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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar strateġija ġdida UE-Afrika - sħubija għal żvilupp sostenibbli u inklużiv
(2020/2041(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-
Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra s-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-25, 26 
u 27 ta' Settembru 2015 u d-dokument finali adottat mill-Assemblea Ġenerali tan-
Nazzjonijiet Uniti fil-25 ta' Settembru 2015, bit-titolu "Nittrasformaw id-dinja tagħna: 
l-aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibbli" kif ukoll is-sbatax-il Għan ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs),

– wara li kkunsidra l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa dwar il-Finanzjament għall-
Iżvilupp,

– wara li kkunsidra l-kunsens Ewropew ġdid dwar l-iżvilupp intitolat "Id-dinja tagħna, id-
dinjità tagħna, il-ġejjieni tagħna", iffirmat fis-7 ta' Ġunju 2017,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 dwar it-tibdil fil-klima,

– wara li kkunsidra l-Aġenda 2063 tal-Unjoni Afrikana (UA) adottata f'Mejju 2014,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Konġunta bejn l-Afrika u l-UE, adottata f'Lisbona fid-
9 ta' Diċembru 2007,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-ħames Summit bejn l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni 
Ewropea, li sar f'Abidjan fid-29 u t-30 ta' Novembru 2017,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Alleanza Afrika-Ewropa 
ġdida għal Investiment u Impjiegi Sostenibbli, tat-12 ta' Settembru 2018,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-erba' task forces dwar l-ekonomija diġitali, l-
enerġija, it-trasport u l-agrikoltura stabbiliti fil-kuntest tal-alleanza ġdida,

– wara li kkunsidra l-istqarrija konġunta tal-għaxar laqgħa tal-kulleġġi tal-kummissarji 
tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kummissjoni tal-Unjoni Afrikana tas-27 ta' Frar 2020,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, tad-9 ta' Marzu 2020 bit-titolu "Lejn strateġija komprensiva mal-Afrika" 
(JOIN(2020)0004) u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dan is-suġġett, tat-
30 ta' Ġunju 2020,

– wara li kkunsidra l-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli u l-
Protokoll ta' Maputo,
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– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-istrateġija tal-Unjoni Afrikana għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-
nisa u l-emanċipazzjoni tan-nisa għall-perjodu 2018-2028, adottata f'Lulju 2016,

– wara li kkunsidra l-ftehim li jistabbilixxi ż-Żona ta' Kummerċ Ħieles Kontinentali 
(CFTA),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew", tal-11 ta' Diċembru 2019,

– wara li kkunsidra l-istrateġija tal-UE favur il-bijodiversità għall-2030, ippubblikata fl-
20 ta' Mejju 2020,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-
2 ta' Mejju 2017 bit-titolu "Digital4Development:  mainstreaming digital technologies 
and services into EU Development Policy" (Digital4Development: l-integrazzjoni tat-
teknoloġiji u s-servizzi diġitali fil-Politika tal-Iżvilupp tal-UE) (SWD(2017)0157),

– wara li kkunsidra l-Patt Globali dwar ir-Refuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti, adottat fis-
17 ta' Diċembru 2018,

– wara li kkunsidra l-Patt Globali għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata u Regolari, adottat 
min-Nazzjonijiet Uniti fid-19 ta' Diċembru 2018,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar l-Istrateġija UE-
Afrika: spinta għall-iżvilupp1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Ottubru 2018 dwar id-diġitalizzazzjoni 
għall-iżvilupp: jitnaqqas il-faqar permezz tat-teknoloġija2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-27 ta' Marzu 2019 dwar il-
proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali (NDICI)3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-relazzjonijiet bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (pajjiżi AKP), b'mod 
partikolari dawk ta' Ottubru 2016, ta' Ġunju 2018 u ta' Novembru 20194,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regolament ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-
Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet 
Interni, tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, tal-Kumitat għall-Kultura u l-

1Testi adottati, P8_TA(2017)0448.
2 Testi adottati, P8_TA(2018)0448.
3 Testi adottati, P8_TA(2019)0298.
4 Testi adottati rispettivament fl-4 ta' Ottubru 2016 (P8_TA(2016)0371), l-14 ta' Ġunju 2018 
(P8_TA(2018)0267) u t-28 ta' Novembru 2019 (P9_TA(2019)0084).
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Edukazzjoni,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A9-0000/2020),

