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WSKAZÓWKI

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

1. mając na uwadze, że gospodarki afrykańskie nadal w dużej mierze zależą od produktów 
i towarów opartych na zasobach naturalnych;

2. przypomina o istniejącej asymetrii w stosunkach handlowych i gospodarczych między 
UE a Afryką i z zadowoleniem przyjmuje pozytywną zmianę w kierunku partnerstwa na 
równych zasadach, opartego na wzajemności i obopólnych korzyściach oraz 
wykraczającego poza relację darczyńca-beneficjent, które pozwala obu stronom na 
realizację własnych interesów, ale także na określenie wspólnych obszarów współpracy;

3. podkreśla, że wolny, uczciwy i zrównoważony handel powinien ułatwiać 
zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu i rozwój, jak również 
powinien przyczyniać się do ograniczenia ubóstwa; podkreśla w tym względzie 
znaczenie nowej umowy o partnerstwie między UE a członkami Organizacji Państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku, konkluzji ze szczytu między Unią Afrykańską i UE oraz 
innowacyjnych inicjatyw, takich jak wielostronny dialog UE na rzecz zrównoważonej 
produkcji kakao i inicjatywa na rzecz zrównoważonego leśnictwa, które powinny 
opierać się na przejrzystym i wiarygodnym monitorowaniu i rozliczalności, a także na 
udziale społeczeństwa obywatelskiego zapewniającym podejście oddolne; wzywa UE 
do aktywnego wspierania polityki rozwoju przetwórstwa kakao na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym; 

4. podkreśla, że zapisana w art. 208 TFUE zasada spójności polityki na rzecz rozwoju 
musi pozostać zasadniczym elementem przyszłych stosunków handlowych między UE 
a Afryką i musi być wdrażana zgodnie z zobowiązaniem Unii do osiągnięcia celów 
ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju do roku 2030;

5. z zadowoleniem przyjmuje nową strategię handlową UE opublikowaną w lutym 2021 r., 
w której kładzie się szczególny nacisk na Afrykę i podkreśla potrzebę promowania 
większego zrównoważenia zgodnie z zobowiązaniem do pełnego wdrożenia zarówno 
celów zrównoważonego rozwoju, jak i wspólnej strategii UE dotyczącej pomocy na 
rzecz wymiany handlowej z 2017 r. w celu wsparcia lepszej integracji słabszych krajów 
rozwijających się z gospodarką światową;

6. przypomina, że pandemia COVID-19 unaoczniła wrażliwość światowego łańcucha 
dostaw, dając jednocześnie nowy impuls potrzebie budowania rynków regionalnych w 
Afryce, wspierania wewnątrzafrykańskiego handlu, inwestycji i łańcuchów wartości 
oraz zwiększenia autonomii gospodarczej tego kontynentu;

7. przypomina, że zresetowanie partnerstwa oznaczałoby, że Unia Afrykańska i UE 
mogłyby zacząć zajmować się trudnymi kwestiami, których nie udało się rozwiązać z 
powodu pandemii COVID, takimi jak sprawowanie rządów i przestrzeń społeczeństwa 
obywatelskiego;
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8. wzywa UE do aktywnego wspierania integracji i rozwoju gospodarki afrykańskiej oraz 
nowej Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA) wraz z 
towarzyszącym protokołem o swobodnym przepływie osób – ambitnej inicjatywy 
integracji gospodarczej, która stwarza olbrzymią szansę dla krajów afrykańskich na 
pogłębienie integracji gospodarczej, pobudzenie handlu wewnątrzafrykańskiego i 
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, zapewnienie trwałego rozwoju, 
ograniczenie ubóstwa, uregulowanie mobilności oraz poprawę poziomu życia przez 
wspieranie zrównoważonego wzrostu i godnych miejsc pracy; 

9. zauważa, że AfCFTA stanowi okazję do gruntownej transformacji perspektyw rozwoju 
kontynentu z korzyścią dla całego kontynentu, w tym dla najbardziej 
zmarginalizowanych grup ludności; 

10. podkreśla, że aby uniknąć pogłębiania nierówności, należy wziąć pod uwagę różnice 
pod względem rozwoju między krajami afrykańskimi; 

