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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

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;

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

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;

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;

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;

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;

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.


