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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu
(2020/2041(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (UE) i art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat zrównoważonego 
rozwoju, który odbył się w dniach 25, 26 i 27 września 2015 r., oraz dokument końcowy 
przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 25 września 2015 r. zatytułowany 
„Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, jak 
również 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG),

– uwzględniając Plan działania z Addis Abeby w sprawie finansowania rozwoju z 2015 r.,

– uwzględniając nowy Europejski konsensus w sprawie rozwoju zatytułowany „Nasz 
świat, nasza godność, nasza przyszłość”, podpisany dnia 7 czerwca 2017 r.,

– uwzględniając porozumienie klimatyczne z Paryża z 2015 r.,

– uwzględniając Agendę 2063 Unii Afrykańskiej (UA) przyjętą w maju 2014 r.,

– uwzględniając wspólną strategię Afryka–UE przyjętą w Lizbonie dnia 9 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając konkluzje z 5. szczytu Unia Afrykańska – Unia Europejska, który odbył 
się w Abidżanie w dniach 29 i 30 listopada 2017 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie nowego sojuszu Afryka–Europa na rzecz 
zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy z dnia 12 września 2018 r.,

– uwzględniając konkluzje czterech grup zadaniowych w dziedzinie gospodarki cyfrowej, 
energii, transportu i rolnictwa, opracowane w ramach nowego sojuszu,

– uwzględniając wspólny komunikat 10. posiedzenia kolegiów komisarzy Komisji 
Europejskiej i Komisji Unii Afrykańskiej z dnia 27 lutego 2020 r.,

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji Europejskiej oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 9 marca 
2020 r. do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „W kierunku kompleksowej 
strategii współpracy z Afryką” (JOIN(2020)0004) oraz konkluzje Rady poświęcone temu 
zagadnieniu z dnia 30 czerwca 2020 r.,

– uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów oraz protokół z Maputo,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,



PE654.007v01-00 4/12 PR\1208834PL.docx

PL

– uwzględniając strategię Unii Afrykańskiej na rzecz równości mężczyzn i kobiet oraz na 
rzecz wzmocnienia pozycji kobiet na okres 2018–2028 przyjętą w lipcu 2016 r.,

– uwzględniając Umowę o afrykańskiej kontynentalnej strefie wolnego handlu (AfCFTA),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejski Zielony Ład” z dnia 
11 grudnia 2019 r.,

– uwzględniając unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030 opublikowaną dnia 
20 maja 2020 r.,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 2 maja 2017 r. zatytułowany 
„Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU 
Development Policy” (Cyfryzacja na rzecz rozwoju: włączenie technologii i usług 
cyfrowych do głównego nurtu polityki rozwoju UE) (SWD(2017)0157),

– uwzględniając Globalne porozumienie ONZ w sprawie uchodźców przyjęte dnia 
17 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając Globalne porozumienie ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i 
legalnej migracji przyjęte dnia 19 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2017 r. w sprawie strategii UE–
Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 października 2018 r. w sprawie cyfryzacji na 
rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii2,

– uwzględniając rezolucję ustawodawczą Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 
2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej (ISWMR)3,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie stosunków między Unią 
Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwa AKP), w szczególności 
rezolucje z października 2016 r., z czerwca 2018 r. i z listopada 2019 r.4,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Handlu 
Międzynarodowego, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Kultury i Edukacji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A9-0000/2020),

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0448.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0448.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0298.
4 Teksty przyjęte odpowiednio dnia 4 października 2016 r. (P8_TA(2016)0371), dnia 14 czerwca 2018 r. 
(P8_TA(2018)0267) i dnia 28 listopada 2019 r. (P9_TA(2019)0084).
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A. mając na uwadze, że najbliższy szczyt UA–UE powinien nadać nowy impuls 
partnerstwu i określić wspólną strategię w połączeniu z konkretnymi działaniami 
dotyczącymi wspólnych wyzwań;

B. mając na uwadze, że interesy i priorytety Afryki, wyrażone w szczególności w 
Agendzie 2063, powinny odgrywać zasadniczą rolę w przebudowie naszych 
stosunków;

