
PR\1208834SL.docx PE654.007v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za razvoj

2020/2041(INI)

1.7.2020

OSNUTEK POROČILA
o novi strategiji EU-Afrika – partnerstvo za trajnosten in vključujoč razvoj
(2020/2041(INI))

Odbor za razvoj

Poročevalka: Chrysoula Zacharopoulou



PE654.007v01-00 2/12 PR\1208834SL.docx

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA.................................................3

OBRAZLOŽITEV .....................................................................................................................9



PR\1208834SL.docx 3/12 PE654.007v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o novi strategiji EU-Afrika – partnerstvo za trajnosten in vključujoč razvoj
(2020/2041(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in člena 208 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju vrha OZN o trajnostnem razvoju z dne 25., 26. in 27. septembra 2015 ter 
končnega dokumenta generalne skupščine OZN z dne 25. septembra 2015 z naslovom 
Spreminjamo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in 17 ciljev trajnostnega 
razvoja,

– ob upoštevanju akcijske agende iz Adis Abebe iz leta 2015 o financiranju za razvoj,

– ob upoštevanju novega evropskega soglasja o razvoju z naslovom Naš svet, naše 
dostojanstvo, naša prihodnost, podpisanega 7. junija 2017,

– ob upoštevanju Pariškega sporazuma iz leta 2015 o podnebnih spremembah,

– ob upoštevanju Agende 2063 Afriške unije, sprejete maja 2014,

– ob upoštevanju skupne strategije EU-Afrika, sprejete v Lizboni 9. decembra 2007,

– ob upoštevanju sklepov 5. vrha Afriške unije in Evropske unije, ki je potekal 29. in 
30. novembra 2017 v Abidžanu,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o novem zavezništvu Afrike in Evropske unije za 
trajnostne naložbe in delovna mesta z dne 12. septembra 2018,

– ob upoštevanju sklepov štirih projektnih skupin o digitalnem gospodarstvu, energiji, 
prometu in kmetijstvu, oblikovanih v okviru novega zavezništva,

– ob upoštevanju skupnega sporočila 10. zasedanja kolegijev komisarjev Evropske 
komisije in Komisije Afriške unije z dne 27. februarja 2020,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Evropske komisije in visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskem parlamentu in Svetu z dne 
9. marca 2020 z naslovom Za celovito strategijo z Afriko (JOIN(2017)0004) ter sklepov 
Sveta na to temo z dne 30. junija 2020,

– ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev ter Protokola 
iz Maputa,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju strategije Afriške unije za enakost spolov in krepitev vloge žensk za 
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obdobje 2018–2028, ki je bila sprejeta julija 2016,

– ob upoštevanju sporazuma o vzpostavitvi afriškega celinskega območja proste trgovine,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropski zeleni dogovor z dne 
11. decembra 2019,

– ob upoštevanju strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, ki je bila objavljena 
20. maja 2020,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 2. maja 2017 z naslovom 
Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU 
Development Policy (Digital4Development: vključevanje digitalnih tehnologij in storitev 
v razvojno politiko EU) (SWD(2017)0157),

– ob upoštevanju globalnega dogovora OZN o beguncih, sprejetega 17. decembra 2018,

– ob upoštevanju globalnega dogovora OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, 
sprejetega 19. decembra 2018,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2017 o strategiji EU-Afrika: 
spodbujanje razvoja1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. oktobra 2018 o digitalizaciji za razvoj: 
zmanjševanje revščine s tehnologijo2,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 27. marca 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje (NDICI)3,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o odnosih med Evropsko unijo ter afriškimi, 
karibskimi in pacifiškimi državami (državami AKP), zlasti tistih iz oktobra 2016, 
junija 2018 in novembra 20194,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za mednarodno trgovino, 
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbora za kmetijstvo 
in razvoj podeželja ter Odbora za kulturo in izobraževanje,

– ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj (A9-0000/2020),

A. ker bi moral prihodnji vrh Afriške unije in EU dati nov zagon partnerstvu in oblikovati 
skupno strategijo s konkretnimi ukrepi za naše skupne izzive;

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0448.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0448.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0298.
4 Besedila, sprejeta 4. oktobra 2016 (P8_TA (2016)0371), 14. junija 2018 (P8_TA (2018)0267) in 28. novembra 
2019 (P9_TA (2019)0084).