11. jest zdania, że wsparcie UE dla AfCFTA powinno koncentrować się na inwestycjach w 
budowanie zdolności i wsparciu technicznym, w tym z myślą o zapewnieniu ram 
regulacyjnych zapobiegających regresowi pod względem osiągnięć w zakresie norm 
społecznych i środowiskowych, a także na zapewnieniu udziału organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji reprezentujących kobiety, młodzież i 
mniejszości; 

12. podkreśla wyjątkową rolę UE w oferowaniu pomocy, biorąc pod uwagę jej własne 
doświadczenie jako zaawansowanego regionalnego bloku handlowego; 

13. uważa, że zwłaszcza obecnie, po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19, 
należy przyjąć na szczeblu globalnym, a szczególnie w odniesieniu do Afryki, nowe 
podejście do stosunków gospodarczych, komercyjnych i handlowych w oparciu o 
sprawiedliwy i etyczny handel oraz zasady solidarności i współpracy;

14. z zadowoleniem przyjmuje reformę ogólnego systemu preferencji taryfowych jako 
jeden z kluczowych instrumentów handlowych UE, wspomagający kraje rozwijające się 
w ich wysiłkach służących promowaniu zrównoważonego rozwoju, dywersyfikacji 
gospodarczej i procesu integracji regionalnej kontynentu afrykańskiego, ograniczeniu 
ubóstwa oraz zapewnieniu poszanowania praw człowieka; 

15. z zadowoleniem przyjmuje w szczególności cel, jakim jest ułatwienie dywersyfikacji 
eksportu, zwiększenie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, pobudzanie 
inwestycji i przyczynianie się do rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających 
się na kontynencie afrykańskim; 

16. podkreśla, że do projektów pomocy o charakterze technicznym i finansowym w ramach 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny 
wymiar Europy” należy włączyć warunkowość społeczną i środowiskową, 
umożliwiającą korzystanie z preferencji handlowych na warunkach preferencyjnych, 
zwłaszcza w przypadku szczególnych rozwiązań;

17. wzywa UE do zadbania o to, by europejska polityka handlowa wobec Afryki była w 
pełni zgodna z zasadą spójności polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz by nie 
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stała w sprzeczności z wysiłkami partnerów afrykańskich na rzecz utworzenia 
opłacalnych struktur gospodarczych, zwłaszcza w rolnictwie, które jest kluczowym 
sektorem dla tworzenia miejsc pracy, przeciwdziałania brakowi bezpieczeństwa 
żywnościowego i niedożywieniu;

18. podkreśla, że poprawa jakości handlu międzykontynentalnego będzie wymagała 
uregulowania kwestii mobilności i migracji na kontynencie afrykańskim; podkreśla, że 
choć polityka handlowa może w pewnych okolicznościach minimalizować przymusowe 
przesiedlenia poprzez tworzenie miejsc pracy, to ani polityka handlowa UE, ani jej 
pomoc rozwojowa nie powinny być wykorzystywane do zapewnienia współpracy 
państw trzecich w zakresie migracji, co mogłoby podważyć zasady i wartości UE oraz 
zniweczyć główny cel, jakim jest ograniczenie ubóstwa; przypomina w związku z tym, 
że problem przymusowych przesiedleń można rozwiązać jedynie poprzez stworzenie 
legalnych ścieżek, wzmocnienie ochrony międzynarodowej i zajęcie się szerzej 
rozumianymi kryzysami rozwojowymi, politycznymi, klimatycznymi i humanitarnymi, 
które prowadzą do przymusowych przesiedleń;

19. podkreśla, że umowy o partnerstwie gospodarczym muszą wspierać różne regionalne 
środowiska handlowe w Afryce, jak i dalszy rozwój AfCFTA, przyczyniać się do 
budowy odpornych i zrównoważonych regionalnych łańcuchów wartości oraz pobudzać 
i dywersyfikować handel wewnątrz Afryki; 

20. odnotowuje zawarcie przez UE wstępnych umów o partnerstwie gospodarczym z Ghaną 
i Wybrzeżem Kości Słoniowej, a także rozpoczęcie strategicznego dialogu z Kenią, 
którego celem jest wdrożenie przez obie strony elementów zawartej umowy o 
partnerstwie gospodarczym tam, gdzie całościowy proces utknął w martwym punkcie;

