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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naujosios ES ir Afrikos strategijos. Partnerystė siekiant tvaraus ir įtraukaus 
vystymosi
(2020/2041(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 25, 26 ir 27 d. Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio 
susitikimą darnaus vystymosi klausimais ir į 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos priimtą galutinį dokumentą „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus 
vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“, taip pat į septyniolika darnaus vystymosi tikslų 
(DVT),

– atsižvelgdamas į 2015 m. Adis Abebos veiksmų darbotvarkę dėl vystymosi finansavimo,

– atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 7 d. pasirašytą naująjį Europos konsensusą dėl 
vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“,

– atsižvelgdamas į 2015 m. Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės mėn. priimtą Afrikos Sąjungos (AS) darbotvarkę iki 
2063 m.,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 7 d. Lisabonoje priimtą bendrą Afrikos ir ES 
strategiją,

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 29 ir 30 d. Abidžane įvykusio penktojo Europos 
Sąjungos ir Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Komisijos komunikatą dėl naujo Afrikos 
ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljanso,

– atsižvelgdamas į keturių darbo grupių dėl skaitmeninės ekonomikos, energetikos, 
transporto ir žemės ūkio pateiktas išvadas, susijusias su naujuoju aljansu,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 27 d. dešimtojo Europos Komisijos ir Afrikos Sąjungos 
komisijos narių kolegijos posėdžio bendrą pranešimą,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 9 d. Europos Komisijos ir Europos Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą 
„Visapusiškos strategijos su Afrika kūrimas“ (JOIN(2020)0004) ir 2020 m. birželio 30 d. 
šia tema priimtos Tarybos išvados),

– atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją ir Maputo protokolą,
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– atsižvelgdami į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į 2016 m. liepos mėn. priimtą Afrikos Sąjungos strategiją dėl lyčių 
lygybės ir moterų įgalėjimo 2018–2028 m. laikotarpiu,

– atsižvelgdamas į Afrikos žemyninės laisvosios prekybos erdvės steigimo susitarimą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Europos Komisijos komunikatą „Europos 
žaliasis kursas“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. paskelbtą ES 2030 m. biologinės įvairovės 
strategiją,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 2 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Skaitmeninimas vystymosi labui: skaitmeninių technologijų ir paslaugų integravimas į 
ES vystymosi politiką“ (SWD(2017)0157),

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 17 d. priimtą Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą dėl 
pabėgėlių,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 19 d. priimtą Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą dėl 
saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 24 d. rezoliuciją „ES ir Afrikos strategija: paspirtis 
vystymuisi“1,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 16 d. rezoliuciją „Skaitmeninimas vystymosi labui. 
Skurdo mažinimas naudojant technologijas“2,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 27 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės (IVCDCI)3,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES ir Afrikos, Karibų baseino ir 
Ramiojo vandenyno šalių (AKR) santykių, visų pirma į 2016 m. spalio mėn., 2018 m. 
birželio mėn. ir 2019 m. lapkričio mėn. rezoliucijas4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir 
Kultūros ir švietimo komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A9 0000/2020),

1 Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2017)0448.
2 Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2018)0448.
3 Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2019)0298.
4 Tekstai atitinkamai priimti 2016 m. spalio 4 d. (P8_TA(2016)0371), 2018 m. birželio 14 d. 
(P8_TA(2018)0267) ir 2019 m. lapkričio 28 d. (P9_TA(2019)0084).
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A. kadangi kitame AS ir ES aukščiausiojo lygio susitikime turėtų būti suteiktas naujas 
postūmis partnerystei ir parengta bendra strategija su konkrečiais veiksmais bendriems 
iššūkiams įveikti;

B. kadangi darbotvarkėje iki 2063 m. suformuluoti Afrikos interesai ir prioritetai turi tapti 
mūsų naujai apibrėžtų santykių pagrindu;

C. kadangi plėtojant partnerystę su Afrika ES teikiam pridėtinė vertė yra visų pirma jos 
noras sukurti ilgalaikę viziją, grindžiamą bendromis vertybėmis ir daugiašališkumo 
atgaivinimu;

D. kadangi ekonomikos augimas ir investicijos turi būti neatsiejami nuo kovos su 
nelygybe, visų pirma stiprinant žmogiškąjį kapitalą ir perskirstymo politiką;