PR\1208834SL.docx 5/12 PE654.007v01-00

SL

B. ker morajo imeti interesi in prednostne naloge Afrike, ki so izraženi zlasti v okviru 
Agende 2063, osrednjo vlogo pri preoblikovanju našega odnosa;

C. ker je dodana vrednost EU v njenem partnerstvu z Afriko v njeni želji, da se z Afriko 
oblikuje dolgoročna vizija, ki bo temeljila na skupnih vrednotah in oživitvi 
multilateralizma;

D. ker morajo biti gospodarska rast in naložbe povezane z bojem proti neenakosti, to pa 
lahko dosežemo s povečanjem človeškega kapitala in politiko prerazporeditve;

Za prenovljeno strategijo z Afriko

1. je seznanjen s sporočilom z dne 9. marca 2020 z naslovom Za celovito strategijo z 
Afriko;

2. poziva k izgradnji pristnega partnerstva med enakimi in poziva, naj se preseže odnos med 
donatorjem in prejemnikom; poudarja pomen posvetovanja z našimi afriškimi partnerji 
in jasne opredelitve okvira izvajanja in odgovornosti vsake strani;

3. poudarja, da mora koronavirusna kriza obe celini vključiti v partnerstvo, ki bo v celoti 
upoštevalo njene posledice in omogočalo trajnostno in vključujoče okrevanje, 
osredotočeno na človekov razvoj in vse hitrejše prehode, vključno z ekološkim in 
digitalnim;

4. opozarja, da se je mednarodna skupnost zavezala doseganju 17 ciljev trajnostnega 
razvoja; meni, da bo imelo partnerstvo med Afriko in EU odločilen vpliv na izpolnjevanje 
te zaveze;

5. poudarja, da je treba zagotoviti popolno skladnost in dopolnjevanje med novo strategijo 
in prihodnjim sporazumom po izteku Sporazuma iz Cotonouja;

6. poudarja pomen Afriške unije pri vključevanju afriške celine; pozdravlja nedavne obiske 
vodij evropskih institucij v Adis Abebi; poziva, naj se ti stiki okrepijo in bolj redno 
izvajajo na najvišji politični ravni;

7. poudarja, da je treba v opredelitev in oceno nove strategije vključiti afriško in evropsko 
civilno družbo, da se vzpostavi partnerstvo, osredotočeno na ljudi;

8. poziva, naj vse sodelujoče strani sistematično in pregledno spremljajo izvajanje strategije 
in spoštujejo načelo skladnosti politik za razvoj;

9. meni, da je vloga diaspor bistvena za medsebojno razumevanje obeh celin in da so njihovi 
denarni transferji zelo pomembni za lokalno gospodarstvo;

10. opozarja, da bo uspeh partnerstva odvisen od finančnih sredstev, ki mu bodo namenjena; 
poziva k velikim prizadevanjem v korist Afrike v okviru prihodnjega instrumenta za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje;

11. poziva k polni vključenosti vseh držav članic in k večji prepoznavnosti partnerstva med 
Evropejci in partnerskimi državami;
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Partnerji za človekov razvoj

12. poziva, naj se človekov razvoj postavi v središče strategije, njene glavne prednostne 
naloge pa naj bodo odpravljanje neenakosti in revščine ter zagotavljanje dobrega 
upravljanja, socialne vključenosti in človekovih pravic;

13. poudarja, da je treba z oblikovanjem skupne strategije Afriške unije in EU v središče 
partnerstva postaviti mlade;

14. meni, da je treba enakost spolov in krepitev vloge žensk vključiti v vse razsežnosti 
partnerstva;

15. opozarja, da bi posledice koronavirusne krize lahko še bolj omejile dostop do spolnega 
in reproduktivnega zdravja ter povečale diskriminacijo in nasilje nad ženskami;

16. opozarja na bistveno vlogo civilne družbe, svobode izražanja in tiska, da bi zagotovili 
dobro delovanje demokracij;

17. opozarja, da je zdravje nujen pogoj za človekov razvoj; poudarja, da je treba vzpostaviti 
pristno partnerstvo na področju zdravja;