21. wzywa do wzmocnienia wykonalności rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju oraz do zapewnienia spójności z potrzebami i strategiami 
politycznymi w zakresie rozwoju oraz celami ONZ w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, które należy odpowiednio uwzględnić i wdrożyć w ramach obecnie 
negocjowanych i przyszłych umów o partnerstwie gospodarczym, uwzględniając w 
szczególności zmianę klimatu (i potrzebę wdrożenia środków na rzecz łagodzenia 
zmiany klimatu), pustynnienie/wylesianie, różnorodność biologiczną, program godnej 
pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz potrzebę zwalczania pracy 
przymusowej i pracy dzieci;

22. przypomina, że wdrażaniu rozdziałów dotyczących zrównoważoności musi równolegle 
towarzyszyć budowanie zdolności poprzez unijną pomoc rozwojową i inne inwestycje, 
aby pomóc krajom partnerskim w wypełnianiu ich zobowiązań1, oraz że podmioty 
społeczeństwa obywatelskiego powinny być w większym stopniu zaangażowane w 
monitorowanie2;

23. uważa, że umowy o partnerstwie gospodarczym powinny poprawić zdolność państw 
afrykańskich do lepszego wykorzystania możliwości handlowych w obszarach 

1 https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/can-rules-of-origin-in-sub-saharan-africa-be-harmonised-a-
political-economy-exploration/ 
2 https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/can-rules-of-origin-in-sub-saharan-africa-be-harmonised-a-
political-economy-exploration/ 

https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/can-rules-of-origin-in-sub-saharan-africa-be-harmonised-a-political-economy-exploration/
https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/can-rules-of-origin-in-sub-saharan-africa-be-harmonised-a-political-economy-exploration/
https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/can-rules-of-origin-in-sub-saharan-africa-be-harmonised-a-political-economy-exploration/
https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/can-rules-of-origin-in-sub-saharan-africa-be-harmonised-a-political-economy-exploration/
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bezpieczeństwa żywnościowego, opieki zdrowotnej i zmniejszenia ubóstwa;

24. podkreśla, że UE musi podjąć znaczące wysiłki na rzecz uproszczenia i harmonizacji 
reguł pochodzenia na szczeblu międzynarodowym oraz zapewnić wsparcie techniczne 
w celu zagwarantowania, że normy UE nie będą postrzegane jako pozataryfowe bariery 
handlowe; 

25. apeluje o wprowadzenie wiążących i możliwych do wyegzekwowania mechanizmów na 
potrzeby wdrażania kwestii praw człowieka, praw pracowniczych i norm 
środowiskowych w rozdziałach dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju 
wszystkich obecnie negocjowanych i przyszłych umów o partnerstwie gospodarczym; 
ponownie podkreśla potrzebę przeprowadzenia gruntownej analizy wpływu umów o 
partnerstwie gospodarczym i umów handlowych na kraje afrykańskie, rynki 
wewnątrzafrykańskie i gospodarki lokalne oraz potrzebę zapewnienia ich spójności z 
celami zrównoważonego rozwoju i art. 208 TFUE;

26. zauważa, że rozwój głębszych więzi gospodarczych i handlowych z Afryką wymaga 
dalszego rozwoju infrastruktury transportowej i cyfrowej z Afryką i w Afryce, co z 
kolei wymaga nowoczesnych, zrównoważonych inwestycji na dużą skalę, w 
szczególności z poszanowaniem norm społecznych i środowiskowych oraz 
porozumienia paryskiego, i co można osiągnąć jedynie poprzez wykorzystanie 
finansowania publicznego i prywatnego; podkreśla, że UE i przedsiębiorstwa 
europejskie powinny w pełni zaangażować się w rozwój takiej infrastruktury; 