A. billi s-summit li jmiss bejn l-Unjoni Afrikana u l-UE għandu jagħti spinta ġdida lis-
sħubija u joħloq strateġija komuni b'azzjoni konkreta fir-rigward tal-isfidi komuni 
tagħna;

B. billi l-interessi u l-prijoritajiet tal-Afrika, espressi b'mod partikolari fil-kuntest tal-
Aġenda 2063, għandu jkollhom rwol ċentrali fil-bini mill-ġdid tar-relazzjoni tagħna;

C. billi l-valur miżjud miġjub mill-UE fis-sħubija tagħha mal-Afrika jinsab b'mod 
partikolari fir-rieda tagħha li tibni viżjoni fit-tul mal-Afrika bbażata fuq valuri komuni 
u fuq ir-rivitalizzazzjoni tal-multilateraliżmu;

D. billi t-tkabbir ekonomiku u l-investimenti għandhom jimxu id f'id mal-ġlieda kontra l-
inugwaljanza permezz tat-tisħiħ tal-kapital uman u tal-politiki ta' ridistribuzzjoni;

Lejn strateġija riveduta mal-Afrika

1. Jieħu nota tal-komunikazzjoni tad-9 ta  Marzu 2020 bit-titolu "Lejn strateġija 
komprensiva mal-Afrika";

2. Jappella biex tinbena sħubija reali bejn partijiet ugwali u jħeġġeġ li jmur lil hinn mir-
relazzjoni donatur-benefiċjarju; jenfasizza l-importanza ta' konsultazzjoni mas-sħab 
tagħna Afrikani u d-definizzjoni ċara tal-qafas ta' implimentazzjoni u r-
responsabbiltajiet ta' kull wieħed minnhom;

3. Jenfasizza li l-kriżi tal-coronavirus għandha tinvolvi ż-żewġ kontinenti fi sħubija li tqis 
bis-sħiħ il-konsegwenzi tagħha u tippermetti rkupru sostenibbli u inklużiv ibbażat fuq l-
iżvilupp tal-bniedem kif ukoll fuq it-tħaffif tat-tranżizzjonijiet, b'mod partikolari dawk 
ekoloġiċi u diġitali;

4. Ifakkar fl-impenn tal-komunità internazzjonali għall-kisba tas-sbatax-il SDG; Iqis li s-
sħubija UE-Afrika se jkollha impatt deċiżiv fuq it-twettiq ta' dan l-impenn;

5. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu żgurati koerenza u komplementarjetà perfetti bejn l-
istrateġija l-ġdida u l-ftehim futur ta' wara Cotonou; 

6. Jenfasizza l-importanza tal-UA fil-qasam tal-integrazzjoni tal-kontinent Afrikan; jilqa' 
l-vjaġġi riċenti lejn Addis Ababa mill-mexxejja tal-istituzzjonijiet Ewropej; Jitlob li 
jissaħħu u jsiru aktar regolari dawn il-kuntatti fl-ogħla livell politiku;

7. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu involuti s-soċjetajiet ċivili Afrikani u Ewropej fid-definizzjoni 
u l-evalwazzjoni tal-istrateġija l-ġdida, sabiex tinħoloq sħubija ċċentrata fuq il-
popolazzjonijiet;

8. Jappella għal monitoraġġ sistematiku u trasparenti mill-partijiet ikkonċernati kollha tal-
implimentazzjoni tal-istrateġija kif ukoll għar-rispett tal-prinċipju ta' koerenza fil-
politiki għall-iżvilupp;
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9. Iqis li r-rwol tad-dijaspori huwa fundamentali għall-fehim reċiproku bejn iż-żewġ 
kontinenti u li r-rimessi tagħhom huma essenzjali għall-ekonomija lokali; 

10. Ifakkar li s-suċċess tas-sħubija jiddependi mill-pakketti finanzjarji allokati lilha; 
jappella għal sforz kbir favur l-Afrika fi ħdan l-NDICI futur;

11. Jappella għall-involviment sħiħ tal-Istati Membri kollha kif ukoll it-tisħiħ tal-viżibbiltà 
tas-sħubija fost l-Ewropej u l-pajjiżi sħab;

Sħab għall-iżvilupp tal-bniedem

12. Iħeġġeġ li l-iżvilupp tal-bniedem jitqiegħed fiċ-ċentru tal-istrateġija, bl-aqwa 
prijoritajiet biex jiġu indirizzati l-inugwaljanza u l-faqar u biex jiġu żgurati l-
governanza tajba, l-inklużjoni soċjali u d-drittijiet tal-bniedem; 