C. mając na uwadze, że wartość dodana wniesiona przez UE w ramach partnerstwa z 
Afryką polega w szczególności na jej dążeniu do stworzenia długoterminowej wizji 
opartej na wspólnych wartościach i ożywieniu multilateralizmu;

D. mając na uwadze, że wzrostowi gospodarczemu i inwestycjom musi towarzyszyć walka 
z nierównościami poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i polityki redystrybucji;

W kierunku odnowionej strategii współpracy z Afryką

1. przyjmuje do wiadomości komunikat z dnia 9 marca 2020 r. zatytułowany „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z Afryką”;

2. wzywa do zbudowania prawdziwego partnerstwa na zasadach równości i nakłania do 
wyjścia poza optykę dawca-biorca; podkreśla znaczenie uzgodnień z afrykańskimi 
partnerami oraz przejrzystego określenia ram ich wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron;

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu wywołanego koronawirusem nasze dwa kontynenty 
powinny budować partnerstwo, które będzie w pełni uwzględniać skutki tego kryzysu i 
umożliwi ożywienie zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
ukierunkowane na rozwój społeczny, jak również na przyspieszenie procesu przemian, 
w szczególności w dziedzinie ekologii i cyfryzacji;

4. przypomina o zobowiązaniu wspólnoty międzynarodowej na rzecz realizacji 17 celów 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że partnerstwo Afryka–UE będzie mieć decydujący 
wpływ na przestrzeganie tego zobowiązania;

5. kładzie nacisk na potrzebę zapewnienia właściwej spójności i komplementarności nowej 
strategii i przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z Kotonu; 

6. podkreśla znaczenie UA dla integracji kontynentu afrykańskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje niedawne wizyty przywódców instytucji europejskich w Addis Abebie; zaleca 
wzmocnienie tych kontaktów i ich większą regularność na najwyższym szczeblu 
politycznym;

7. podkreśla potrzebę zaangażowania afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach społecznych;

8. wzywa wszystkie zainteresowane strony do systematycznego i przejrzystego 
monitorowania wdrażania strategii oraz do poszanowania zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju;
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9. uważa, że diaspory odgrywają zasadniczą rolę dla wzajemnego zrozumienia między 
dwoma kontynentami i że dokonywane przez nie transfery pieniężne są istotne dla 
lokalnej gospodarki; 

10. przypomina, że powodzenie partnerstwa będzie zależeć od przydzielonego mu budżetu; 
wzywa do podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz Afryki w ramach przyszłego 
ISWMR;

11. wzywa wszystkie państwa członkowskie do pełnego zaangażowania, jak również do 
zwiększenia widoczności partnerstwa wśród Europejczyków oraz krajów partnerskich;

Partnerzy na rzecz rozwoju społecznego

12. wzywa do uznania rozwoju społecznego za najważniejszy cel strategii, której 
najwyższym priorytetem powinno być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania rządów, włączenia społecznego i przestrzegania praw 
człowieka; 

13. podkreśla rolę, jaką powinna odegrać młodzież w ramach partnerstwa dzięki 
opracowaniu wspólnej strategii UA–UE;

14. uważa, że równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet powinny być uwzględniane we 
wszystkich aspektach partnerstwa; 

15. przypomina, że skutki kryzysu związanego z koronawirusem mogą dodatkowo 
ograniczyć dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz 
zwiększyć dyskryminację i przemoc wobec kobiet;

16. przypomina o zasadniczej roli społeczeństwa obywatelskiego oraz wolności wypowiedzi 
i prasy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania demokracji; 

17. przypomina, że zdrowie stanowi niezbędny warunek rozwoju społecznego; podkreśla 
potrzebę zbudowania prawdziwego partnerstwa w dziedzinie ochrony zdrowia;

18. wyraża niepokój w obliczu coraz liczniejszych i wzajemnie na siebie oddziałujących 
kryzysów i przypomina o konieczności wzmacniania odporności społeczeństw; zaleca 
pogłębienie refleksji na temat modeli ochrony socjalnej i formalizacji gospodarki;