Atnaujinta strategija su Afrika

1. atkreipia dėmesį į 2020 m. kovo 9 d. dienos komunikatą „Visapusiškos strategijos su 
Afrika kūrimas“;

2. ragina kurti tikrą lygiateisę partnerystę ir neapsiriboti tik modeliu „paramos teikėjas – 
paramos gavėjas“; pabrėžia, kad labai svarbu tartis su mūsų Afrikos partneriais ir 
nustatyti aiškią partnerystės įgyvendinimo ir kiekvieno partnerio atsakomybes sistemą;

3. pabrėžia, kad COVID-19 krizės aplinkybėmis abu kontinentai turi siekti partnerystės, 
kurią plėtojant būtų visapusiškai atsižvelgiama į šios krizės pasekmes ir kuri leistų 
užtikrinti tvarų ir įtraukų atsigavimą, sutelktą į žmogaus socialinę raidą ir į spartesnę 
pertvarką, visų pirma ekologinę ir skaitmeninę;

4. primena tarptautinės bendruomenės įsipareigojimus siekti septyniolikos DVT; mano, kad 
Afrikos ir ES partnerystė turės lemiamos įtakos šių įsipareigojimų vykdymui;

5. pabrėžia būtinybę užtikrinti visišką naujosios strategijos ir Kotonu susitarimą 
pakeisiančio susitarimo suderinamumą ir papildomumą; 

6. pabrėžia AS svarbą siekiant Afrikos žemyno integracijos; teigiamai vertina neseniai 
įvykusius Europos institucijų vadovų vizitus Adis Abeboje; rekomenduoja stiprinti 
santykius aukščiausiu politiniu lygiu ir reguliariau rengti susitikimus;

7. pabrėžia būtinybę įtraukti Afrikos ir Europos pilietinę visuomenę į naujos strategijos 
rengimą ir vertinimą siekiant kurti į žmones orientuotą partnerystę;

8. ragina, kad visi suinteresuotieji subjektai reguliariai ir skaidriai stebėtų naujos strategijos 
įgyvendinimą ir politikos suderinamumo vystymosi labui principo taikymą;

9. mano, kad išeivijos vaidmuo yra esminis siekiant abipusio supratimo tarp žemynų, taip 
pat, kad pervedami pinigai yra labai svarbūs vietos ekonomikai; 

10. primena, kad partnerystės sėkmė priklausys nuo jai skiriamų finansinių lėšų; ragina skirti 
kuo daugiau lėšų pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonę (KVTBP);



PE654.007v01-00 6/12 PR\1208834LT.docx

LT

11. ragina visas valstybes nares visapusiškai dalyvauti ir plačiau supažindinti europiečius ir 
šalis partneres su šia partneryste;

Partnerystė žmogaus socialinei raidai

12. siūlo šioje strategijoje pagrindinį dėmesį skirti žmogaus socialinei raidai, visų pirma 
tokiems neginčijamiems prioritetams kaip kova su nelygybe ir skurdu, geras valdymas, 
socialinė įtrauktis ir žmogaus teisės; 

13. pabrėžia, kad svarbu partnerystėje daug dėmesio skirti jaunimo klausimams parengiant 
bendrą AS ir ES strategiją;

14. mano, kad lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo klausimai turi būti susieti su visais 
partnerystės aspektais; 

15. primena, kad dėl COVID-19 krizės pasekmių gali dar labiau sumažėti galimybės 
naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis ir sustiprėti moterų 
diskriminacija ir smurtas prieš jas;

16. primena lemiamą pilietinės visuomenės, saviraiškos ir spaudos laisvės svarbą tinkamam 
demokratinių valstybių veikimui; 

17. primena, kad sveikatos priežiūra yra būtina žmogaus socialinės raidos sąlyga; pabrėžia 
būtinybę sukurti tikrą partnerystę sveikatos srityje;

18. nuogąstauja dėl augančio įvairaus pobūdžio krizių skaičiaus ir šių krizių tarpusavio ryšio 
ir primena, kad būtina stiprinti bendruomenių atsparumą; ragina išplėtoti diskusijas dėl 
socialinės apsaugos modelių ir ekonomikos formalizavimo;