27. w związku z tym z zadowoleniem odnosi się do nowo przyjętego wspólnego 
komunikatu dotyczącego strategii Global Gateway, przewidującego uruchomienie do 
300 mld EUR w latach 2021–2027, która to strategia – jeśli zostanie dobrze 
przygotowana – może pobudzić rozwój lokalny i regionalny oraz ułatwić handel 
międzykontynentalny; odnotowuje szczególną uwagę poświęconą Afryce w celu 
zlikwidowania luki w finansowaniu infrastruktury w krajach o niskich i średnich 
dochodach, która znacznie się powiększyła w czasie pandemii COVID-19, oraz pomoc 
w rozwoju ich infrastruktury klimatycznej, energetycznej, transportowej i cyfrowej, a 
także wzmocnienie ich systemów opieki zdrowotnej i edukacji; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że zrównoważony handel i rozwój znajdą się w centrum tej 
inicjatywy, między innymi poprzez skupienie się na unowocześnieniu infrastruktury 
granicznej i transportowej, ukierunkowanie na MŚP i zapewnienie im łatwego dostępu 
do inwestycji;

28. podkreśla, że długoterminowemu celowi, jakim jest rozwój przemysłowy, muszą 
odpowiednio towarzyszyć krótkoterminowe programy i inicjatywy, które zapewnią 
ciągłość i spójność z ramami regionalnymi i kontynentalnymi, zwłaszcza poprzez 
wykorzystanie istniejących inicjatyw, takich jak inicjatywa Unii Afrykańskiej na rzecz 
pobudzenia handlu wewnątrzafrykańskiego (BIAT); podkreśla w szczególności 
znaczenie ułatwiania inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę i otoczenie regulacyjne 
dla lokalnej produkcji leków i technologii medycznych, tak aby pomóc zintegrować 
obecne rozdrobnione rynki;

29. wskazuje, że program pomocy na rzecz wymiany handlowej powinien odgrywać rolę w 
mobilizowaniu środków w celu zaradzenia ograniczeniom związanym z handlem, w 
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finansowaniu potrzeb infrastrukturalnych i w pomaganiu w budowaniu zdolności 
krajów afrykańskich do ustanowienia odpowiednich struktur regulacyjnych;

30 podkreśla potrzebę stwarzania możliwości gospodarczych dla kobiet afrykańskich, 
zwłaszcza poprzez zapewnienie im umiejętności w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych i zachęcanie pracodawców do zatrudniania większej liczby kobiet; 
apeluje do Komisji, by wspierała Unię Afrykańską we wdrażaniu strategii na rzecz 
równości płci i wzmacniania pozycji kobiet oraz wdrożyła środki przyczyniające się do 
osiągania równości płci w swoich umowach handlowych z państwami afrykańskimi; 
podkreśla, że afrykańskie kobiety na obszarach wiejskich odgrywają zasadniczą rolę w 
gospodarkach rolnych i wiejskich w całej Afryce, przede wszystkim w odniesieniu do 
bezpieczeństwa żywnościowego; przypomina, że niemal połowę prac rolnych w Afryce 
wykonują kobiety, które są na ogół drobnymi producentkami lub zajmują się produkcją 
rolną na własne potrzeby i nie posiadają niezbędnego dostępu do informacji, kredytów, 
gruntów, zasobów i technologii; wzywa UE do wspierania krajów partnerskich w 
propagowaniu praw do ziemi przysługujących kobietom i dziewczętom; 

31. podkreśla, że zakłócenia spowodowane przez COVID-19, plagi szarańczy i 
pustynnienie pogorszyły i tak już trudną sytuację w zakresie bezpieczeństwa 
żywnościowego w Afryce i uwypukliły słabości światowego systemu żywnościowego, 
którym należy zaradzić poprzez ukierunkowane inwestycje w zrównoważony rozwój 
rolnictwa, nowoczesne sieci transportowe i odpowiednią infrastrukturę magazynową;

32. przypomina, jak ważne jest wspieranie drobnych producentów rolnych i pasterstwa oraz 
rozwój lokalnych produktów i rynków, by wzmocnić odporność i zwiększyć 
bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe, zrównoważone zarządzanie zasobami i 
ochronę różnorodności biologicznej; 

33. apeluje, by partnerstwo UE–Afryka skoncentrowało swoje wysiłki w dziedzinie 
rolnictwa przede wszystkim na ochronie prawa krajów afrykańskich do suwerenności 
żywnościowej oraz na zwiększaniu ich bezpieczeństwa żywnościowego, a także na 
zwiększaniu ich zdolności do zaspokajania potrzeb żywieniowych ludności;