13. Jenfasizza l-importanza li ż-żgħażagħ jitqiegħdu fil-qalba tas-sħubija permezz tal-
iżvilupp ta' strateġija konġunta tal-UA-UE;

14. Jemmen li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa għandhom jiġu 
integrati fid-dimensjonijiet kollha tas-sħubija; 

15. Ifakkar li l-konsegwenzi tal-kriżi tal-coronavirus jistgħu jillimitaw aktar l-aċċess għas-
saħħa sesswali u riproduttiva u jżidu d-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra n-nisa;

16. Ifakkar fir-rwol essenzjali tas-soċjetà ċivili, il-libertà tal-espressjoni u l-istampa biex 
jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tad-demokraziji; 

17. Ifakkar li s-saħħa hija kundizzjoni meħtieġa għall-iżvilupp tal-bniedem; jinsisti fuq il-
ħtieġa li tinbena sħubija reali tas-saħħa;

18. Jinsab imħasseb dwar il-multiplikazzjoni u l-interkonnessjoni ta' kriżijiet ta' kull tip u 
jfakkar fl-importanza li tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-popolazzjonijiet; jirrakkomanda li 
tiżdied ir-riflessjoni dwar mudelli ta' protezzjoni soċjali u l-formalizzazzjoni tal-
ekonomija;

19. Ifakkar li l-edukazzjoni hija dritt u kundizzjoni essenzjali għall-protezzjoni tat-tfal kif 
ukoll għall-emanċipazzjoni tal-bniet; jinkoraġġixxi l-mobilità bejn it-Tramuntana u n-
Nofsinhar għal taħriġ professjonali u skambji universitarji;

20. Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni tal-wirt, l-identità kulturali, l-istorja u l-arti 
Afrikani; jinkoraġġixxi li jintraddu lura assi kulturali lill-pajjiżi Afrikani;

Sħab għal tkabbir sostenibbli u inklużiv 

21. Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli għandu jiffinanzja investimenti li 
jippromwovu żvilupp ekonomiku u soċjali li jkun inklużiv u sostenibbli;

22. Jenfasizza li s-CFTA għandha tippermetti integrazzjoni li tkun ta' benefiċċju għall-
popolazzjonijiet Afrikani kollha, inklużi dawk l-iktar marġinalizzati;

23. Ifakkar li l-investimenti privati huma essenzjali għall-finanzjament tal-SDGs u għall-
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iżvilupp tas-settur privat lokali u li għandhom ikunu kompatibbli mad-drittijiet tal-
bniedem u t-tranżizzjoni ekoloġika; 

24. Jemmen li din is-sħubija għandha tappoġġja l-intraprenditorija femminili f'żoni rurali u 
urbani;

Sħab għal Patt Ekoloġiku tal-UA-UE

25. Jenfasizza l-ħtieġa li l-kwistjonijiet ambjentali jitqiegħdu fil-qalba tas-sħubija; ifakkar li 
talab li 45 % tal-pakkett tal-NDICI futur ikun iddedikat għal dawn l-objettivi;

26. Jappella għat-tisħiħ tal-appoġġ Ewropew għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi 
mill-pajjiżi Afrikani; 

27. Jitlob li tiġi stabbilita malajr "diplomazija tal-Patt Ekoloġiku" bil-ħolqien ta' task force 
dwar id-dimensjoni esterna tiegħu li għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet għal Patt 
Ekoloġiku tal-UA-UE;

28. Jilqa' t-tħabbira tal-inizjattiva NaturAfrica u jitlob li tiġi kkunsidrata r-rabta bejn is-
saħħa pubblika u l-bijodiversità; iqis li l-isforzi ta' konservazzjoni, b'mod partikolari ta' 
foresti, fawna u ekosistemi tal-baħar, għandhom jissaħħu; iħeġġeġ lill-UE u l-Afrika 
biex ikollhom rwol ewlieni fil-konklużjoni, fil-ħmistax-il konferenza tal-partijiet għall-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, ta' Ftehim Dinji ambizzjuż;

29. Ifakkar li l-aċċess għall-enerġija aċċessibbli huwa essenzjali; jenfasizza l-importanza li 
l-investimenti jiġu orjentati lejn l-iżvilupp ta' enerġiji rinnovabbli u li jiġu ffaċilitati t-
trasferimenti tat-teknoloġija;