19. przypomina, że edukacja jest prawem i warunkiem o zasadniczym znaczeniu dla ochrony 
dzieci oraz wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca do mobilności Północ–Południe w 
zakresie szkolenia zawodowego i wymiany akademickiej;

20. podkreśla znaczenie promowania afrykańskiego dziedzictwa, tożsamości kulturowej, 
historii i sztuki; zachęca do zwrotu dóbr kultury krajom afrykańskim;

Partnerzy na rzecz zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu 

21. przypomina, że Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju powinien 
finansować inwestycje przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
i społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu;
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22. podkreśla, że AfCFTA powinna umożliwiać integrację przynoszącą korzyści wszystkim 
afrykańskim grupom społecznym, również tym najbardziej zmarginalizowanym;

23. przypomina, że inwestycje prywatne mają zasadnicze znaczenie dla finansowania celów 
zrównoważonego rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora prywatnego oraz że muszą 
być zgodne z prawami człowieka i zieloną transformacją; 

24. uważa, że partnerstwo powinno wspierać przedsiębiorczość kobiet na obszarach 
wiejskich i miejskich;

Partnerzy na rzecz zielonego ładu UA–UE

25. podkreśla kluczowe znaczenie zagadnień środowiskowych w ramach partnerstwa; 
przypomina, że zwrócił się o przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego ISWMR na te cele;

26. wzywa do wzmocnienia europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania porozumienia 
paryskiego przez kraje afrykańskie; 

27. wnosi o szybkie uruchomienie „dyplomacji zielonego ładu” wraz z utworzeniem grupy 
zadaniowej ds. jej zewnętrznego wymiaru, która powinna opracować zalecenia 
dotyczące zielonego ładu UA–UE;

28. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie inicjatywy NaturAfrica i zachęca do 
uwzględnienia zależności między zdrowiem publicznym a różnorodnością biologiczną; 
uważa, że należy wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony, w szczególności lasów, fauny i 
ekosystemów morskich; zobowiązuje UE i Afrykę do odegrania sprawczej roli w 
zawarciu ambitnego światowego porozumienia podczas 15. konferencji stron Konwencji 
o różnorodności biologicznej;

29. przypomina o znaczeniu dostępu do energii w przystępnej cenie; podkreśla, że należy 
ukierunkować inwestycje na rozwój energii odnawialnej i ułatwiać transfer technologii;

30. podkreśla, że ze względu na urbanizację kontynentu afrykańskiego poszukiwanie 
rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju miast powinno być przedmiotem 
wzmożonego dialogu między dwoma kontynentami;

Partnerzy na rzecz zrównoważonego i odpornego rolnictwa 

31. podkreśla znaczenie wspierania agroekologii nie tylko w ramach polityki krajowej, lecz 
także na forach międzynarodowych, oraz zwiększenia w zrównoważony sposób 
wydajności sektora rolnego i jego odporności na zmiany klimatu;

32. przypomina o znaczeniu transformacji obszarów wiejskich oraz wzmocnienia łańcuchów 
wartości dla tworzenia trwałych miejsc pracy; podkreśla potrzebę wspierania młodzieży 
oraz kobiet i angażowania ich w opracowywanie polityki rolnej;

33. przypomina o znaczeniu wspierania małych gospodarstw rolnych oraz pasterstwa, by 
wzmocnić ich udział w budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego zarządzania zasobami i ochrony różnorodności biologicznej;
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34. zachęca do wymiany dobrych praktyk między rolnikami europejskimi i afrykańskimi, w 
szczególności do kontaktów między młodymi rolnikami;

Partnerzy na rzecz wykorzystania cyfryzacji jako dźwigni włączenia społecznego i rozwoju 

35. podkreśla, że transformacja cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię rozwoju w zakresie 
dostępu do edukacji, szkoleń i opieki zdrowotnej, a także modernizacji sektora rolnego, 
ale może również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia nierówności, szczególnie między 
płciami;

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało badaniom i innowacjom, jak również dostępowi do 
usług cyfrowych w celu wspierania włączenia społecznego;