18. izraža zaskrbljenost zaradi množenja in medsebojne povezanosti vseh vrst kriz ter 
opozarja na pomen krepitve odpornosti ljudi; poziva k večjemu razmisleku o modelih 
socialnega varstva in formalizaciji ekonomije;

19. opozarja, da je izobraževanje pravica in bistveni pogoj za zaščito otrok in krepitev vloge 
deklet; spodbuja mobilnost sever-jug v poklicnem usposabljanju in akademskih 
izmenjavah;

20. poudarja pomen vrednotenja afriške dediščine, kulturne identitete, zgodovine in 
umetnosti; spodbuja vračanje kulturnih dobrin v afriške države;

Partnerji za trajnostno in vključujočo rast

21. opozarja, da bi moral Evropski sklad za trajnostni razvoj financirati naložbe, ki 
spodbujajo vključujoč in trajnosten gospodarski in družbeni razvoj;

22. poudarja, da bi moralo afriško celinsko območje proste trgovine omogočati vključevanje, 
ki bi koristilo vsem afriškim prebivalcem, tudi najbolj marginaliziranim;

23. opozarja, da so zasebne naložbe bistvenega pomena za financiranje ciljev trajnostnega 
razvoja in za razvoj lokalnega zasebnega sektorja ter morajo biti skladne s človekovimi 
pravicami in zelenim prehodom;

24. meni, da bi moralo to partnerstvo podpirati podjetništvo žensk na podeželskih in mestnih 
območjih;

Partnerji za zeleni dogovor med Afriško unijo in EU

25. poudarja, da je treba okoljska vprašanja postaviti v središče partnerstva; opozarja, da je 
zahteval, da se 45 % sredstev prihodnjega instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
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mednarodno sodelovanje nameni za te cilje;

26. poziva k povečanju evropske podpore za izvajanje Pariškega sporazuma v afriških 
državah;

27. poziva k hitremu izvajanju „diplomacije zelenega dogovora“ z ustanovitvijo projektne 
skupine za njeno zunanjo razsežnost, ki bi morala pripraviti priporočila za zeleni dogovor 
med Afriško unijo in EU;

28. pozdravlja napoved pobude NaturAfrica in poziva k upoštevanju povezave med javnim 
zdravjem in biotsko raznovrstnostjo; meni, da je treba povečati prizadevanja za ohranitev 
gozdov, živalstva in morskih ekosistemov; poziva EU in Afriko, naj prevzameta vodilno 
vlogo pri sklenitvi ambicioznega globalnega sporazuma na 15. konferenci pogodbenic 
Konvencije o biološki raznovrstnosti;

29. opozarja, da je cenovno dostopna energija bistvenega pomena; poudarja, da je 
pomembno usmerjati naložbe v razvoj obnovljivih virov energije in olajšati prenos 
tehnologij;

30. poudarja, da bi moralo biti iskanje rešitev za trajnostna mesta zaradi urbanizacije afriške 
celine predmet okrepljenega dialoga med obema celinama;

Partnerji za trajnostno in odporno kmetijstvo

31. poudarja, kako je pomembno spodbujati agroekologijo v nacionalnih politikah in tudi 
mednarodnih forumih ter trajnostno povečati produktivnost kmetijskega sektorja in 
njegovo odpornost na podnebne spremembe;

32. opozarja na pomen preoblikovanja podeželja in krepitve vrednostnih verig, da se 
omogoči ustvarjanje trajnostnih delovnih mest; poudarja, da je treba mlade in ženske 
spremljati pri oblikovanju kmetijskih politik in jih vanj vključiti;

33. opozarja na pomen podpiranja malih kmetij in pašništva, da bi spodbudili njihov 
prispevek k prehranski neodvisnosti in varnosti, trajnostnemu upravljanju virov in 
ohranjanju biotske raznovrstnosti;

34. spodbuja izmenjavo najboljših praks med evropskimi in afriškimi kmeti, zlasti stike med 
mladimi kmeti;

Partnerji, ki digitalizacijo spremenijo v vzvod za vključevanje in razvoj

35. poudarja, da digitalizacija predstavlja ogromen razvojni vzvod za dostop do 
izobraževanja, usposabljanja in zdravja ter za posodobitev kmetijskega sektorja, lahko 
pa vključuje tudi tveganja za vse večje neenakosti, zlasti med spoloma;

