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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost wymiany 
handlowej oraz wspólne wyzwania, które 
wymagają podejścia ukierunkowanego na 
kontynent afrykański i nastawionego na 
wyniki wykorzystania zasobów UE;

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne, kulturowe i społeczno-
gospodarcze, które są coraz ściślejsze ze 
względu na wzrost znaczenia interesów 
strategicznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważony rozwój i dobre rządy, oraz 
że dobrobyt obu kontynentów jest 
wzajemnie powiązany, co wymaga 
całościowego podejścia ukierunkowanego 
na kontynent afrykański oraz większej 
spójności między strategiami politycznymi 
UE i wykorzystaniem związanych z nimi 
zasobów, przy jednoczesnym 
poszanowaniu niezależności i 
suwerenności krajów afrykańskich;

Or. en

Poprawka 2
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Antonio López-Istúriz White

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz wspólne 
wyzwania, które wymagają podejścia 
ukierunkowanego na kontynent afrykański 

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz wspólne 
wyzwania, w tym między innymi migracja, 
fundamentalizm, terroryzm i naruszenia 
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i nastawionego na wyniki wykorzystania 
zasobów UE;

prawa międzynarodowego, które 
wymagają podejścia ukierunkowanego na 
kontynent afrykański i nastawionego na 
wyniki wykorzystania zasobów UE;

Or. en

Poprawka 3
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Isabel Wiseler-Lima

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz wspólne 
wyzwania, które wymagają podejścia 
ukierunkowanego na kontynent 
afrykański i nastawionego na wyniki 
wykorzystania zasobów UE;

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie zmieniający się 
porządek geopolityczny, wzrost wymiany 
handlowej oraz wspólne wyzwania, takie 
jak walka z pandemią COVID-19, które 
wymagają odnowionego i prężnego 
sojuszu politycznego oraz nastawionego na 
wyniki przydziału zasobów UE;

Or. en

Poprawka 4
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz wspólne 
wyzwania, które wymagają podejścia 
ukierunkowanego na kontynent afrykański 

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz wspólne 
wyzwania, od terroryzmu i migracji po 
środowisko naturalne, zdrowie i zmianę 
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i nastawionego na wyniki wykorzystania 
zasobów UE;

klimatu, które wymagają podejścia 
ukierunkowanego na kontynent afrykański 
i nastawionego na wyniki wykorzystania 
zasobów UE;

Or. en

Poprawka 5
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz wspólne 
wyzwania, które wymagają podejścia 
ukierunkowanego na kontynent afrykański 
i nastawionego na wyniki wykorzystania 
zasobów UE;

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz wspólne 
wyzwania, które wymagają podejścia 
ukierunkowanego na kontynent afrykański 
i nastawionego na wyniki wykorzystania 
zasobów UE zapewniającego przejrzystość 
i procedury monitorowania;

Or. en

Poprawka 6
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz wspólne 
wyzwania, które wymagają podejścia 
ukierunkowanego na kontynent afrykański 

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz wspólne 
wyzwania, które wymagają podejścia 
ukierunkowanego na kontynent afrykański 
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i nastawionego na wyniki wykorzystania 
zasobów UE;

i nastawionego na sprawiedliwy rozwój 
Afryki wykorzystania zasobów UE;

Or. fr

Poprawka 7
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz wspólne 
wyzwania, które wymagają podejścia 
ukierunkowanego na kontynent afrykański 
i nastawionego na wyniki wykorzystania 
zasobów UE;

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne, społeczne i kulturowe oraz że 
coraz bardziej zbliża je do siebie wzrost 
wymiany handlowej oraz liczne wspólne 
wyzwania, które wymagają podejścia 
ukierunkowanego na kontynent afrykański 
i nastawionego na wyniki wykorzystania 
zasobów UE;

Or. es

Poprawka 8
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne i kulturowe oraz że coraz 
bardziej zbliża je do siebie wzrost wymiany 
handlowej oraz wspólne wyzwania, które 
wymagają podejścia ukierunkowanego na 
kontynent afrykański i nastawionego na 
wyniki wykorzystania zasobów UE;

1. podkreśla, że Europa i Afryka 
znajdują się w bliskiej odległości 
geograficznej, łączą je silne więzi 
historyczne, kulturowe i gospodarcze, a 
także wspólne wyzwania, które wymagają 
silniejszych, równych, trwałych i 
obopólnie korzystnych relacji;

Or. en
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Poprawka 9
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji z dnia 9 marca pt. „W 
kierunku kompleksowej strategii 
współpracy z Afryką” i postrzega go jako 
krok w kierunku prawdziwie 
geopolitycznego partnerstwa; przypomina, 
że UE i Afryka stoją wspólnie przed 
wieloma wyzwaniami, począwszy od 
zmiany klimatu i kwestii energetycznych, 
poprzez reformę instytucji wielostronnych 
i handlu światowego, propagowanie praw 
człowieka i praw obywatelskich za sprawą 
rozwoju demokracji, wydźwignięcie 
społeczności z ubóstwa, zapewnienie 
godnych warunków życia dzięki 
stwarzaniu możliwości gospodarczych i 
konkretnych możliwości zatrudnienia, 
poprawę zdrowia publicznego i dostępu do 
opieki zdrowotnej, a skończywszy na 
zwalczaniu grup zbrojnych, terroryzmu i 
handlu ludźmi w celu zapewnienia 
stabilności i pokoju, oraz że tylko 
działając wspólnie osiągniemy nasze 
wspólne cele; podkreśla, że stosunki UE z 
Afryką mają ogromne znaczenie dla 
przyszłości obu naszych kontynentów, 
ponieważ dotyczą one wszystkich 
obszarów, w tym politycznych, 
gospodarczych, społecznych, kulturowych, 
naukowych i akademickich, i muszą 
wykraczać poza tradycyjną współpracę 
rozwojową i humanitarną, aby 
rzeczywiście podnieść rangę naszego 
partnerstwa i umieścić je pierwszym 
szeregu naszych stosunków zewnętrznych; 
z dużym zadowoleniem przyjmuje pięć 
partnerstw zaproponowanych w 
komunikacie Komisji i podkreśla, że 
partnerstwa te staną się jeszcze ważniejsze 
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i bardziej adekwatne w kontekście 
pandemii COVID-19; zwraca jednak 
uwagę na konieczność jasnego określenia 
sposobu wdrażania nowej strategii oraz 
wskazania zakresu odpowiedzialności i 
zadań poszczególnych podmiotów UE;

Or. en

Poprawka 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że demokracja opiera 
się na poszanowaniu praw człowieka, 
praw obywatelskich i politycznych, 
równości i niedyskryminacji, a także 
poszanowaniu prawa do protestowania i 
zrzeszania się; przypomina, że prawa 
społeczne i gospodarcze, a w szczególności 
prawo do pracy, zdrowia, nauki, 
mieszkania, zdrowego środowiska, 
dostępu do wody i żywności oraz 
podstawowych wolności, takich jak 
wolność wypowiedzi, są niezbędne dla 
urzeczywistnienia społeczeństwa 
demokratycznego, oraz że te prawa i 
wolności są w wielu krajach UE i Afryki 
zagrożone, zaś liczne przypadki ich 
naruszania zagrażają demokracji, 
ponieważ tworzą podstawy dla państw 
autorytarnych; podkreśla, że 
społeczeństwo obywatelskie musi mieć 
charakter integracyjny, aby 
reprezentować wszystkie istniejące grupy, 
takie jak kobiety, osoby LGBTI+, 
młodzież, osoby z niepełnosprawnościami 
i mniejszości etniczne;

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ponownie podkreśla znaczenie 
poszanowania praw człowieka oraz 
podstawowych wolności i zasad 
określonych w art. 21 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE); wzywa Unię Afrykańską, Unię 
Europejską i ich państwa członkowskie do 
ściślejszej współpracy w dziedzinie 
propagowania i ochrony praw człowieka 
oraz obrońców praw człowieka, a także do 
udzielania pełnego politycznego i 
finansowego wsparcia ich właściwym 
mechanizmom ochrony praw człowieka;

Or. en

Poprawka 12
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na konieczność 
zacieśnienia stosunków UE z krajami 
Afryki Północnej; ubolewa nad tym, że 
pomimo upływu 25 lat od uruchomienia 
tzw. procesu barcelońskiego nadal nie 
udało się stworzyć wspólnej przestrzeni 
dobrobytu, stabilności i wolności z 
państwami południowego sąsiedztwa z 
regionu Morza Śródziemnego;

Or. es
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Poprawka 13
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie wzmocnienia 
nowego i kompleksowego 
wielosektorowego partnerstwa UE–Afryka 
dla zapewnienia stabilności i 
bezpieczeństwa we wszystkich regionach 
w oparciu o opartą na zaufaniu 
współpracę i skuteczną koordynację w 
celu budowania i wspierania pokoju, 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
nowych miejsc pracy oraz eliminacji 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 14
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że stosunki między UE, 
jej państwami członkowskimi i krajami 
afrykańskimi są nierówne oraz że po 
dekolonizacji narzucono krajom 
afrykańskim nowe zasady w celu 
utrzymania dominacji gospodarczo-
politycznej dawnych mocarstw 
kolonialnych; wyraża ubolewanie, że ten 
neokolonializm doprowadził na szczeblu 
politycznym do obalania rządów, zabójstw 
przywódców politycznych, niestabilności 
politycznej, a w niektórych przypadkach 
do finansowania konfliktów zbrojnych lub 
bezpośredniej interwencji wojskowej 
byłych mocarstw kolonialnych; 
przypomina zatem, że kwestia demokracji 
w Afryce jest nierozerwalnie związana z 
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rzeczywistą niepodległością i 
suwerennością tych państw;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że ważne jest 
wzmocnienie synergii i spójności między 
wszystkimi ramami prawnymi i 
politycznymi, na których opierają się 
stosunki UE–Afryka, aby zwiększyć 
skuteczność i trwałość tego partnerstwa; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący programu panafrykańskiego w 
kontekście nowego Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR), który ma na celu sprostanie 
wyzwaniom stojącym przed całym 
kontynentem afrykańskim;

Or. en

Poprawka 16
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że w wyniku pandemii 
ogólnoświatowy kryzys systemowy ulegnie 
przyspieszeniu, a Światowa Organizacja 
Handlu (WTO) przewiduje 
bezprecedensowy spadek przepływów 
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handlowych na poziomie od 13 % do 32 
%; przypomina, że organizacja 
pozarządowa Oxfam przewiduje, iż około 
500 mln osób jest zagrożonych ubóstwem, 
a Unia Afrykańska oszacowała, że 
kontynent ten będzie potrzebował co 
najmniej 200 mld USD, by uporać się z 
pandemią koronawirusa i jej skutkami 
gospodarczymi i społecznymi; 
przypomina, że w opracowaniu 
opublikowanym pod koniec marca 2020 r. 
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. 
Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oszacowała 
potrzeby państw Południa na 2 500 mld 
USD oraz że zgodnie z notą 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) opublikowaną w dniu 7 kwietnia 
2020 r. „dwa miliardy osób pracuje w 
gospodarce nieformalnej (głównie w 
gospodarkach wschodzących i 
rozwijających się) i jest szczególnie 
zagrożonych”;

Or. en

Poprawka 17
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. ubolewa, że narzucane od lat 
krajom afrykańskim reformy 
strukturalne, zadłużenie i obsługa długu 
hamowały rozwój gospodarczy i społeczny, 
znacznie ograniczyły zdolność państw do 
zaspokajania potrzeb własnych obywateli i 
doprowadziły do sytuacji bliskiej 
bankructwu, w czasie gdy inwestycje 
publiczne nigdy nie były bardziej istotne, 
zwłaszcza aby stawić czoła wybuchom 
pandemii; wyraża ubolewanie, że te 
programy korekt strukturalnych 
narzucone przez MFW i Bank Światowy 
przyczyniają się do braku rozwoju i 
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likwidacji usług publicznych i 
infrastruktury, a także innych filarów 
gospodarki tych krajów; przypomina, że 
doprowadziło to do pogorszenia 
warunków życia ludności i sprzyjało 
monopolizacji zasobów oraz przejęciu 
gospodarki przez największe, głównie 
zachodnie, grupy przemysłowe, czego 
skutkiem jest wzrost bezrobocia, 
pogorszenie sytuacji społecznej i 
zubożenie ludności, będące czynnikami 
decydującymi o niestabilności, z którą 
borykają się kraje afrykańskie;

Or. en

Poprawka 18
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. przypomina, że według danych 
Ośrodka Badań nad Epidemiologią Klęsk 
Żywiołowych (CRED) w 2019 r. na skutek 
ekstremalnych zdarzeń pogodowych 
ucierpiało prawie 16,6 mln 
Afrykańczyków, czyli o 195 % więcej niż w 
2018 r., oraz że klęski żywiołowe mają 
negatywny wpływ na życie, środki 
utrzymania, domy i ekosystemy, a także na 
makroekonomię;

Or. en

Poprawka 19
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 
bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki;

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 
bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki; 
podkreśla również znaczenie promowania 
poprawy warunków życiowych 
Afrykańczyków, a także przyjmowania 
strategii politycznych ukierunkowanych 
na młodych ludzi, pobudzających wzrost 
gospodarczy i tworzenie możliwości 
zatrudnienia;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 
bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki;

2. podkreśla, że proces 
zrównoważonego rozwoju na kontynencie 
afrykańskim ma kluczowe znaczenie dla 
dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa 
ludzkiego zarówno w UE, jak i w Afryce; w 
tym kontekście przypomina, że osiągnięcie 
celów zrównoważonego rozwoju i 
poszanowanie praw człowieka muszą 
pozostać głównymi celami w stosunkach 
UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 21
Petras Auštrevičius

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 
bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki;

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 
bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki; 
zauważa znaczenie unijnego wsparcia i 
współpracy z krajami afrykańskimi w 
zwalczaniu korupcji na kontynencie 
afrykańskim;

Or. en

Poprawka 22
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Antonio López-Istúriz White, Anna-
Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 
bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki;

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim i jego 
dostosowanie do prawa 
międzynarodowego w dziedzinie 
gospodarki morskiej, handlu i ochrony 
praw pracowniczych ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 
bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki;

Or. en

Poprawka 23
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim, któremu 
towarzyszy dążenie do ściślejszego i 
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bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki; obopólnie korzystnego partnerstwa 
strategicznego, ma kluczowe znaczenie dla 
dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa 
zarówno UE, jak i Afryki;

Or. en

Poprawka 24
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 
bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki;

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 
bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki; 
podkreśla, że pokój i bezpieczeństwo to 
podstawowe warunki rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

Or. en

Poprawka 25
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Isabel Wiseler-Lima

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że proces rozwoju na 
kontynencie afrykańskim ma kluczowe 
znaczenie dla dobrobytu, stabilności i 
bezpieczeństwa zarówno UE, jak i Afryki;

2. podkreśla, że nowe partnerstwo 
między Europą i Afryką powinno być 
oparte na wyraźnym zrozumieniu zarówno 
własnych, jak i wzajemnych interesów i 
obowiązków, co znajdzie odzwierciedlenie 
we wszechstronności i dojrzałości 
wzajemnych stosunków;

Or. en
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Poprawka 26
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest głęboko przekonany, że nasze 
partnerstwo musi opierać się na jasnych 
stanowiskach i priorytetach wskazanych 
przez naszych afrykańskich partnerów, i w 
związku z tym uważa, że nadchodzący 
szósty szczyt UA–UE, który odbędzie się 
jesienią tego roku, stanowi znakomitą 
okazję do wysłuchania partnerów 
afrykańskich, wymiany poglądów na 
temat wzajemnych oczekiwań i propozycji 
oraz do określenia wspólnych celów z 
myślą o wpisaniu ich do planowanej 
nowej strategii UE dotyczącej Afryki;

Or. en

Poprawka 27
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że w ramach wspólnej 
strategii UE–Afryka i umowy z Kotonu 
należy wprowadzić mechanizm 
warunkowości służący zobowiązaniu do 
przeciwdziałania migracji do UE, jak i 
zobowiązaniu do repatriacji osób 
niemających prawa do azylu, które już 
przebywają na terenie UE;

Or. it

Poprawka 28
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że stabilne instytucje 
demokratyczne, wolne i uczciwe wybory, 
edukacja oraz poprawa umiejętności 
czytania i pisania, promowanie równości 
płci oraz ochrona najsłabszych grup 
społecznych są warunkami wstępnymi 
rozwoju i muszą stanowić centralny 
element współpracy UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 29
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że rozwój Afryki zależy 
od włączenia edukacyjnego oraz że 
konieczne jest dalsze niwelowanie 
nierówności w edukacji i zwiększanie 
inwestycji w politykę oświatową i 
zdrowotną oraz programy rozwoju dzieci i 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 30
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
współpracę między Unią Europejską a 
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Afryką w dziedzinie walki z terroryzmem i 
grupami zbrojnymi;

Or. fr

Poprawka 31
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca uwagę na liczne problemy 
państw członkowskich spowodowane 
nielegalną migracją; konieczne jest 
położenie kresu wyjazdom – prowadzącym 
niejednokrotnie do śmierci wielu ludzi – 
przez identyfikację i blokowanie tras 
wykorzystywanych przez sieci przestępcze i 
związanego z nimi handlu ludźmi; 
ponadto niezbędne jest wzięcie pod uwagę 
niejednoznacznej roli organizacji 
pozarządowych we wspieraniu 
zarządzania przepływami migracyjnymi 
dla zapewnienia większej przejrzystości i 
dokładniejszego monitorowania 
wykorzystania funduszy europejskich 
przeznaczanych dla tych organizacji;

Or. it

Poprawka 32
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. 3. podkreśla, że Afryka jest w 
niewspółmierny sposób dotknięta 
negatywnymi skutkami zmiany klimatu; 
zauważa, że naszym wspólnym 
obowiązkiem jest wprowadzenie środków 
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mających na celu przeciwdziałanie 
zmianie klimatu poprzez wspieranie 
inwestycji odpornych na zmianę klimatu, 
przystosowanie się do niej, 
zdecentralizowany dostęp do energii 
odnawialnej oraz łagodzenie skutków 
zmiany klimatu na kontynencie 
afrykańskim;