19. primena, kad švietimas yra viena iš teisių ir pagrindinė sąlyga siekiant užtikrinti vaikų 
apsaugą ir mergaičių įgalėjimą; ragina plėtoti judumą tarp Šiaurės ir Pietų profesinio 
mokymo ir universitetinių mainų srityje;

20. pabrėžia, kad svarbu dėmesį skirti Afrikos paveldui, kultūrinei tapatybei, istorijai ir 
menui; ragina sugrąžinti Afrikos šalims kultūros vertybes;

Partnerės siekiant tvaraus ir integracinio augimo 

21. primena, kad Europos darnaus vystymosi fondas turėtų finansuoti investicijas, kuriomis 
skatinamas įtraukus ir tvarus ekonomikos ir socialinis vystymasis;

22. pabrėžia, kad Afrikos žemyninės laisvosios prekybos erdvės sukūrimas bus palankus 
integracijai, kuri bus naudinga visoms Afrikos tautoms, įskaitant labiausiai 
marginalizuotas;

23. primena, kad privačiojo sektoriaus investicijos yra labai svarbios finansuojant DVT ir 
skatinant vietos privačiojo sektoriaus vystymąsi ir kad šios investicijos turi derėti su 
žmogaus teisėmis ir žaliąja pertvarka; 

24. mano, kad šia partneryste turėtų būti remiamas kaimo vietovių ir miesto moterų 
verslumas;
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Partnerės plėtojant AS ir ES žaliąjį kursą

25. pabrėžia, kad plėtojant partnerystę būtina dėmesį skirti aplinkos apsaugos klausimams; 
primena, kad prašė 45 proc. būsimos KVTBP skirti aplinkos apsaugos tikslams;

26. ragina stiprinti Europos paramą Paryžiaus susitarimo įgyvendinimui Afrikos šalyse; 

27. prašo nedelsiant nustatyti „žaliojo kurso diplomatiją“ sukuriant darbo grupę žaliojo kurso 
išorės aspekto klausimais, kuri parengtų AS ir ES žaliojo kurso rekomendacijas;

28. teigiamai vertina iniciatyvą „NaturAfrica“ ir ragina atsižvelgti į visuomenės sveikatos ir 
biologinės įvairovės sąsajas; mano, kad reikia stiprinti pastangas išsaugoti miškus, fauną 
ir jūros ekosistemas; įpareigoja ES ir Afrikos žemyną imtis vadovaujančio vaidmens 
Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje rengiant pasaulinį plataus užmojo 
susitarimą;

29. primena, kad itin svarbi galimybė naudotis įperkama energija; pabrėžia, kad svarbu 
nukreipti investicijas į atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir sudaryti sąlygas technologijų 
perdavimui;

30. pabrėžia, kad atsižvelgiant į Afrikos žemyno urbanizaciją, plačiose abiejų kontinentų 
diskusijose turėtų būti ieškomą sprendimų tvariems miestams kurti;

Partnerės siekiant tvaraus ir atsparaus žemės ūkio 

31. pabrėžia, kad svarbu nacionalinėje politikoje, taip pat tarptautiniuose forumuose skatinti 
ekologinį žemės ūkį ir didesnį žemės ūkio sektoriaus našumą taikant tvarius metodus bei 
stiprinti šio sektoriaus atsparumą klimato kaitai;

32. primena kaimo vietovių pertvarkos ir vertės grandinių stiprinimo svarbą siekiant kurti 
tvarias darbo vietas; pabrėžia būtinybę padėti jaunimui ir moterims ir juos įtraukti į žemės 
ūkio politikos formavimą;

33. primena, kad svarbu remti smulkius ūkius ir ganyklinę gyvulininkystę, kad šie sektoriai 
galėtų prisidėti prie apsirūpinimo maistu savarankiškumo ir saugumo, tvaraus išteklių 
valdymo ir biologinės įvairovės išsaugojimo;

34. ragina Europos ir Afrikos ūkininkus keistis gerąja praktika, visų pirma plėtoti jaunųjų 
ūkininkų ryšius;