37. z zadowoleniem przyjmuje dążenie UA do budowy jednolitego rynku cyfrowego; wzywa 
UE do wspierania tworzenia afrykańskiego przemysłu cyfrowego i odpowiednich ram 
regulacyjnych;

38. podkreśla znaczenie gromadzenia danych i analizy statystycznej dla świadomego 
podejmowania decyzji, w szczególności w dziedzinie rolnictwa, gospodarowania 
zasobami naturalnymi i sprawowania rządów;

39. podkreśla, że należy wykorzystać transformację cyfrową na rzecz promowania wymiany 
między dwoma kontynentami;

Partnerzy na rzecz wzajemnie korzystnej mobilności i migracji 

40. przypomina, że w ostatnich latach kwestia migracji zdominowała stosunki Afryka–UE i 
że mogło to mieć negatywny wpływ na wzajemne postrzeganie obu kontynentów; uważa, 
że należy położyć nacisk na ludzki wymiar migracji;  

41. uważa, że powodzenie partnerstwa będzie zależeć od znaczącego zwiększenia 
możliwości mobilności między poszczególnymi grupami społeczeństw afrykańskich i 
europejskich; 

42. wzywa do wspierania rozwoju kanałów legalnej migracji;

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia europejskich zobowiązań w zakresie przesiedleń i 
innych legalnych dróg dla osób potrzebujących ochrony międzynarodowej; 

44. przypomina stanowisko Parlamentu przeciwko warunkowaniu przyznawania oficjalnej 
pomocy rozwojowej dla celów zarządzania migracją; 

45. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Odnowione partnerstwo w świecie ogarniętym kryzysem 

Afryka objawia się światu. Jest kontynentem wyzwań, lecz przede wszystkim nowych 
możliwości, który może w coraz większym stopniu dywersyfikować swoje partnerstwa. 
Europa, będąca historycznym sojusznikiem Afryki, musi obecnie odnowić zarówno swoje 
podejście, jak i narrację, uwzględniając poważne wstrząsy, jakich doświadcza ten 
1,3-miliardowy kontynent. 

Ten proces już się rozpoczął: niedawne wizyty Przewodniczącego Rady Europejskiej, 
Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz licznej delegacji komisarzy europejskich w 
siedzibie Unii Afrykańskiej świadczą o woli docenienia znaczenia partnerstwa z Afryką w 
europejskiej agendzie politycznej. Nasze stosunki są przedmiotem dogłębnej przebudowy.

Chociaż skala skutków pandemii koronawirusa nie jest jeszcze znana, nie ulega wątpliwości, 
że będą one mieć wpływ na ten proces. Pandemia uświadomiła nam naszą współzależność oraz 
wspólną bezbronność. Utrzymując w mocy priorytety obu kontynentów, nasze stosunki muszą 
zostać dostosowane do nowych potrzeb świata po pandemii.

Afrykańczycy i Europejczycy są zgodni: kryzys, przez który przechodzimy, powinien skłonić 
nas do położenia podwalin pod odnowę naszych stosunków, ukierunkowaną na rozwój 
społeczny oraz przyspieszenie zielonej i cyfrowej transformacji. Włączenie społeczne i 
solidarność powinny być hasłami przewodnimi tej odnowy, a przeciwdziałanie nierównościom 
powinno stanowić jej składnik przekrojowy. Inwestycje i wzrost gospodarczy muszą być 
postrzegane w szerszym kontekście, który stawia na pierwszym planie zrównoważony rozwój 
naszych społeczeństw i lepszą redystrybucję wytworzonego bogactwa. Aby to osiągnąć, 
musimy wspólnie iść naprzód i realizować uzgodnione strategie oraz konkretne cele.

Zaczynając od ochrony zdrowia, które stanowi zasadniczy warunek rozwoju społecznego. 
Ochrona zdrowia powinna zająć wiodące miejsce w naszych stosunkach, obok ochrony 
socjalnej, która stanowi bezwzględny priorytet. W następstwie kryzysu wywołanego 
COVID-19 należy zacieśnić współpracę między naszymi dwoma kontynentami, aby poprawić 
stan zdrowia ludności, a także naszą zdolność przewidywania przyszłych kryzysów 
zdrowotnych.

