpina apdraudēt Āfrikas valstu 
finansiālo neatkarību, atbalsta militārās 
diktatūras, izlaupa dabas resursus un 
grauj valstu darba tirgus kā līdzekli, lai 
palielinātu savu varu uz Āfrikas valstu 
suverenitātes rēķina; uzskata, ka Eiropa 
nevar riskēt, reaģējot uz Ķīnas un Āfrikas 
dinamiku un Krievijas iesaisti nestabilās 
valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d atkārtoti uzsver, ka kopīgai 
iesaistei pasaules mērogā, lai stiprinātu uz 
daudzpusējiem noteikumiem balstītu 
kārtību, ir nepieciešamas kopīgas vērtības 
un starptautisko tiesību un pamattiesību 
ievērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.e aicina Komisiju un dalībvalstis 
sniegt konsultācijas Āfrikas valstīm un 
palīdzēt tām apmaiņā ar paraugpraksi un 
pieredzi Eiropas integrācijā, tādējādi 
padziļinot sadarbību un izlīgumu, jo īpaši 
saistībā ar Āfrikas Savienības 
programmas 2063. gadam īstenošanu, 
Āfrikas kontinentālo brīvās tirdzniecības 
zonu, Āfrikas bezvīzu zonu, vienoto 
Āfrikas digitālo tirgu, vienoto Āfrikas 
gaisa transporta tirgu un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.f norāda, ka Āfrikai strauji 
mainīgajā pasaulē ir milzīgs potenciāls, 
kas vēl nav pilnībā realizēts; uzskata — 
tas, vai Āfrikas valstis īstenos šo 
potenciālu vai nē, lielā mērā ir atkarīgs 
no tā, kā tās ievēros noteiktos stratēģiskos 
mērķus un kā tās veicinās attiecības ar 
valstīm, kurām ir līdzīga pieredze, sevišķi 
Eiropas valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
6.g punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.g aicina ciešāk sadarboties ES un 
Āfrikas stratēģijas īstenošanā ar ANO, 
NATO, EDSO un galvenajiem 
sabiedrotajiem, piemēram, Amerikas 
Savienotajām Valstīm, Apvienoto 
Karalisti, Kanādu un Austrāliju;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
6.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.h atzinīgi vērtē to, ka ES uzskata 
mieru un drošību Āfrikā par galvenajiem 
ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem un ka 
Eiropas Savienība ir apņēmusies 
"sadarbībā ar starptautisko sabiedrību 
ievērojami palielināt atbalstu Āfrikai";

Or. en

Grozījums Nr. 140
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību ir ļoti svarīgs kontinenta 
attīstībai un ka par to pirmām kārtām 
atbild pašas Āfrikas valstis; uzskata, ka 
ES būtu jāpalīdz saviem Āfrikas 
partneriem sekmīgi sasniegt mieru un 
pārvarēt krīzes un konfliktus kontinentā, 
izmantojot integrētu pieeju, kurā tiek likti 
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lietā visi pieejamie rīki, tostarp atbalsts 
Āfrikas spēju attīstībai drošības un 
aizsardzības jomā; šajā saistībā mudina 
Padomi nekavējoties apstiprināt Eiropas 
Miera mehānismu; uzsver arī vajadzību 
palielināt sadarbību starp abiem 
kontinentiem sabiedrības veselības un 
pandēmiju apkarošanas jautājumos.

Or. es

Grozījums Nr. 141
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka Āfrikas 
valstīm un reģionālajām iestādēm ir 
jāuzņemas vadošā loma jautājumos, kas 
saistīti ar Āfrikas drošību, un ka ES būtu 
jāpalīdz saviem Āfrikas partneriem 
sekmīgi sasniegt šo galīgo mērķi, tostarp 
īstenojot konfliktu novēršanu, nenodarot 
kaitējumu un īstenojot politikas 
saskaņotības pieeju visos tās attiecību ar 
Āfriku aspektos; tādēļ aicina likvidēt visas 
ES dalībvalstu militārās bāzes un izbeigt 
KDAP misijas Āfrikas kontinentā; aicina 
ES atturēties no partnerības ar valdībām 
un drošības spēkiem, kam ir problemātiski 
cilvēktiesību ievērošanas rādītāji, kā arī 
ES paredzēt sankcijas tām ES 
dalībvalstīm, kuras pārkāpj ieroču 
tirdzniecības noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību ir Āfrikas iedzīvotāju 
rokās un ka ES būtu jāpalīdz saviem 
Āfrikas partneriem sekmīgi sasniegt šo 
galīgo mērķi; šajā sakarā uzsver, ka uz 
cilvēku drošību vērsta pieeja ir ilgtspējīgas 
attīstības pamats Āfrikas kontinentā un 
pasaulē; uzsver, ka ir vajadzīga saskaņota 
stratēģiska ES dalībvalstu rīcība, kas, 
neraugoties uz visiem atsevišķajiem (ģeo) 
politiskiem mērķiem, nedrīkst apdraudēt 
kopīgus Eiropas centienus; uzsver 
daudzpusējās sadarbības nozīmi ĀS-ES-
ANO trijstūrī vietējās, reģionālās un 
starptautiskās drošības jomā — par spīti 
pašreizējām nacionālistiskajām 
regresīvajām tendencēm.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicolae 
Ştefănuță, Javier Nart, Katalin Cseh

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. atgādina, ka cīņa pret terorismu ir 
kopīga prioritāte; aicina ES turpināt 
centienus, lai palīdzētu saviem Āfrikas 
partneriem to militārajās operācijās un 
civilajās misijās, kā arī atbalstīt 
iniciatīvas, ko ierosina Āfrikas Savienība, 
reģionālās organizācijas, piemēram, 
ECOWAS vai Sāhelas G5; mudina 
dalībvalstis piedalīties ES misijās un 
operācijās un divpusējos centienos; uzstāj, 
ka ir svarīgi izveidot Eiropas Miera 
mehānismu, lai sniegtu vispusīgāku 
palīdzību Āfrikas partneriem terorisma 
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skartajos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka Āfrikas 
valstīm un reģionālajām iestādēm ir 
jāuzņemas vadošā loma jautājumos, kas 
saistīti ar Āfrikas drošību, un ka ES būtu 
jāatbalsta savi Āfrikas partneri sekmīgā šā 
galīgā mērķa sasniegšanā, novēršot 
cilvēku nedrošības pamatcēloņus, tostarp 
īstenojot konfliktu novēršanu, nenodarot 
kaitējumu un īstenojot politikas 
saskaņotības pieeju visos tās attiecību ar 
Āfriku aspektos, kā arī atbalstot 
pilsoniskās sabiedrības dalībnieku lomu 
miera uzturēšanas un miera veidošanas 
centienos.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka ES attiecībās 
ar Āfriku un Āfrikas līderiem būtu 
jāpieņem mazāk aizbildnieciska pieeja, jo 
īpaši drošības jomā; jautājums par Āfrikas 
drošību būtu jānodod Āfrikas iedzīvotāju 
rokās un ka ES būtu jāpalīdz saviem 
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partneriem sekmīgi sasniegt šo galīgo 
mērķi kopīgas atbildības garā un ievērojot 
Āfrikas valstu neatkarību un suverenitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību gala rezultātā būtu 
jānodod Āfrikas iedzīvotāju rokās; norāda, 
ka šā mērķa sasniegšanai ir vajadzīgs 
pārejas posms, kurā nepieciešami lielāki 
pašu Āfrikas valstu ieguldījumi, kā arī 
lielāks atbalsts tām valstīm, kuras, tāpat 
kā Francija, sniedz ievērojamu 
ieguldījumu Āfrikas drošībā un tādējādi 
arī Savienības un tās dalībvalstu drošībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 147
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi ar miera 
veidošanas un demilitarizācijas 
projektiem, vienlaikus nodrošinot 
starptautisko cilvēktiesību ievērošanu 
jebkuros apstākļos.
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Or. en