Partnerės siekiant, kad skaitmeninimas taptų įtraukumo ir vystymosi veiksniu 

35. pabrėžia, kad skaitmeninė transformacija yra labai palankus veiksnys užtikrinti švietimo, 
mokymosi ir sveikatos priežiūros galimybes ir modernizuoti žemės ūkio sektorių, tačiau 
kartu dėl jos gali padidėti nelygybė, visų pirma lyčių;

36. primygtinai ragina šia partneryste skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, taip pat 
galimybes naudotis skaitmeninėmis paslaugomis, taip stiprinant socialinę įtrauktį;

37. teigiamai vertina AS siekį kurti bendrą skaitmeninę rinką; prašo ES remti Afrikos 
skaitmeninės pramonės ir atitinkamos reglamentavimo sistemos kūrimą;
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38. pabrėžia statistinių duomenų rinkimo ir analizės svarbą priimant pagrįstus sprendimus 
žemės ūkio, gamtos išteklių valdymo ir valdysenos srityse;

39. pabrėžia, kad reikia pasinaudoti skaitmeninės transformacijos galimybėmis prekybai tarp 
abiejų žemynų skatinti;

Partnerės siekiant abipusiai naudingo judumo ir migracijos 

40. primena, kad pastaraisiais metais migracijos klausimai užėmė svarbiausią vietą Afrikos 
ir ES santykiuose ir kad tai galėjo turėti neigiamos įtakos kontinentų tarpusavio 
supratimui; mano, kad reikia skirti dėmesį žmogiškajam migracijos aspektui; 

41. mano, kad partnerystės sėkmei įtakos turės tai, ar bus iš esmės padidintos įvairių Afrikos 
ir Europos visuomenės grupių judumo galimybės; 

42. ragina sudaryti galimybes naudotis teisėtos migracijos kanalais;

43. pabrėžia būtinybę stiprinti europiečių įsipareigojimus, susijusius su asmenų, kuriems 
būtina tarptautinė apsauga, perkėlimu ir kitomis teisėtomis galimybėmis gauti šią 
apsaugą; 

44. primena Parlamento poziciją, kuria jis pasisako prieš sąlygų taikymo principą teikiant 
oficialią paramą vystymuisi migracijos valdymo tikslais; 

45. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Atnaujinta partnerystė krizės apimtame pasaulyje 

Pasaulis iš naujo atranda Afriką. Tai ne tik su iššūkių, bet ir galimybių kontinentas, kuris turi 
vis didesnes galimybes rinktis įvairesnius partnerius. Afrikos istorinė sąjungininkė Europa nuo 
šiol turi atnaujinti savo požiūrį ir naratyvą jos atžvilgiu, kad galėtų apimti visas esmines 
permainas, vykstančias šiame žemyne, kuriame gyvena 1,3 mlrd. žmonių. 

Šis procesas jau vyksta: neseniai įvykę Europos Vadovų Tarybos pirmininko, Europos 
Komisijos pirmininkės ir didelės Europos Komisijos narių grupės vizitai Afrikos Sąjungos 
būstinėje patvirtina norą pripažinti partnerystės su Afrika svarbą Europos politinėje 
darbotvarkėje. Vyksta visapusiškas mūsų santykių pagrindų atnaujinimas.

Nors koronaviruso pandemijos pasekmių pobūdis ir mastas dar nėra žinomi, niekam nekyla 
abejonių, kad jos turės įtakos šiam procesui. Pandemija parodė, kad visi esame tarpusavyje 
susiję ir pažeidžiami. Tvirtai laikydamiesi mūsų dviejų žemynų prioritetų, turėsime mūsų 
santykius suderinti su naujais, po COVID-19 krizės iškilsiančiais poreikiais.

Afrikiečiai ir europiečiai laikosi vieningos nuomonės: dabartinė krizė turi mus paskatinti 
parengti gaivinimo pagrindą, kuriame dėmesys būtų sutelktas į žmogaus socialinę raidą ir 
spartesnę žaliąją ir skaitmeninę transformaciją. Įtraukumas ir solidarumas bus pagrindiniai 
šio gaivinimo proceso žodžiai, o kova su nelygybe turi būti vykdoma visose srityse. Investicijos 
ir ekonomikos augimas turės būti įtraukti į platesnę programą, kuria visų pirma siekiama mūsų 
visuomenių tvaraus vystymosi ir geresnio sukurto turto paskirstymo. Kad tai pavyktų, 
turėsime kartu siekti pažangos ir nustatyti suderintas strategijas ir aiškius tikslus.