Or. en

Poprawka 33
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn w 
dziedzinie edukacji pozostają w Afryce 
poważnym problemem, zwłaszcza w 
społecznościach zmarginalizowanych, i 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
dziewczętom i kobietom odpowiedniego 
dostępu do edukacji, programów nauki 
umiejętności oraz rzeczywistych 
możliwości życiowych;

Or. en

Poprawka 34
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. uważa, że emigracja z Afryki 
prowadzi do zubożenia samych państw 
afrykańskich, ponieważ pozbawia je 
zasobów ludzkich, a jednocześnie zagraża 
bezpieczeństwu w Europie, przede 
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wszystkim w państwach pierwszego 
wjazdu;

Or. it

Poprawka 35
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. przypomina o konieczności 
wspierania programów na rzecz 
wzmocnienia pozycji kobiet w Afryce 
poprzez przystępną cenowo edukację 
wysokiej jakości, sprawiedliwość 
społeczną, właściwą opiekę zdrowotną, 
większą samodzielność i niezależność 
finansową;

Or. en

Poprawka 36
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. wzywa UE do zwrócenia 
szczególnej uwagi na wszelkie formy 
radykalizacji w Afryce, w szczególności w 
odniesieniu do rozprzestrzeniania się 
dżihadyzmu, w celu powstrzymania jego 
potencjalnego rozprzestrzeniania się w 
Europie, a także do opracowania, we 
współpracy z państwami członkowskimi, 
programów na rzecz walki z terroryzmem, 
która pozostaje bezwzględnym priorytetem 
UE;

Or. it



PE653.741 22/136 AM\1206977PL.docx

PL

Poprawka 37
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. podkreśla znaczenie 
kontynuowania współpracy z 
przywódcami afrykańskimi w zakresie 
opracowywania i propagowania 
ustawodawstwa przeciwdziałającego 
przemocy seksualnej i domowej, 
molestowaniu seksualnemu, wczesnym 
małżeństwom, gwałtom małżeńskim i 
wszelkiego rodzaju nadużyciom;

Or. en

Poprawka 38
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. podkreśla potrzebę stworzenia 
długoterminowej wspólnej strategii walki 
z przemytem ludzi i nielegalnymi szlakami 
migracyjnymi z krajów afrykańskich do 
UE;

Or. en

Poprawka 39
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2f. podkreśla znaczenie 
wielosektorowej transformacji w 
rolnictwie oraz rozwoju obszarów 
wiejskich we wszystkich krajach i 
regionach Afryki, co prowadzić będzie do 
tworzenia miejsc pracy i decentralizacji 
społeczności z dużych obszarów 
miejskich;

Or. en

Poprawka 40
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia długoterminowego i 
wieloaspektowego partnerstwa, które 
powinno również przekładać się na 
ściślejszą współpracę polityczną opartą na 
równości, zaufaniu i wspólnych 
wartościach;

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia długoterminowego i 
wieloaspektowego partnerstwa, które 
powinno również przekładać się na 
ściślejszą współpracę polityczną opartą na 
równości, zaufaniu, suwerenności i 
wspólnych wartościach; w związku z tym 
podkreśla znaczenie praw człowieka, 
demokracji, równouprawnienia płci, 
sprawowania rządów, pokoju i 
bezpieczeństwa, a także klimatu, 
środowiska i różnorodności biologicznej 
jako niezbędnych podstaw 
zrównoważonego, integracyjnego i 
korzystnego dla obu stron partnerstwa 
UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 41
Fabio Massimo Castaldo
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia długoterminowego i 
wieloaspektowego partnerstwa, które 
powinno również przekładać się na 
ściślejszą współpracę polityczną opartą na 
równości, zaufaniu i wspólnych 
wartościach;

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia długoterminowego i 
wieloaspektowego partnerstwa, które 
powinno również przekładać się na 
ściślejszą współpracę polityczną opartą na 
równości, zaufaniu i wspólnych 
wartościach i interesach w celu 
rozwiązywania problemów globalnych, 
takich jak m.in. zmiana klimatu, brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, dostęp do 
wody, wzrost liczby ludności i urbanizacja, 
bezrobocie młodzieży oraz osiąganie celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ;

Or. en

Poprawka 42
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia długoterminowego i 
wieloaspektowego partnerstwa, które 
powinno również przekładać się na 
ściślejszą współpracę polityczną opartą na 
równości, zaufaniu i wspólnych 
wartościach;

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia długoterminowego i 
wieloaspektowego partnerstwa, które 
powinno również przekładać się na 
ściślejszą współpracę polityczną opartą na 
równości, zaufaniu i wspólnych 
wartościach; partnerstwo to powinno 
opierać się na promowaniu i wzmacnianiu 
dobrych rządów, demokracji, 
praworządności i poszanowania 
podstawowych wolności;

Or. en
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Poprawka 43
Petras Auštrevičius

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia długoterminowego i 
wieloaspektowego partnerstwa, które 
powinno również przekładać się na 
ściślejszą współpracę polityczną opartą na 
równości, zaufaniu i wspólnych 
wartościach;

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia długoterminowego i 
wieloaspektowego partnerstwa, które 
powinno również przekładać się na 
ściślejszą współpracę polityczną opartą na 
równości, zaufaniu i wspólnych 
wartościach; podkreśla znaczenie wolnych 
i uczciwych wyborów, a także 
przeprowadzanych zgodnie z prawem i 
pokojowych zmian władzy w krajach 
afrykańskich;

Or. en

Poprawka 44
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia długoterminowego i 
wieloaspektowego partnerstwa, które 
powinno również przekładać się na 
ściślejszą współpracę polityczną opartą na 
równości, zaufaniu i wspólnych 
wartościach;

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia długoterminowego i 
wieloaspektowego partnerstwa, które 
powinno również przekładać się na 
ściślejszą współpracę polityczną opartą na 
równości, wzajemnym szacunku, zaufaniu 
i wspólnych wartościach;

Or. fr

Poprawka 45
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie, aby były bardziej spójnym i 
przemawiającym jednym głosem 
podmiotem w kontaktach z kontynentem 
afrykańskim oraz aby w związku z tym 
rozwijały wewnętrzną koordynację w celu 
lepszego określania wspólnych planów na 
przyszłość; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę opracowania spójnej i 
kompleksowej strategii wobec Afryki, 
określanej czasem jako „plan Marshalla”, 
który musi opierać się na dotychczasowym 
dorobku stron afrykańskiej i europejskiej 
oraz który koncentruje się na tworzeniu 
możliwości gospodarczych i miejsc pracy, 
co jest kwestią o kluczowym znaczeniu, 
jeśli weźmie się pod uwagę trendy 
demograficzne na kontynencie 
afrykańskim; w tym kontekście wskazuje 
na pozytywny wpływ Planu inwestycji 
zewnętrznych zainicjowanego przez 
ówczesnego przewodniczącego Komisji 
Jeana-Claude’a Junckera w 1997 r. oraz 
wyraża zdecydowane poparcie dla 
powstałego w ramach tego planu Sojuszu 
Afryka-Europa na rzecz zrównoważonych 
inwestycji i tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 46
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że silne partnerstwo 
UE–Afryka potrzebuje silnej Unii 
Afrykańskiej, podkreśla, że potrzebne są 
dalsze kroki w zakresie współpracy UE–
UA w celu sprostania kluczowym 
wyzwaniom, przed którymi stoi zarówno 



AM\1206977PL.docx 27/136 PE653.741

PL

Europa, jak i Afryka; podkreśla ważną 
rolę UE we wspieraniu Unii Afrykańskiej 
w skuteczniejszym wykonywaniu jej 
mandatu, w budowaniu pokoju i 
bezpieczeństwa na całym kontynencie 
oraz w stymulowaniu postępów w 
integracji kontynentalnej;

Or. en

Poprawka 47
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, jak istotne jest, aby 
przepływy migracyjne między Afryką a 
Europą były zarządzane w sposób 
usystematyzowany w oparciu o zasady 
współpracy, solidarności, równowagi i 
współodpowiedzialności; zaznacza, że obie 
strony powinny walczyć z organizacjami 
mafijnymi handlującymi ludźmi;

Or. es

Poprawka 48
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że Afryka jest naszym 
najbliższym sąsiadem i zamieszkuje ją 
ponad miliard ludzi, przy czym ponad 
połowa wzrostu liczby ludności świata do 
2050 r. ma nastąpić w Afryce, a sześć z 
dziesięciu najszybciej rozwijających się 
gospodarek na świecie to gospodarki 
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afrykańskie;

Or. en

Poprawka 49
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa, że w grupie najbardziej 
niestabilnych państw świata 36 leży w 
Afryce; państwa te są często osłabione 
przez konflikty, a poniżej progu ubóstwa 
żyje na tym kontynencie 390 milionów 
ludzi; podkreśla, że wzrost liczby ludności 
w niektórych najuboższych i najsłabiej 
rozwiniętych krajach – wraz ze skutkami 
zmiany klimatu i czynnikami takimi jak 
radykalizacja i rozprzestrzenianie się 
przestępczości zorganizowanej – 
nieuchronnie doprowadzi do pojawienia 
się szeregu nowych wyzwań, które, jeśli 
nie zostaną natychmiast uwzględnione, 
mogą wywołać niekontrolowane 
przepływy migracyjne, szeroko zakrojoną 
działalność terrorystyczną i destabilizację 
ponad granicami, co skutkować będzie 
niezwykle skomplikowanymi 
scenariuszami dla krajów afrykańskich, 
Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 50
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że aby zapewnić 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa i 
rozwoju, kraje afrykańskie muszą 
posiadać odpowiedni potencjał we 
wszystkich istotnych sektorach, przede 
wszystkim w zakresie bezpieczeństwa i 
obrony; wzywa Unię Europejską do 
koordynowania inicjatyw na rzecz 
rozwoju i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana na kontynencie 
afrykańskim, w ramach zintegrowanej 
strategii obejmującej dobre rządy, 
demokrację, prawa człowieka, 
praworządność i równouprawnienie płci, 
ze szczególnym uwzględnieniem regionów, 
w których zagrożenia i napięcia są 
największe;

Or. en

Poprawka 51
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. uważa, że Unia Europejska, mając 
za wytyczne cele ONZ w zakresie 
zrównoważonego bezpieczeństwa, 
powinna zagwarantować, aby plany 
rozwoju na kontynencie afrykańskim 
miały charakter wielosektorowy oraz 
stanowiły realne i kompleksowe 
rozwiązanie dla wyzwań w tym regionie, 
takich jak terroryzm, brak bezpieczeństwa 
żywnościowego, niedożywienie, epidemie i 
zmiana klimatu, a także wysoki poziom 
nieskuteczności, brak przejrzystości i 
korupcja w organach administracji;

Or. en
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Poprawka 52
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

4. wspiera proces integracji Afryki na 
szczeblu regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym, ale odnotowuje że 
kraje afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

wzywa UE do objęcia przewodniej roli, 
zarówno bezpośrednio, jak i poprzez 
angażowanie się wraz ze społecznością 
międzynarodową, zwłaszcza w kontekście 
odbudowy po kryzysie związanym z 
COVID-19, w inicjatywy mające na celu 
wsparcie Afryki w dziedzinie redukcji 
długu i długookresowej zdolności do jego 
obsługi, w szczególności w przypadkach 
haniebnego długu; uważa, że byłby to 
ważny krok w budowaniu „partnerstwa 
opartego na równości stron”, jak nazwała 
to Komisja, co pozwoliłoby tym samym na 
odejście od relacji darczyńca-beneficjent, 
która od dawna charakteryzowała 
stosunki UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 53
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart, Frédérique Ries, Hilde Vautmans
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych; wzywa UE do 
zbudowania silniejszego partnerstwa 
między UE a Unią Afrykańską w celu 
sprostania wspólnym globalnym 
wyzwaniom poprzez skupienie się na 
strategicznych obszarach, takich jak 
transformacja cyfrowa i dyplomacja 
klimatyczna, zgodnie z zasadą wspólnej, 
lecz zróżnicowanej odpowiedzialności; 
wzywa UE do dalszego wspierania 
procesu integracji w Afryce za 
pośrednictwem UA, a mianowicie poprzez 
wspieranie wdrażania Afrykańskiej 
Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu 
(AfCFTA).

Or. en

Poprawka 54
Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 

4. potwierdza swoje stałe wsparcie 
dla integracji regionalnej i organizacji 
regionalnych, w szczególności ECOWAS 
(Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki 
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afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych 
na szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

Zachodniej), CEMAC (Wspólnota 
Gospodarcza i Monetarna Afryki 
Środkowej), EAC (Wspólnota 
Wschodnioafrykańska), SADC 
(Południowoafrykańska Wspólnota 
Rozwoju), IGAD (Międzyrządowy Organ 
ds. Rozwoju) i ECCAS (Wspólnota 
Gospodarcza Państw Afryki Środkowej), a 
także ICGLR (Międzynarodowa 
Konferencja w sprawie Regionu Wielkich 
Jezior), oraz wzywa do aktualizacji 
różnych regionalnych strategii 
politycznych UE wobec tych regionów 
(Zatoka Gwinejska, Sahel, Wielkie 
Jeziora, Róg Afryki); w tym kontekście 
podkreśla również konieczność 
opracowania spójnych wewnętrznych 
sposobów reagowania UE na określone 
wyzwania i kryzysy oraz zajęcia się nimi w 
ramach podejścia w duchu Drużyny 
Europy;

Or. en

Poprawka 55
Petras Auštrevičius

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych; dostrzega znaczenie 
wdrożenia „Wizji górnictwa 
afrykańskiego” przyjętej w 2009 r. przez 
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szefów państw i rządów afrykańskich w 
celu zapewnienia przejrzystej, 
sprawiedliwej i optymalnej eksploatacji 
zasobów mineralnych;

Or. en

Poprawka 56
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych; zauważa, że państwa 
afrykańskie nie są podmiotami 
jednorodnymi i w związku z tym 
nierealistyczne jest traktowanie 
kontynentu afrykańskiego jako jednej 
całości;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4



PE653.741 34/136 AM\1206977PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych 
na szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

4. zauważa, że Afryka czyni postępy 
w procesie integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym; podkreśla w związku z 
tym potrzebę interkontynentalnego 
partnerstwa między Unią Europejską i 
Unią Afrykańską; podkreśla, że 
partnerstwo to powinno opierać się na 
wspólnych interesach i celach; 
przypomina, że rozwój tego partnerstwa 
UE–UA umożliwiłby dalszą regionalizację 
i powinien być uznany za jedną z 
możliwości rozwoju stosunków z 
państwami AKP po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu;

Or. en

Poprawka 58
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

4. zauważa, że chociaż Afryka jest w 
trakcie poważnych procesów integracji na 
szczeblu regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym, 54 kraje afrykańskie są 
nadal podzielone i zróżnicowane w 
odniesieniu do dziedzin o kluczowym 
znaczeniu strategicznym dla UE, takich jak 
przestrzeganie uznanych na szczeblu 
międzynarodowym norm i praktyk w 
zakresie handlu, praw człowieka oraz 
zrównoważonego rozwoju; Europa i 
Afryka mają wspólny interes we 
współpracy w zakresie multilateralizmu i 
wspólnych programów, które mogą być 
skutecznie realizowane tylko wspólnymi 
siłami;

Or. en
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Poprawka 59
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie zajmują czasem rozbieżne 
stanowiska w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie sprawiedliwości 
społecznej, handlu, praw człowieka, 
równouprawnienia płci, zrównoważonego 
rozwoju oraz umiejscowienia w 
organizacjach międzynarodowych;

Or. fr

Poprawka 60
Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw człowieka 
(w tym wolności religii i przekonań), 
zrównoważonego rozwoju oraz 
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międzynarodowych; umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

Or. nl

Poprawka 61
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 
kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

4. zauważa, że Afryka i Unia 
Europejska wciąż są w trakcie procesu 
integracji na szczeblu regionalnym, 
kontynentalnym i międzynarodowym oraz 
stoją przed nimi wspólne wyzwania, takie 
jak przestrzeganie uznanych na szczeblu 
międzynarodowym norm i praktyk w 
zakresie handlu, praw człowieka, 
zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 62
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są nadal podzielone i 
zróżnicowane w odniesieniu do dziedzin o 

4. zauważa, że Afryka wciąż jest w 
trakcie procesu integracji na szczeblu 
regionalnym, kontynentalnym i 
międzynarodowym oraz że 54 kraje 
afrykańskie są zróżnicowane w odniesieniu 
do dziedzin o kluczowym znaczeniu 
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kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE, takich jak przestrzeganie uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm i 
praktyk w zakresie handlu, praw 
człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

strategicznym dla UE, takich jak 
przestrzeganie uznanych na szczeblu 
międzynarodowym norm i praktyk w 
zakresie handlu, praw człowieka, 
zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejscowienia w organizacjach 
międzynarodowych;

Or. es

Poprawka 63
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z dużym zadowoleniem przyjmuje 
wysyłane przez przewodniczącą Komisji 
Ursulę von der Leyen sygnały świadczące 
o tym, że chce, aby stosunki z Afryką stały 
się centralnym elementem jej kadencji, co 
znalazło potwierdzenie w jej decyzji o 
udaniu się z pierwszą wizytą poza UE do 
siedziby głównej Unii Afrykańskiej w 
Addis Abebie w dniu 7 grudnia 2019 r., a 
także w niedawnym 10. spotkaniu 
kolegiów komisarzy UA–UE w siedzibie 
głównej UA w dniu 27 lutego 2020 r.; z 
dużym zadowoleniem przyjmuje podejście 
angażujące „całą Komisję”, które 
zapewnia udział wszystkich członków 
Komisji; ponownie podkreśla, że takie 
osobiste spotkania na najwyższym 
szczeblu mają ogromne znaczenie, 
ponieważ oprócz wzmacniania osobistych 
więzi podnoszą one także świadomość 
ogółu społeczeństwa na temat naszego 
partnerstwa w krajowych mediach na obu 
kontynentach; w związku z tym wzywa do 
dalszej intensyfikacji tych spotkań i 
wymian na wysokim szczeblu, w tym z 
wykorzystaniem forów i spotkań 
przedsiębiorców i społeczeństwa 
obywatelskiego;