36. poudarja, da bi moralo partnerstvo spodbujati raziskave in inovacije ter dostopnost 
digitalnih storitev, s čimer bi se spodbudilo socialno vključevanje;

37. pozdravlja pripravljenost Afriške unije za vzpostavitev enotnega digitalnega trga; poziva 
EU, naj spodbuja vzpostavitev afriškega digitalnega sektorja in primernega regulativnega 
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okvira;

38. poudarja pomen zbiranja podatkov in statističnih analiz za sprejemanje informiranih 
odločitev, zlasti na področju kmetijstva, gospodarjenja z naravnimi viri in upravljanja;

39. poudarja, da je treba izkoristiti digitalizacijo, da bi spodbudili izmenjave med obema 
celinama;

Partnerji za vzajemno koristno mobilnost in migracije

40. opozarja, da je v zadnjih letih v odnosih med Afriko in EU prevladovalo migracijsko 
vprašanje ter da je to lahko negativno vplivalo na vzajemno sprejemanje obeh celin; 
meni, da je treba izpostaviti človeško razsežnost migracij;

41. meni, da bo uspeh partnerstva dosežen s precejšnjim povečanjem možnosti za mobilnost 
med različnimi elementi afriških in evropskih družb;

42. poziva k spodbujanju razvoja kanalov zakonite migracije;

43. poudarja, da je treba okrepiti evropske zaveze glede preselitev in drugih zakonitih poti 
za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito;

44. opozarja na stališče Parlamenta o pogojevanju dodelitve uradne razvojne pomoči za 
upravljanje migracij;

45. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Prenovljeno partnerstvo v svetu v krizi

Zdi se, da se Afrika odkriva svetu, je zemlja izzivov in predvsem priložnosti, vedno bolj se 
odloča za diverzifikacijo svojih partnerstev. Evropa, njena zgodovinska zaveznica, mora zdaj 
prenoviti svoj pristop in svojo podobo, da bi podprla večje spremembe, ki jih doživlja ta 
celina z 1,3 milijarde prebivalcev.

Ta proces še vedno poteka: nedavni obiski predsednika Evropskega sveta, predsednice 
Evropske komisije in pomembne delegacije evropskih komisarjev na sedežu Afriške unije 
kažejo na pripravljenost priznati pomen partnerstva z Afriko na evropski politični agendi. V 
teku je popolna prenova našega odnosa.

Čeprav narava in obseg posledic pandemije koronavirusa še nista znana, je jasno, da bosta 
vplivala na ta proces. Pandemija nam je razkrila našo skupno povezanost in ranljivost. 
Medtem ko bodo naši odnosi ostali zvesti prednostnim nalogam obeh celin, se bodo morali 
prilagoditi novim potrebam sveta po krizi zaradi koronavirusa.

Afričani in Evropejci se strinjajo: sedanja kriza nas mora spodbuditi k postavitvi temeljev za 
oživitev, ki bo osredotočena na človekov razvoj in pospeševanje zelenega in digitalnega 
prehoda. Ključni besedi za to oživitev bosta vključevanje in solidarnost, boj proti neenakostim 
pa mora postati presečna komponenta. Naložbe in gospodarsko rast bo treba vključiti v 
celovitejši okvir, ki bo osredotočen predvsem na trajnostni razvoj naših družb in na boljšo 
porazdelitev ustvarjenega bogastva. Za vse to si bomo morali prizadevati skupaj ter imeti 
usklajene strategije in konkretne cilje.

Treba je začeti z zdravjem, ki je bistven pogoj za človekov razvoj. Skupaj s socialno zaščito 
ga je treba postaviti v središče našega odnosa kot absolutno prednostno nalogo. Zaradi krize 
koronavirusa bo treba okrepiti sodelovanje med obema celinama, da bi izboljšali zdravje ljudi 
in našo sposobnost predvidevanja prihodnjih zdravstvenih kriz.

Poleg tega bo vpliv koronavirusa v Afriki verjetno še povečal neenakosti in celotno prebivalstvo 
pahnil v revščino. Zato je treba ustrezno upoštevati socialne posledice krize, pa tudi njen vpliv 
na gospodarstvo, kmetijsko proizvodnjo in prehransko varnost ter varnostne razmere, ki jih bo 
treba ustrezno upoštevati, ter povečati sodelovanje med obema celinama na teh ključnih 
področjih.