Visų pirma sveikatos priežiūros, kuri yra svarbiausia žmogaus raidos sąlyga, srityje. Sveikatos 
priežiūra turi būti pagrindinis mūsų santykių su socialine apsauga prioritetas. Toliau spartėjant 
COVID-19 krizei, reikės stiprinti mūsų dviejų kontinentų bendradarbiavimą siekiant gerinti 
žmonių sveikatą ir mūsų gebėjimus numatyti būsimas sveikatos krizes.

Be to, dėl COVID-19 poveikio Afrikoje gali dar labiau padidėti nelygybė ir nuskursti didelė 
gyventojų dalis. Ši krizė turės pasekmių ne tik socialinei sričiai, bet ir ekonomikai, žemės ūkio 
gamybai ir apsirūpinimui maistu, taip pat saugumui ir į jas turės būti tinkamai atsižvelgta, o abu 
žemynai turės dar glaudžiau bendradarbiauti šiose svarbiose sektoriuose.

Kalbant apskritai, pagrindinis dėmesys turės būti skiriamas visuomenės atsparumui įvairioms 
krizėms. Taigi reikės aktyvesnių diskusijų dėl socialinės apsaugos modelių, visų pirma dėl 
visuotinių bazinių pajamų.

Pranešėjas norėtų taip pat pabrėžti bendro18 Afrikos ir Europos vadovų raginimo sustabdyti 
skolos grąžinimą svarbą.

Nepaisant dabartinės sveikatos krizės, ekologinė krizė turi išlikti svarbiausiu politiniu 
prioritetu. Nors Afrika nėra pagrindinis klimato kaitos šaltinis, būtent šis žemynas pirmiausia 
nuo jos nukenčia. Europa, kuri prisiėmė atsakomybę už Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą, 
turi padėti Afrikai pereiti prie žaliosios ekonomikos ir skatinti išnaudoti savo atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamybos ir tvaraus ūkininkavimo potencialą. Nors su klimato kaita susiję 
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abiejų žemynų uždaviniai ir galimybės skiriasi, Afrika ir Europa turi bendromis pastangomis 
siekti žaliosios pertvarkos skatindamos inovacijas, technologijų perdavimą ir dalijimąsi 
patirtimi.

Kitas opus ekologinės krizės klausimas – tai biologinė įvairovė. Afrikoje yra išskirtinės 
ekosistemos, tačiau biologinės įvairovės mažėjimas yra skaudi ir neištaisoma problema. 
Daromas ne tik tiesioginis poveikis faunai ir florai, biologinės, įskaitant jūrų, įvairovės 
mažėjimui, bet ir kyla saugumo ir valdymo problemų ir grėsmė žmonių sveikatai. Kadangi šias 
problemas reikia spręsti nedelsiant, mūsų žemynai turi siekti, kad būtų priimta pasaulinė 
programa, kuri leistų suvienyti visas jėgas mūsų planetos biologinei įvairovei apsaugoti.

Esame partneriai šios pasaulinės krizės laikotarpiu ir mums tenka didžiulė atsakomybė už 
rytdienos pasaulio kūrimą. Šiam tikslui visų pirma reikės žaliosios diplomatijos ir Afrikos ir 
ES klimato kaitos ir biologinės įvairovės žaliojo kurso.

Į žmogaus socialinę raidą sutelktam gaivinimui visų pirma bus pasitelktos švietimo, jaunimo 
ir užimtumo sritys. Mokymą, kuris yra būtina jaunimo įgalinimo ir užimtumo sąlyga, reikės 
pritaikyti prie mūsų visuomenėse vykstančių pokyčių. Ekologijai ir skaitmeninei revoliucijai 
būtinas aukštesnis mokslinių tyrimų ir inovacijų lygis. Norėdami sukurti tvarią ir įtraukią 
visuomenę mūsų žemynai turės pasikliauti tinkamą išsilavinimą turinčiu jaunimu. 