PE653.741 38/136 AM\1206977PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 64
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że nowa strategia UE 
dotycząca Afryki powinna utorować drogę 
sprawiedliwemu i etycznemu handlowi; 
wzywa UE i jej państwa członkowskie do 
uznania trudności napotykanych przez 
kraje afrykańskie w związku z umowami o 
partnerstwie gospodarczym (UPG), 
zwłaszcza w wymiarze integracji 
regionalnej, uprzemysłowienia i 
dywersyfikacji gospodarczej, oraz do 
przeprowadzenia w związku z tym 
przeglądu tych umów; w szczególności 
zachęca UE i Unię Afrykańską do 
prowadzenia szczerego dialogu na temat 
umów o partnerstwie gospodarczym, aby 
ocenić, w jakim stopniu umowy te 
przyczyniają się do realizacji celów 
gospodarczych Agendy 2063 Unii 
Afrykańskiej, w szczególności celu 
dotyczącego zwiększenia wskaźnika 
handlu wewnątrzafrykańskiego do 50 % 
do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 65
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Europejski Bank 
Inwestycyjny do natychmiastowego 
wzmocnienia systemu sprawiedliwości 
podatkowej poprzez zagwarantowanie, by 
wspierane projekty w Afryce lub 
przedsiębiorstwa stosujące agresywne lub 
szkodliwe planowanie podatkowe były 
zobowiązane do ujawniania informacji o 
wartości swojej sprzedaży, aktywach, 
liczbie pracowników, zyskach i 
zapłaconych podatkach w każdym kraju, 
w którym prowadzą działalność;

Or. en

Poprawka 66
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa, aby przyznawanie 
funduszy, dostarczanie i wykorzystanie 
sprzętu oraz zapewnianie szkoleń dla 
Afryki było monitorowane przez państwa 
członkowskie, kontrolowane przez 
Parlament Europejski i poddawane 
audytowi Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego;

Or. it

Poprawka 67
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. popiera pogląd, że UE musi 
utrzymać elastyczne podejście do 
poszczególnych krajów i subregionów, w 
ramach którego dostosowuje swoje 
zaangażowanie i wsparcie do konkretnych 
potrzeb i sytuacji każdego kraju w pięciu 
regionach Afryki;

Or. en

Poprawka 68
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie wspierania 
wolnych, uczciwych i opartych na zdrowej 
rywalizacji wyborów oraz wiarygodnych 
procesów wyborczych; wspiera 
koordynację działań między UE a Unią 
Afrykańską w zakresie misji obserwacji 
wyborów;

Or. en

Poprawka 69
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Antonio López-Istúriz White

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że współpraca 
interkontynentalna między UE a Afryką 
może znacząco przyczynić się do walki z 
ksenofobią i fundamentalizmem oraz do 
stabilizacji regionu śródziemnomorskiego;
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Or. en

Poprawka 70
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca przywódców afrykańskich 
do prowadzenia odważnej polityki 
gospodarczej na rzecz uprzemysłowienia i 
stworzenia warunków dla rozwoju 
opartego na mechanizmach rynkowych 
oraz promowania w ramach tej polityki 
nowych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 71
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie włączania 
prawnie wiążących klauzul dotyczących 
praw człowieka do umów 
międzynarodowych zawieranych przez UE 
z kontynentem afrykańskim; powtarza, że 
klauzule te muszą również być włączane 
do wszystkich umów handlowych i 
sektorowych, wraz z czytelnym i 
precyzyjnym mechanizmem konsultacji na 
wzór art. 96 umowy z Kotonu; z 
zadowoleniem stwierdza w związku z tym, 
że taka klauzula została włączona do 
umów o wolnym handlu nowej generacji; 
zwraca uwagę, że takie samo podejście 
polegające na systematycznym 
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wprowadzaniu klauzuli powinno również 
być stosowane do umów dwustronnych w 
rozdziałach dotyczących zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 72
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie stanowią największego 
partnera Afryki na wszystkich polach, tj. 
w zakresie inwestycji, handlu, pomocy 
rozwojowej, pomocy humanitarnej i 
bezpieczeństwa; niemniej jednak ta coraz 
ściślejsza współpraca nie przełożyła się 
jeszcze na wspólne zrozumienie lub realne 
partnerstwo strategiczne zgodne ze 
wspólnymi interesami, potencjałem 
wzrostu, bliskością geograficzną i 
wielowiekowymi powiązaniami między 
obydwoma kontynentami;

Or. en

Poprawka 73
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie dalszego 
wspomagania rozwoju afrykańskiej 
infrastruktury cyfrowej w ramach procesu 
cyfryzacji oraz zapewnienia odpowiedniej 
łączności i dostępu do internetu na całym 
kontynencie, zarówno na obszarach 
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wiejskich, jak i miejskich;

Or. en

Poprawka 74
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że interesy europejskie 
w Afryce obejmują szerokie spektrum 
dziedzin, takich jak handel, 
bezpieczeństwo, zwalczanie terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej, nielegalna 
migracja i handel ludźmi, zdrowie, 
promowanie demokracji i praw człowieka, 
wzmacnianie stosunków handlowych i 
inwestycyjnych, które to dziedziny 
wymagają podejścia ukierunkowanego na 
kontynent afrykański i mogącego 
pogodzić te rozbieżne aspekty w ramach 
kompleksowej i spójnej strategii, której 
realizacja będzie mierzona osiąganymi 
wynikami, poddawana stałej ocenie i 
zabezpieczona przed nadmiernym 
wykorzystywaniem ograniczonych 
zasobów UE;

Or. en

Poprawka 75
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. jest zdania, że silniejsze 
długoterminowe i wieloaspektowe 
partnerstwo między UE a Afryką jest 
kwestią pilną i musi być wiarygodne, a 
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także powinno przekładać się na ściślejszą 
współpracę polityczną; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że nowa przewodnicząca 
Komisji udała się ze swoją pierwszą wizytą 
zagraniczną do Afryki, oraz wzywa do 
organizowania częstszych spotkań i 
kontaktów na wysokim szczeblu; 
podkreśla, że UE musi z przekonaniem 
tworzyć świeże i nowoczesne podejście do 
swojej polityki wobec Afryki, budując w 
ten sposób silne relacje oparte na 
równości, uczciwym dialogu, zaufaniu i 
wspólnych wartościach;

Or. en

Poprawka 76
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój 
Afryki;

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój 
Afryki; podkreśla znaczenie wspierania 
naszych partnerów w budowaniu bardziej 
odpornych państw i społeczeństw poprzez 
budowanie zdolności i ze szczególnym 
naciskiem na dobre rządy, nadzór 
parlamentarny i rozliczalność;
podkreśla znaczenie budowania 
sprawiedliwszych społeczeństw oraz 
wzywa UE do współpracy i wspierania 
państw afrykańskich w zwalczaniu 
zjawiska zawłaszczania państw – 
charakteryzującego się kontrolowaniem 
państwa przez oligarchów i praktykami 
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wydobywczymi przynoszącymi korzyści 
określonym grupom państwowej 
biurokracji – które jest źródłem wielu 
problemów społeczno-gospodarczych i 
konfliktów politycznych w Afryce;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój 
Afryki;

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004), w którym 
podkreślono powszechność, 
niepodzielność, współzależność i 
wzajemne powiązania wszystkich praw 
człowieka oraz potwierdzono 
zobowiązania UE i Afryki do ich 
propagowania i ochrony; apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo ludzi, stabilność i 
zrównoważony rozwój Afryki; podkreśla 
znaczenie uwzględnienia zasad 
przejrzystości i dobrych rządów w strategii 
UE–Afryka oraz w jej planowaniu, 
realizacji i ocenie;

Or. en

Poprawka 78
María Soraya Rodríguez Ramos, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Katalin Cseh, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart, Frédérique Ries, Hilde Vautmans
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój 
Afryki;

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); podkreśla 
konieczność przyjęcia, w ramach 
partnerstwa Afryka–UE, 
skoordynowanego i kompleksowego 
podejścia, zarówno między UE i UA, jak i 
między UE i jej państwami 
członkowskimi, zgodnie z art. 210 TFUE; 
wzywa UE do wzmocnienia tej wspólnej 
perspektywy w kontekście kolejnego 
szczytu UE–Afryka, który ma odbyć się w 
październiku 2020 r.; apeluje o 
zdecydowane, spójne i stałe 
zaangażowanie UE w bezpieczeństwo, 
stabilność i rozwój Afryki;

Or. en

Poprawka 79
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój 
Afryki;

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004), w którym 
podkreślono dążenie do ściślejszego i 
bardziej wszechstronnego partnerstwa 
między UE a Afryką; apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
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bezpieczeństwo, stabilność i rozwój 
Afryki; wyraża jednak rozczarowanie 
faktem, że zgodnie z twierdzeniami 
naszych afrykańskich sąsiadów 
komunikat pt. „W kierunku kompleksowej 
strategii współpracy z Afryką” nie został 
przed publikacją dogłębnie omówiony i 
opracowany z afrykańskimi partnerami;

Or. en

Poprawka 80
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Isabel Wiseler-Lima

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój Afryki;

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); zgodnie z 
priorytetami określonymi we wspólnym 
komunikacie apeluje o zdecydowane i 
spójne zaangażowanie UE w promowanie 
zielonej transformacji i dostępu do 
energii, transformacji cyfrowej, 
zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia, 
pokoju i dobrych rządów oraz 
wyważonego i kompleksowego podejścia 
do migracji i mobilności;

Or. en

Poprawka 81
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój 
Afryki;

5. wzywa do uaktualnienia 
wspólnego komunikatu Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004), tak aby 
uwzględnić w nim potrzeby zdrowotne i 
gospodarcze Afryki w celu stawienia czoła 
kryzysowi związanemu z COVID-19; 
apeluje o zdecydowane i stałe 
zaangażowanie UE w bezpieczeństwo, 
stabilność i rozwój Afryki;

Or. fr

Poprawka 82
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój Afryki;

5. odnotowuje wspólny komunikat 
Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa z 9 marca 2020 r. pt. „W 
kierunku kompleksowej strategii 
współpracy z Afryką” (JOIN(2020)0004); 
apeluje o zdecydowaną i stałą współpracę 
polityczną UE z krajami afrykańskimi w 
celu sprostania wspólnym wyzwaniom, 
takim jak zmiana klimatu, cele 
zrównoważonego rozwoju i 
wyeliminowanie dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 83
Vladimír Bilčík
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój 
Afryki;

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane, ambitne i stałe 
zaangażowanie UE w bezpieczeństwo, 
stabilność i rozwój Afryki;

Or. en

Poprawka 84
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
zdecydowane i stałe zaangażowanie UE w 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój 
Afryki;

5. z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
9 marca 2020 r. pt. „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką” (JOIN(2020)0004); apeluje o 
realistyczne zaangażowanie państw 
członkowskich UE w bezpieczeństwo, 
stabilność i rozwój Afryki;

Or. en

Poprawka 85
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że głównym celem nowej 
strategii dotyczącej Afryki musi być 
eliminacja ubóstwa i nierówności, a tym 
samym promowanie rozwoju społecznego; 
podkreśla, że stosunki z Afryką muszą 
bazować na wzajemnym rozwoju i 
równości obu partnerów; podkreśla, że 
aby umożliwić wzajemny rozwój i 
zatrudnienie zarówno w krajach 
afrykańskich, jak i w Unii Europejskiej, 
konieczne jest wprowadzenie nowego 
modelu współpracy wielostronnej, który 
odpowiadałby potrzebom obywateli i 
opierał się na realizacji Agendy 2030 oraz 
osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju 
jako ram przewodnich nowych 
stosunków; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wspierania 
udziału przedstawicieli Afryki na forach 
międzynarodowych na równych 
warunkach;

Or. en

Poprawka 86
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje pięć 
kluczowych obszarów przyszłej współpracy 
określonych we wspólnym komunikacie 
pt. „W kierunku kompleksowej strategii 
współpracy z Afryką” oraz szczególne 
ukierunkowanie na zieloną transformację 
i transformację cyfrową jako kluczowe 
obszary docelowe przyszłej współpracy; 
podkreśla, że model ekologicznego 
wzrostu gospodarczego ma potencjał 
tworzenia korzystnych cykli, pobudzając 
badania, innowacje, edukację, otoczenie 
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biznesowe i klimat inwestycyjny, co 
ostatecznie prowadzi do tworzenia 
większej liczby miejsc pracy i bardziej 
integracyjnego społeczeństwa przy 
jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu; wzywa UE do ścisłej współpracy 
z Afryką, aby zmaksymalizować wzajemne 
korzyści płynące z zielonej transformacji i 
zminimalizować zagrożenia dla 
środowiska, w pełni zgodnie z 
postanowieniami porozumienia 
paryskiego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie rzeczywistego 
włączania międzynarodowych i lokalnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji pozarządowych, zgromadzeń 
parlamentarnych, diaspory, związków 
zawodowych, organizacji młodzieżowych, 
sektora prywatnego i władz lokalnych w 
utrwalanie dialogu politycznego między 
UE a Afryką; wzywa UA i UE do 
zapewnienia społeczeństwu 
obywatelskiemu nieograniczonego 
dostępu do instytucji afrykańskich i 
europejskich oraz ich mechanizmów 
ochrony praw człowieka; podkreśla 
ponadto znaczenie stworzenia 
sprzyjających warunków dla 
społeczeństwa obywatelskiego i zajęcia się 
coraz częstszymi przypadkami 
prześladowania obrońców praw 
człowieka;
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Or. en

Poprawka 88
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla kluczową rolę 
odgrywaną przez społeczeństwo 
obywatelskie i obrońców praw człowieka 
w umacnianiu demokracji, pokoju, 
praworządności i ochrony praw człowieka 
na obu kontynentach; podkreśla 
konieczność zwiększenia udziału 
społeczeństwa obywatelskiego w 
partnerstwie Afryka–UE przez sprzyjanie 
budowaniu zdolności i wzmocnienie 
ochrony tego społeczeństwa; wzywa Unię 
Europejską do wspierania konkretnych 
inicjatyw na rzecz wzmocnienia 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i obrońców praw człowieka, a także 
wolności wypowiedzi i mediów w całej 
Afryce;

Or. en

Poprawka 89
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża ubolewanie, że w 
komunikacie brakuje jasnych propozycji 
dotyczących skoordynowanego podejścia 
UE i UA do wspólnych wyzwań, które 
mogłyby zostać podjęte wspólnymi siłami 
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w ramach systemów wielostronnych (np. 
ONZ); podkreśla, że zarówno Wysoki 
Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Wiceprzewodniczący Komisji, jak i misje 
UE w stolicach na całym kontynencie 
afrykańskim powinni wykazywać większą 
aktywność w przedstawianiu celów 
polityki UE; zachęca europejskie ośrodki 
analityczne i środowiska akademickie do 
bardziej aktywnej współpracy w tym 
zakresie z ich afrykańskimi 
odpowiednikami;

Or. en

Poprawka 90
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że silne partnerstwo 
potrzebuje nie tylko silnej UE, ale także 
silnej Unii Afrykańskiej, dlatego też 
podkreśla potrzebę dalszego wzmacniania 
procesu integracji na kontynencie 
afrykańskim, a także instytucjonalizacji 
Unii Afrykańskiej, w tym Parlamentu 
Panafrykańskiego, poprzez wymianę 
najlepszych praktyk oraz pomoc 
techniczną i finansową;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że przyszłość Afryki leży 
w rękach jej młodego pokolenia; wzywa 
UE do wspierania konkretnych inicjatyw 
na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży i 
kobiet w jej odnowionej strategii UE–
Afryka, aby zapewnić ich aktywny udział 
w procesach decyzyjnych w życiu 
obywatelskim i politycznym;

Or. en

Poprawka 92
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na znaczenie 
przyszłego szczytu Unia Europejska – 
Unia Afrykańska przewidzianego na 
październik 2020 r.; ma nadzieję, że na 
szczycie tym zostanie przyjęta nowa 
wspólna strategia korzystna dla obu stron, 
odzwierciedlająca ich interesy i 
wzmacniająca bliską więź łączącą obydwa 
kontynenty;

Or. es

Poprawka 93
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że Afryka i Europa mają 
wspólny interes i ponoszą wspólną 
odpowiedzialność w dziedzinie migracji i 
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mobilności, oraz podkreśla, że zarządzanie 
migracją wymaga globalnych rozwiązań 
opartych na solidarności, podziale 
odpowiedzialności i poszanowaniu praw 
człowieka i prawa międzynarodowego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina o wspólnym 
zobowiązaniu UA i UE do współpracy w 
dziedzinie globalnej agendy praw 
człowieka; wzywa instytucje UA i UE do 
nadania priorytetowego znaczenia 
współpracy na wielostronnych forach ds. 
praw człowieka oraz do zdecydowanego 
działania w obronie najważniejszych 
korzyści w wymiarze praw człowieka na 
szczeblu wielostronnym; w tym celu 
wzywa je do opracowania konkretnych 
strategii przeciwdziałania 
obserwowanemu niedawno wycofywaniu 
się na forach wielostronnych z 
istniejących norm dotyczących praw 
człowieka, w tym powszechności i 
niepodzielności praw człowieka; 
przypomina państwom członkowskim UE i 
Unii Afrykańskiej, że muszą one zapewnić 
pełne polityczne i finansowe wsparcie dla 
własnych mechanizmów praw człowieka i 
zagwarantować, by wraz z silnym i 
niezależnym społeczeństwem 
obywatelskim mogły one zapewnić 
realizację praw człowieka i dalsze postępy 
w tej dziedzinie dla wszystkich w Afryce i 
Europie;
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Or. en