Grozījums Nr. 148
Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. uzsver, ka ES un ĀS partnerība 
var būt sekmīga tikai tad, ja tā patiesi ir 
vienlīdzīgu partneru partnerība, kas 
nozīmē līdzsvarotāku, taisnīgāku un 
jēgpilnu partnerību, kuras pamatā ir pašu 
atbildība un solidaritāte, kā arī kopējs 
nākotnes redzējums; tādēļ atkārtoti aicina 
izveidot patiesu Eiropas Savienības un 
Āfrikas partnerību "kontinenta ar 
kontinentu".

Or. en

Grozījums Nr. 149
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka Āfrikas 
valstis, ko atbalsta reģionālas un 
starptautiskas organizācijas, ir galvenie 
paši savas drošības garantētāji, un ka ES 
būtu jāpalīdz saviem Āfrikas partneriem 
turpināt izstrādāt Āfrikas miera un 
drošības arhitektūru, lai panāktu 
ilgtermiņa mieru un stabilitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 150
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Hilde Vautmans

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāatbalsta 
savi Āfrikas partneri sekmīgā šā galīgā 
mērķa sasniegšanā, īpaši koncentrējoties 
uz dialogu un miera veidošanas 
risinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu cieši 
jāsadarbojas un rūpīgi jāizskata šie 
jautājumi kopā ar saviem Āfrikas 
partneriem, lai sekmīgi sasniegtu šo galīgo 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas attīstību un drošību ir Āfrikas 
iedzīvotāju atbildība un ka ES dalībvalstīm 
būtu jāpalīdz saviem Āfrikas partneriem 
sekmīgi sasniegt šo galīgo mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt viedoklim, ka jautājums par 
Āfrikas drošību būtu jānodod Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES būtu jāpalīdz 
saviem Āfrikas partneriem sekmīgi 
sasniegt šo galīgo mērķi.

7. piekrīt viedoklim, ka jautājumu par 
Āfrikas drošību vajadzētu nodot Āfrikas 
iedzīvotāju rokās un ka ES vajadzētu 
palīdzēt saviem Āfrikas partneriem 
sekmīgi sasniegt šo galīgo mērķi.

Or. it

Grozījums Nr. 154
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver pārliecību, ka Āfrika kā 
resursiem bagāts kontinents ar dinamisku 
un jaunattīstības ekonomiku, kas uzrāda 
augstu izaugsmes līmeni, pieaugošu 
vidusslāni un jaunus un radošus 
iedzīvotājus, ir iespēju kontinents, kas 
daudzos gadījumos ir parādījis, ka 
ekonomikas progress un attīstība ir 
iespējami; cita starpā norāda uz 
Botsvānas, Etiopijas, Ruandas un 
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Tanzānijas gadījumiem šajā sakarā; 
(norāda uz tehnoloģiskajiem 
jauninājumiem Āfrikā, piemēram, uz M-
Pesa mobilo maksājumu sistēmu, kas 
tagad tiek izmantota visā pasaulē, šajā 
sakarā uzsver sociālo plašsaziņas līdzekļu 
pozitīvo ietekmi uz demokrātijas kustībām 
kontinentā;)

Or. en

Grozījums Nr. 155
Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ES ir steidzami jānovērš 
arvien pieaugošie teroristu nemieri 
Mozambikas ziemeļos, kas jau izraisījuši 
vairāk nekā 1000 cilvēku nāvi un likuši 
aptuveni 200 000 cilvēku bēgt no savām 
mājām, un rada nopietnu izplatīšanās 
risku Dienvidāfrikas reģionā; mudina 
Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos sniegt ES 
atbalstu Mozambikai un tās iedzīvotājiem; 
uzsver, ka ES reakcijas trūkums var 
novest pie tā, ka citi starptautiskie 
dalībnieki uzņemsies vadošo lomu, ko 
Savienība vēlas panākt kontinentā;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka reģionā trūkst 
ekonomiskā progresa, pastāv vāja 
pārvaldība, nestabilitāte, cilvēktiesību 
pārkāpumi, korupcija, tiesiskuma un 
nesodāmības trūkums, nevienlīdzība, 
bezdarbs vai nepietiekama nodarbinātība, 
klimata pārmaiņas un ūdens trūkums, ko 
papildina konflikti un radikālā islāma 
terorisma un cita veida vardarbīgu 
konfliktu izplatīšanās, kas rada arvien 
auglīgāku augsni nekontrolētai masveida 
migrācijai gan kontinentā, gan ārvalstīs, 
galvenokārt uz Eiropu;

Or. en

Grozījums Nr. 157
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Katalin Cseh, Javier Nart

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka Covid-19 
sociālekonomiskajām sekām var būt 
smaga ietekme uz Āfrikas valstīm; 
mudina Padomi, EĀDD un ES 
dalībvalstis atbalstīt savus daudzpusējos 
partnerus, lai stingrāk rīkotos attiecībā uz 
parādu atvieglojumiem Āfrikas valstīm, 
kā arī lai izpētītu dzīvotspējīgus 
risinājumus, kā panākt humānu 
ekonomisko sankciju atvieglošanu katrā 
atsevišķā gadījumā saistībā ar Covid-19;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Anna Bonfrisco, Marco Zanni
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Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina dalībvalstis un Eiropas 
Savienību veikt pārskatu un pastāvīgu 
augsta līmeņa konstruktīvu dialogu ar 
Sāhelas G5, Āfrikas raga un Āfrikas 
Savienības valstīm, lai varētu atzīt 
nestabilitātes loku no Sāhelas līdz Āfrikas 
ragam, attiecībā uz kuru rīkoties solidāri, 
izmantojot instrumentus, misijas, kā arī 
civilās un militārās operācijas;

Or. it

Grozījums Nr. 159
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicolae 
Ştefănuță, Javier Nart, Katalin Cseh

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka jāstiprina sadarbība 
migrācijas jomā, pamatojoties uz 
cilvēktiesību un starptautisko tiesību 
ievērošanu; aicina ES koncentrēt savu 
politiku uz to, lai novērstu nelikumīgās 
migrācijas un piespiedu pārvietošanas 
pamatcēloņus, uzlabotu atgriešanas 
rādītājus un palīdzētu Āfrikas partneriem 
cīnīties pret kontrabandas tīkliem un 
cilvēku tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Urmas Paet