Bolj na splošno bo zato morala biti v središču pozornosti odpornost družb na različne krize. 
Zato je treba okrepiti razmislek o modelih socialne zaščite, zlasti glede univerzalnega 
temeljnega dohodka.

Poročevalka želi poudariti tudi pomen skupnega poziva 18 afriških in evropskih voditeljev k 
moratoriju za servisiranje dolga.

Okoljska kriza mora kljub sedanji zdravstveni krizi ostati visoko na političnem dnevnem redu. 
Afrika ni vzrok za podnebne spremembe, je pa ena od prvih žrtev teh sprememb. Evropa mora 
kot porok Pariškega sporazuma podpirati prehod na zeleno gospodarstvo in spodbujati razvoj 
njegovega potenciala za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in trajnostnega kmetijstva. 
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Čeprav se izzivi in priložnosti na področju podnebje med obema celinama razlikujejo, morata 
Afrika in Evropa sodelovati pri ekološkem prehodu s spodbujanjem inovacij, prenosa 
tehnologije in izmenjave izkušenj.

Druga plat ekološke krize je biotska raznovrstnost. Afrika ima izjemne ekosisteme, izguba 
biotske raznovrstnosti pa je dramatična in nepopravljiva. Poleg neposrednega vpliva na živalske 
in rastlinske vire ter uničevanje biotske raznovrstnosti, vključno z morsko, obstajajo tudi 
problemi na področju varnosti in upravljanja ter nevarnosti za zdravje ljudi. Zaradi nujnosti 
morajo zato naši celini zagovarjati sprejetje globalnega okvira, ki bo zmožen združiti 
prizadevanja vseh za ohranitev biotske raznovrstnosti našega planeta.

Kot partnerji v svetu v krizi imamo veliko odgovornost pri oblikovanju sveta prihodnosti. To 
bo vključevalo tudi zeleno diplomacijo in sklenitev zelenega pakta med EU in Afriko na 
področju podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti.

Okrevanje, ki se osredotoča na človekov razvoj, bo temeljilo predvsem na izobraževanju, 
mladih in zaposlovanju. Usposabljanje, ki je osnovni pogoj za okrepitev položaja in 
zaposljivost mladih, se bo moralo prilagoditi spremembam v načinu življenja naših družb. 
Zeleni sektorji in digitalna revolucija zahtevajo namreč prehod na višjo raven raziskav in 
inovacij. Naši celini morata imeti dobro izobraženo mladino, ki bo izgradila trajnostno in 
vključujočo družbo.

Drugi steber človekovega razvoja je enakost spolov. V Afriki in Evropi je boj proti 
diskriminaciji žensk in deklet ter nasilju nad njimi stalen boj. Nobena družba se ne more razviti, 
dokler bodo kršene njene pravice in bodo obstajale ovire za okrepitev njihovega položaja. 
Dostop do izobraževanja, zemlje in posojil: naši celini se morata zavezati, da bodo lahko ženske 
in dekleta končno enake moškim in dečkom. Afrika in Evropa se bosta morali dogovoriti o 
konkretnem časovnem načrtu, da bi dosegli ta cilj.

Spodbujanje bolj vključujočih in pravičnejših družb bo zahtevalo okrepljeno sodelovanje na 
področju upravljanja in človekovih pravic. Vrednote morajo biti temelj našega partnerstva, 
brez katerega ni mogoče obravnavati nobenega od navedenih izzivov. V Afriki in Evropi je še 
vedno preveč diskriminacije, kar uničuje življenja ljudi in ovira socialno kohezijo. Najbolj 
ranljive in marginalizirane skupine prebivalstva bo treba podpreti, da bo vsakdo lahko živel 
dostojno. Ker bodo mladi nekoč na čelu naših družb, je treba razširiti priložnosti za afriško 
in evropsko mladino, da bosta lahko sodelovali pri vprašanjih upravljanja in človekovih 
pravic, na primer prek virtualnih platform.