Poprawka 95
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wyraża ubolewanie, że w 
komunikacie Komisji pominięto wymiar 
zagranicznej polityki kulturalnej i 
obiecujący potencjał w ramach 
pogłębionej europejsko-afrykańskiej 
współpracy kulturalnej; w związku z tym 
wzywa Komisję i ESDZ do nadania temu 
obszarowi priorytetowego znaczenia 
poprzez promowanie i finansowanie 
partnerstw między instytucjami i osobami 
fizycznymi z obu kontynentów; 
przypomina o ogromnej ilości 
wywiezionych przedmiotów materialnego 
dziedzictwa kulturowego Afryki 
Subsaharyjskiej; wzywa zatem Komisję do 
zaproponowania kompleksowej inicjatywy 
UE–Afryka stymulującej debatę nad 
zagmatwanymi dziejami kolonialnymi 
oraz badanie przypadków nielegalnego 
zawłaszczania i analizę środków 
umożliwiających repatriację i zwrot 
artefaktów kulturowych pochodzenia 
afrykańskiego;

Or. en

Poprawka 96
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla zasadniczą rolę 
transformacji cyfrowej i cyfryzacji dla 
zrównoważonego rozwoju i odporności 
społeczeństw, co jest szczególnie widoczne 
w obecnej sytuacji globalnego kryzysu 
związanego z COVID-19; wzywa do stałej, 
wzmocnionej, systematycznej i obopólnie 
korzystnej współpracy z państwami 
afrykańskimi w dziedzinie cyfryzacji, 
innowacyjnych technologii i rozwiązań na 
wszystkich poziomach społeczeństwa, w 
tym w zakresie e-rządzenia, handlu 
elektronicznego, umiejętności cyfrowych i 
cyberbezpieczeństwa, zgodnie z 
podejściem „cyfryzacja na rzecz rozwoju” 
(D4D);

Or. en

Poprawka 97
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że udział europejskiego, 
afrykańskiego i międzynarodowego 
społeczeństwa obywatelskiego jest 
nieodzownym środkiem zapewniającym 
siłę oddziaływania tej strategii i 
przynoszącym korzyści narodom obu 
kontynentów; wzywa Komisję i ESDZ do 
angażowania organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji 
pozarządowych, zwłaszcza lokalnych, w 
realizację tej strategii na wszystkich 
etapach projektów i programów 
(planowanie, wdrażanie, monitorowanie i 
ocena);

Or. en
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Poprawka 98
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wyraża ubolewanie z powodu 
ograniczonego charakteru procesu 
konsultacji i debaty publicznej w trakcie 
opracowywania strategii UE–Afryka; 
podkreśla znaczenie przyszłych stosunków 
z Afryką, które wymagają szerokiego 
zaangażowania społeczeństw 
obywatelskich na obu kontynentach; 
wzywa do większego zaangażowania na 
wszystkich szczeblach, w tym w biznesie, 
środowisku akademickim, ośrodkach 
analitycznych, instytucjach kulturalnych i 
religijnych oraz innych;

Or. en

Poprawka 99
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Komisję do uwzględnienia 
priorytetów krajów afrykańskich 
dotyczących migracji, a w szczególności 
ułatwienia legalnej migracji i mobilności, 
w celu stworzenia prawdziwego 
„partnerstwa opartego na równości stron” 
oraz ponownie podkreśla, że fundusze UE 
i polityka zewnętrzna nie powinny być 
warunkowane zamierzeniami polityki 
migracyjnej; zauważa, że kraje 
afrykańskie przyjmują dużą część łącznej 
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liczby uchodźców i osób wewnętrznie 
przesiedlonych na całym świecie, których 
niepewną sytuację jeszcze bardziej 
pogłębił kryzys związany z COVID-19; 
apeluje o równiejszy podział 
odpowiedzialności za uchodźców, zgodnie 
z postanowieniami Globalnego 
porozumienia w sprawie uchodźców, 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego i wskaźnika przesiedleń;

Or. en

Poprawka 100
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Komisję i ESDZ do 
podjęcia konkretnych działań w celu 
ochrony migrantów przed śmiercią, 
zaginięciem, rozdzielaniem rodzin i 
naruszaniem ich praw; apeluje do Komisji 
i ESDZ o ułatwianie i uruchamianie 
bezpiecznych i legalnych kanałów 
migracji, zwłaszcza z myślą o 
zatrudnieniu, ale nie tylko, dla osób 
uznanych za wysoko wykwalifikowane, w 
ramach partnerstwa na rzecz migracji i 
mobilności opartego na wspólnej 
odpowiedzialności i poszanowaniu praw 
człowieka oraz prawa międzynarodowego 
i prawa uchodźczego; wzywa Komisję i 
ESDZ do uwzględniania wszelkich 
negatywnych skutków ubocznych 
zewnętrznej polityki migracyjnej UE dla 
afrykańskiej migracji i mobilności 
kontynentalnej i regionalnej, a także do 
zapobiegania takim skutkom;

Or. en
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Poprawka 101
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zauważa, że potencjał Afryki budzi 
coraz większe zainteresowanie wielu 
graczy na scenie światowej, oraz wyraża 
zaniepokojenie, że w wielu dziedzinach 
Afryka stała się nową areną rywalizacji 
światowych potęg;

Or. en

Poprawka 102
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla znaczenie zmiany 
klimatu jako czynnika zwiększającego 
ryzyko konfliktów, suszy, głodu i migracji 
w Afryce i na świecie; podkreśla 
orzeczenie Komitetu Praw Człowieka 
ONZ z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie 
skargi złożonej przez osobę ubiegającą się 
o azyl ze względu na skutki zmiany 
klimatu, w którym stwierdzono, że 
państwa nie mogą deportować osób, jeśli 
wiąże się to z ich powrotem do 
wywołanych zmianą klimatu warunków 
bytowania, które naruszają prawo do 
życia; apeluje, aby w strategii UE–Afryka 
wyraźnie zajęto się migracją klimatyczną, 
i wzywa UE do zapewnienia dodatkowych 
rozwiązań dla osób dotkniętych zmianą 
klimatu, zwłaszcza w przypadku ucieczki 
przed powolnymi zmianami w środowisku, 
poprzez poprawę elastyczności legalnych 
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kanałów dla pracowników migrujących i 
ich rodzin, w tym programów przesiedleń i 
mobilności oraz preferencyjnego dostępu 
dla pracowników pochodzących z 
regionów dotkniętych skutkami zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 103
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla, że poszanowanie i pełna 
realizacja praw człowieka w odniesieniu 
do kobiet stanowią podstawę 
demokratycznego społeczeństwa; uważa 
zatem, że brak przemocy i nadużyć 
psychicznych, fizycznych i seksualnych, 
udział kobiet w życiu politycznym oraz ich 
uczestnictwo we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego, w tym w procesach 
decyzyjnych, wysiłkach na rzecz 
budowania i utrzymania pokoju, 
negocjacjach i przywództwie, edukacji, 
dostępie do rynku pracy i 
przedsiębiorczości, zapewnienie im praw 
gospodarczych i społecznych, autonomii, 
emancypacji, a także dostępu do zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz 
związanych z nim praw, będących 
prawami podstawowymi i celami, które 
należy osiągnąć w dążeniu do zbudowania 
prawdziwie demokratycznego 
społeczeństwa; wzywa ESDZ i Komisję do 
uwzględniania w każdej z prowadzonej 
przez nie w Afryce strategii politycznej 
podejścia uwzględniającego problematykę 
płci opartego na tych zasadach;

Or. en
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Poprawka 104
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. przypomina, że zmiana klimatu 
wywołuje tragiczne skutki w Unii 
Europejskiej i w krajach afrykańskich; 
wzywa Komisję i ESDZ, aby do strategii 
włączyły przeciwdziałanie zmianie 
klimatu, przejście na gospodarkę 
ekologiczną i cyfrową, a także Zielony 
Ład, przy jednoczesnym zapewnieniu, by 
takie przejście było sprawiedliwe i nie 
pozostawiało nikogo bez pomocy; wzywa 
UE do zdefiniowania i prawnego uznania 
statusu uchodźcy klimatycznego jako 
osoby wysiedlonej i zmuszonej do 
przemieszczenia się w następstwie 
bezpośrednich lub pośrednich zmian 
klimatu, takich jak susze, ekstremalne 
temperatury, zmiany w składzie wody, 
podnoszenie się poziomu mórz, 
pustynnienie i powodzie; jak stwierdziło 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2018 r. w 
Globalnym porozumieniu w sprawie 
uchodźców, klimat, degradacja 
środowiska i klęski żywiołowe coraz 
częściej stają się czynnikami 
decydującymi o przemieszczaniu się 
uchodźców, co wynika z utraty środków do 
życia i braku bezpieczeństwa 
żywnościowego;

Or. en

Poprawka 105
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5f. wzywa do restrukturyzacji 
wspólnej polityki rolnej UE poprzez 
zmniejszenie dotacji na rolnictwo, które 
szkodzą lokalnej produkcji zarówno w 
krajach afrykańskich, jak i w państwach 
członkowskich UE; podkreśla, że obecny 
model rolno-przemysłowy opiera się na 
dumpingu socjalnym i ekologicznym i ma 
na celu wyłącznie zaspokojenie interesów 
finansowych kosztem dochodów małych i 
średnich gospodarstw rolnych oraz 
potrzeb ludności; podkreśla po raz kolejny 
konieczność wyłączenia rolnictwa i 
żywności z logiki handlu i umów o 
wolnym handlu; popiera nowy światowy 
model rolnictwa i żywności, który 
odpowiada celom suwerenności 
żywnościowej narodów i państw 
(obejmującym prawo ludności wiejskiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem kobiet 
rolników, do produkowania żywności na 
potrzeby swoich mieszkańców i rodzin 
dzięki zaprzestaniu masowego wykupu i 
dzierżawy ziemi oraz zapewnieniu 
rolnikom dostępu do ziemi, nasion i 
wody), a także celom dotyczącym 
transformacji ekologicznej, tworzenia 
miejsc pracy i sprawiedliwego 
wynagrodzenia dla wszystkich osób 
trudniących się rolnictwem, zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet, oraz prawa do 
wysokiej jakości żywności dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 106
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5g. przypomina o zmianach w 
strukturach politycznych i gospodarczych 
społeczeństw afrykańskich 
spowodowanych interwencją europejską w 
dobie kolonializmu i transatlantyckim 
handlem niewolnikami, które nie tylko 
zahamowały rozwój kontynentu 
afrykańskiego, ale także cofnęły jego 
wcześniejsze osiągnięcia i uczyniły go 
całkowicie zależnym; wzywa państwa 
członkowskie ponoszące bezpośrednią lub 
pośrednią odpowiedzialność za ten stan 
rzeczy do wypłacenia reparacji tym 
państwom, których zasoby zostały 
splądrowane, a społeczeństwa 
zdziesiątkowane przez europejski 
kolonializm;

Or. en

Poprawka 107
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5h. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do wspierania na forum 
ONZ i innych forach międzynarodowych 
koncepcji wdrożenia wiążącego 
instrumentu mającego na celu rozliczanie 
prywatnych przedsiębiorstw z naruszeń 
praw człowieka na całym świecie, 
zważywszy na poważne konsekwencje w 
wielu obszarach, jakie ten brak 
rozliczalności ma dla mieszkańców 
Afryki; 

Or. en



AM\1206977PL.docx 65/136 PE653.741

PL

Poprawka 108
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5i. podkreśla, że masowy wykup i 
dzierżawa ziemi oraz zawłaszczanie 
zasobów naturalnych przez 
przedsiębiorstwa wielonarodowe są 
głównymi przeszkodami w rozwoju krajów 
afrykańskich; ponownie zauważa, że 
działania przedsiębiorstw europejskich 
prowadzących działalność w Afryce muszą 
być w pełni zgodne z międzynarodowymi 
standardami w dziedzinie praw człowieka i 
konwencjami MOP; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
przedsiębiorstwa podlegające ich prawu 
krajowemu w żadnym wypadku nie 
naruszały praw człowieka ani nałożonych 
na nie norm społecznych, sanitarnych i 
środowiskowych, jeżeli zakładają siedzibę 
lub prowadzą działalność w państwie 
trzecim; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do karania przedsiębiorstw 
europejskich i ich jednostek zależnych, 
które nie przestrzegają tych norm, oraz do 
zapewnienia ofiarom dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 109
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5j. podkreśla, że pomoc rozwojowa ma 
zasadnicze znaczenie dla dywersyfikacji 
gospodarek krajów afrykańskich oraz dla 
poradzenia sobie z obecnym kryzysem 
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gospodarczym i społecznym; wzywa UE i 
państwa członkowskie do zwiększenia 
wsparcia finansowego i pomocy 
humanitarnej w celu zaspokojenia pilnych 
potrzeb ludności; apeluje, by pomoc UE i 
państw członkowskich miała formę 
dotacji, a nie pożyczek, tak by nie 
zwiększać poziomu zadłużenia; ubolewa 
nad faktem, że wiele państw 
członkowskich UE nie osiągnęło celu 0,7 
% DNB, a niektóre wręcz zmniejszyły swój 
wkład w pomoc rozwojową; ubolewa nad 
faktem, że składki te są coraz częściej 
przeznaczane na wspieranie inwestycji 
sektora prywatnego (które mogłyby być 
lepiej wspierane przez inny rodzaj 
finansowania), a nie rozdzielane przez 
wyspecjalizowane agencje 
międzynarodowe i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego; wyraża 
ubolewanie z powodu spadku udziału 
państw członkowskich w programach 
pomocy żywnościowej; potępia 
warunkowość nałożoną na niektóre kraje 
w celu zapobiegania przepływom 
migracyjnym; nalega, by pomoc 
rozwojowa nie była w żadnym wypadku 
wykorzystywana do ograniczania lub 
kontrolowania granic ani do zapewniania 
readmisji migrantów, gdyż takie podejście 
podważa zasady skuteczności pomocy;

Or. en

Poprawka 110
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5k. uważa, że do zaspokojenia potrzeb 
ludności konieczne są ogromne inwestycje 
publiczne; podkreśla, że w celu 
sfinansowania nowego modelu stosunków 
konieczne jest włączenie dodatkowych 
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środków mających na celu zwiększenie i 
pobudzenie mobilizacji dochodów 
krajowych, takich jak: wypełnienie 
zobowiązań w zakresie oficjalnej pomocy 
rozwojowej, ułatwienie wysyłania 
przekazów pieniężnych, promowanie 
przejrzystości podatkowej, przyjęcie 
przepisów dotyczących obowiązkowej 
przejrzystości podatkowej dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych w UE 
oraz dokonanie przeglądu umów 
podatkowych z krajami afrykańskimi;

Or. en

Poprawka 111
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5l. podkreśla, że masowy odpływ 
kapitału z krajów afrykańskich, głównie 
do rajów podatkowych (ponad 50 mld 
rocznie w przypadku Afryki), stanowi 
przeszkodę dla rozwoju tych krajów; 
uważa w związku z tym, że zorganizowanie 
światowej konferencji podatkowej w celu 
opracowania wiążących mechanizmów 
jest konieczne dla zapewnienia 
sprawiedliwości podatkowej na szczeblu 
światowym;

Or. en

Poprawka 112
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 m (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5m. podkreśla, że żądanie umorzenia 
długu publicznego krajów afrykańskich 
nigdy nie było bardziej zasadne i 
konieczne w celu uwolnienia funduszy 
potrzebnych na inwestycje w 
infrastrukturę publiczną, w szczególności 
w infrastrukturę zdrowotną; wzywa w 
związku z tym instytucje międzynarodowe 
i kraje będące wierzycielami do usunięcia 
przeszkód utrudniających rozwój w 
krajach afrykańskich poprzez umorzenie 
długu i odsetek od długu, które kraje te 
nadal spłacają;

Or. en

Poprawka 113
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 5 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5n. przypomina, że celem sektora 
prywatnego jest, z definicji, osiągnięcie 
zysku; podkreśla, że poszukiwanie zysków 
korporacyjnych nie może kierować 
działaniami zewnętrznymi i 
humanitarnymi UE, które muszą opierać 
się na poszanowaniu praw człowieka, 
wzmacnianiu multilateralizmu i 
współpracy międzynarodowej, przy 
poszanowaniu zasad spójności polityki na 
rzecz rozwoju i Agendy 2030, wysiłków na 
rzecz budowania pokoju i rozbrojenia, 
walki z ubóstwem, nierównością i zmianą 
klimatu; podkreśla, że rola darczyńcy i 
partnera w dziedzinie rozwoju 
społecznego nie może być zlecana na 
zewnątrz ani prywatyzowana; ubolewa, że 
sektor prywatny nie musi spełniać tych 
samych warunków co organizacje 
pozarządowe, aby móc działać w danym 
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kraju; podkreśla konieczność ponoszenia 
przez sektor prywatny odpowiedzialności i 
wykazania, że wsparcie zapewniane przez 
gwarancję na działania zewnętrzne i 
Europejski Fundusz na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju dla inwestycji 
tych podmiotów jest wiążące dla 
osiągnięcia konkretnych wskaźników 
dotyczących celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 114
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 115
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 

skreśla się
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wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

Or. en

Poprawka 116
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

6. zauważa rosnące zainteresowanie 
strategiczne i obecność zagraniczną w 
Afryce państw Zatoki Perskiej, Turcji i 
Iranu, a także Chin, Rosji i Stanów 
Zjednoczonych, co prowadzi do fali 
inwestycji w porty, bazy i infrastrukturę 
oraz do zwiększenia bezpieczeństwa i 
konkurencji gospodarczej; obawia się, że 
działania tych państw bardzo często 
koncentrują się wyłącznie na własnych 
korzyściach kosztem suwerenności Afryki 
i bezpieczeństwa europejskiego; nalega, 
aby poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności stanowiło 
fundament zaangażowania UE w stosunki 
z jej partnerami; wzywa UE do 
wzmocnienia wsparcia dla demokracji, 
promowania praw człowieka, rządów 
prawa, wolności mediów oraz 
odpowiedzialnego, przejrzystego i 
elastycznego sprawowania władzy, które 
to elementy mają kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia stabilnego i sprzyjającego 
włączeniu środowiska politycznego, 
społecznego i gospodarczego w Afryce;

Or. en
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Poprawka 117
Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