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina Starptautiskās 
Krimināltiesas nozīmi nesodāmības 
risināšanā un miera, drošības, 
vienlīdzības, taisnīguma, tiesiskuma un 
kompensācijas vērtību atbalstīšanā; 
aicina ES un Āfrikas valstis turpināt 
atbalstīt Romas un ICC statūtus; mudina 
visus Romas statūtu parakstītājus tos pēc 
iespējas ātrāk ratificēt;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a saistībā ar pretterorisma politiku 
aicina izveidot pārredzamākus lēmumu 
pieņemšanas procesus, palielinātu 
vispārējo izpratni par pieeju, kuras 
pamatā ir cilvēktiesības, un vairāk 
sadarboties ar kopienām, kuras ietekmē 
šie pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, cik svarīgi ir kopīgi ES un 
Āfrikas centieni, lai veicinātu seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesības, kā arī 
novērstu un izskaustu visu veidu 
vardarbību pret sievietēm un meitenēm, 
tostarp ar konfliktiem saistītu seksuālu un 
ar dzimumu saistītu vardarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
padarīt "Āfrikas un Eiropas aliansi" par 
abu kontinentu ekonomisko attiecību 
centrālo pīlāru un atkārtoti uzsver, ka 
ilgtspējīga ilgtermiņa ekonomiskā attīstība 
un pēc tam pienācīgu un labi apmaksātu 
darbvietu radīšana, jo īpaši jauniešiem, ir 
priekšnoteikums Āfrikas vidusslāņa 
attīstībai un uzplaukumam un līdz ar to 
arī galīgai politiskās stabilitātes, 
demokrātijas, kā arī palielinātu pilsonisko 
tiesību un cilvēktiesību ievērošanas 
sasniegšanai; šajā sakarā norāda uz 
strukturālu ekonomisko reformu 
nepieciešamību un to, cik svarīgi ir 
palielināt iekšzemes ražošanas jaudu, kas 
palīdzētu samazināt atkarību no ārvalstu 
importa; atgādina, ka ES ir jāpalielina 
atbalsts MVU, un norāda uz ES Mazo un 
vidējo uzņēmumu izpildaģentūras 
(EASME) iespējām veicināt uzņēmumu 
sadarbību un kopuzņēmumus ar Āfrikas 
uzņēmumiem, kas turklāt ne tikai 
palielinātu darījumdarbības iespēju 
redzamību, bet arī veicinātu tik ļoti 
nepieciešamo piekļuvi finansējumam un 
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piekļuvi tehnoloģijām, izmantojot 
zinātības nodošanu; turklāt uzsver, ka 
turpmākus ieguldījumu veicināšanas 
nolūkā jāuzlabo ieguldījumu aizsardzības 
shēma;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Javi López, 
Pierfrancesco Majorino, Demetris Papadakis, Andreas Schieder, Evin Incir

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b atzīst sarežģītos izaicinājumus un 
iespējas, ko migrācijas kustība sniedz gan 
Eiropā, gan Āfrikā, lai nodrošinātu 
labklājību un abu kontinentu attīstību; 
aicina Āfrikas Savienību, ES un to 
dalībvalstis pieņemt pieeju migrācijas 
politikai, kuras centrā ir bēgļu un 
migrantu cilvēktiesības; aicina tās 
nodrošināt, ka ar migrāciju saistīta ĀS un 
ES sadarbība veicina cilvēktiesības un 
starptautisko saistību ievērošanu, tostarp 
paplašinot un veicinot likumīgus ceļus uz 
Eiropu un Āfrikas iekšienē; prasa 
nodrošināt un veicināt patvēruma telpu 
un uz tiesībām balstītu migrāciju gan ES, 
gan Āfrikas Savienības valstīs, veicot 
likumdošanas un politikas reformas, 
tostarp nodrošinot lielāku pārredzamību 
un pārskatatbildību ar migrāciju saistītās 
programmās un finansējumā;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzskata, ka, kā norādīts ES 
globālajā stratēģijā, migrācija ir prioritārs 
jautājums ES ārējās attiecībās, tostarp 
attiecībās ar Āfriku, un ir jāpieliek vairāk 
politisko pūļu cīņā pret cilvēku 
tirdzniecību un kontrabandu; taču 
vienlaikus uzskata, ka abiem partneriem 
būtu vairāk jākoncentrējas uz migrācijas 
cēloņiem, kā arī uz attīstības sadarbības 
instrumentu efektīvu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā
Katrin Langensiepen

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, cik svarīga ir reģionālā 
sadarbība, tostarp personu, preču un 
kapitāla mobilitāte, lai pārtrauktu un 
novērstu daudznacionālu uzņēmumu 
(Eiropas) pašbagātināšanos uz Āfrikas 
resursu rēķina un lai Āfrikas valstis 
attīstītu neatkarīgus un patstāvīgus 
reģionus; aicina Komisiju ES un Āfrikas 
stratēģijā piešķirt prioritāti reģionālās 
sadarbības veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.b tāpēc prasa izstrādāt stratēģiju, 
kurā būtu iekļauti visi ārpolitikas 
instrumenti, lai novērstu daudzos drošības 
draudus neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti 
ar vardarbīgu ekstrēmismu, migrācijas 
problēmām, klimata izmaiņām, galēju 
nabadzību, nevienlīdzību, netaisnību vai 
ārvalstu investīcijām, kas neatbilst 
starptautiskajiem standartiem un 
paraugpraksei;

Or. it

Grozījums Nr. 168
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c atzīmē, ka paziņojuma mērķis ir 
padziļināt ES atbalstu Āfrikas miera 
centieniem, izmantojot strukturētāku un 
stratēģiskāku sadarbības veidu, kas vērsts 
uz reģioniem Āfrikā, kur spriedze ir 
visaugstākā, un aicina par prioritāti 
izvirzīt īpašas stratēģijas konfliktu 
reģionos; mudina ES un tās dalībvalstis 
turpināt dalīt slogu ar starptautiskajām 
organizācijām un partneriem, tostarp 
sabiedrotajiem un Āfrikas valstīm, kas ir 
drošs sabiedrotais cīņā pret terorismu, 
piemēram, Kenija, Maroka, Nigērija, 
Gana un Etiopija; aicina stiprināt ES 
attiecības ar šīm ļoti svarīgajām valstīm; 
aicina ES arī turpmāk palīdzēt Āfrikas 
partneriem stiprināt to spēku un drošības 
iestāžu spējas nodrošināt efektīvus un 
ilgtspējīgus drošības un tiesībaizsardzības 
dienestus saviem iedzīvotājiem, tostarp 
izmantojot Eiropas Miera mehānismu un 
tā KDAP misijas, un koncentrēties uz 
integrētu pieeju konfliktiem un krīzēm, 
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darbojoties visos konflikta cikla posmos 
— no konflikta novēršanas līdz reakcijai 
uz pārvaldību un noregulējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c ļoti atzinīgi vērtē Āfrikas 
kontinentālās brīvās tirdzniecības zonas 
(AfCFTA) stāšanos spēkā un uzsver tās 
milzīgo ekonomisko un politisko 
potenciālu Āfrikas un pasaules 
tirdzniecības nākotnei; šajā sakarā pauž 
bažas par to, ka Covid-19 krīzes dēļ ir 
aizkavējusies sākotnēji paredzētā AfCFTA 
2020. gada 1. jūlija īstenošanas diena, un 
mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis 
paplašināt savu maksimālo palīdzību, 
apmainoties ar ES gūto paraugpraksi, lai 
veicinātu sekmīgu AfCFTA īstenošanu, 
tiklīdz to ļaus veselības stāvoklis; norāda 
arī, ka nepieciešami būtiski ieguldījumi 
transporta infrastruktūrā, kas veicinātu 
Āfrikas iekšējo tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Javi López, 
Pierfrancesco Majorino, Demetris Papadakis, Evin Incir