34. wskazuje, że sektory rolny i spożywczy są bardzo ważne dla gospodarki i dla 
zapewniania godnego i trwałego zatrudnienia na obszarach wiejskich; 

35. podkreśla rolę wody jako kluczowego elementu odporności społeczno-gospodarczej, 
zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego; 

36. uważa, że rozwój zrównoważonego sektora rolnego i obszarów wiejskich powinien 
znajdować się w centrum stosunków UE–Afryka; podkreśla, że w większości 
przypadków chodzi o małe gospodarstwa i gospodarstwa rodzinne; 

37. zwraca uwagę, jak ważne jest promowanie i wzmacnianie środków i narzędzi, które 
umożliwiają podnoszenie jakości produktów oraz wspierają dywersyfikację produkcji, 
zrównoważoną modernizację praktyk rolniczych, bezpieczeństwo warunków pracy i 
zwiększanie odporności rolników; 

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowe partnerstwo UE–Afryka opowiada się za 
rozwojem praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska; podkreśla znaczenie 
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promowania agroekologii, systemu rolno-leśnego, produkcji lokalnej i 
zrównoważonych systemów żywnościowych, które koncentrują się na rozwoju 
zrównoważonych łańcuchów dostaw na szczeblu krajowym, ale również 
międzynarodowym; w związku z tym wzywa Komisję, by intensywnie i w 
zrównoważony sposób wspierała państwa afrykańskie w gospodarowaniu zasobami 
naturalnymi i ekosystemami w celu zapewnienia innowacyjnego i odpornego na zmianę 
klimatu rolnictwa;

39. podkreśla, że Afryka jest kluczowym priorytetem geograficznym w nowej strategii 
handlowej UE; podkreśla w tym względzie znaczenie wzmocnionego dialogu pomiędzy 
UE i Afryką, pogłębienie umów handlowych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie 
ze strony partnerów afrykańskich na rozszerzenie partnerstwa poza handel towarami 
oraz realizowanie inicjatyw na rzecz ułatwiania inwestycji;

40. przypomina, że w planie działania z Addis Abeby w sprawie finansowania rozwoju 
podkreślono potrzebę zmobilizowania większej ilości zasobów krajowych na rzecz 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju; przypomina, że jednym z głównych celów 
krajów afrykańskich jest przejście na wyższe ogniwa globalnego łańcucha wartości za 
pomocą dywersyfikacji gospodarczej, jednak zależność od towarów pozostaje jednym z 
głównych wyzwań rozwojowych dla biedniejszych gospodarek afrykańskich, którym w 
dużej mierze nie udało się zdywersyfikować eksportu;

41. wspiera bieżące inicjatywy mające na celu zagwarantowanie, że polityka handlowa UE 
będzie sprzyjać zrównoważonej produkcji i konsumpcji; z niecierpliwością oczekuje na 
nadchodzący wniosek ustawodawczy w sprawie inicjatywy dotyczących 
zrównoważonych produktów; przypomina o zdecydowanym poparciu Parlamentu dla 
ambitnego wniosku ustawodawczego w sprawie obowiązkowej należytej staranności 
przedsiębiorstw, który zasadniczo przekształciłby łańcuchy dostaw i wartości oraz 
zagwarantował, że stosunki handlowe UE–Afryka przyczynią się do zrównoważonego 
rozwoju; wzywa Komisję do zapewnienia ciągłych i szerokich konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami w całym procesie ustawodawczym 
dotyczącym wyżej wymienionych inicjatyw, a zwłaszcza z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w UE i w Afryce;

42. przypomina, że wniosek UE w sprawie zakazu nakładania należności celnych 
wywozowych na surowce był długotrwałą przeszkodą w procesie negocjowania umów 
o partnerstwie gospodarczym; podkreśla, że w przypadku gospodarek, które opierają 
swoje dochody niemal wyłącznie na eksploatacji zasobów naturalnych, zakaz 
nakładania takich podatków może doprowadzić do ich uzależnienia od pomocy, 
utrudniając jednocześnie dywersyfikację gospodarczą; podkreśla prawo krajów 
afrykańskich do regulowania kwestii związanych z surowcami zgodnie z ich interesem 
publicznym i wzywa UE do powstrzymania się od przyjęcia polityki handlowej, która 
co do zasady zabraniałaby krajom afrykańskim nakładania należności celnych 
wywozowych na surowce, o ile jest to zgodne z zasadami WTO;