30. Jenfasizza li, minħabba l-urbanizzazzjoni tal-kontinent Afrikan, it-tfittxija għal 
soluzzjonijiet madwar il-belt sostenibbli għandha tkun is-suġġett ta' djalogu aktar 
profond bejn iż-żewġ kontinenti;

Sħab għal agrikoltura sostenibbli u reżiljenti 

31. Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni tal-agroekoloġija fil-qafas tal-politiki 
nazzjonali, iżda wkoll f'fora internazzjonali, u li tiżdied il-produttività tas-settur 
agrikolu b'mod sostenibbli kif ukoll ir-reżiljenza tagħha għat-tibdil fil-klima;

32. Ifakkar fl-importanza tat-trasformazzjoni rurali u t-tisħiħ tal-ktajjen ta' valur li 
jippermettu l-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli; jenfasizza l-ħtieġa li ż-żgħażagħ u n-nisa 
jingħataw appoġġ u li jiġu involuti fil-formulazzjoni tal-politiki agrikoli;

33. Ifakkar fl-importanza tal-appoġġ tal-azjendi agrikoli żgħar u tal-pastoraliżmu sabiex 
jinkoraġġixxi l-kontribut tagħhom għas-sovranità u s-sigurtà tal-ikel, il-ġestjoni 
sostenibbli tar-riżorsi u l-konservazzjoni tal-bijodiversità;

34. Jinkoraġġixxi skambji ta' prattiki tajbin bejn il-bdiewa Ewropej u Afrikani, b'mod 
partikolari l-kuntatti bejn il-bdiewa żgħażagħ;

Sħab sabiex id-diġitalizzazzjoni ssir lieva għall-inklużjoni u l-iżvilupp 
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35. Jenfasizza li t-trasformazzjoni diġitali tikkostitwixxi lieva ta' żvilupp formidabbli 
f'termini ta' aċċess għall-edukazzjoni, it-taħriġ u s-saħħa, kif ukoll għall-
modernizzazzjoni tas-settur agrikolu, iżda li tista' toħloq ukoll riskji li jiżdiedu l-
inugwaljanzi, b'mod partikolari bejn il-ġeneri;

36. Jinsisti li s-sħubija tinkoraġġixxi r-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll l-aċċessibilità 
għas-servizzi diġitali sabiex tippromwovi l-inklużjoni soċjali;

37. Jilqa' r-rieda tal-UA li tibni suq uniku diġitali; jitlob lill-UE tinkoraġġixxi l-ħolqien ta' 
industrija diġitali Afrikana u l-qafas regolatorju xieraq;

38. Jenfasizza l-importanza tal-ġbir tad-data u l-analiżi statistika għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
ċari b'mod partikolari fl-oqsma tal-agrikoltura, il-ġestjoni tar-riżorsi naturali u l-
governanza;

39. Jenfasizza li jeħtieġ li jittieħed vantaġġ mit-trasformazzjoni diġitali biex jitħeġġu l-
iskambji bejn iż-żewġ kontinenti;

Sħab għal mobilità u migrazzjoni reċiproċi ta' benefiċċju 

40. Ifakkar li, f'dawn l-aħħar snin, il-kwistjoni tal-migrazzjoni ddominat ir-relazzjoni bejn 
l-Afrika u l-UE u li dan jista' jkollu effett negattiv fuq il-perċezzjonijiet reċiproċi taż-
żewġ kontinenti; jemmen li d-dimensjoni umana tal-migrazzjoni għandha tiġi 
enfasizzata;  

41. Iqis li s-suċċess tas-sħubija se jsir permezz tat-tisħiħ sostanzjali tal-possibbiltajiet ta' 
mobilità bejn id-diversi komponenti tas-soċjetajiet Afrikani u Ewropej; 

42. Jitlob li jingħata appoġġ għall-iżvilupp ta' kanali ta' migrazzjoni legali;

43. Jafferma l-ħtieġa li jissaħħu l-impenji Ewropej fir-rigward tar-risistemazzjoni u t-toroq 
legali oħra għal persuni li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali; 

44. Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament kontra l-kundizzjonalità biex tingħata għajnuna 
uffiċjali għall-iżvilupp għal skopijiet ta' ġestjoni tal-migrazzjoni; 

45. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sħubija mġedda f'dinja fi kriżi 

L-Afrika tippreżenta ruħha lid-dinja. Bħala art bi sfidi iżda fuq kollox b'opportunitajiet, 
għandha dejjem aktar l-għażla li tiddiversifika s-sħubijiet tagħha. L-Ewropa, l-alleat storiku 
tagħha, issa trid iġġedded l-approċċ tagħha bħala n-narrattiva tagħha sabiex tħaddan it-
taqlib kbir li dan il-kontinent ta' 1.3 biljun abitant qed jesperjenza. 