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c noraida jebkāda veida nosacītību 
par ārējiem finanšu instrumentiem (EFI), 
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pamatojoties uz ES migrācijas un robežu 
politiku; iebilst pret EFI izmantošanu 
migrācijas plūsmu Āfrikā kontrolei un 
pārvaldībai un aicina ieviest efektīvus 
mehānismus, lai varētu pilnībā kontrolēt 
šo fondu galamērķi un novērtēt projektus, 
kuri saņēmuši finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d uzsver — lai gan vairākas valstis 
Āfrikā turpina cīnīties ar korupciju, labas 
pārvaldības trūkumu, kā arī sociālajām 
un politiskajām brīvībām, daudzas valstis 
ir sākušas pāreju uz reformām un 
demokrātiju; šajā sakarā jo īpaši apsveic 
Sudānas iedzīvotājus par drosmi un 
apņēmību; atgādina, ka pārejas valstis ir 
sevišķi neaizsargātas un tām jāspēj 
rēķināties ar ES, kad tās lūdz atbalstu; 
tādēļ aicina šīm valstīm sniegt labi 
koordinētu atbalstu un palīdzību, lai 
saglabātu un atbalstītu to iedzīvotāju 
paustos centienus pēc pozitīvām 
pārmaiņām; ierosina AP/PV izveidot 
īpašas ad hoc kontaktgrupas ar mērķi 
racionalizēt un atvieglot ES mēroga 
atbalstu atsevišķām pārejas valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.d atbalsta sadarbības reģionālo 
drošības organizāciju ieņemto arvien 
aktīvāku pieeju Āfrikas miera un drošības 
sistēmas (APSA) pilnīgai darbībai; jo 
īpaši atzinīgi vērtē tādas iniciatīvas kā, 
piemēram, Sāhelas G5, ņemot vērā tās 
arvien nozīmīgāko lomu izlēmīgu 
pasākumu veikšanā, lai nodrošinātu 
mieru un drošību Āfrikas valstīm to 
teritorijā, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis palielināt politisko, finansiālo, 
operatīvo un loģistikas atbalstu Sāhelas 
G5;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.e pauž bažas, ka Botsvāna, Gana, 
Uganda un Zimbabve ir iekļautas 
atjauninātajā ES melnajā to valstu 
sarakstā, kam ir stratēģiski trūkumi 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas/terorisma finansēšanas 
apkarošanas (AML/CFT) režīmos, un 
aicina šīs valstis nekavējoties veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem 
tiesību aktiem un to īstenošanu 
(Deleģētais akts C(2020) 2801); atzinīgi 
vērtē to, ka Etiopija un Tunisija pēc 
vairāku reformu īstenošanas tika svītrotas 
no melnā saraksta;

Or. en
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Grozījums Nr. 174
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.e uzsver, ka arvien lielāka nozīme ir 
reģionāliem drošības dalībniekiem, 
piemēram, Rietumāfrikas valstu 
ekonomikas kopienai (ECOWAS), 
Austrumāfrikas rezerves spēkiem (EASF) 
un Āfrikas Savienības Āfrikas rezerves 
spēkiem, kas palīdz grūtībās nonākušajām 
valstīm nodrošināt mieru un labklājību 
saviem iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 176
Anna Fotyga
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Atzinuma projekts
7.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.f atzinīgi vērtē ievērojamo pirātisma 
samazināšanos gan Austrumāfrikas, gan 
Rietumāfrikas piekrastē, ko veicinājuši 
starptautiskie jūras drošības centieni, kas 
ir precedents Eiropas, Āfrikas un 
transatlantiskās drošības sadarbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.g uzsver, ka ES politisko un 
ekonomisko attiecību ar trešām valstīm 
pamatā ir pamattiesību attīstība un 
atbalsts demokrātiskām iestādēm un 
demokrātiskai pārskatatbildībai, kaut arī 
trešās puses, piemēram, Ķīna, mūsu acīs 
īsteno citus mērķus, kas reizēm vieš bažas; 
uzsver, ka mūsu mērķis ir stiprināt mūsu 
Āfrikas partneru noturīgumu un 
neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.g uzskata, ka ir svarīgi, lai ES 
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turpinātu centienus veidot noturīgākas 
valstis un sabiedrību, īstenojot spēju 
veidošanas un drošības sektora reformas, 
tostarp izmantojot Eiropas Miera 
mehānismu un tā KDĀP misijas, un 
koncentrētos uz integrētu pieeju 
konfliktiem un krīzēm, darbojoties visos 
konflikta cikla posmos;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.h uzsver Āfrikas miera un drošības 
arhitektūras (APSA) svarīgo nozīmi, 
nodrošinot Āfrikas Savienībai un 
reģionālā līmeņa organizācijām 
nepieciešamos instrumentus konfliktu 
novēršanai, pārvaldībai un atrisināšanai; 
ļoti atzinīgi vērtē ES nesenās saistības 
40,5 miljonu EUR apmērā, lai atbalstītu 
Āfrikas miera un drošības arhitektūru 
(APSA) nākamajos 4 gados, un uzskata, 
ka ir obligāti jāturpina stiprināt APSA 
komponentu spējas un koordinācija ar 
mērķi pielāgoties jaunām drošības 
problēmām Āfrikā, vienlaikus tiecoties 
palielināt Āfrikas Savienības atbildību par 
miera un drošības operācijām; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē Āfrikas Savienības 
īpašā sūtņa Miera fondā Donald 
Kaberuka darbu un atkārtoti apliecina ES 
gatavību atbalstīt Āfrikas Savienības 
centienus šajā svarīgajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Anna Fotyga
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Atzinuma projekts
7.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.h pauž nožēlu, ka Āfrikas kontinentā 
joprojām darbojas dažādas aktīvas 
terorisma organizācijas, kas atklāti un 
nepārtraukti apdraud Āfrikas un Eiropas 
iedzīvotājus un viņu intereses, tostarp, bet 
ne tikai: ISIS, Al Qaeda, Islāma 
Margribas Al Qaeda, Al Shabaab un 
Boko Haram;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.i uzsver, ka ES atbalsta mērķis 
drošības jomā ir veicināt Āfrikas 
līdzdalību drošības un aizsardzības 
jautājumos, un uzskata, ka Āfrikas 
Savienība un Āfrikas valstis ir galvenie 
dalībnieki, ar kuriem ES ir mērķtiecīgi 
iesaistījusies, lai kopīgi panāktu 
ilgtspējīgu attīstību un humāno drošību; 
šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē Āfrikas 
Savienības plānus nosūtīt 3000 karavīrus, 
lai atbalstītu Sāhelas G5, un uzskata — 
tas liecina par to, ka Āfrikas Savienība un 
ES patiešām cenšas sasniegt līdzīgus 
drošības mērķus, pamatojoties uz 
kopīgiem mērķiem un kopīgu atbildību; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē Augstās 
pārstāvja/Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka J. Borrell piezīmes ANO 
Drošības padomei 2020. gada 28. maijā, 
kad viņš runāja par to, kā "rast Āfrikas 
risinājumu Āfrikas problēmām";
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Or. en