Ponadto skutki pandemii COVID-19 w Afryce grożą dalszym pogłębianiem nierówności i 
pogrążaniem całych społeczeństw w ubóstwie. Dlatego należy w odpowiednim stopniu wziąć 
pod uwagę społeczne skutki kryzysu, a także jego negatywny wpływ na gospodarkę, produkcję 
rolną i bezpieczeństwo żywnościowe oraz na kontekst zabezpieczeń, i doprowadzić do większej 
współpracy obu kontynentów w tych kluczowych obszarach.

W bardziej ogólnym ujęciu, w centrum uwagi powinna znaleźć się odporność społeczeństw 
na różne kryzysy. Należy wzmóc refleksję nad modelami ochrony socjalnej, a w szczególności 
nad bezwarunkowym uniwersalnym dochodem podstawowym.

Sprawozdawca pragnie również podkreślić znaczenie wspólnego apelu 18 przywódców 
afrykańskich i europejskich o moratorium na obsługę długu.
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Pomimo trwającego obecnie kryzysu zdrowotnego, kryzys ekologiczny powinien pozostać 
nadrzędnym priorytetem politycznym. Afryka nie jest sprawcą zmian klimatu, lecz jest jedną 
z głównych ofiar tego zjawiska. Europa jako gwarant porozumienia paryskiego musi wspierać 
Afrykę w przechodzeniu na zieloną gospodarkę i sprzyjać rozwojowi jej własnego potencjału 
produkcji energii odnawialnej i zrównoważonego rolnictwa.. I chociaż różne są wyzwania i 
możliwości naszych dwóch kontynentów w zakresie zagadnień klimatycznych, Afryka i Europa 
powinny wspólnie podążać w kierunku transformacji ekologicznej, wspierając innowacje, 
transfer technologii i wymianę doświadczeń.

Drugim aspektem kryzysu ekologicznego jest kwestia różnorodności biologicznej. Afryka ma 
w swoich zasobach wyjątkowe ekosystemy, lecz utrata różnorodności biologicznej stała się 
dramatycznym i nieodwracalnym problemem. Niezależnie od bezpośrednich konsekwencji dla 
flory i fauny, zniszczenie różnorodności biologicznej, w tym morskiej, jest źródłem problemów 
w zakresie bezpieczeństwa i sprawowania rządów, a także zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. 
W obliczu sytuacji kryzysowej nasze kontynenty powinny zatem zabiegać o przyjęcie 
globalnych rozwiązań umożliwiających połączenie wysiłków wszystkich na rzecz 
zachowania różnorodności biologicznej naszej planety.  

Jako partnerzy w świecie dotkniętym kryzysem ponosimy główną odpowiedzialność za 
kształtowanie przyszłości. Drogą do osiągnięcia tego celu będzie zielona dyplomacja oraz 
zawarcie Zielonego Ładu Afryka–UE na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej.

Odnowa ukierunkowana na rozwój społeczny będzie się opierać w głównej mierze na edukacji, 
młodzieży i zatrudnieniu. Wykształcenie, stanowiące niezbędny warunek upodmiotowienia 
młodych i zwiększenia ich szans na zatrudnienie, powinno dostosować się do zmian, które 
obecnie dokonują się w naszych społeczeństwach. Zielony przemysł oraz rewolucja cyfrowa 
wymagają w szczególności przejścia na wyższy poziom w zakresie prac badawczych i 
innowacji. Nasze kontynenty muszą polegać na dobrze wyszkolonej młodzieży w celu 
budowania trwałych i integracyjnych społeczeństw. 

Drugim istotnym filarem rozwoju społecznego jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn. 
Zarówno w Afryce, jak i w Europie nie można ustawać w walce z dyskryminacją i przemocą 
wobec kobiet i dziewcząt. Żadne społeczeństwo nie może się rozwijać, dopóki będą naruszane 
ich prawa i dopóki będą istnieć przeszkody w ich upodmiotowieniu. Dostęp do edukacji, ziemi 
lub kredytu: nasze kontynenty muszą ze sobą współpracować, aby kobiety i dziewczęta mogły 
być wreszcie traktowane na równi z mężczyznami i chłopcami. Aby to osiągnąć, Afryka i 
Europa muszą uzgodnić konkretny plan działania.