Dan il-proċess għadu għaddej : iż-żjarat reċenti tal-President tal-Kunsill Ewropew, il-
President tal-Kummissjoni Ewropea u delegazzjoni importanti tal-Kummissarji Ewropej fil-
kwartieri ġenerali tal-Unjoni Afrikana juru x-xewqa li jirrikonoxxu l-importanza tas-sħubija 
mal-Afrika fuq l-Aġenda Politika Ewropea. Ir-relazzjoni tagħna qiegħda tinbena mill-ġdid.

Filwaqt li n-natura u l-kobor tal-konsegwenzi tal-pandemija tal-coronavirus għadhom 
mhumiex magħrufa, m'hemmx dubju li dawn se jħallu impatt fuq dan il-proċess. Il-pandemija 
wrietna l-interkonnessjoni tagħna u l-vulnerabilità komuni tagħna. Filwaqt li nibqgħu leali 
lejn il-prijoritajiet taż-żewġ kontinenti, ir-relazzjoni tagħna għalhekk se jkollha taġġusta 
għall-bżonnijiet ġodda tad-dinja wara l-Covid.

L-Afrikani u l-Ewropej huma unanimi: il-kriżi li għaddejjin minnha trid tgħinna biex 
inqiegħdu l-pedamenti għall-irkupru ffukat fuq l-iżvilupp tal-bniedem u fuq l-
aċċellerazzjoni tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. L-inklużjoni u s-solidarjetà se jkunu 
l-elementi ewlenin ta' dan l-irkupru: il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi għandha ssir komponent 
trasversali. L-investimenti u t-tkabbir ekonomiku għandhom jiġu integrati f'qafas aktar 
globali li fuq kollox jimmira lejn l-iżvilupp sostenibbli tas-soċjetajiet tagħna u lejn tqassim 
aħjar tal-ġid maħluq. Għal dan kollu, se jkollna nimxu 'l quddiem flimkien u jkollna strateġiji 
u objettivi konkreti miftiehma.

Nibdew bis-saħħa, kundizzjoni essenzjali għall-iżvilupp tal-bniedem. Għandha titqiegħed fil-
qalba tar-relazzjoni tagħna mal-protezzjoni soċjali bħala prijorità assoluta. Wara l-kriżi tal-
Covid, il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ kontinenti tagħna għandha tissaħħaħ biex titjieb is-
saħħa tal-popolazzjonijiet kif ukoll il-kapaċitajiet tagħna li jantiċipaw quddiem il-kriżijiet 
futuri tas-saħħa.

Barra minn hekk, hemm ir-riskju li l-impatt tal-Covid fl-Afrika ser ikompli jżid l-
inugwaljanzi u jpoġġi popolazzjonijiet sħaħ fil-faqar. Għaldaqstant, għandhom jitqiesu b'mod 
xieraq il-konsegwenzi soċjali tal-kriżi, ir-riperkussjonijiet tagħha fuq l-ekonomiji, fuq il-
produzzjoni agrikola u s-sigurtà tal-ikel, kif ukoll fuq il-kuntest tas-sigurtà, u dawn għandhom 
iwasslu liż-żewġ kontinenti sabiex jikkooperaw aktar f'dawn l-oqsma ewlenin.

Għalhekk, b'mod aktar ġenerali, ir-reżiljenza tas-soċjetajiet għal diversi kriżijiet għandha 
tkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni kollha. Għaldaqstant, ir-riflessjoni dwar il-mudelli ta' protezzjoni 
soċjali għandha tiġi intensifikata, b'mod partikolari fir-rigward ta' introjtu bażiku universali.

Ir-rapporteur tixtieq tenfasizza wkoll l-importanza tas-sejħa konġunta minn 18-il mexxej 
Afrikan u Ewropew għal moratorju fuq l-isservizzjar tad-dejn.