Grozījums Nr. 182
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.i pauž bažas par to, ka teroristu 
darbības un džihādistu vervēšanas dēļ 
ievērojami pieaug upuru skaits Āfrikas 
kontinentā — 21. gadsimta lielākajā 
karadarbības centrā; pauž nopietnas 
bažas par to, ka visas lielākās radikālās 
islāma teroristu grupas darbojas un vervē 
cilvēkus Āfrikas kontinentā, izraisot 
nepamatotas ciešanas nevainīgiem 
civiliedzīvotājiem, miera uzturētājiem, 
partnerspēkiem, kā arī kalpojot par 
pamatu, lai izveidotu kontroles un vadības 
centrus, kas iesaistīti uzbrukumu 
plānošanā pret Eiropas iedzīvotājiem un 
dažādos mērķos visā starptautiskajā 
sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.j stingri uzsver valsts institūciju, 
iestāžu un infrastruktūras darbības 
svarīgo nozīmi un uzskata, ka to trūkums 
var būt būtisks šķērslis attīstībai, mieram 
un progresam; uzsver, ka drošība, 
stabilitāte un līdz ar to arī labklājība un 
ilgtspējīga attīstība tiks sasniegta tikai 
attiecīgajos reģionos, ja tiks īstenota 
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visaptveroša stratēģija; šajā sakarā 
atgādina, ka drošības sektora reforma, 
tieslietu reforma, laba pārvaldība, 
demokrātiska pārskatatbildība un 
civiliedzīvotāju aizsardzība ir 
priekšnoteikums, lai iemantotu iedzīvotāju 
uzticēšanos to valdībām un drošības 
spēkiem; vēl vairāk uzsver civilo un 
militāro saikni un nepieciešamību labāk 
racionalizēt abus KDAP misiju 
elementus;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.j pauž nožēlu, ka cīņa pret 
terorismu, šķiet, paziņojumā ir mazāk 
nozīmīga nekā Eiropas Parlamenta 
prasības, lai gan Āfrikas Savienība un ES 
to atzina par prioritāru jomu, un aicina 
ES un Āfrikas stratēģijā visaptveroši 
risināt šo nopietno apdraudējumu 
problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.k punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.k norāda uz terorisma un 
organizētās noziedzības nopietnajām 
negatīvajām sekām ilgtermiņā, jo īpaši 
nestabilās valstīs un valstīs, kas ir pārejas 
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posmā uz demokrātiju; tādēļ uzsver savu 
apņemšanos vēl vairāk pastiprināt 
centienus cīņā pret terorismu un 
organizēto noziedzību, tostarp padziļinot 
drošības un politiskās attiecības ar 
Āfrikas valstīm, piemēram, pastiprinot 
personāla apmaiņu tādās jomās kā 
sadarbība izlūkošana un tehniskā joma, 
kā arī militārā palīdzība, cita starpā, 
drīzumā izveidojot Eiropas Miera 
mehānismu (EPF);

Or. en

Grozījums Nr. 186
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.k punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.k turpina atbalstīt reģionālo spēju 
veidošanu, lai apkarotu terorismu, 
starptautisko organizēto noziedzību, 
cilvēku tirdzniecību, nelikumīgu dabas 
resursu izspiešanu, savvaļas dzīvnieku 
tirdzniecību un kultūras mantojuma 
izlaupīšanu, kas bieži ir galvenais 
terorisma un kriminālu organizāciju 
ienākumu avots reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.l punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.l uzsver, ka Sāhelai ir liela nozīme 
stratēģiskajā un drošības ziņā, šajā 
saistībā ļoti atzinīgi vērtē to, ka tā 2014. 
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gadā nodibināto Sāhelas G5, kā arī G5 
apvienotos spēkus (G5 Force Conjointe), 
kurus izveidoja 2017. gadā, lai apkarotu 
drošības apdraudējumus reģionā; 
atkārtoti pauž atbalstu Sāhelas G5 un tās 
apvienotajiem spēkiem un atkārtoti 
apstiprina gatavību sniegt tai finansiālu 
un militāru palīdzību, cita starpā, drīzumā 
izveidojot Eiropas Miera mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.l punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.l aicina ES novērst pastāvīgos un 
pieaugošos draudus Āfrikas kultūras 
mantojuma aizsardzībai un saglabāšanai 
un apkarot kultūras priekšmetu 
kontrabandu, jo īpaši konfliktu zonās; 
norāda, ka, atņemot sabiedrībai tās 
kultūras mantojumu un vēsturiskās 
saknes, tā tiek padarīta neaizsargātāka 
pret radikalizāciju un uzņēmīgāka pret 
globālām džihādistu ideoloģijām; aicina 
ES izstrādāt plašu stratēģiju šādu draudu 
novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.m punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 190
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.m punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.m uzsver reliģisko vienību īpašo 
nozīmi Āfrikā, kurām regulāri ir vidutāja 
loma konfliktos, ar kurām ir nepieciešams 
dialogs un sadarbība, jo īpaši konfliktu 
zonās, jo starpreliģiju dialogs var veicināt 
mieru un izlīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.n punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.n atgādina par draudiem, ko 
starptautiskā organizētā noziedzība, civilie 
nemieri un iekšzemes noziedzība rada 
īpaši nestabilām valstīm un valstīm pēc 
konflikta, kuras cīnās, lai saviem 
iedzīvotājiem nodrošinātu vajadzīgo 
drošību; šajā sakarā uzsver to, cik svarīgi 
ir labi apmācīti valsts un reģionālie 
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policijas spēki, kuriem tomēr bieži vien 
trūkst gan pienācīgas apmācības, gan 
aprīkojuma, kā arī ne vienmēr ir 
pienācīga saikne ar vietējiem iedzīvotāju 
un to uzticēšanās; tādēļ uzsver, cik svarīgi 
ir stiprināt un veidot profesionālas 
policijas struktūras, un tādēļ aicina 
palielināt konceptuālo, loģistikas un 
administratīvo atbalstu, tostarp Āfrikas 
policijas sadarbības mehānismu 
(AFRIPOLU) Alžīrā, kas tika uzsākts 
2014. gadā, un uzskata, ka sadarbība šajā 
jomā palīdzēs arī uzlabot miera 
uzturēšanas misiju spējas, kā arī veicinās 
Āfrikas miera un drošības sistēmas 
policijas darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.n punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.n atzīmē, ka informācijas sfēru 
Āfrikā arvien vairāk un vairāk ietekmē 
mūsu globālie pretinieki; šajā sakarā 
aicina EĀDD un Eiropas Komisiju aktīvi 
risināt problēmu, kas saistīta ar Eiropas 
balss neesību Āfrikas sabiedrībā, un 
vērsties pret nepatiesiem vēstījumiem un 
labāk veicināt Eiropas pieeju un 
demokrātiskās vērtības Āfrikas 
iedzīvotājiem, kam vajadzīga labāka 
stratēģiskā saziņa, koncentrējoties uz 
galvenajiem reģioniem un valstīm un 
izveidojot īpašu vienību, kas būtu 
atbildīga par šādām darbībām ciešā 
sadarbībā ar ES delegācijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 193
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.o punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.o uzsver nelikumīgo kājnieku ieroču 
izplatīšanas draudus un atgādina, ka šie 
nedokumentētie un lielākoties nelegāli 
turētie ieroči ne tikai apdraud kopienu 
drošību un aizsardzību, bet tos izmanto arī 
bīstamos starptautiskos noziedzīgos tīklos, 
kas nodarbojas ar dažādu veidu nelegālo 
tirdzniecību, tostarp ieroču, cilvēku un 
nelegālu narkotiku;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.o punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.o uzsver nepieciešamību nodrošināt 
lielāku redzamību darbībām, ko veic 
saistībā ar kaimiņattiecību, attīstības un 
starptautiskās sadarbības instrumentiem 
(NDICI), un koordinācijas 
nodrošināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.p punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.p mudina turpināt Eiropas 
Savienības Politikas un drošības 
komitejas un Āfrikas Savienības Miera un 
drošības padomes gada apvienotās 
konsultatīvās sanāksmes ar mērķi 
paplašināt sadarbības jomu, lai tajā 
iekļautu kopīgus apmeklējumus uz vietas, 
kopīgas sanāksmes, kopīgu vienošanos 
izstrādi un krīzes situāciju analīzi, kā arī 
izpētīt iespējas kopīgai savlaicīgai rīcībai 
kā labākajiem līdzekļiem dzīvotspējīgas 
stratēģiskās partnerības izveidei;