Kitas svarbus žmogaus socialinės raidos aspektas – lyčių lygybė. Tiek Afrikoje, tiek Europoje 
vyksta nuolatinė kova su moterų ir mergaičių diskriminacija ir su smurtu prieš jas. Jokia 
visuomenė negali vystytis kol yra pažeidinėjamos teisės ir išlieka kliūtys įgalėjimui. Mūsų 
žemynai turi dėti pastangas, kad moterys ir mergaitės pagaliau turėtų tokias pačias teises į 
švietimą, žemę ar į kreditą kaip vyrai ir berniukai. Afrika ir Europa turi sutarti dėl 
konkretaus veiksmų plano šiam tikslui pasiekti.

Siekiant įtraukesnės ir teisingesnės visuomenės reikės stiprinti bendradarbiavimą valdymo ir 
žmogaus teisių srityse. Mūsų partnerystė, be kurios negalima įveikti nė vieno pirmiau minėto 
iššūkio, turi būti grindžiama vertybėmis. Vis dar pernelyg gausūs diskriminacijos atvejai 
Afrikoje ir Europoje žlugdo asmenybes ir neleidžia siekti socialinės sanglaudos. Reikia remti 
labiausiai pažeidžiamus ir marginalizuotus gyventojus, kad kiekvienas galėtų gyventi oriai. 
Kadangi jaunimas vieną dieną stos prie mūsų visuomenės vairo, reikia išplėsti jaunų 
afrikiečių ir europiečių galimybes keistis idėjomis ir patirtimi valdymo ir žmogaus teisių 
klausimais, pavyzdžiui, naudojantis virtualiomis platformomis.

Todėl pranešėjas norėtų pabrėžti skaitmeninimo, kaip pažangos, įtraukties ir plėtros 
priemonės, galią. Skaitmeninimo, kaip priemonės skatinti žmogaus socialinę raidą, vaidmuo 
ypač akivaizdus Afrikos žemyne. COVID-19 laikotarpiu labai suaktyvėjo bendravimas 
internetu ir, naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, dar niekada nebuvo taip lengva kirsti 
sienas, nors ir uždarytas. Ši skaitmeninė transformacija atskleidžia daug talentų, naikina kliūtis 
ir didina ypatingą Afrikos inovacijų potencialą. Jei Europa nenori būti aplenkta, ji turi 
bendradarbiauti su Afrika visose srityse, kuriose skaitmeninimas gali didinti gyventojų gerovę, 
visų pirma sveikatos priežiūros, švietimo, valdymo, žaliosios pertvarkos ir finansinės įtraukties 
(pvz., mokėjimai mobiliuoju telefonu) srityse.

Galiausiai mūsų sustiprėjusi atnaujinta partnerystė leis padidinti mūsų veiksmų matomumą ir 
nuoseklumą tarptautinėje arenoje. Likus dešimt metų iki 2030 m. darbotvarkės ir jos 
17 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo pabaigos ir iškilus stipriai grėsmei daugiašaliams 
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veiksmams, mūsų suvienytos pastangos yra labiau nei kada nors anksčiau reikalingos.

Žemynus ir tautas vienijanti partnerystė

Tik įtraukus procesas, apimantis strategijos rengimą, įgyvendinimą ir stebėseną, užtikrins visų 
abiejų žemynų suinteresuotųjų subjektų atsakomybę už šią strategiją. Kad partnerystė taptų iš 
tiesų prasminga, Europa turi rengti šią strategiją kartu su Afrika, o ne Afrikai.

Būsimas aukščiausiojo lygio Afrikos ir ES susitikimas turėtų tapti proga abiems žemynams 
nustatyti bendrus prioritetus ir Afrikos vizijai šiame procese turi būti skiriamas visapusiškas 
dėmesys.

Po šio susitikimo reikės kiekvieną dieną konkrečiais veiksmais įgyvendinti lygiateisės 
partnerystės, visų pirma plėtoti konkrečius gyventojų poreikius atitinkančius projektus. Mūsų 
partnerystė bus sėkminga, jei bus parengtas tikslus įgyvendinimo planas, kuriame bus 
paskirstyta kiekvieno atsakomybė ir numatytas tęstinis vertinimas dalyvaujant 
suinteresuotiesiems subjektams.

Šis procesas pradėtas 2020 m. kovo 9 d. paskelbtu Europos Komisijos ir Europos Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendru komunikatu, nustatančiu 
pagrindą svarstymams, kurie turėtų būti kiek įmanoma įtraukesni. 