Wspieranie bardziej integracyjnych i sprawiedliwych społeczeństw będzie wymagać ściślejszej 
współpracy w zakresie sprawowania rządów oraz praw człowieka. Wartości muszą stanowić 
trzon naszego partnerstwa, bez którego nie będzie można sprostać żadnemu z tych wyzwań. 
Dyskryminacja, której przypadki są wciąż zbyt liczne zarówno w Afryce, jak i w Europie, 
niszczy jednostki i rozbija spójność społeczną. Należy wspierać najbardziej wrażliwe i 
zmarginalizowane grupy społeczne, aby zapewnić wszystkim godne życie. Należy zwiększyć 
możliwości dyskusji na temat kwestii rządzenia i praw człowieka między młodzieżą 
afrykańską i europejską, na przykład za pośrednictwem platform wirtualnych, gdyż to oni 
będą kierować w przyszłości naszymi społeczeństwami.  

W tym zakresie sprawozdawca pragnie przypomnieć o znaczeniu cyfryzacji jako narzędzia 
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postępu, włączenia społecznego i rozwoju. Jej rola jako instrumentu na rzecz rozwoju 
społecznego jest szczególnie widoczna na kontynencie afrykańskim. W okresie pandemii 
kontakty internetowe nasiliły się do tego stopnia, że granice, choć zamknięte, nigdy nie były 
tak łatwe do przekroczenia dzięki technologii cyfrowej. Transformacja cyfrowa pozwala 
odkryć wiele talentów, obala bariery i pobudza ogromny innowacyjny potencjał w Afryce. 
Europa, jeżeli nie chce pozostać w tyle, powinna zaangażować się wraz z Afryką wszędzie tam, 
gdzie cyfryzacja może zwiększyć dobrobyt społeczeństw, w szczególności w zakresie ochrony 
zdrowia, edukacji, sprawowania rządów, zielonej transformacji oraz włączenia finansowego, 
na przykład za pomocą płatności mobilnych.

Siła naszego odnowionego partnerstwa powinna umożliwić zwiększenie widoczności i 
spójności naszych działań na arenie międzynarodowej. W okresie dziesięciu lat, który pozostał 
do zakończenia realizacji Agendy 2030 i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju, w sytuacji, 
gdy działania wielostronne zostały poddane ciężkiej próbie, połączenie naszych sił stało się 
konieczne bardziej niż kiedykolwiek.

Partnerstwo, które łączy kontynenty i narody

Jedynie proces oparty na integracji zarówno na etapie opracowywania, jak i wdrażania i oceny 
strategii pozwoli na jej rzeczywiste przyjęcie przez wszystkie zainteresowane strony na dwóch 
kontynentach. Aby nadać właściwy sens pojęciu „partnerstwa", Europa powinna przygotować 
tę strategię wspólnie z Afryką a nie dla Afryki.

Najbliższy szczyt Afryka–UE powinien służyć określeniu wspólnych priorytetów przez nasze 
dwa kontynenty, a wizja afrykańska musi zająć należne jej miejsce w tym procesie.

Następnie trzeba będzie stopniowo nadawać konkretny kształt koncepcji partnerstwa na 
zasadzie równości w oparciu o konkretne projekty wychodzące naprzeciw potrzebom naszych 
narodów. Powodzenie naszego partnerstwa zależeć będzie od dokładnie określonych ram 
wdrażania z podziałem odpowiedzialności, a także ciągłą oceną przez zainteresowane strony.

Wspólny komunikat Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
ogłoszony dnia 9 marca 2020 r. rozpoczyna ten proces, tworząc podstawy do refleksji, która 
powinna być możliwie jak najbardziej integrująca. 