Or. en

Grozījums Nr. 196
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.p punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.p atgādina, ka Āfrikā ir lielākais 
miera atbalsta operāciju (PSO) skaits 
pasaulē un ka tā ir lielākā karaspēka un 
policijas atbalstītāja; norāda, ka visā 
Āfrikā ir jāpielāgojas jaunajai Covid-19 
realitātei, lai pienācīgi aizsargātu gan 
iedzīvotājus, gan sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju personālu; 
norāda, ka ir jānodrošina pienācīgs 
finansējums misijām, ņemot vērā bažas 
par nenovēršamu ekonomikas krīzi un 
pieejamā finansējuma samazinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler
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Atzinuma projekts
7.q punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.q atgādina Āfrikas Savienības un 
Āfrikas valstu svarīgo nozīmi 
daudzpusējās organizācijās, piemēram un 
jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijā, 
kur Āfrikas valstis veido 28 % no dalības, 
un tādēļ uzsver, ka ir svarīgi vēl vairāk 
padziļināt mūsu politiskās attiecības 
nolūkā reformēt daudzpusējās 
lēmējinstitūcijas, padarīt tās taisnīgākas 
un reprezentatīvākas, kas ir būtiski, lai 
rastu risinājumus mūsu kopīgajām 
globālajām problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.q punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.q aicina nodrošināt, ka KDAP 
misijas tiek plānotas efektīvi un atbildīgi 
un ar efektīvām operācijām un 
stingrākām pilnvarām, kas saistītas ar 
būtisku politisko gribu, lai atrisinātu 
konfliktus, nevis tos iesaldētu;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.r punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 200
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.r punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.r aicina cieši sadarboties ar Āfrikas 
partneriem, lai gādātu par drošību, 
noturību un atturēšanu no 
kibernoziegumiem un novērstu interneta 
izmantošanu terorisma un vardarbīga 
ekstrēmisma nolūkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.s punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.s norāda uz parlamentārās 
diplomātijas nozīmi un šajā sakarā 
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atgādina par daudzajām parlamentārajām 
sanāksmēm un misijām, ko Eiropas 
Parlaments ir vadījis, jo īpaši regulārajām 
sanāksmēm starp Eiropas Parlamentu un 
Panāfrikas Parlamentu; ņemot to vērā, 
aicina stiprināt parlamentāro dimensiju 
ES un Āfrikas Savienības attiecībās un 
aicina EP galveno komiteju rīkot 
ikgadējās misijas, lai regulāri tiktos un 
apmainītos ar informāciju ar Āfrikas 
partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.s punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.s aicina nodrošināt, lai ES atbalsts 
nepaildzinātu konfliktus un neveicinātu 
autokrātisko režīmu plēsīgo rīcību, kas ir 
daudzu Āfrikas sociālekonomisko 
problēmu un politisko konfliktu pamatā; 
uzsver, ka kopīgām interesēm un 
sadarbībai ir jāatbilst starptautiskajām 
tiesībām, ES pamatvērtībām un mērķiem 
un jāatbalsta demokrātija, laba pārvaldība 
un cilvēktiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.t punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.t atzinīgi vērtē centienus stiprināt 
Āfrikas cilvēktiesību aizsardzības 
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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; turpināt palīdzēt 
Āfrikas partneriem pielāgot savus 
cilvēktiesību instrumentus un 
mehānismus starptautiski atzītiem 
principiem, tiesību aktiem un 
standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.t punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.t atgādina Starptautiskās 
Krimināltiesas (ICC) svarīgo darbu cīņā 
pret nesodāmību par genocīdu, 
noziegumiem pret cilvēci un kara 
noziegumiem un tādēļ aicina visas Āfrikas 
valstis, kas to vēl nav izdarījušas, parakstīt 
un ratificēt Romas statūtus;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.u punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.u uzskata, ka sieviešu lielāka 
līdzdalība politikā nodrošinās platformu, 
lai atbalstītu marginalizētas grupas, 
uzlabotu politiku tādos jautājumos kā 
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meiteņu piekļuve izglītībai, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanas un bērnu 
laulības izbeigšana, jaunu meiteņu 
drošības problēmu apkarošana un 
sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana; 
atzīmē, ka sieviešu pārstāvības 
palielināšanās dažās Āfrikas valstīs tiek 
plaši uzskatīta par ļoti pozitīvu soli uz 
priekšu; tomēr norāda, ka daudzās citās 
Āfrikas kontinenta valstīs sievietes 
joprojām ir maz pārstāvētas;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.u punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.u atgādina, cik svarīgi ir koordinēt 
mūsu Āfrikas politiku ar citām līdzīgi 
domājošām valstīm, piemēram, Amerikas 
Savienotajām Valstīm, Kanādu, Apvienoto 
Karalisti, kā arī Japānu;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.v punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.v uzsver, ka ES un Āfrikas 
sadarbībai ir jābūt atbilstošam pilsoniskās 
sabiedrības elementam un tāpēc tā nevar 
būt lejupēja pieeja, aicina šajā jomā 
pielikt lielākas pūles, lai veicinātu cilvēku 
savstarpējās attiecības, jo īpaši jauniešu 
starpā, šajā kontekstā norāda uz 
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"Erasmus+" būtisko pozitīvo ietekmi 
ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.v punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.v prasa ES aktīvāk sadarboties ar 
Āfriku, lai atbalstītu vārda brīvību, 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu un 
žurnālistu drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.w punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.w uzsver brīvu un dinamisku 
plašsaziņas līdzekļu un preses nozares 
būtisko nozīmi un atgādina, ka tā ir 
izšķirīga, lai nodrošinātu labi informētu 
sabiedrību, kas var noteikt savas 
prioritātes un turklāt palielināt noturību 
pret nepatiesām ziņām; mudina turpināt 
Āfrikas centienus plašsaziņas līdzekļu 
brīvības un žurnālistu atbalsta jomā un 
uzsver brīvas preses būtisko nozīmi cīņā 
pret korupciju un valsts iestāžu 
uzraudzībā un atbildībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 210
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.w punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.w uzskata, ka bēgļu krīzes radītās 
problēmas ir būtiski ietekmējušas un 
radījušas ievērojamu spriedzi gan Āfrikas, 
gan ES valstīm; uzsver, ka ES jābūt 
drosmīgai cīņā pret cilvēku tirdzniecību 
un jāierosina ilgtspējīga pieeja bēgļu 
krīzes risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.x punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.x mudina EĀDD vairāk piedalīties 
delegācijās visā kontinentā, jo īpaši 
galvenajās Āfrikas Savienības 
dalībvalstīs, lai turpinātu attīstīt mūsu 
divpusējās un reģionālās attiecības un 
nodrošinātu pienācīgu apmaiņu ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām; 
uzsver, ka šādas ciešas saiknes ir pamats, 
lai nodrošinātu atbilstošas un labi 
strukturētas globālās partnerības, kā arī 
pielāgotus atbildes pasākumus; aicina 
EĀDD būtiski uzlabot plašsaziņas līdzekļu 
un saziņas stratēģiju, lai ne tikai veicinātu 
izpratni par ES centieniem attiecīgajos 
reģionos, bet arī palielinātu ES pilsoņu 
informētību un atbalstu intensīvākai ES 
un Āfrikas sadarbībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 212
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.x punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.x atgādina, ka liels jauno talantu 
skaits Āfrikā var sasniegt savu potenciālu 
tikai tad, ja Āfrika un tās partneri iegulda 
izglītībā un inovācijā; uzsver, ka šā mērķa 
sasniegšanas neaizstājams 
priekšnoteikums ir laba pārvaldība un 
sekmīga attīstība un aicina attīstības 
palīdzību saistīt ar pretkorupcijas 
pasākumiem, augstākās izglītības 
standartiem un sieviešu iespēju 
palielināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.y punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.y atgādina Starptautiskās 
Krimināltiesas nozīmi miera, drošības, 
vienlīdzības, taisnīguma, tiesiskuma un 
kompensācijas vērtību atbalstīšanā; 
uzsver, ka Starptautiskā Krimināltiesa ir 
līdzeklis kara noziedznieku nesodāmības 
novēršanai; aicina Eiropas Savienību un 
Āfrikas valstis turpināt atbalstīt 
Starptautiskās Krimināltiesas Romas 
statūtus;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler
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Atzinuma projekts
7.y punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.y uzsver demokrātijas izšķirīgo 
nozīmi un brīvu un godīgu vēlēšanu 
nozīmi, šajā sakarā norāda uz daudzajām 
ES vēlēšanu novērošanas misijām (EOM), 
kuras stingri atbalsta Eiropas 
Parlaments;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
7.z punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.z uzsver ūdens diplomātijas izšķirīgo 
nozīmi, ņemot vērā to, ka klimata 
pārmaiņu riska rezultātā ūdens resursu 
kļūst arvien mazāk, šajā sakarā aicina 
Etiopiju, Ēģipti un Sudānu panākt 
mierīgu un abpusēji izdevīgu risinājumu 
attiecībā uz Lielā Etiopijas renesanses 
dambja (GERD) pabeigšanu; šajā 
gadījumā atzinīgi vērtē ASV un Pasaules 
Bankas starpniecību un aicina Āfrikas 
Savienību un ES darīt visu iespējamo, lai 
veicinātu konstruktīvu risinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
7.z punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.z mudina ES, Eiropas NVO, 
politiskās partijas un pilsonisko 
sabiedrību cieši sadarboties ar Āfrikas 
partneriem, tostarp valsts amatpersonām, 
lai veidotu jēgpilnu politisku dialogu, 
izstrādājot uz problēmām balstītu politiku, 
veicinot spēcīgu demokrātiskas 
pārvaldības praksi, palielinot atstumto 
iedzīvotāju pārstāvību un iekļaušanu; un 
veicināt pilsoniskās sabiedrības un 
pilsoņu nozīmīgu līdzdalību sabiedrības 
dzīvē visos līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata, ka būtu jāpieliek lielākas pūles, 
lai veicinātu daudzpartiju politiskās 
sistēmas un demokrātisku pārvaldību 
Āfrikā, jo īpaši nestabilās valstīs, veicinot 
pilsoņu un valdību darba grupas, 
izmantojot tehnoloģiju platformas ar 
mērķi apkopot iedzīvotāju ieguldījumu 
politikas jautājumos un veicināt 
paraugpraksi savstarpējas apmaiņas ceļā 
nolūkā uzlabot valdības pārskatatbildību 
un atsaucību;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