Minkejja l-kriżi attwali tas-saħħa, il-kriżi ekoloġika għandha tibqa' fuq quddiem tal-
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prijoritajiet politiċi. L-Afrika mhijiex il-kawża tat-tibdil fil-klima, iżda hija waħda mill-ewwel 
vittmi tagħha. L-Ewropa, il-garanti tal-Ftehim ta' Pariġi, trid tappoġġjaha fit-tranżizzjoni 
tagħha lejn ekonomija ekoloġika u tinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-potenzjal tagħha għall-
produzzjoni ta' enerġiji rinnovabbli u agrikoltura sostenibbli. Għalkemm l-isfidi u l-
opportunitajiet tal-klima huma differenti fiż-żewġ kontinenti, l-Afrika u l-Ewropa għandhom 
jimpenjaw ruħhom flimkien fit-tranżizzjoni ekoloġika billi jinkoraġġixxu l-innovazzjoni, it-
trasferimenti tat-teknoloġija u l-kondiviżjoni tal-esperjenzi.

Il-kontroparti l-oħra tal-kriżi ekoloġika hija dik tal-bijodiversità. L-Afrika għandha 
ekosistemi eċċezzjonali, iżda t-telf tal-bijodiversità huwa problema drammatika u 
irriversibbli. Lil hinn mill-konsegwenzi diretti fuq il-flora u l-fawna, il-qerda tal-bijodiversità, 
inkluża tal-baħar, hija akkumpanjata minn problemi ta' sigurtà u ta' governanza iżda wkoll ta' 
theddid għas-saħħa tal-bniedem. Għalhekk quddiem l-emerġenza, il-kontinenti tagħna huma 
meħtieġa jiddefendu l-adozzjoni ta' qafas globali li kapaċi jgħaqqad l-isforzi ta' kulħadd 
biex tiġi ppreżervata l-bijodiversità tal-pjaneta tagħna.  

Bħala sħab f'dinja fi kriżi, għandna responsabbiltà kbira biex niffurmaw id-dinja ta' għada. 
Dan jinkludi b'mod partikolari d-diplomazija ekoloġika u l-konklużjoni ta' Patt Ekoloġiku 
tal-Afrika-UE għall-klima u l-bijodiversità.

L-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-impjiegi se jkunu fuq quddiem fl-irkupru ffukat fuq l-
iżvilupp tal-bniedem. It-taħriġ, li huwa kundizzjoni neċessarja għall-emanċipazzjoni u l-
impjegabbiltà taż-żgħażagħ, se jkollu jadatta għall-bidliet li s-soċjetajiet tagħna qed 
jesperjenzaw. L-industriji ekoloġiċi u r-rivoluzzjoni diġitali b'mod partikolari jeħtieġu 
livell ogħla fir-riċerka u l-innovazzjoni. Il-kontinenti tagħna jridu jkunu jistgħu jistrieħu fuq 
żgħażagħ mħarrġa sew biex jibnu soċjetajiet sostenibbli u inklużivi. 

Pilastru ieħor tal-iżvilupp tal-bniedem huwa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Fl-Afrika, 
bħal fl-Ewropa, il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet hija 
battalja kontinwa. L-ebda soċjetà ma tista' tiżviluppa sakemm jibqgħu jinkisru d-drittijiet 
tagħhom u jibqgħu jippersistu l-ostakli għall-emanċipazzjoni tagħhom. Aċċess għall-
edukazzjoni, għall-art jew anke għall-kreditu : il-kontinenti tagħna jridu jimpenjaw ruħhom 
sabiex fl-aħħar in-nisa u l-bniet ikunu ugwali mal-irġiel u s-subien. Jeħtieġ li l-Afrika u l-
Ewropa jaqblu dwar pjan direzzjonali konkret biex jintlaħaq dan.

Il-promozzjoni ta' soċjetajiet aktar inklużivi u aktar ġusti se teħtieġ kooperazzjoni msaħħa fil-
governanza u d-drittijiet tal-bniedem. Il-valuri għandhom ikunu s-sinsla tas-sħubija tagħna 
li mingħajrha l-ebda waħda mill-isfidi msemmija hawn fuq ma tista' tintlaħaq. Id-diversi 
forom ta' diskriminazzjoni, li għadhom numerużi wisq fl-Afrika u fl-Ewropa, ifarrku lill-
individwi u jkissru l-koeżjoni soċjali. Il-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli u l-aktar 
marġinalizzati għandhom jiġu appoġġjati biex jiġi żgurat li kulħadd jista' jgħix b'dinjità. 
Minħabba li xi darba se jżommu r-riedni tas-soċjetajiet tagħna, il-possibiltajiet għaż-
żgħażagħ Afrikani u Ewropej biex jiskambjaw kwistjonijiet ta' governanza u d-drittijiet 
tal-bniedem għandhom jiġu estiżi, pereżempju permezz ta' pjattaformi virtwali.  