Šį pranešimą įkvėpė ir padėjo parengti bei atspindėti Afrikos realijas daugybė susitikimų su 
vietos žmonėmis. Pranešėjas lankėsi kelete Afrikos šalių norėdamas susitikti su vietos 
žmonėmis, iš kuo arčiau susipažinti su jų lūkesčiais ir jiems atstovauti. Pranešėjas domėjosi, 
kaip Afrikos suinteresuotieji subjektai supranta Europos vaidmenį ir kuo, jų nuomone, abiejų 
žemynų žmonių bendradarbiavimas gali būti abipusiai naudingas. 

Buvo konsultuojamasi su valstybių vadovais, ministrais, viešosios valdžios institucijomis, 
pilietine visuomene, jaunimu, moterimis, akademine bendruomene, ekspertų grupėmis, 
vystymosi dalyviais, privačiuoju sektoriumi, Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų 
atstovais ir ES delegacijomis. Konsultacijose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ne 
Europos partnerystės idėjai, o afrikietiškajai jos vizijai. 

Po turiningų vizitų Toge, Maroke ir Etiopijoje dėl COVID-19 epidemijos teko atšaukti kitus 
suplanuotus vizitus. Todėl pranešėjas tęsė konsultacijas rengdamas vaizdo konferencijas ir 
turėjo galimybę bendrauti su daug pašnekovų iš Pietų Afrikos Respublikos, Nigerijos, 
Ruandos, Senegalo ir Kenijos. Minėtos 8 Afrikos šalys buvo atrinktos siekiant atspindėti 
Afrikos teritorijų įvairovę.

Visi pokalbiai aiškiai patvirtino, kad Europa išlieka privilegijuota Afrikos partnere. Mūsų 
Afrikos partneriai išreiškė norą kurti dar stipresnį aljansą su Europa siekiant užtikrinti taiką, 
stabilumą ir klestėjimą abiejuose žemynuose.

Įtrauki ir atvira ir Afrikos įvairovę pripažįstanti partnerystė

Jau keletą metų mūsų santykių su Afrika palaikymas pernelyg dažnai apsiribodavo tik 
migracijos klausimu, pamirštant kitus įvairius mūsų partnerystės aspektus. Žinoma migracijos 
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klausimai yra svarbūs, tačiau pranešėjas norėjo pirmenybę teikti kitoms svarbioms temoms, 
kurios praturtina mūsų santykius su Afrikos žemynu.

Todėl šiame pranešime daugiausia dėmesio skiriama mūsų partnerystės svarbai tarptautinėje 
arenoje, žmogaus socialinei raidai, kovai su nelygybe, moterų ir jaunimo vaidmeniui, 
skaitmeninei transformacijai, tvariam žemės ūkiui ir žaliajai pertvarkai. Svarstant šiuos 
klausimus bus labai svarbu užtikrinti būtinus ryšius tarp įvairių Afrikos ir Europos 
visuomenės grupių.

Afrikos įvairovė ir noras išlaisvinti nepaprastą savo jaunimo, moterų, talentų potencialą turės 
lemiamos įtakos pasaulio ateičiai. Europa gerai suprato – Afrika yra pasirinkta sąjungininkė ir 
pagrindinė partnerė. 

Europa pasirengusi padėti Afrikai, tačiau ji taip pat turi pasitelkti europiečius, visų pirma 
jaunąją kartą, ir paskatinti jų norą pažinti ir ypač suprasti Afriką bei pripažinti, kad mus sieja 
bendras likimas. Nes mūsų atnaujintiems santykiams gyvybiškai svarbios energijos suteiks ne 
tik aukščiausio lygio politiniai susitikimai ir posėdžiai, bet ir žmonių, visų pirma jaunimo, 
moterų, pilietinės visuomenės, verslininkų, ūkininkų, akademinės bendruomenės atstovų, 
mokslininkų, gydytojų ir menininkų bendravimas. 

Šioje visuotinėje partnerystėje visų pirma turi dalyvauti žmonės ir ji turi paskatinti vis didesnį 
tarpusavio supratimą. Tai bus bendros ateities pagrindas.