atgādina, ka klimata pārmaiņas ir reālas 
un notiek ātrāk, nekā mēs domājām, ar 
postošu ietekmi uz Āfrikas kontinentu, 
kas izraisa stiprāku sausumu un arvien 
lielāku ūdens trūkumu; uzsver, ka ir 
vajadzīga efektīvāka klimata diplomātija, 
lai veicinātu saikni starp iekšzemes, 
ārlietu un starptautisko klimata politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

mudina pielikt lielākas pūles, lai 
pārvarētu paradoksu, ka Āfrika, 
neskatoties uz to, ka tai ir bagātīgi 
ilgtspējīgi enerģijas avoti, joprojām lielā 
mērā paļaujas uz tradicionālajiem 
enerģijas avotiem, kas veicina klimata 
pārmaiņas un turklāt nav iekļaujoši, jo 
liela daļa Āfrikas mājsaimniecību 
joprojām cieš no enerģijas trūkuma; 
mudina Āfrikas valstis atraisīt savu 
enerģētikas nozaru milzīgo izaugsmes un 
nodarbinātības potenciālu un aicina 
privātos investorus iesaistīties 
novatoriskos projektos; atgādina, ka 
dzimumu līdztiesības veicināšana ir viens 
no efektīvākajiem veidiem, kā veicināt 
iekļaujošu izaugsmi, samazināt nabadzību 
un veicināt mieru; mudina turpināt 
atbalstīt Āfrikas sieviešu ekonomisko 
iespēju nodrošināšanu ar izglītību, 
prasmju nodošanu, piekļuvi 
finansējumam un uzņēmumu izveidi, kā 
arī piekļuvi zemei;