6. przypomina, że to do 
Afrykańczyków należy prawo 
decydowania o ich współpracy 
międzynarodowej i o własnych 
priorytetach; wzywa UE do dążenia do 
koordynacji działań z każdym krajem 
rzeczywiście zainteresowanym dostatnim i 
pozytywnym długofalowym rozwojem 
kontynentu afrykańskiego w oparciu o 
pełne poszanowanie praw człowieka, 
dobre rządy, poszanowanie praw 
obywatelskich i praw człowieka oraz 
walkę z korupcją; wzywa UE do 
opracowania strategicznej i długofalowej 
odpowiedzi na chińską koncepcję „Jeden 
pas i jeden szlak”, której to odpowiedzi 
powinny przyświecać nasze wspólne 
wartości oraz priorytety i potrzeby 
wyrażane przez naszych afrykańskich 
sąsiadów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
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kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego; wzywa 
Komisję do uwzględnienia tego stanu 
rzeczy w swojej strategii UE–Afryka i do 
poruszenia tej kwestii podczas kolejnego 
szczytu UE–Chiny;

Or. en

Poprawka 119
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
pomocy rozwojowej dla Afryki, której 
długoterminowe efekty okazały się bardzo 
ograniczone lub nawet szkodliwe, podczas 
gdy inne podmioty, takie jak Chiny i 
Rosja, koncentrują się przede wszystkim na 
własnych interesach; wzywa Unię 
Europejską i jej państwa członkowskie do 
zmiany strategii i naśladowania 
wspomnianych państw;

Or. fr

Poprawka 120
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
strategii politycznych prowadzonych ze 
szkodą dla narodów afrykańskich, podczas 
gdy inne podmioty realizują swoje interesy 
geopolityczne często kosztem 
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wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

suwerenności Afryki;

Or. en

Poprawka 121
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Katalin Cseh, Javier Nart, Hilde 
Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

6. podkreśla, że UE powinna również 
skupić się na partnerstwie politycznym i 
normatywnym w zakresie wzmacniania 
systemu wielostronnego i opartego na 
zasadach ładu międzynarodowego 
wspólnie z państwami afrykańskimi, 
podczas gdy inne podmioty, zwłaszcza 
Chiny i Rosja, koncentrują się na coraz 
silniejszym podejściu jednostronnym;

Or. en

Poprawka 122
David Lega

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

6. podkreśla, że destrukcyjne 
strategie polityczne stosowane wobec 
narodów afrykańskich mają nieuchronnie 
negatywny wpływ również na UE, w 
szczególności na nasze bezpieczeństwo; 
podkreśla, że działania innych podmiotów, 
zwłaszcza Chin i Rosji, zagrażają 
suwerenności Afryki i bezpieczeństwu 
europejskiemu;
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Or. en

Poprawka 123
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Antonio López-Istúriz White

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny, Rosja i Turcja, 
koncentrują się wyłącznie na własnych 
korzyściach kosztem suwerenności Afryki 
i bezpieczeństwa europejskiego;

Or. en

Poprawka 124
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą 
konsekwencje wszystkich destrukcyjnych 
strategii politycznych stosowanych wobec 
narodów afrykańskich, podczas gdy inne 
podmioty, zwłaszcza Chiny i Rosja, 
koncentrują się wyłącznie na własnych 
korzyściach kosztem suwerenności Afryki 
i bezpieczeństwa europejskiego;

Or. it
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Poprawka 125
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi ponoszą koszty 
wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty, 
zwłaszcza Chiny i Rosja, koncentrują się 
wyłącznie na własnych korzyściach 
kosztem suwerenności Afryki i 
bezpieczeństwa europejskiego;

6. podkreśla, że UE należy do grona 
tych, którzy jako pierwsi pomagają 
kontynentowi afrykańskiemu ponosić 
koszty wszystkich destrukcyjnych strategii 
politycznych stosowanych wobec narodów 
afrykańskich, podczas gdy inne podmioty 
koncentrują się wyłącznie na własnych 
korzyściach kosztem suwerenności krajów 
afrykańskich i bezpieczeństwa 
europejskiego;

Or. fr

Poprawka 126
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ponawia swój apel do państw 
członkowskich UE i UA o konstruktywny 
udział w międzyrządowej grupie roboczej 
ONZ ds. korporacji międzynarodowych i 
innych przedsiębiorstw w odniesieniu do 
praw człowieka w celu prowadzenia prac 
nad ustanowieniem obowiązkowych i 
wykonalnych ram regulacyjnych, 
opartych na Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka; 
wzywa UE do przyjęcia wniosku 
ustawodawczego w sprawie przestrzegania 
przez przedsiębiorstwa praw człowieka i 
należytej staranności w celu zapobiegania 
nadużyciom w działalności 
przedsiębiorstw na całym świecie, w tym w 
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Afryce, oraz do zwiększenia dostępu do 
środków prawnych dla ofiar uchybień, 
których dopuściły się przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 127
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina o szkodliwych 
skutkach kryzysu związanego z COVID-
19, zarówno pod względem zdrowotnym, 
jak i gospodarczym, i w związku z tym 
ponawia swój apel o zapewnienie tym 
państwom afrykańskim, które zwrócą się z 
takim wnioskiem, większego wsparcia w 
sektorze zdrowia; zdecydowanie popiera 
niezachwianą odpowiedź UE na kryzys w 
wymiarze zewnętrznym poprzez podejście 
w duchu Drużyny Europy i postrzega ją 
jako prawdziwy znak globalnej 
solidarności i wartości europejskich, a 
także z dużym zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź grupy G20 dotyczącą 
zawieszenia wszystkich płatności z tytułu 
obsługi zadłużenia najbiedniejszych 
krajów świata do końca 2020 r.;

Or. en

Poprawka 128
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że sektor wydobywczy 
odgrywa ważną rolę w gospodarkach 
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wielu krajów afrykańskich i jest związany 
z nierówną współzależnością w zakresie 
zasobów z Europą, która to nierówność 
powinna zostać skorygowana poprzez 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
odpływu dochodów podatkowych i 
należności licencyjnych w sektorze 
wydobywczym za pośrednictwem unijnej 
dyrektywy w sprawie przejrzystości i 
dyrektywy o rachunkowości;

Or. en

Poprawka 129
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do zdecydowanego 
potępienia prowadzonych przez Turcję 
działań mających na celu konfrontację z 
jednostkami wojskowymi państw 
członkowskich w basenie Morza 
Śródziemnego lub ich zastraszanie, 
osłabienie wspólnych wysiłków na rzecz 
promowania pokoju i bezpieczeństwa w 
sąsiedztwie lub utrudnianie operacji 
IRINI w ramach WPBiO;

Or. it

Poprawka 130
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie muszą stać się źródłem 
stabilności i wiarygodności w regionie; 
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uważa, że Unia Europejska musi 
odgrywać większą rolę geopolityczną w 
Afryce i nawiązać stosunki, które będą 
służyć dobru wszystkich;

Or. en

Poprawka 131
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że nielegalne 
przepływy finansowe stanowią istotny 
problem dla krajów rozwijających się oraz 
że w Afryce nielegalne przepływy 
finansowe sięgają kwoty co najmniej 50 
mld USD, czyli dwukrotnie wyższej niż 
wynosi oficjalna pomoc rozwojowa; 
podkreśla, że w sprawozdaniu 
sporządzonym przez panel wysokiego 
szczebla ds. nielegalnych przepływów 
finansowych z Afryki oceniono, że 65 % 
nielegalnych przepływów finansowych 
stanowią transakcje handlowe; wzywa UE 
do przyjęcia rygorystycznych ram 
regulacyjnych dotyczących korupcji, 
obowiązkowej należytej staranności w 
zakresie praw człowieka i ochrony 
środowiska oraz odpowiedzialności 
przedsiębiorstw europejskich 
inwestujących i działających w Afryce;

Or. en

Poprawka 132
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. wyraża ubolewanie, że inne 
podmioty nie zawsze przyczyniają się do 
pokoju, stabilności i dobrobytu narodów 
afrykańskich, prowadząc politykę 
maksymalizacji wpływów i 
podporządkowania poprzez zwiększanie 
zadłużenia finansowego, stosowanie 
łapówek, nieprzejrzyste porozumienia, 
brak norm środowiskowych lub etycznych 
oraz kupczenie wsparciem politycznym i 
wojskowym w zamian za poparcie podczas 
głosowań na forach międzynarodowych, w 
tym na forum Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Światowej Organizacji 
Handlu, Światowej Organizacji Zdrowia, 
Interpolu, Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa, Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego lub 
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa 
Cywilnego;

Or. en

Poprawka 133
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. z niepokojem zauważa, że zasady 
UE dotyczące otwartych zamówień 
publicznych nie zawsze są 
odwzajemniane, co często zakłóca 
konkurencję ze szkodą dla przedsiębiorstw 
europejskich działających w Afryce; 
uważa, że procedurom przetargowym, w 
których jedynym kryterium jest cena, 
brakuje wystarczającej warunkowości w 
zakresie norm pracy i ochrony środowiska 
oraz faworyzują one podmioty wspierane 
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przez państwo;

Or. en

Poprawka 134
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wyraża ubolewanie, że Chiny i 
Rosja nadal zagrażają finansowej 
niezależności narodów afrykańskich, 
wspierają dyktatury wojskowe, grabią 
zasoby naturalne i podkopują krajowe 
rynki pracy, traktując to jako sposób na 
zwiększenie ich władzy kosztem 
suwerenności narodów afrykańskich; jest 
zdania, że Europa nie może ryzykować 
uwikłania się w dynamikę stosunków 
chińsko-afrykańskich ani w reagowanie 
na działania Rosji w państwach 
niestabilnych;

Or. en

Poprawka 135
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. ponownie podkreśla, że wspólne 
zaangażowanie na arenie 
międzynarodowej na rzecz wzmocnienia 
wielostronnego porządku opartego na 
zasadach wymaga wspólnych wartości 
oraz poszanowania prawa 
międzynarodowego i praw podstawowych;

Or. en
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Poprawka 136
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby doradzały i pomagały 
narodom afrykańskim w dzieleniu się 
najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami wynikającymi z 
integracji europejskiej w celu pogłębienia 
współpracy i pojednania, zwłaszcza w 
zakresie wdrażania Agendy 2063 Unii 
Afrykańskiej, Afrykańskiej 
Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu, 
afrykańskiej strefy bezwizowej, 
jednolitego afrykańskiego rynku 
cyfrowego, jednolitego afrykańskiego 
rynku transportu lotniczego oraz 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
ONZ;

Or. en

Poprawka 137
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. zauważa, że w szybko 
zmieniającym się świecie Afryka ma 
ogromny potencjał, który nie jest jeszcze w 
pełni wykorzystany; uważa, że to, czy 
kraje afrykańskie wykorzystają ten 
potencjał, zależy w dużej mierze od 
realizacji wyrażonych przez nie celów 
strategicznych i sposobu rozwoju 
stosunków z narodami, które mają 
podobne doświadczenia, w szczególności 
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tymi w Europie;

Or. en

Poprawka 138
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. wzywa do ściślejszej współpracy we 
wdrażaniu strategii UE–Afryka z ONZ, 
NATO, OBWE oraz kluczowymi 
sojusznikami, takimi jak Stany 
Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, 
Kanada i Australia;

Or. en

Poprawka 139
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
UE uważa pokój i bezpieczeństwo w 
Afryce za kluczowe warunki 
zrównoważonego rozwoju oraz że Unia 
zobowiązuje się do „znacznego 
zwiększenia wsparcia dla Afryki we 
współpracy ze społecznością 
międzynarodową”;

Or. en

Poprawka 140
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato



AM\1206977PL.docx 83/136 PE653.741

PL

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki jest bardzo istotna 
dla rozwoju tego kontynentu i że w 
pierwszej kolejności odpowiedzialność za 
nią ponoszą same kraje afrykańskie; 
uważa że UE powinna pomagać swoim 
afrykańskim partnerom w osiągnięciu 
pokoju i pokonaniu kryzysów i konfliktów 
na kontynencie przez zastosowanie 
zintegrowanego podejścia z 
wykorzystaniem wszystkich dostępnych 
narzędzi, łącznie ze wsparciem rozwoju 
afrykańskiego potencjału w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obronności; wzywa w 
związku z tym Radę do szybkiego 
zatwierdzenia Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Pokoju; podkreśla jednocześnie 
konieczność zwiększenia współpracy 
między oboma kontynentami w dziedzinie 
zdrowia publicznego i walki z 
pandemiami.

Or. es

Poprawka 141
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podziela opinię, że państwa 
afrykańskie i instytucje regionalne muszą 
odgrywać czołową rolę w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem Afryki oraz 
że UE powinna pomagać swoim 
afrykańskim partnerom w pomyślnej 
realizacji tego ostatecznego celu, w tym 
poprzez podejście oparte na zapobieganiu 
konfliktom, zasadzie „nie szkodzić” i 
spójności polityki we wszystkich aspektach 
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stosunków z Afryką; wzywa zatem do 
likwidacji baz wojskowych wszystkich 
państw członkowskich UE i zakończenia 
misji w dziedzinie WPBiO na kontynencie 
afrykańskim; wzywa UE do 
powstrzymania się od współpracy z 
rządami i siłami bezpieczeństwa, które w 
przeszłości nie zawsze przestrzegały praw 
człowieka, a także do przewidzenia sankcji 
wobec państw członkowskich UE, które 
łamią przepisy dotyczące sprzedaży broni;

Or. en

Poprawka 142
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki leży w rękach 
ludności afrykańskiej oraz że UE powinna 
pomagać swoim afrykańskim partnerom w 
pomyślnej realizacji tego ostatecznego 
celu; podkreśla w tym kontekście, że 
podejście ukierunkowane na 
bezpieczeństwo ludzkie jest podstawą 
zrównoważonego rozwoju na kontynencie 
afrykańskim i na całym świecie; podkreśla 
konieczność podejmowania spójnych 
działań strategicznych przez państwa 
członkowskie UE, które – pomimo 
wszystkich indywidualnych ambicji 
(geo)politycznych – nie powinny osłabiać 
wspólnych europejskich wysiłków; 
podkreśla – pomimo obecnych 
nacjonalistycznych tendencji 
regresywnych – znaczenie współpracy 
wielostronnej w ramach trójkąta UA–UE–
ONZ w dziedzinie bezpieczeństwa 
lokalnego, regionalnego i 
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międzynarodowego.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. przypomina, że walka z 
terroryzmem jest wspólnym priorytetem; 
wzywa UE do kontynuowania pomocy 
swoim afrykańskim partnerom podczas 
operacji wojskowych i misji cywilnych 
oraz do wspierania inicjatyw mających 
źródło w UA, organizacjach regionalnych, 
takich jak ECOWAS czy Grupa Pięciu na 
rzecz Sahelu; zachęca państwa 
członkowskie do udziału w unijnych 
misjach i operacjach oraz w wysiłkach 
dwustronnych; podkreśla znaczenie 
ustanowienia Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Pokoju w celu zapewnienia 
bardziej kompleksowej pomocy partnerom 
afrykańskim w regionach borykających 
się z terroryzmem;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 

7. podziela opinię, że państwa 
afrykańskie i instytucje regionalne muszą 
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przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

odgrywać czołową rolę w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem Afryki oraz 
że UE powinna wspierać swoich 
afrykańskich partnerów w pomyślnej 
realizacji tego ostatecznego celu, 
eliminując główne przyczyny braku 
bezpieczeństwa ludzkiego, a także 
wdrażając podejście oparte na 
zapobieganiu konfliktom, zasadzie „nie 
szkodzić” i spójności polityki we 
wszystkich aspektach stosunków z Afryką 
oraz wspierając rolę podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego w 
działaniach na rzecz utrzymania i 
budowania pokoju;

Or. en

Poprawka 145
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podziela opinię, że UE powinna 
przyjąć mniej paternalistyczne podejście w 
swoich stosunkach z Afryką i 
afrykańskimi przywódcami, zwłaszcza w 
dziedzinie bezpieczeństwa; kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków, a UE 
powinna pomagać swoim partnerom w 
pomyślnej realizacji tego ostatecznego celu 
w duchu współodpowiedzialności i 
poczucia obowiązku oraz z 
poszanowaniem niezależności i 
suwerenności krajów afrykańskich;

Or. en

Poprawka 146
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna 
ostatecznie zostać przekazana w ręce 
Afrykańczyków; zwraca uwagę, że 
osiągnięcie tego celu wiąże się z 
koniecznością przejścia przez fazę 
transformacji, która wymaga większego 
zaangażowania ze strony samych państw 
afrykańskich, a także większego wsparcia 
dla tych państw, które – jak na przykład 
Francja – w znaczący sposób przyczyniają 
się do zapewnienia bezpieczeństwa Afryki, 
a tym samym bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 147
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu dzięki projektom 
budowania pokoju i demilitaryzacji przy 
jednoczesnym zapewnieniu poszanowania 
międzynarodowych praw człowieka w 
każdych okolicznościach.

Or. en

Poprawka 148
Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podkreśla, że partnerstwo UE–UA 
może odnieść sukces tylko wtedy, gdy 
będzie prawdziwie partnerstwem opartym 
na równości stron, czyli partnerstwem 
bardziej zrównoważonym, sprawiedliwym 
i konstruktywnym, zbudowanym na 
własnej odpowiedzialności i solidarności 
oraz na wspólnej wizji naszej przyszłości; 
ponawia zatem swoje wezwanie do 
prawdziwego partnerstwa 
interkontynentalnego między Unią 
Europejską a Afryką;

Or. en

Poprawka 149
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podziela opinię, że państwa 
afrykańskie, wspierane przez organizacje 
regionalne i międzynarodowe, są 
głównymi gwarantami własnego 
bezpieczeństwa oraz że UE powinna 
pomagać swoim afrykańskim partnerom w 
dalszym rozwoju afrykańskiej struktury 
pokoju i bezpieczeństwa w celu 
osiągnięcia długotrwałego pokoju i 
stabilności.

Or. en

Poprawka 150
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Hilde Vautmans
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna wspierać swoich 
afrykańskich partnerów w pomyślnej 
realizacji tego ostatecznego celu ze 
szczególnym uwzględnieniem dialogu i 
rozwiązań służących budowaniu pokoju.