F'dan ir-rigward, ir-rapporteur tixtieq tfakkar fil-qawwa tat-teknoloġija diġitali bħala 
għodda għall-progress, l-inklużjoni u l-iżvilupp. Ir-rwol tiegħu bħala strument għall-
iżvilupp tal-bniedem huwa partikolarment viżibbli fi ħdan il-kontinent Afrikan. Il-perjodu tal-
Covid ra l-iskambji fuq l-internet jisplodu u l-fruntieri, għalkemm magħluqa, qatt ma kienu 
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daqshekk porużi permezz tat-teknoloġija diġitali. Din it-trasformazzjoni diġitali tiżvela ħafna 
talenti, tneħħi l-ostakli u ssostni potenzjal straordinarju għall-innovazzjoni fl-Afrika. L-
Ewropa, jekk ma tridx li tinqabeż, għandha timpenja ruħha mal-Afrika kull fejn it-teknoloġija 
diġitali tista' żżid il-benesseri tal-popolazzjonijiet b'mod partikolari f'termini ta' saħħa, 
edukazzjoni, governanza, tranżizzjoni ekoloġika u inklużjoni finanzjarja, pereżempju permezz 
ta' pagamenti b'mezzi mobbli.

Fl-aħħar nett, il-qawwa tas-sħubija mġedda tagħna għandha tippermettilna nsaħħu l-viżibbiltà 
u l-koerenza tal-azzjoni tagħna fix-xena internazzjonali. Issa li qegħdin għaxar snin mill-
iskadenza tal-Aġenda 2030 u tas-17-il objettiv tagħha għall-iżvilupp sostenibbli, u hekk kif 
l-azzjoni multilaterali tinsab taħt pressjoni qawwija, huwa meħtieġ aktar minn qatt qabel li 
ngħaqqdu l-forzi tagħna.

Sħubija li tgħaqqad il-kontinenti u l-popli

L-uniku mezz kif din is-sħubija tista' tiġi mħaddna mill-partijiet ikkonċernati kollha fiż-żewġ 
kontinenti huwa permezz ta' proċess inklużiv fir-rigward kemm tal-iżvilupp, kemm tal-
implimentazzjoni kif ukoll tal-evalwazzjoni tal-istrateġija. Sabiex tagħti tifsira sħiħa lill-
kelma "sħubija", l-Ewropa trid tiżviluppa din l-istrateġija mal-Afrika u mhux għaliha.

Is-summit li jmiss bejn l-Afrika u l-UE għandu għalhekk jippermetti liż-żewġ kontinenti 
jiddefinixxu l-prijoritajiet komuni tagħhom u l-viżjoni Afrikana għandha ssib postha f'dan il-
proċess.

Sussegwentement, tkun kwistjoni li kuljum nikkonkretizzaw dejjem aktar l-idea ta' sħubija 
bejn partijiet ugwali bi proġetti konkreti li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-popli. Is-suċċess tas-
sħubija tagħna jiddependi minn qafas ta' implimentazzjoni preċiż bi tqassim tar-
responsabbiltajiet ta' kulħadd kif ukoll b'evalwazzjoni kontinwa mill-partijiet ikkonċernati.

Il-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna ppubblikata fid-9 ta' Marzu 2020 tibda l-proċess billi tistabbilixxi l-pedamenti għal 
riflessjoni li kemm jista' jkun għandha tkun inklużiva. 

Dan ir-rapport ġie ispirat u msaħħaħ minn bosta laqgħat fuq il-post sabiex ikun xhud għar-
realtajiet Afrikani. Ir-rapporteur żaret diversi pajjiżi Afrikani biex kemm jista' jkun tkun qrib 
tan-nies u l-aspettattivi tagħhom u b'hekk issemma' leħinhom. Ir-rapporteur staqsiet lill-
partijiet ikkonċernati Afrikani dwar kif jaraw ir-rwol tal-Ewropa u x'jistgħu jagħmlu l-popli 
tagħna għal xulxin. 