43. podkreśla kluczową rolę przypisywaną Europejskiemu planowi inwestycji 
zewnętrznych, a zwłaszcza Europejskiemu Funduszowi na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju jako jego pierwszemu filarowi, w kształtowaniu unijnej polityki handlowo-
inwestycyjnej wobec Afryki, równolegle z umowami o partnerstwie gospodarczym; 
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przypomina, że kładzie nacisk na poprawę klimatu inwestycyjnego w krajach 
partnerskich; podkreśla, że zobowiązanie UE do pobudzenia inwestycji sektora 
prywatnego na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju jest równoznaczne z 
ustanowieniem zobowiązań w zakresie praw człowieka, praw socjalnych i należytej 
staranności środowiskowej, opartych na Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka, które powinny mieć zastosowanie do całego łańcucha wartości i obejmować 
przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

44. wzywa UE i jej państwa członkowskie, by zobowiązały się do wspierania krajów 
afrykańskich w realizacji ambitnych i sprawiedliwych działań w dziedzinie klimatu; 
podkreśla, że unijne finansowanie w ramach nowego instrumentu ISWMR musi zostać 
wykorzystane do obrony podejścia opartego na prawach człowieka, dzięki któremu 
społeczności lokalne i ludność tubylcza zajmą centralne miejsce w działaniach na rzecz 
klimatu, środowiska i rozwoju, począwszy od społeczeństwa obywatelskiego i 
konsultacji ze społecznościami;

45. wzywa do uwzględnienia związku między zdrowiem publicznym a różnorodnością 
biologiczną zgodnie z podejściem „jedno zdrowie”; z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie inicjatywy „NaturAfrica”, która ma na celu ochronę zwierząt dzikich i 
ekosystemów, a także przegląd planu działania dotyczącego nielegalnego handlu dziką 
fauną i florą; podkreśla, że inicjatywę „NaturAfrica” należy opracować w konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawa 
lokalnych społeczności, ludów tubylczych i kobiet; podkreśla, że inicjatywa ta powinna 
wspierać afrykańskie rządy i lokalne społeczności w przeciwdziałaniu głównym 
czynnikom powodującym utratę różnorodności biologicznej i degradację środowiska w 
całościowy i systematyczny sposób, również poprzez oferowanie wsparcia w zakresie 
dobrze zarządzanych sieci obszarów chronionych; wzywa UE i Afrykę, by uznawały i 
chroniły prawa ludów tubylczych do zwyczajowej własności ich gruntów i zasobów 
naturalnych oraz sprawowania kontroli nad nimi, zgodnie z Deklaracją praw ludów 
tubylczych ONZ i konwencją nr 169 Międzynarodowej Organizacji Pracy, oraz aby 
przestrzegały zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody;

46. podkreśla potrzebę przeniesienia punktu ciężkości z systemu, w którym priorytetem jest 
ochrona inwestorów, na taki, który kładzie nacisk na realizację krajowych i globalnych 
celów rozwojowych poprzez zrównoważone inwestycje;

47. wzywa UE do dokonania przeglądu jej umów inwestycyjnych w celu zapewnienia 
sprawiedliwej równowagi między prawami i obowiązkami inwestorów w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska naturalnego i powstrzymywania się od 
działań niezgodnych z prawem, takich jak korupcja i oszustwa; podkreśla potrzebę 
nałożenia na państwa siedziby obowiązku wspierania zrównoważonych inwestycji i 
umożliwienia ofiarom dochodzenia sprawiedliwości w państwie siedziby inwestora;