Or. en

Poprawka 151
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna ściśle wspierać i analizować 
te kwestie ze swoimi afrykańskimi 
partnerami dla pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

Or. en

Poprawka 152
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 

7. podziela opinię, że kwestia rozwoju 
i bezpieczeństwa Afryki stanowi 
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przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

odpowiedzialność Afrykańczyków oraz że 
państwa członkowskie UE powinny 
pomagać swoim afrykańskim partnerom w 
pomyślnej realizacji tego ostatecznego 
celu.

Or. en

Poprawka 153
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki powinna zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE powinna pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

7. podziela opinię, że kwestia 
bezpieczeństwa Afryki musi zostać 
przekazana w ręce Afrykańczyków oraz że 
UE musi pomagać swoim afrykańskim 
partnerom w pomyślnej realizacji tego 
ostatecznego celu.

Or. it

Poprawka 154
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla swoje przekonanie, że 
Afryka – kontynent bogaty w zasoby 
naturalne, o dynamicznych i 
rozwijających się gospodarkach 
charakteryzujących się wysokim 
wzrostem, rosnącą klasą średnią oraz 
młodą i kreatywną ludnością – jest 
kontynentem możliwości, który 
wielokrotnie udowodnił, że postęp 
gospodarczy i rozwój są możliwe; zwraca 
uwagę na przypadki m.in. Botswany, 
Etiopii, Rwandy i Tanzanii w tym 
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względzie; (wskazuje na innowacje 
technologiczne, które powstały w Afryce, 
takie jak system płatności mobilnych M-
Pesa, który jest obecnie wykorzystywany 
na całym świecie, podkreśla w tym 
kontekście pozytywny wpływ mediów 
społecznościowych na ruchy 
demokratyczne na kontynencie).

Or. en

Poprawka 155
Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla pilną potrzebę zajęcia 
się przez UE kwestią przybierającej na sile 
rebelii terrorystycznej w północnym 
Mozambiku, w wyniku której zginęło już 
ponad 1000 osób, a około 200 000 osób 
zostało zmuszonych do opuszczenia 
swoich domów, i która stwarza poważne 
ryzyko rozprzestrzenienia się na cały 
region Afryki Południowej; wzywa 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
do zaoferowania Mozambikowi i jego 
obywatelom unijnego wsparcia; 
podkreśla, że brak reakcji ze strony UE 
może doprowadzić do tego, że inni gracze 
na arenie międzynarodowej przejmą 
czołową rolę, którą na tym kontynencie 
chce pełnić Unia.

Or. en

Poprawka 156
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla brak postępu 
gospodarczego w regionie, słabe rządy, 
niestabilność, łamanie praw człowieka, 
korupcję, brak praworządności i 
bezkarność, nierówności, bezrobocie lub 
niepełne zatrudnienie, zmianę klimatu i 
niedobór wody; w połączeniu z 
konfliktami i rozprzestrzenianiem się 
radykalnego terroryzmu islamskiego i 
innych form brutalnych konfliktów tworzy 
to coraz bardziej podatny grunt dla 
niekontrolowanej masowej migracji, 
zarówno w obrębie kontynentu, jak i poza 
jego granice, głównie do Europy;

Or. en

Poprawka 157
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Katalin Cseh, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że społeczno-
gospodarcze konsekwencje COVID-19 
mogą mieć poważny wpływ na państwa 
afrykańskie; wzywa Radę, ESDZ i 
państwa członkowskie UE, by wspierały 
swoich wielostronnych partnerów w celu 
podjęcia szerszego zakresu działań na 
rzecz umorzenia długów krajów 
afrykańskich, a także by w kontekście 
COVID-19 poszukiwały realnych 
rozwiązań na rzecz humanitarnego 
umarzania sankcji gospodarczych w 
poszczególnych przypadkach.

Or. en
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Poprawka 158
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca państwa członkowskie i 
Unię do przyjęcia podejścia całościowego i 
podjęcia stałego konstruktywnego dialogu 
na wysokim szczeblu z państwami Grupy 
Pięciu na rzecz Sahelu, krajami Rogu 
Afryki i Unii Afrykańskiej w celu uznania 
strefy niestabilności ciągnącej się od 
Sahelu po Róg Afryki, w której należy 
działać wspólnie i solidarnie za 
pośrednictwem instrumentów, misji oraz 
operacji cywilnych i wojskowych;

Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla potrzebę pogłębienia 
współpracy w dziedzinie migracji opartej 
na poszanowaniu praw człowieka i prawa 
międzynarodowego; wzywa UE do 
ukierunkowania swojej polityki na 
zwalczanie głównych przyczyn nielegalnej 
migracji i przymusowych przesiedleń, 
zwiększenie odsetka powrotów oraz pomoc 
partnerom afrykańskim w walce z 
siatkami przemytniczymi i handlem 
ludźmi;

Or. en
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Poprawka 160
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina o znaczeniu roli 
Międzynarodowego Trybunału Karnego w 
zwalczaniu bezkarności oraz w obronie 
wartości takich jak pokój, bezpieczeństwo, 
równość, uczciwość, sprawiedliwość i 
rekompensata; apeluje do państw 
członkowskich UE i państw afrykańskich 
o dalsze popieranie statutu rzymskiego i 
Międzynarodowego Trybunału Karnego; 
apeluje do wszystkich sygnatariuszy 
statutu rzymskiego, aby ratyfikowały go 
jak najszybciej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa – w kontekście polityki 
antyterrorystycznej – do ustanowienia 
bardziej przejrzystych procesów 
decyzyjnych, zwiększenia ogólnej 
świadomości na temat podejścia opartego 
na prawach człowieka oraz większego 
zaangażowania w sprawy społeczności, 
których dotyczą te środki;

Or. en
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Poprawka 162
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla znaczenie wspólnych 
wysiłków UE i Afryki w zakresie 
promowania zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw z nim 
związanych, a także zapobiegania 
wszelkim formom przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, w tym przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć, oraz ich 
eliminowania;

Or. en

Poprawka 163
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby sojusz Afryka–Europa stał 
się głównym filarem stosunków 
gospodarczych między obydwoma 
kontynentami, oraz ponownie podkreśla, 
że zrównoważony i długofalowy rozwój 
gospodarczy oraz wynikające z niego 
tworzenie godnych i dobrze płatnych 
miejsc pracy, w szczególności dla 
młodzieży, jest warunkiem wstępnym 
rozwoju i rozkwitu afrykańskiej klasy 
średniej, a tym samym ostatecznego 
osiągnięcia stabilności politycznej, 
demokracji, a także wzmocnienia praw 
obywatelskich i praw człowieka; zwraca w 
tym kontekście uwagę na konieczność 
przeprowadzenia strukturalnych reform 
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gospodarczych oraz na znaczenie 
rozwijania produkcji krajowej i zdolności 
wytwórczych, co przyczyniłoby się do 
zmniejszenia zależności od importu z 
zagranicy; przypomina o konieczności 
zwiększenia przez UE wsparcia dla MŚP 
oraz zwraca uwagę na możliwości, jakie 
stwarza unijna Agencja Wykonawcza ds. 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(EASME) w wymiarze promowania 
współpracy między przedsiębiorstwami i 
zakładania spółek joint venture z 
przedsiębiorstwami afrykańskimi, co 
ponadto nie tylko zwiększyłoby 
widoczność możliwości biznesowych, lecz 
także sprzyjałoby bardzo potrzebnemu 
dostępowi do finansowania i do 
technologii dzięki transferowi wiedzy 
fachowej; podkreśla ponadto konieczność 
usprawnienia systemu ochrony inwestycji 
w celu ułatwienia dalszych inwestycji i 
zachęcania do nich;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. uznaje złożone wyzwania i szanse, 
jakie ruchy migracyjne stwarzają zarówno 
w Europie, jak i w Afryce dla dobrobytu i 
rozwoju obu kontynentów; wzywa UA, UE 
i ich państwa członkowskie do przyjęcia 
takiego podejścia do polityki migracyjnej, 
którego centralnym elementem będą 
prawa człowieka w odniesieniu do 
uchodźców i migrantów; wzywa je do 
zapewnienia, by w ramach współpracy 
UA–UE w zakresie migracji promowano 
prawa człowieka i przestrzeganie 
zobowiązań międzynarodowych, w tym 
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poprzez rozszerzanie i promowanie 
legalnych dróg migracyjnych do Europy i 
na kontynencie afrykańskim; wzywa je 
także do zabezpieczenia i promowania 
przestrzeni azylowej oraz opartej na 
prawach migracji w krajach UE i UA 
poprzez reformy legislacyjne i polityczne, 
w tym zapewnienie większej przejrzystości 
i rozliczalności w finansowaniu i 
programach związanych z migracją;

Or. en

Poprawka 165
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. jest zdania, że – jak stwierdzono w 
globalnej strategii UE – migracja stanowi 
priorytetowy temat w stosunkach 
zewnętrznych UE, w tym w jej stosunkach 
z Afryką, i że należy włożyć więcej 
wysiłków politycznych w walkę z handlem 
ludźmi i ich przemytem; wyraża jednak 
przekonanie, że obaj partnerzy powinni 
również w większym stopniu skupić się na 
głównych przyczynach migracji, jak 
również na skutecznym wykorzystaniu 
instrumentów współpracy na rzecz 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 166
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla znaczenie współpracy 
regionalnej, w tym mobilności osób, 
towarów i kapitału, dla położenia kresu i 
zapobiegania wzbogacaniu się 
(europejskich) przedsiębiorstw 
wielonarodowych kosztem zasobów 
afrykańskich oraz dla rozwoju 
niezależnych i samowystarczalnych 
regionów w krajach afrykańskich; wzywa 
Komisję do nadania priorytetowego 
znaczenia włączeniu promowania 
współpracy regionalnej do jej strategii 
UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 167
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. w związku z tym wzywa do 
opracowania strategii obejmującej 
wszystkie instrumenty polityki 
zagranicznej, aby stawić czoła licznym 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
związanym z brutalnym ekstremizmem 
oraz wyzwaniami w zakresie migracji, 
zmiany klimatu, skrajnego ubóstwa, 
nierówności, niesprawiedliwości lub 
inwestycji zagranicznych niezgodnych z 
międzynarodowymi normami i 
najlepszymi praktykami.

Or. it

Poprawka 168
Anna Fotyga
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Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. zauważa, że komunikat ma na celu 
intensyfikację wsparcia UE dla 
afrykańskich wysiłków na rzecz pokoju 
poprzez bardziej ustrukturyzowaną i 
strategiczną formę współpracy, 
koncentrującą się na tych regionach 
Afryki, w których napięcia są największe, 
oraz wzywa do uznania za priorytet 
konkretnych strategii w regionach 
objętych konfliktami; zachęca UE i jej 
państwa członkowskie do dalszego 
podziału obciążeń z organizacjami i 
partnerami międzynarodowymi, w tym ze 
sprzymierzeńcami i państwami 
afrykańskimi, które okazują się 
wiarygodnymi sojusznikami w walce z 
terroryzmem, takimi jak Kenia, Maroko, 
Nigeria, Ghana i Etiopia; wzywa do 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
decydującymi państwami; wzywa UE do 
dalszego wspierania partnerów 
afrykańskich w budowaniu zdolności ich 
sił i instytucji bezpieczeństwa do 
zapewniania swoim obywatelom 
skutecznych i trwałych służb 
bezpieczeństwa i organów ścigania, w tym 
za pośrednictwem Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju i jego misji 
w ramach WPBiO, oraz koncentruje się 
na zintegrowanym podejściu do 
konfliktów i kryzysów, działając na 
wszystkich etapach cyklu konfliktowego, 
począwszy od zapobiegania konfliktom, 
poprzez reagowanie, aż po zarządzanie i 
rozwiązywanie;

Or. en

Poprawka 169
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler
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Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. z dużym zadowoleniem przyjmuje 
wejście w życie Afrykańskiej 
Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu 
(AfCFTA) oraz podkreśla ogromny 
potencjał gospodarczy i polityczny, jaki 
ma ona dla przyszłości handlu 
afrykańskiego i światowego; wyraża w 
związku z tym zaniepokojenie 
opóźnieniem daty wejścia w życie AfCFTA 
z powodu kryzysu związanego z COVID-
19, pierwotnie przewidzianej na dzień 1 
lipca 2020 r.; zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do udzielenia możliwie 
największej pomocy poprzez wymianę 
najlepszych praktyk i doświadczeń 
zdobytych w UE, aby przyczynić się do 
pomyślnego wdrożenia AfCFTA, gdy tylko 
pozwoli na to sytuacja zdrowotna; zwraca 
również uwagę na konieczność 
poczynienia znacznych inwestycji w 
infrastrukturę transportową w celu 
ułatwienia handlu 
wewnątrzafrykańskiego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. odrzuca wszelkiego rodzaju 
warunkowość w odniesieniu do 
instrumentów finansowania zewnętrznego 
w powiązaniu z polityką migracyjną i 
graniczną UE; sprzeciwia się 
wykorzystywaniu instrumentów 
finansowania zewnętrznego do 
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kontrolowania przepływów migracyjnych 
w Afryce i zarządzania nimi oraz wzywa 
do wprowadzenia skutecznych 
mechanizmów umożliwiających 
gruntowną kontrolę ostatecznego 
przeznaczenia tych funduszy oraz ocenę 
projektów, które otrzymały finansowanie;

Or. en

Poprawka 171
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. podkreśla, że chociaż szereg 
krajów afrykańskich nadal boryka się z 
korupcją, brakiem dobrych rządów oraz 
swobód społecznych i politycznych, wiele z 
nich rozpoczęło proces transformacji ku 
reformom i demokracji; wyraża uznanie w 
tym względzie w szczególności dla 
mieszkańców Sudanu za ich odwagę i 
męstwo; przypomina, że kraje 
przechodzące transformację są 
szczególnie podatne na zagrożenia i 
powinny móc liczyć na UE, kiedy zwrócą 
się do niej o wsparcie; apeluje zatem o 
dobrze skoordynowane wsparcie i pomoc 
dla tych krajów, aby podtrzymywać i 
wspierać wyrażane przez ich narody 
aspiracje do osiągnięcia pozytywnej 
zmiany; sugeruje, by Wysoki 
Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Wiceprzewodniczący Komisji powołał 
specjalne grupy kontaktowe ad hoc w celu 
usprawnienia i ułatwienia udzielania 
różnych form unijnego wsparcia 
poszczególnym krajom przechodzącym 
transformację;

Or. en
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Poprawka 172
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. popiera coraz bardziej proaktywne 
podejście przyjęte przez współpracujące ze 
sobą regionalne organizacje 
bezpieczeństwa w odniesieniu do pełnej 
operacyjności afrykańskiej architektury 
pokoju i bezpieczeństwa (APSA); 
pochwala w szczególności takie inicjatywy 
jak Grupa Pięciu na rzecz Sahelu ze 
względu na jej coraz bardziej kluczową 
rolę w podejmowaniu zdecydowanych 
działań na rzecz zapewnienia pokoju i 
bezpieczeństwa przez narody afrykańskie 
w ich własnym sąsiedztwie oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia politycznego, 
finansowego, operacyjnego i 
logistycznego dla Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu;

Or. en

Poprawka 173
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
Botswana, Ghana, Uganda i Zimbabwe 
zostały wpisane na uaktualnioną unijną 
czarną listę państw, w których występują 
strategiczne braki w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu, oraz wzywa te 
państwa do natychmiastowego podjęcia 
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niezbędnych kroków służących 
przestrzeganiu i wdrożeniu wymaganych 
przepisów (akt delegowany C(2020) 
2801); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Etiopia i Tunezja, po przeprowadzeniu 
szeregu reform, zostały skreślone z 
czarnej listy;

Or. en

Poprawka 174
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. podkreśla rosnące znaczenie 
regionalnych podmiotów działających w 
dziedzinie bezpieczeństwa, takich jak 
Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki 
Zachodniej (ECOWAS), 
wschodnioafrykańskie siły reagowania 
(EASF) i afrykańskie siły reagowania, w 
udzielaniu pomocy krajom czyniącym 
starania o zapewnienie pokoju i dobrobytu 
swoim obywatelom; 

Or. en

Poprawka 175
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7f. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę dotyczącą porozumienia G20 
dla Afryki rozpoczętą w 2017 r. w celu 
promowania prywatnych inwestycji w 
Afryce, w tym w infrastrukturę, oraz 
postrzega tę inicjatywę jako dobrą 
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platformę do realizacji kompleksowych, 
skoordynowanych i uwzględniających 
specyfikę danego kraju programów 
reform; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
do inicjatywy tej przyłączyło się jak dotąd 
dwanaście krajów afrykańskich: Benin, 
Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, 
Egipt, Etiopia, Ghana, Gwinea, Maroko, 
Rwanda, Senegal, Togo i Tunezja;

Or. en

Poprawka 176
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7f. z zadowoleniem przyjmuje 
zdecydowany spadek aktywności piratów u 
wybrzeży zarówno Wschodniej, jak i 
Zachodniej Afryki w wyniku 
międzynarodowych wysiłków na rzecz 
bezpieczeństwa morskiego, które stanowią 
precedens w ramach europejskiej, 
afrykańskiej i transatlantyckiej 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 177
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7g. podkreśla, że w swoich stosunkach 
politycznych i gospodarczych z państwami 
trzecimi UE kieruje się przede wszystkim 
postępem w dziedzinie praw 
podstawowych oraz wsparciem dla 
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instytucji demokratycznych i 
demokratycznej rozliczalności, przy czym 
ma na uwadze, że podmioty trzecie, takie 
jak na przykład Chiny, realizują w naszej 
ocenie inne cele, które czasami budzą 
nasz niepokój; podkreśla, że naszym 
celem jest wzmocnienie odporności i 
niezależności naszych afrykańskich 
partnerów;

Or. en

Poprawka 178
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7g. uważa, że ważne jest, aby UE 
kontynuowała wysiłki na rzecz budowania 
bardziej odpornych państw i społeczeństw 
poprzez budowanie zdolności i 
reformowanie sektora bezpieczeństwa, w 
tym poprzez Europejski Instrument na 
rzecz Pokoju i jego misje w ramach 
WPBiO, oraz koncentrowała się na 
zintegrowanym podejściu do konfliktów i 
kryzysów, podejmując działania na 
wszystkich etapach cyklu konfliktu;

