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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

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

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

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

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

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

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

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