48. podkreśla, że stosowanie pestycydów w rolnictwie intensywnym w Afryce, oprócz tego, 
że powoduje szkody w środowisku, może negatywnie wpływać na zdrowie 
pracowników, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do wiedzy o ochronie roślin i do 
opieki zdrowotnej; wzywa do kształcenia i szkolenia w zakresie zrównoważonej 
ochrony roślin i alternatywnych dla pestycydów metod ochrony oraz do 
zminimalizowania narażenia na substancje niebezpieczne; potępia podwójne standardy 
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stosowane przez UE w odniesieniu do pestycydów, zezwalające na wywóz zakazanych 
w UE substancji niebezpiecznych do państw afrykańskich i innych państw trzecich; 
apeluje zatem o zmianę obecnych przepisów UE w celu wyeliminowania tej 
niespójności prawnej, zgodnie z konwencją rotterdamską z 1998 r. i Zielonym Ładem;

49. wzywa Komisję do wspierania zrównoważonych inwestycji w celu przejścia na 
gospodarkę bezemisyjną, zgodnie z zobowiązaniem podjętym przez nią w pakcie 
klimatycznym z Glasgow, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego i 
zrównoważonego pozyskiwania zasobów naturalnych i surowców oraz zarządzania 
nimi, a także zrównoważonej gospodarki odpadami zgodnie z celami Zielonego Ładu;

50. zachęca kraje afrykańskie, aby w czasie, gdy UNICA donosi, że wiele umów 
inwestycyjnych zawartych w latach 90. i na początku XXI wieku niedawno wygasło lub 
wkrótce wygaśnie, dokonały przeglądu i reformy swoich umów inwestycyjnych i umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania zgodnie ze swoimi potrzebami rozwojowymi; 
uważa, że Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu oraz podejmowane 
obecnie wysiłki na rzecz integracji regionalnej stanowią dobrą możliwość 
zrównoważenia systemu inwestycji międzynarodowych, tak aby stał się on bardziej 
odpowiedzialny, równy i sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi;

51. wyraża głębokie zaniepokojenie dużą zależnością krajów afrykańskich od przywozu 
żywności, w szczególności z Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli przywozy te obejmują 
subsydiowane produkty, których niskie ceny stanowią szkodliwą konkurencję dla 
rolnictwa na małą skalę w Afryce;

52. wyraża zaniepokojenie wspieranym w ramach wspólnej polityki rolnej eksportem do 
Afryki Zachodniej europejskiego mleka w proszku, biorąc pod uwagę, że potrojenie 
eksportu od momentu, gdy UE cofnęła kwoty mleczne w 2015 r., miało katastrofalne 
skutki dla lokalnych hodowców i rolników, którzy nie są w stanie z tym konkurować; 
wzywa Komisję, by wypracowała rozwiązania z afrykańskimi rządami i 
zainteresowanymi stronami; wyraża zaniepokojenie faktem, że ta asymetryczna relacja 
nasila podstawowe przyczyny migracji;

53. apeluje, aby w większym stopniu wykorzystywać afrykańską wiedzę tradycyjną przy 
dążeniu do sprawiedliwej transformacji, zwłaszcza w odniesieniu do praktyk 
rolniczych, rybołówstwa i ochrony lasów, wzmacniając tym samym pozycję ludności 
afrykańskiej i społeczności lokalnych;

54. podkreśla, jak ważne jest włączenie do partnerstwa UE–Afryka ochrony i promowania 
prawa lokalnych społeczności do dostępu do zasobów naturalnych takich jak grunty i 
woda oraz kontrolowania ich; potępia skalę zjawiska masowego wykupu gruntów 
rolnych w Afryce; wskazuje, że to brutalna praktyka podważająca suwerenność 
żywnościową i zagrażająca przetrwaniu afrykańskich społeczności wiejskich; podkreśla, 
jak ważne jest zapoczątkowanie pluralistycznego procesu mającego na celu 
zagwarantowanie skutecznego udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 
społeczności lokalnych w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii 
politycznych i działań odnoszących się do masowego wykupu gruntów rolnych; wzywa 
do przestrzegania dobrowolnych wytycznych w zakresie odpowiedzialnego zarządzania 
tytułami prawnymi do gruntów, łowisk i lasów we wszystkich projektach promujących 
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ochronę praw do ziemi, w tym w handlu, a także do podjęcia działań mających 
zagwarantować, że projekty nie będą zagrażać prawu do ziemi rolników prowadzących 
małe gospodarstwa rolne.
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