Or. en

Poprawka 179
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7h. podkreśla ważną rolę afrykańskiej 
architektury pokoju i bezpieczeństwa 
(APSA), która zapewnia Unii 
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Afrykańskiej i organizacjom szczebla 
regionalnego niezbędnych narzędzi do 
zapobiegania konfliktom, zarządzania 
nimi i ich rozwiązywania; z dużym 
zadowoleniem przyjmuje niedawne 
zobowiązanie UE do przekazania 40,5 mln 
EUR na wsparcie afrykańskiej 
architektury pokoju i bezpieczeństwa 
(APSA) w ciągu najbliższych czterech lat 
oraz uważa, że konieczne jest dalsze 
wzmacnianie zdolności i koordynacji 
komponentów APSA w celu dostosowania 
się do pojawiających się wyzwań w 
dziedzinie bezpieczeństwa w Afryce, przy 
jednoczesnym dążeniu do przejmowania 
przez UA większej odpowiedzialności za 
jej działania na rzecz pokoju i 
bezpieczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje prace Donalda 
Kaberuki, specjalnego wysłannika UA ds. 
Funduszu na rzecz Pokoju, oraz 
przypomina o gotowości UE do 
wspierania wysiłków UA w tej ważnej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawka 180
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7h. ubolewa, że na kontynencie 
afrykańskim nadal znajdują schronienie 
rozmaite aktywne organizacje 
terrorystyczne, które otwarcie i 
nieustannie zagrażają afrykańskim i 
europejskim obywatelom oraz interesom, 
w tym: ISIS, Al-Kaida, Al-Kaida 
Islamskiego Maghrebu, Asz-Szabab i 
Boko Haram; 

Or. en
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Poprawka 181
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7i. podkreśla fakt, że celem unijnego 
wsparcia w sektorze bezpieczeństwa jest 
zachęcanie Afryki do przejmowania 
odpowiedzialności za sprawy 
bezpieczeństwa i obrony, oraz uważa, że 
Unia Afrykańska i państwa afrykańskie są 
kluczowymi podmiotami, z którymi UE 
prowadzi konstruktywne działania w celu 
wspólnego osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju i bezpieczeństwa ludzi; z dużym 
zadowoleniem przyjmuje zatem plany Unii 
Afrykańskiej dotyczące wysłania 3000 
żołnierzy jako wsparcie dla Grupy Pięciu 
na rzecz Sahelu oraz postrzega to jako 
znak, że UA i UE rzeczywiście dążą do 
osiągnięcia podobnych celów w zakresie 
bezpieczeństwa, które są oparte na 
wspólnych celach i wspólnej 
odpowiedzialności; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz Wiceprzewodniczącego Komisji 
Josepa Borrella wygłoszone do Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w dniu 28 maja 
2020 r., kiedy mówił o „konieczności 
znalezienia afrykańskich rozwiązań dla 
afrykańskich problemów”;

Or. en

Poprawka 182
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 i (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7i. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
znaczny wzrost liczby ofiar w wyniku 
działalności terrorystycznej i rekrutacji 
dżihadystycznej sprawił, iż kontynent 
afrykański stał się w XXI w. głównym 
teatrem działań wojennych; jest głęboko 
zaniepokojony, że wszystkie główne 
radykalne islamskie grupy terrorystyczne 
działają i rekrutują członków na 
kontynencie afrykańskim, powodując 
nieopisane cierpienia niewinnych 
cywilów, uczestników misji pokojowych, 
sił partnerskich, ale także służąc jako 
podatny grunt dla tworzenia centrów 
kontroli i dowodzenia zaangażowanych w 
planowanie ataków na obywateli 
europejskich i różne cele w całej 
społeczności międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 183
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7j. zdecydowanie podkreśla ważną 
rolę funkcjonujących państwowych 
instytucji, organów i infrastruktury oraz 
uważa, że ich brak może stanowić istotną 
przeszkodę dla rozwoju, pokoju i postępu; 
podkreśla, że bezpieczeństwo, stabilność, a 
tym samym również dobrobyt i 
zrównoważony rozwój zostaną osiągnięte 
w przedmiotowych regionach, jeżeli 
prowadzona będzie kompleksowa 
strategia; przypomina w związku z tym, że 
reforma sektora bezpieczeństwa, reforma 
wymiaru sprawiedliwości, dobre rządy, 
demokratyczna rozliczalność i ochrona 
ludności cywilnej są warunkiem 
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wstępnym zdobycia zaufania społeczeństw 
do ich rządów i sił bezpieczeństwa; 
ponadto podkreśla więź cywilno-wojskową 
oraz potrzebę lepszego usprawnienia obu 
elementów misji WPBiO;

Or. en

Poprawka 184
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7j. wyraża ubolewanie, że w 
komunikacie walka z terroryzmem wydaje 
się niedostatecznie zaakcentowana w 
porównaniu z żądaniami Parlamentu 
Europejskiego, mimo iż UA i UE uznały 
ją za obszar priorytetowy; wzywa do 
kompleksowego zajęcia się tym poważnym 
zagrożeniem w strategii UE–Afryka.

Or. en

Poprawka 185
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7k. wskazuje na poważne negatywne 
długoterminowe skutki terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza 
w państwach niestabilnych i krajach 
przechodzących transformację ku 
demokracji; podkreśla w związku z tym 
swoje zaangażowanie na rzecz dalszej 
intensyfikacji wysiłków zmierzających do 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, w tym poprzez 
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zacieśnienie stosunków w dziedzinie 
bezpieczeństwa i stosunków politycznych z 
krajami afrykańskimi, na przykład 
poprzez zwiększoną wymianę personelu, 
np. w obszarze współpracy wywiadowczej 
oraz pomocy technicznej i wojskowej, 
m.in. dzięki Europejskiemu 
Instrumentowi na rzecz Pokoju (EPF), 
który ma zostać niebawem utworzony;

Or. en

Poprawka 186
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7k. nieprzerwanie wspiera budowanie 
zdolności regionalnych w wymiarze 
zwalczania terroryzmu, międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej, handlu 
ludźmi, nielegalnego wymuszania 
zasobów naturalnych, handlu dzikimi 
zwierzętami oraz grabieży dziedzictwa 
kulturowego, które często stanowią 
podstawowe źródło dochodów dla 
organizacji terrorystycznych i 
przestępczych w regionie;

Or. en

Poprawka 187
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7l. podkreśla ważną rolę odgrywaną 
przez Sahel z punktu widzenia 
strategicznego i bezpieczeństwa; w tym 
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kontekście z dużym zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie w 2014 r. Grupy 
Pięciu na rzecz Sahelu, jak również 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu, które zostały utworzone w 2017 r. 
w celu zwalczania zagrożeń dla 
bezpieczeństwa w regionie; ponownie 
podkreśla swoje poparcie dla Grupy 
Pięciu na rzecz Sahelu i jej połączonych 
sił oraz ponownie potwierdza swoją 
gotowość do udzielenia jej pomocy 
finansowej i wojskowej, m.in. w ramach 
mającego wkrótce powstać Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju;

Or. en

Poprawka 188
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7l. apeluje, by UE zajęła się 
nieustannymi i rosnącymi zagrożeniami 
dla ochrony i zachowania dziedzictwa 
kulturowego Afryki oraz by powstrzymała 
przemyt dóbr kultury, zwłaszcza w 
strefach konfliktów; zauważa, że 
pozbawianie społeczeństw ich dziedzictwa 
kulturowego i korzeni historycznych 
sprawia, że są one bardziej narażone na 
radykalizację i bardziej podatne na 
światowe ideologie dżihadu; wzywa UE do 
opracowania szerokiej strategii 
przeciwdziałania takim zagrożeniom;

Or. en

Poprawka 189
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler
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Projekt opinii
Ustęp 7 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7m. podkreśla fakt, że mandaty misji 
WPBiO są kompleksowe i mają na celu 
między innymi wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa, postępy w reformowaniu 
wymiaru sprawiedliwości, rozwój szkoleń 
wojskowych i policyjnych, a także 
wzmocnienie nadzoru; podkreśla pilną 
potrzebę poprawy polityki komunikacyjnej 
misji WPBiO, jak również całościowego 
planowania strategicznego UE w celu 
zwiększenia widoczności działań UE i ich 
celu, jakim jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i dobrobytu ludności 
afrykańskiej;

Or. en

Poprawka 190
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7m. podkreśla szczególną rolę 
podmiotów religijnych w Afryce, które 
regularnie odgrywają rolę mediatora w 
konfliktach i z którymi konieczny jest 
dialog i współpraca, zwłaszcza na 
obszarach objętych konfliktem, ponieważ 
dialog międzyreligijny może przyczynić się 
do pokoju i pojednania;

Or. en

Poprawka 191
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler
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Projekt opinii
Ustęp 7 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7n. przypomina o zagrożeniu, jakie 
międzynarodowa przestępczość 
zorganizowana, niepokoje społeczne i 
przemoc w rodzinie stanowią zwłaszcza 
dla państw niestabilnych i krajów 
pokonfliktowych, które walczą o 
zapewnienie swoim obywatelom 
niezbędnego bezpieczeństwa; podkreśla w 
tym kontekście znaczenie należycie 
wyszkolonych krajowych i regionalnych 
sił policyjnych, którym jednak często 
brakuje zarówno odpowiedniego 
wyszkolenia, jak i wyposażenia, a przede 
wszystkim nie zawsze cieszą się one dobrą 
opinią i zaufaniem miejscowej ludności; 
podkreśla zatem znaczenie wzmocnienia i 
tworzenia profesjonalnych struktur 
policyjnych oraz wzywa w związku z tym 
do zwiększenia wsparcia koncepcyjnego, 
logistycznego i administracyjnego, m.in. 
dla afrykańskiego mechanizmu 
współpracy policyjnej (AFRIPOL) w 
Algierze, który został uruchomiony w 
2014 r., oraz uważa, że współpraca w tej 
dziedzinie przyczyni się również do 
zwiększenia potencjału misji 
utrzymywania pokoju, a także do 
wzmocnienia policyjnego komponentu 
APSA;

Or. en

Poprawka 192
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7n. zauważa, że nasi globalni 
przeciwnicy wywierają coraz większy 
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wpływ na sferę informacyjną w Afryce; 
wzywa z związku z tym ESDZ i Komisję do 
aktywnego zajęcia się problemem braku 
obecności europejskiego głosu w 
społeczeństwach afrykańskich oraz do 
przeciwdziałania fałszywym narracjom i 
lepszego propagowania europejskiego 
podejścia i wartości demokratycznych 
wśród ludności Afryki, co wymaga lepszej 
komunikacji strategicznej 
skoncentrowanej na kluczowych 
regionach i krajach, poprzez ustanowienie 
specjalnej jednostki odpowiedzialnej za 
takie działania w ścisłej współpracy z 
delegaturami UE;

Or. en

Poprawka 193
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 o (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7o. podkreśla zagrożenia związane ze 
zjawiskiem rozprzestrzeniania nielegalnej 
broni strzeleckiej oraz przypomina, że 
broń ta, nierejestrowana i posiadana w 
przeważającej mierze nielegalnie, nie 
tylko zagraża bezpieczeństwu obywateli, 
ale również jest wykorzystywana przez 
niebezpieczne międzynarodowe siatki 
przestępcze zajmujące się różnymi 
formami nielegalnego handlu, w tym 
handlem bronią, ludźmi i narkotykami;

Or. en

Poprawka 194
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 o (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7o. podkreśla potrzebę lepszego 
wyeksponowania działań prowadzonych w 
ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej (ISWMR) oraz zapewnienia 
ich koordynacji;

Or. en

Poprawka 195
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 p (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7p. wzywa do kontynuowania 
corocznych wspólnych posiedzeń 
konsultacyjnych Komitetu Politycznego i 
Bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz 
Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii 
Afrykańskiej w celu rozszerzenia zakresu 
współpracy o wspólne wizyty w terenie, 
wspólne sesje, opracowywanie wspólnych 
ustaleń i analiz dotyczących sytuacji 
kryzysowych, a także badanie możliwości 
wspólnego wczesnego działania jako 
najlepszego sposobu ustanowienia 
rzeczywistego partnerstwa strategicznego;

Or. en

Poprawka 196
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 p (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7p. przypomina, że Afryka jest 
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kontynentem przyjmującym największą 
liczbę operacji wspierania pokoju na 
świecie i zapewniającym największą liczbę 
oddziałów wojska i policji; wskazuje na 
potrzebę dostosowania operacji 
wspierania pokoju w całej Afryce do 
nowej rzeczywistości w dobie kryzysu 
związanego z COVID-19 w celu 
odpowiedniej ochrony zarówno obywateli, 
jak i personelu tych operacji; zwraca 
uwagę na konieczność zapewnienia 
odpowiedniego finansowania misji ze 
względu na obawę przed zbliżającym się 
kryzysem gospodarczym i ograniczeniem 
dostępnych środków finansowych;

Or. en

Poprawka 197
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 q (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7q. przypomina o ważnej roli, jaką 
Unia Afrykańska i państwa afrykańskie 
odgrywają w organizacjach 
wielostronnych, takich jak przede 
wszystkim Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, w której państwa 
afrykańskie stanowią 28 % członków, oraz 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
dalszego pogłębiania naszych stosunków 
politycznych w celu zreformowania 
wielostronnych organów decyzyjnych, tak 
aby stały się one bardziej sprawiedliwe i 
reprezentatywne, co ma kluczowe 
znaczenie dla znalezienia rozwiązań dla 
naszych wspólnych wyzwań o charakterze 
globalnym;

Or. en
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Poprawka 198
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 q (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7q. wzywa do zapewnienia, by misje w 
ramach WPBiO były planowane w sposób 
zapewniający skuteczność, rozliczalność i 
odporność z uwzględnieniem efektywnych 
operacji i silniejszych mandatów 
powiązanych z konstruktywną wolą 
polityczną mającą na celu rozwiązywanie 
konfliktów, a nie ich zamrażanie;

Or. en

Poprawka 199
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 r (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7r. potwierdza swoje poparcie dla 
realizowanych pod auspicjami ONZ misji 
utrzymywania pokoju na kontynencie 
afrykańskim oraz wzywa kluczowe 
podmioty, w szczególności Stany 
Zjednoczone Ameryki, Rosję, Chiny, a 
także Zjednoczone Królestwo, do 
przyłączenia się do wysiłków UE na rzecz 
mediacji i zacieśniania współpracy oraz 
trwałego pokoju na całym kontynencie 
afrykańskim; ponownie wyraża w związku 
z tym gotowość UE do zwiększenia 
wsparcia dla misji ONZ oraz do 
usprawnienia koordynacji między różnymi 
misjami ONZ i UE;

Or. en
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Poprawka 200
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 r (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7r. wzywa do ścisłej współpracy z 
partnerami afrykańskimi w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa, odporności i 
odstraszania w odniesieniu do 
cyberprzestępczości oraz do zapobiegania 
wykorzystywaniu internetu do celów 
terrorystycznych i brutalnego 
ekstremizmu.

Or. en

Poprawka 201
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 s (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7s. zwraca uwagę na znaczenie 
dyplomacji parlamentarnej oraz 
przypomina w tym kontekście o licznych 
spotkaniach i misjach parlamentarnych, 
które PE prowadził, zwłaszcza o 
regularnych wspólnych posiedzeniach 
Parlamentu Europejskiego i Parlamentu 
Panafrykańskiego; wzywa w związku z 
tym do wzmocnienia wymiaru 
parlamentarnego w stosunkach UE–UA 
oraz apeluje o coroczne wizyty głównych 
komisji PE w celu organizowania 
regularnych spotkań i wymiany poglądów 
z ich afrykańskimi odpowiednikami;

Or. en
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Poprawka 202
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 s (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7s. wzywa do zapewnienia, by pomoc 
UE nie przedłużała konfliktów ani nie 
ułatwiała agresywnych zachowań reżimów 
autokratycznych, ponieważ stanowi to 
źródło wielu problemów społeczno-
gospodarczych i konfliktów politycznych 
w Afryce; podkreśla, że dążenie do 
realizacji wspólnych interesów i 
współpracy musi być spójne z prawem 
międzynarodowym, podstawowymi 
wartościami UE oraz celami wspierania 
demokracji, dobrych rządów i praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 203
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 t (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7t. docenia wysiłki na rzecz 
wzmocnienia wypracowanych w Afryce 
mechanizmów i przepisów dotyczących 
ochrony praw człowieka, takich jak 
Afrykańska karta praw człowieka i ludów 
i protokoły do niej, Afrykańska karta na 
rzecz demokracji, wyborów i dobrych 
rządów, Afrykańska Komisja Praw 
Człowieka i Ludów oraz Afrykański 
Trybunał Praw Człowieka i Ludów; nadal 
pomaga partnerom afrykańskim w 
dostosowywaniu ich własnych 
instrumentów i mechanizmów w zakresie 
praw człowieka do uznanych 
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międzynarodowo zasad, przepisów i norm;

Or. en

Poprawka 204
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 t (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7t. przypomina o ważnej pracy 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(MTK) na rzecz walki z bezkarnością za 
ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości 
i zbrodnie wojenne oraz wzywa w związku 
z tym wszystkie państwa afrykańskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do 
podpisania i ratyfikowania statutu 
rzymskiego;

Or. en

Poprawka 205
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 u (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7u. uważa, że większy udział kobiet w 
polityce zapewni platformę służącą 
wspieraniu strategii politycznych 
mających wzmocnić pozycję grup 
zmarginalizowanych w ulepszaniu w 
takich kwestiach jak dostęp dziewcząt do 
edukacji, położenie kresu okaleczaniu 
żeńskich narządów płciowych i wczesnym 
małżeństwom, zwalczanie wyzwań 
związanych z bezpieczeństwem młodych 
dziewcząt oraz zachęcanie kobiet do 
przedsiębiorczości; odnotowuje, że 
obecność liczniejszej reprezentacji kobiet 
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w niektórych krajach afrykańskich jest 
powszechnie postrzegana jako bardzo 
pozytywny krok naprzód; zauważa jednak, 
że kobiety są nadal słabo reprezentowane 
w wielu innych krajach na kontynencie 
afrykańskim.