Sprawozdanie zostało zainspirowane i wzbogacone licznymi spotkaniami w terenie, aby mogło 
dać świadectwo afrykańskiej rzeczywistości. Sprawozdawca odwiedził kilka krajów 
afrykańskich w celu nawiązania bezpośrednich kontaktów z ludźmi i bliższego poznania ich 
oczekiwań, aby móc zabrać głos w ich imieniu. Sprawozdawca zapytał afrykańskie 
zainteresowane strony o to, jak postrzegają rolę Europy i co możemy wzajemnie dla siebie 
zrobić. 

Zostały zebrane opinie szefów państw, ministrów, władz publicznych, społeczeństwa 
obywatelskiego, młodzieży, kobiet, środowiska akademickiego, ośrodków analitycznych, 
podmiotów działających na rzecz rozwoju, sektora prywatnego, przedstawicieli Unii 
Afrykańskiej, ONZ, a także delegacji UE. Wątkiem przewodnim tych konsultacji nie była 
chęć lansowania europejskiej koncepcji partnerstwa, lecz jego afrykańska wizja. 

Po owocnych wizytach w Togo, Maroku i Etiopii epidemia koronawirusa uniemożliwiła 
realizację dalszych zaplanowanych wizyt. Sprawozdawca kontynuował więc swoją misję 
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zbierania opinii w drodze wideokonferencji, wymieniając w ten sposób poglądy z licznymi 
rozmówcami z Republiki Południowej Afryki, Nigerii, Rwandy, Senegalu i Kenii. Tych 8 
krajów zostało wybranych w celu jak najpełniejszego odzwierciedlenia różnorodności 
afrykańskiego kontynentu.

Ze wszystkich przeprowadzonych rozmów wynika niezbicie, że Europa pozostaje 
uprzywilejowanym sojusznikiem Afryki. Nasi afrykańscy partnerzy wyrażają wolę budowy 
jeszcze mocniejszego sojuszu z naszym kontynentem w celu zapewnienia obydwu 
kontynentom pokoju, stabilności i dobrobytu.

Otwarte partnerstwo, które sprzyja włączeniu społecznemu i docenia Afrykę w jej 
różnorodności

Już od wielu lat nasze stosunki z Afryką ograniczały się zbyt często do problemów migracji, 
które zdominowały różne inne aspekty naszego partnerstwa. I chociaż zagadnienie migracji 
wymaga oczywiście uwagi, sprawozdawca postanowił skupić się na innych zasadniczych 
tematach, które składają się na bogactwo naszych stosunków z kontynentem afrykańskim.

Sprawozdanie poświęcone jest zatem roli naszego partnerstwa na scenie międzynarodowej, 
rozwojowi społecznemu, walce z nierównościami, miejscu kobiet i młodych, transformacji 
cyfrowej, zrównoważonemu rolnictwu oraz transformacji ekologicznej. W oparciu o te różne 
zagadnienia zasadnicze znaczenie będzie mieć zapewnienie niezbędnych kontaktów między 
poszczególnymi grupami społeczeństw afrykańskich i europejskich.

Afryka w swej różnorodności i pragnieniu uwolnienia ogromnego potencjału młodzieży, kobiet 
i utalentowanych ludzi będzie mieć decydujący wpływ na przyszłość świata. Europa dobrze 
rozumie, że Afryka jest sojusznikiem z wyboru i decydującym partnerem. 

Lecz Europa, zwracając się w kierunku kontynentu afrykańskiego, musi także zwrócić się 
do Europejczyków, a w szczególności do młodego pokolenia, i wzbudzić ich pragnienie 
poznania oraz przede wszystkim uczenia się Afryki  oraz uznania wspólnoty naszego 
przeznaczenia. Niezależnie bowiem od szczytów i spotkań na najwyższym szczeblu 
politycznym, nasze odnowione stosunki muszą czerpać witalną energię z kontaktów między 
ludźmi, a w szczególności między młodymi, kobietami, społeczeństwem obywatelskim, 
przedsiębiorcami, rolnikami, środowiskiem akademickim, naukowcami, lekarzami czy też 
artystami. 

To globalne partnerstwo powinno przede wszystkim opierać się na ludziach i przyczyniać się 
do nieustannego pogłębiania wzajemnego zrozumienia. Jest to klucz do wspólnej przyszłości.