Or. en
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Grozījums Nr. 220
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

turpina atbalstīt vēlēšanu procesa 
stiprināšanu, gan uzlabojot Āfrikas 
Savienības spējas veikt vēlēšanu 
ilgtermiņa novērošanu, ievērojot 
starptautiskos standartus, gan divpusēju 
sadarbību ar attiecīgajām valstīm un to 
pilsonisko sabiedrību, lai nodrošinātu 
iekļaujošas, pārredzamas un ticamas 
vēlēšanas Āfrikā;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 222
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

pauž nopietnas bažas par to, ka LGBTIQ 
personu tiesības Āfrikā lielākoties netiek 
aizsargātas visā kontinentā; sveic 
Dienvidāfriku par tās progresīvajiem 
iekšzemes tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

atgādina, ka pretēji vispārējai pārliecībai 
reģiona iekšējā migrācija joprojām 
pārsniedz ārreģionālo migrāciju Āfrikas 
kontinentā, norāda — lai gan 
ekonomiskās un nodarbinātības iespējas 
ir galvenais Āfrikas iekšējās migrācijas 
virzītājspēks, migrācija ir saistīta arī ar 
drošības riskiem, reģionāliem konfliktiem 
un vides pārmaiņām; mudina turpināt 
sadarbību ar IOM un citām ANO 
aģentūrām, lai sniegtu papildu atbalstu 
bēgļiem un valsts iekšienē pārvietotajām 
personām, kā tas notiek citās pasaules 
daļās;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Anna Fotyga
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Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver, ka digitālā ekonomika Āfrikā 
sniedz ne tikai iespējas palielināt 
darbvietu skaitu un datus, lai gūtu 
pamatotus ieskatus, bet arī pamatu, lai 
atzītu cilvēktiesības, paātrinātu piekļuvi 
kvalitatīviem pamatpakalpojumiem, 
uzlabotu valdību pārredzamību un 
pārskatatbildību un veicinātu 
demokrātiju;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

atgādina, ka atvērta, iekļaujoša un 
atbildīga pārvaldība ir būtiska, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, risinātu 
globālas problēmas un mazinātu 
nestabilitātes izplatīšanās risku; uzsver, 
ka atbildīgās iestādes palīdz veicināt 
taisnīgāku un stabilāku ekonomikas 
izaugsmi, kas palīdz novērst nelikumīgas 
finanšu plūsmas, smagu organizēto 
noziedzību un nesodāmības kultūru; 
norāda — ir svarīgi gādāt par 
nodrošinātību ar pārtiku, jo īpaši 
mazapjoma lauksaimniecībā, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, jaunu 
un labāku darbvietu radīšanu, sevišķi 
jauniešiem, sieviešu iespēju palielināšanu 
un izglītības atbalstu;

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata, ka ES būtu jāpieliek lielākas 
pūles, lai nodrošinātu labu pārvaldību un 
stiprinātu tiesiskumu, reformētu tiesu 
sistēmu un valsts finanšu pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver, cik svarīgi ir palielināt ES un tās 
dalībvalstu ārvalstu tiešos ieguldījumus, 
jo Āfrika ir kļuvusi par pasaules mēroga 
konkurences tirgu gan ekonomikas, gan 
politikas jomā; uzskata, ka ekonomiskās 
saiknes ir labākais veids, kā stiprināt 
jēgpilnu politisko sadarbību un kopīgu 
pieeju kopīgu problēmu risināšanai; 
uzstāj, lai ES izstrādātu konkurētspējīgu 
pieeju viedo pilsētu projektu investīcijām 
un attīstībai, kalnrūpniecības nozarei, 
savienojamībai un valsts infrastruktūras 
veidošanai; uzsver, ka stratēģiskajām 
attiecībām tirdzniecības, drošības vai 
cilvēku saskarsmes ziņā ir nepieciešams 
noteikts savienojamības līmenis starp 
ostām, vai lidostām; aicina ieguldīt šajās 
kritiskajās infrastruktūrās, kas 
nodrošinās ļoti vajadzīgās iespējas 
ciešākai sadarbībai tirdzniecības, tūrisma, 
cilvēku savstarpējo kontaktu, 
uzņēmējdarbības un akadēmiskās 
sadarbības un drošības jomā, ko nevar 
panākt bez katras nozares politiskas 
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stratēģiskas partnerības; uzskata, ka 
ieguldījumi kritiskās infrastruktūrās, 
izmantojot ĀTI, jāīsteno ar vietējo 
darbaspēku, lai nodrošinātu pienācīgu 
paraugprakses nodošanu un saglabātu 
sadarbību starp kopienām, un skaidri 
jānošķir Eiropas ieguldījumu vērtība no 
Ķīnas vai Krievijas ieguldījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata, ka ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt, 
lai Eiropas finanšu atbalsts tiktu 
izmantots efektīvi, lietderīgi un 
pārredzami ar mērķi nodrošināt, ka ES 
palīdzība neveicina neefektivitāti, 
nesekmību, nepārskatāmību, nepareizi 
pārvaldītas vai korumpētas sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver Āfrikas Kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonas (AFCFTA) svarīgo 
nozīmi, jo tā ir instruments, lai Āfrikas 
valstis pilnībā attīstītu savu potenciālu, 
kas palielinātu to autonomiju un noturību 
pret ārējo spiedienu; atzinīgi vērtē Āfrikas 
valstu centienus pārvarēt pašreizējās 
problēmas AFCFTA un aicina ES dalīties 
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tās pieredzē; uzskata, ka vienots tirgus un 
vienots digitālais tirgus būtu neto vērtības 
papildinājums gan ekonomiskā, gan 
politiskā, gan kultūras ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

atgādina, ka holistiskāka un integrētāka 
pieeja nestabilo valstu īpašo problēmu 
risināšanai bija arī viena no galvenajām 
Eiropas Parlamenta prasībām tā 2017. 
gada ziņojumā "ES un Āfrikas stratēģija 
— stimuls attīstībai";

Or. en

Grozījums Nr. 231
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata, ka ES un Āfrikas stratēģijā būtu 
jāiekļauj arī palīdzība Āfrikas valstīm, lai 
tās savu derīgo izrakteņu bagātību 
pārvērstu reālā attīstībā, un aicina 
pārskatīt esošo pasākumu efektivitāti — 
arī attiecībā uz apšaubāmu izmantošanu, 
ko veic Ķīna un Krievija; aicina Komisiju 
un Āfrikas partnerus netraucēti īstenot 
Konfliktu minerālu regulas pasākumus 
un nekavējoties publicēt to uzņēmumu 
sarakstu ārpus ES, kuri neatbilst Regulas 
(ES) 2017/821 noteiktajām prasībām; 
uzsver Eiropas stiprās puses — 
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pārredzamību, augstas kvalitātes preces 
un pakalpojumus, demokrātisku 
pārvaldību — un tic, ka šo pamatvērtību 
pievilcība ir pārliecinoša alternatīva 
autoritāriem modeļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

mudina Āfrikas valstu vadītājus izvēlēties 
kvalitatīvus, pārredzamus, iekļaujošus un 
ilgtspējīgus ārvalstu investīciju projektus 
un atbalsta piekļuvi finansēšanas 
iespējām, kas nodrošina spēcīgas 
alternatīvas ārējām uz valsti vērstām 
iniciatīvām;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

pauž bažas par plaši izplatīto medicīnas 
ierīču trūkumu veselības aprūpes nozarē 
Āfrikā, kas apdraud veselības aprūpes 
darbinieku un pacientu veselību, jo īpaši 
vīrusu uzliesmojumu gadījumā; aicina ES 
un tās dalībvalstis meklēt veidus, kā 
palīdzēt Āfrikas valstīm nodrošināt 
medicīniskos materiālus, kad vien tas ir 
iespējams;

Or. en
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Grozījums Nr. 234
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

aicina palielināt ES atbalstu Āfrikai 
parādu samazināšanas un parādu 
ilgtspējas jomā, kas ir skaidrs solidaritātes 
signāls saistībā ar Covid-19 pandēmijas 
krīzi, un uzsver, ka ir vajadzīgi 
starptautiski tiesību akti un ir jāizveido 
parādsaistību revīzijas komisijas attiecībā 
uz odioziem parādiem;

Or. en