Or. en

Poprawka 206
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 u (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7u. przypomina o znaczeniu 
koordynowania naszej polityki dotyczącej 
Afryki z innymi krajami o podobnych 
poglądach, takimi jak Stany Zjednoczone 
Ameryki, Kanada, Zjednoczone Królestwo 
i Japonia;

Or. en

Poprawka 207
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 v (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7v. podkreśla, że współpraca między 
UE a Afryką musi zawierać w sobie 
odpowiedni element uwzględniający 
społeczeństwo obywatelskie i dlatego nie 
może być podejściem odgórnym; wzywa w 
tym względzie do zwiększenia wysiłków na 
rzecz rozwoju stosunków międzyludzkich, 
zwłaszcza wśród młodzieży, zwraca uwagę 
w tym kontekście na pozytywne znaczące 
długoterminowe skutki programu 
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Erasmus+;

Or. en

Poprawka 208
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 v (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7v. wzywa UE do bardziej aktywnego 
angażowania się wraz z Afryką we 
wspieranie wolności wypowiedzi, 
pluralizmu mediów i bezpieczeństwa 
dziennikarzy;

Or. en

Poprawka 209
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 w (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7w. podkreśla ważną rolę wolnego i 
prężnego sektora mediów i prasy oraz 
przypomina, że ma on kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia dobrze poinformowanej 
opinii publicznej, która może określić 
własne priorytety, a ponadto zwiększa 
odporność na fałszywe informacje; 
zachęca do dalszego podejmowania przez 
Afrykę wysiłków w dziedzinie wolności 
mediów i wsparcia dla dziennikarzy oraz 
podkreśla ważną rolę wolnej prasy w 
walce z korupcją oraz w nadzorowaniu i 
rozliczaniu władz publicznych;

Or. en
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Poprawka 210
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 w (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7w. uważa, że wyzwania związane z 
kryzysem uchodźczym wywarły znaczący 
wpływ i spowodowały ogromne napięcia w 
krajach zarówno Afryki, jak i UE 
podkreśla, że UE musi odważnie walczyć z 
handlem ludźmi i reprezentować 
zrównoważone podejście do 
rozwiązywania kryzysów uchodźczych;

Or. en

Poprawka 211
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 x (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7x. zachęca ESDZ do zwiększenia 
swojej obecności w delegaturach na całym 
kontynencie, w szczególności w 
kluczowych państwach członkowskich 
UA, w celu dalszego rozwoju naszych 
stosunków dwustronnych i regionalnych 
oraz zapewnienia odpowiedniego dialogu 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami; podkreśla, że takie ścisłe więzi 
stanowią podstawę do zapewnienia 
odpowiednich i należycie 
zorganizowanych partnerstw globalnych, 
a także reagowania w sposób dostosowany 
do konkretnych sytuacji; wzywa ESDZ do 
znaczącej poprawy jej strategii medialno-
komunikacyjnej w celu nie tylko 
zwiększenia świadomości na temat 
wysiłków UE w poszczególnych 
regionach, ale także zwiększenia 
świadomości i poparcia wśród obywateli 
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UE w odniesieniu do zintensyfikowanej 
współpracy UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 212
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 x (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7x. przypomina, że duża liczba 
młodych talentów w Afryce może w pełni 
rozwinąć swój potencjał tylko wtedy, gdy 
Afryka i jej partnerzy zainwestują w 
edukację i innowacje; podkreśla, że dobre 
rządzenie i pomyślny rozwój są 
niezbędnym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia tego celu oraz wzywa do 
powiązania pomocy rozwojowej ze 
środkami antykorupcyjnymi, standardami 
w szkolnictwie wyższym i wzmocnieniem 
pozycji kobiet;

Or. en

Poprawka 213
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 y (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7y. przypomina o znaczeniu roli 
Międzynarodowego Trybunału Karnego w 
staniu na straży wartości takich jak pokój, 
bezpieczeństwo, równość, uczciwość, 
sprawiedliwość i rekompensata; 
podkreśla, że MTK służy jako narzędzie 
walki z bezkarnością zbrodniarzy 
wojennych; apeluje do państw 
członkowskich UE i państw afrykańskich 
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o dalsze popieranie statutu rzymskiego i 
Międzynarodowego Trybunału Karnego;

Or. en

Poprawka 214
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 y (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7y. podkreśla kluczową rolę 
demokracji oraz rolę wolnych i uczciwych 
wyborów; w tym kontekście wskazuje na 
liczne misje obserwacji wyborów 
prowadzone przez UE, które cieszą się 
zdecydowanym poparciem Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 215
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 7 z (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7z. podkreśla kluczową rolę 
dyplomacji wodnej, zważywszy na fakt, że 
w wyniku zmiany klimatu woda może stać 
się coraz bardziej deficytowym zasobem; 
wzywa w tym kontekście Etiopię, Egipt i 
Sudan do wypracowania pokojowego i 
korzystnego dla wszystkich stron 
rozwiązania dotyczącego ukończenia 
Wielkiej Tamy Etiopskiego Odrodzenia; z 
zadowoleniem przyjmuje mediację Stanów 
Zjednoczonych i Banku Światowego w tej 
sprawie oraz wzywa UA i UE do dołożenia 
wszelkich starań, aby ułatwić znalezienie 
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konstruktywnego rozwiązania;

Or. en

Poprawka 216
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 7 z (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7z. zachęca UE, europejskie 
organizacje pozarządowe, partie 
polityczne i społeczeństwa obywatelskie do 
ścisłej współpracy z ich afrykańskimi 
odpowiednikami, w tym z urzędnikami 
publicznymi, w celu nawiązania 
merytorycznego dialogu politycznego 
poprzez opracowywanie strategii 
politycznych dotyczących poszczególnych 
kwestii, promowania zdecydowanych 
praktyk w zakresie demokratycznego 
sprawowania rządów, zwiększania 
reprezentacji i włączania 
zmarginalizowanych społeczności oraz 
promowania konstruktywnego udziału 
społeczeństwa obywatelskiego i obywateli 
w życiu publicznym na wszystkich 
szczeblach.

Or. en

Poprawka 217
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

jest zdania, że należy dołożyć większych 
starań, aby promować wielopartyjne 
systemy polityczne i demokratyczne rządy 
w Afryce, zwłaszcza w państwach 
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niestabilnych, poprzez ułatwianie pracy 
grup roboczych złożonych z obywateli i 
przedstawicieli strony rządowej, 
wykorzystywanie platform 
technologicznych do gromadzenia wkładu 
obywateli w kwestie polityczne oraz 
promowanie najlepszych praktyk poprzez 
partnerski dialog w celu zwiększania 
stopnia rozliczalności rządu i jego 
zdolności reagowania.

Or. en

Poprawka 218
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

przypomina, że zmiana klimatu jest realna 
i zachodzi szybciej niż myśleliśmy, a jej 
niszczące skutki dla kontynentu 
afrykańskiego prowadzą do bardziej 
dotkliwych okresów suszy i zwiększonego 
niedoboru wody; podkreśla potrzebę 
skuteczniejszej dyplomacji klimatycznej w 
celu promowania powiązań między 
krajową, zagraniczną i międzynarodową 
polityką klimatyczną;

Or. en

Poprawka 219
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

zachęca do wzmożenia wysiłków na rzecz 
przezwyciężenia paradoksu polegającego 
na tym, że Afryka, mimo iż jest bogata w 
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zrównoważone źródła energii, nadal w 
dużej mierze opiera się na tradycyjnych 
źródłach energii, które przyczyniają się do 
zmiany klimatu, a ponadto nie sprzyjają 
włączeniu społecznemu, ponieważ duża 
część afrykańskich gospodarstw 
domowych nadal cierpi z powodu ubóstwa 
energetycznego; zachęca zatem kraje 
afrykańskie do uwolnienia ogromnego 
potencjału własnych sektorów 
energetycznych w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz wzywa 
inwestorów z sektora prywatnego do 
angażowania się w innowacyjne projekty; 
przypomina, że propagowanie 
równouprawnienia płci jest jednym z 
najskuteczniejszych sposobów pobudzania 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, ograniczania ubóstwa i 
wspierania pokoju; zachęca do dalszego 
wspierania wzmacniania pozycji 
ekonomicznej kobiet w Afryce poprzez 
edukację, transfer umiejętności, dostęp do 
finansowania i zakładania przedsiębiorstw 
oraz dostęp do ziemi;

Or. en

Poprawka 220
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wspiera w dalszym ciągu wzmocnienie 
procesu wyborczego, zarówno poprzez 
poprawę zdolności Unii Afrykańskiej 
(UA) do prowadzenia długoterminowej 
obserwacji wyborów zgodnie ze 
standardami międzynarodowymi, jak i 
poprzez dwustronną współpracę z 
poszczególnymi krajami i ich 
społeczeństwami obywatelskimi w celu 
zapewnienia w Afryce pluralistycznych, 
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przejrzystych i wiarygodnych wyborów.

Or. en

Poprawka 221
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że stosunki UE–Afryka 
powinny przejść od relacji 
ukierunkowanych na rozwój do takich, 
które mają na celu uczynienie z narodów 
afrykańskich równorzędnych partnerów i 
będą charakteryzować się ambitną 
wymianą handlową mającą na celu 
podniesienie standardów afrykańskich, a 
UE powinna jednocześnie wspierać 
narody afrykańskie w dążeniu do 
samodzielności; uważa, że zacieśnienie 
więzi gospodarczych z Afryką ma 
zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia 
gospodarczej niezależności państw 
afrykańskich;

Or. en

Poprawka 222
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że 
prawa osób LGBTIQ w Afryce w 
ogromnej mierze nie są objęte ochroną na 
całym kontynencie; wyraża uznanie dla 
Republiki Południowej Afryki za jej 
postępowe ustawodawstwo krajowe;



PE653.741 130/136 AM\1206977PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 223
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

przypomina, że wbrew powszechnemu 
przekonaniu migracja 
wewnątrzregionalna na kontynencie 
afrykańskim nadal przewyższa migrację 
pozaregionalną; zwraca uwagę na fakt, że 
choć możliwości ekonomiczne i szanse na 
zatrudnienie są główną siłą napędową 
migracji wewnątrzafrykańskiej, migracja 
ta wynika również z zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, konfliktów regionalnych i 
zmian w środowisku naturalnym; zachęca 
do dalszej współpracy z Międzynarodową 
Organizacją ds. Migracji i innymi 
agencjami ONZ w celu zapewnienia 
dodatkowego wsparcia uchodźcom i 
osobom wewnętrznie przesiedlonym, tak 
jak robimy to w innych częściach świata,

Or. en

Poprawka 224
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że gospodarka cyfrowa w 
Afryce nie tylko stwarza możliwości w 
zakresie zwiększenia liczby miejsc pracy i 
dostarcza dane umożliwiające uzyskanie 
użytecznych informacji, ale zapewnia 
także podstawę do uznania praw 
człowieka, przyspieszenia dostępu do 
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podstawowych usług wysokiej jakości, 
poprawy przejrzystości i rozliczalności 
rządów oraz wzmocnienia demokracji;

Or. en

Poprawka 225
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

przypomina, że otwarte, integracyjne i 
rozliczalne rządy mają zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju, sprostania 
globalnym wyzwaniom i zmniejszenia 
ryzyka rozprzestrzeniania się 
niestabilności; podkreśla, że rozliczalne 
instytucje przyczyniają się do promowania 
bardziej sprawiedliwego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
który pomaga w zwalczaniu nielegalnych 
przepływów finansowych, poważnej 
przestępczości zorganizowanej i kultury 
bezkarności; podkreśla znaczenie 
zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego, zwłaszcza w małych 
gospodarstwach rolnych, przystosowania 
się do zmiany klimatu, tworzenia większej 
liczby lepszych miejsc pracy, zwłaszcza dla 
ludzi młodych, wzmocnienia pozycji kobiet 
i wspierania edukacji;

Or. en

Poprawka 226
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

jest zdania, że UE powinna wkładać 
więcej wysiłków na rzecz dobrych rządów 
poprzez wzmacnianie praworządności 
oraz reformowanie systemów sądownictwa 
i zarządzania finansami publicznymi;

Or. en

Poprawka 227
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla znaczenie zwiększenia 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
UE i jej państw członkowskich, ponieważ 
Afryka stała się rynkiem globalnej 
konkurencji, zarówno gospodarczej, jak i 
politycznej; jest zdania, że powiązania 
gospodarcze są najlepszym sposobem na 
wzmocnienie konstruktywnej współpracy 
politycznej i wspólnego podejścia do 
wspólnych wyzwań; nalega, aby UE 
opracowała konkurencyjne podejście do 
inwestycji i rozwoju projektów 
inteligentnych miast, przemysłu 
wydobywczego, łączności i budowy 
infrastruktury krajowej; podkreśla, że 
stosunki strategiczne – czy to w zakresie 
handlu, bezpieczeństwa, czy też kontaktów 
międzyludzkich – wymagają pewnego 
poziomu połączalności z portami, 
przystaniami lub lotniskami; wzywa do 
inwestowania w tę krytyczną 
infrastrukturę, która posłuży do 
stworzenia bardzo potrzebnych ścieżek 
ściślejszej współpracy w zakresie handlu, 
turystyki, kontaktów międzyludzkich, 
współpracy biznesowej i akademickiej 
oraz bezpieczeństwa, bez których nie 
można w pełni osiągnąć konstruktywnego 
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politycznego partnerstwa strategicznego; 
jest zdania, że inwestycje za 
pośrednictwem BIZ w infrastrukturę 
krytyczną muszą być realizowane przy 
udziale lokalnej siły roboczej, aby 
zapewnić odpowiedni transfer najlepszych 
praktyk i utrzymanie współpracy między 
społecznościami oraz wyraźne 
rozróżnienie wartości inwestycji 
europejskich od inwestycji chińskich lub 
rosyjskich.

Or. en

Poprawka 228
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

uważa, że sprawą najwyższej wagi jest 
dopilnowanie, by europejska pomoc 
finansowa była wykorzystywana w sposób 
wydajny, skuteczny i przejrzysty oraz by 
pomoc UE nie zasilała systemów 
nieefektywnych, nieudanych, 
nierozliczalnych, źle zarządzanych lub 
skorumpowanych.

Or. en

Poprawka 229
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla znaczenie Afrykańskiej 
Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu 
(AfCFTA) jako narzędzia 
umożliwiającego narodom afrykańskim 
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pełne wykorzystanie ich własnego 
potencjału, który zwiększyłby ich 
autonomię i odporność na naciski 
zewnętrzne; uznaje ambicje narodów 
afrykańskich w zakresie przezwyciężenia 
istniejących wyzwań związanych z 
AfCFTA oraz wzywa UE do podzielenia 
się swoimi doświadczeniami; jest zdania, 
że jednolity rynek i jednolity rynek 
cyfrowy stanowiłyby wartość dodaną netto 
zarówno w kategoriach gospodarczych, 
politycznych, jak i kulturowych; 

Or. en

Poprawka 230
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

przypomina, że bardziej całościowe i 
zintegrowane podejście do konkretnych 
problemów państw niestabilnych było 
również jednym z kluczowych postulatów 
Parlamentu Europejskiego zawartych w 
jego sprawozdaniu z 2017 r. pt. „Strategii 
UE–Afryka na rzecz pobudzenia 
rozwoju”;

Or. en

Poprawka 231
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

jest zdania, że strategia UE–Afryka 
powinna również uwzględniać pomoc 
krajom afrykańskim w przekształcaniu ich 



AM\1206977PL.docx 135/136 PE653.741

PL

bogactwa opartego na zasobach 
mineralnych w rzeczywisty rozwój oraz 
wzywa do przeglądu skuteczności 
istniejących środków, również w 
odniesieniu do budzącej wątpliwości 
eksploatacji tych zasobów przez Chiny i 
Rosję; wzywa Komisję i partnerów 
afrykańskich do sprawnego wdrożenia 
środków dotyczących rozporządzenia w 
sprawie minerałów z regionów 
ogarniętych konfliktami oraz do 
niezwłocznego opublikowania wykazu 
przedsiębiorstw spoza UE, które nie 
spełniają wymogów określonych w 
rozporządzeniu 2017/821; podkreśla 
mocne strony Europy – przejrzystość, 
wysoką jakość towarów i usług, 
demokratyczne rządy – i ufa, że te 
podstawowe wartości są na tyle 
atrakcyjne, aby stanowić przekonującą 
alternatywę dla modeli autorytarnych;

Or. en

Poprawka 232
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

zachęca przywódców afrykańskich do 
wybierania wysokiej jakości, 
przejrzystych, sprzyjających włączeniu 
społecznemu i zrównoważonych projektów 
inwestycji zagranicznych oraz wspiera 
dostęp do możliwości finansowania, które 
stanowią zdecydowaną alternatywę dla 
zewnętrznych inicjatyw pod 
kierownictwem państwa;

Or. en
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Poprawka 233
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

jest zaniepokojony powszechnym brakiem 
wyrobów medycznych w sektorze opieki 
zdrowotnej w Afryce, co zagraża zdrowiu 
pracowników służby zdrowia i pacjentów, 
zwłaszcza w przypadku pojawienia się 
ognisk chorób wirusowych; wzywa UE i 
jej państwa członkowskie, aby w miarę 
możliwości analizowały sposoby pomocy 
krajom afrykańskim w zakresie 
zaopatrzenia w środki medyczne;

Or. en

Poprawka 234
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp nienumerowany (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wzywa do zwiększenia wsparcia UE dla 
Afryki w dziedzinie redukcji długu i 
długookresowej zdolności do jego obsługi 
jako jednoznacznego wyrazu solidarności 
w związku z kryzysem związanym z 
COVID-19 oraz podkreśla konieczność 
wprowadzenia międzynarodowego 
prawodawstwa i utworzenia komisji ds. 
audytu zadłużenia, które zajmą się 
przypadkami haniebnego długu;

Or. en