Ġew ikkonsultati kapijiet ta' Stat, ministri, awtoritajiet pubbliċi, is-soċjetà ċivili, 
żgħażagħ, nisa, id-dinja akkademika, gruppi ta' riflessjoni, atturi tal-iżvilupp, is-settur 
privat, kif ukoll rappreżentanti tal-Unjoni Afrikana, in-Nazzjonijiet Uniti u d-
delegazzjonijiet tal-UE. Il-konsultazzjonijiet ma kinux imsejsa fuq il-promozzjoni ta' idea 
Ewropea ta' sħubija, iżda fuq il-viżjoni Afrikana. 

Wara żjarat importanti ta' skambju fit-Togo, il-Marokk u l-Etjopja, l-epidemija tal-
coronavirus ħarbtet iż-żjarat ippjanati l-oħrajn. Ir-rapporteur għalhekk kompliet bil-proċess ta' 
konsultazzjonijiet tagħha permezz ta' vidjokonferenzi u b'hekk iltaqgħet ma' bosta 
interlokuturi fl-Afrika t'Isfel, in-Niġerja, ir-Rwanda, is-Senegal u l-Kenja. Dawn it-
8 pajjiżi ntgħażlu sabiex jirriflettu d-diversità tat-territorji Afrikani.
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Mill-intervisti kollha li saru, huwa ċar ħafna li l-Ewropa tibqa' l-alleata privileġġjata tal-
Afrika. Is-sħab Afrikani tagħna jesprimu r-rieda li jibnu alleanza dejjem aktar b'saħħitha mal-
kontinent tagħna biex jiġu żgurati l-paċi, l-istabbiltà u l-prosperità għaż-żewġ kontinenti.

Sħubija inklużiva u miftuħa li tirrikonoxxi l-Afrika fid-diversità kollha tagħha

Ir-relazzjoni tagħna mal-Afrika ilha – ġa għal diversi snin – tiġi limitata għall-kwistjoni tal-
migrazzjoni, tant li d-diversi aspetti l-oħra tas-sħubija tagħna ġew imwarrba. Filwaqt li b'mod 
ċar il-migrazzjoni trid tiġi indirizzata, ir-rapporteur xtaqet tiffoka fuq il-kwistjonijiet ewlenin 
l-oħra li jiffurmaw ir-rikkezza tar-relazzjoni tagħna mal-kontinent Afrikan.

Għaldaqstant, fil-qalba tar-rapport insibu s-sħubija tagħna fix-xena internazzjonali, fl-iżvilupp 
tal-bniedem, fil-ġlieda kontra l-inugwaljanzi, fir-rwol tan-nisa u ż-żgħażagħ, fit-
trasformazzjoni diġitali, fl-agrikoltura sostenibbli kif ukoll fit-tranżizzjoni ekoloġika. Permezz 
ta' dawn id-diversi temi, se jkun fundamentali li jiġu żgurati l-kuntatti meħtieġa bejn il-
komponenti differenti tas-soċjetajiet Afrikani u Ewropej.

L-Afrika, fid-diversità kollha tagħha u bir-rieda tagħha li tillibera l-potenzjal qawwi taż-
żgħażagħ, tan-nisa u tat-talenti tagħha, se jkollha impatt deċiżiv fuq il-futur tad-dinja. L-
Ewropa fehmet dan : l-Afrika hija alleata prima, u sieħba determinanti. 

Iżda filwaqt li l-Ewropa toffri l-għajnuna tagħha lill-kontinent Afrikan, jeħtiġilha 
tindirizza wkoll lill-Ewropej, b'mod partikolari lill-ġenerazzjoni żagħżugħa, u tqanqal fihom 
ix-xewqa mhux biss li jkunu jafu dwar l-Afrika iżda wkoll li jitgħallmu dwarha, u biex 
jagħrfu d-destin komuni tagħna.. Dan għaliex lil hinn mis-summits u l-laqgħat fl-ogħla livell 
politiku, huma l-iskambji bejn l-individwi, inklużi ż-żgħażagħ, in-nisa, is-soċjetà ċivili, l-
intraprendituri, il-bdiewa, il-persunal akkademiku, ix-xjenzjati, it-tobba u anke l-artisti li 
jikkontribwixxu l-enerġija vitali għar-relazzjoni tagħna mibnija mill-ġdid. 

Din is-sħubija globali għandha l-ewwel u qabel kollox tinvolvi n-nies u trawwem fehim 
reċiproku dejjem akbar. Dan se jkun il-muftieħ għal futur kondiviż.