V zvezi s tem želi poročevalka opozoriti na moč digitalizacije kot orodja za napredek, 
vključevanje in razvoj. Vloga digitalizacije kot orodja za človekov razvoj je zlasti opazna na 
afriški celini. V obdobju koronavirusa se je zelo povečalo število internetnih izmenjav, meje po 
so bile, čeprav zaprte, prav zaradi digitalizacije zelo prepustne. Digitalizacija razkriva številne 
talente, odpravlja ovire in spodbuja izjemne možnosti za inovacije v Afriki. Evropa mora, če 
ne želi, da jo kdo prehiti, sodelovati z Afriko, tam, kjer digitalizacija lahko poveča blaginjo 
ljudi, zlasti na področju zdravja, izobraževanja, upravljanja, zelenega prehoda in finančnega 
vključevanja, na primer z mobilnimi plačili.

Moč našega obnovljenega partnerstva bo morala povečati prepoznavnost in skladnost našega 
delovanja na mednarodnem prizorišču. Deset let pred koncem Agende 2030 in njenih 17 ciljev 
trajnostnega razvoja in v času, ko je večstransko ukrepanje pod hudim pritiskom, je bolj kot 
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kdaj koli prej treba združiti naše moči.

Partnerstvo, ki združuje celine in narode

Samo vključujoč proces pri razvoju, izvajanju in ocenjevanju strategije bo omogočil dejansko 
lastništvo vseh sodelujočih strani na obeh celinah. Za polni pomen besede „partnerstvo“ mora 
Evropa razviti to strategijo z Afriko in ne zanjo.

Naslednji vrh med Afriko in EU bi zato moral obema celinama omogočiti, da opredelita svoje 
skupne prednostne naloge, v tem procesu pa mora svoje mesto dobiti afriška vizija.

Zato bo treba zamisel o partnerstvu med enakimi vsak dan dopolniti s konkretnimi projekti, 
ki bodo odgovarjali na potrebe ljudi. Uspeh našega partnerstva bo tako odvisen od natančnega 
okvira za izvajanje, pri čemer si morajo sodelujoče strani deliti odgovornosti in izvajati stalno 
ocenjevanje.

V skupnem sporočilu Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje, objavljenem 
9. marca 2020, je bil proces začet s postavitvijo temelja za najbolj vključujoč razmislek.

To poročilo je navdihnilo številna srečanja na terenu in je k njim prispevalo, da lahko pričajo o 
afriški realnosti. Poročevalka je odpotovala v več afriških držav, da bi se čimbolj približala 
ljudem in njihovim pričakovanjem ter zagotovila, da bo njihov glas slišan. Poročevalka je 
izrazila dvome glede afriških sodelujočih strani o tem, kako vidijo vlogo Evrope in kaj lahko 
naši narodi prinesejo drug drugemu.

Potekalo je posvetovanje z voditelji držav, ministri, javnimi organi, civilno družbo, 
mladimi, ženskami, akademiki, možganskimi trusti, razvojnimi akterji, zasebnim 
sektorjem, predstavniki Afriške unije, Združenimi narodi in delegacijami EU. Rdeča nit 
posvetovanj je bila afriška vizija in ne promocija evropske ideje.

Po obiskih, ki so omogočili ogromno izmenjav mnenj v Togu, Maroku in Etiopiji, je 
epidemija koronavirusa ogrozila druge načrtovane obiske. Poročevalka je zato nadaljevala 
postopek posvetovanja prek videokonferenc in se pogovarjala s številnimi sogovorniki v Južni 
Afriki, Nigeriji, Ruandi, Senegalu in Keniji. Teh 8 držav je bilo izbranih, da bi odrazile 
raznolikosti afriških ozemelj.

Iz vseh razgovorov je bilo jasno, da Evropa ostaja glavna zaveznica Afrike. Naši afriški 
partnerji izražajo željo po vzpostavitvi tesnejšega zavezništva z Evropo, da bi zagotovili mir, 
stabilnost in blaginjo na obeh celinah.

Vključujoče in odprto partnerstvo, ki Afriko priznava v vsej njeni raznolikosti

Že več let se naš odnos z Afriko preveč omejuje samo na vprašanje migracij, tako da so različni 
drugi vidiki našega partnerstva ostali skriti. Četudi je vprašanje migracij treba obravnavati, pa 
se je poročevalka raje osredotočila na druga ključna vprašanja, ki bogatijo naš odnos z afriško 
celino.

V središču poročila so zato mesto našega partnerstva na mednarodnem prizorišču, človekov 
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razvoj, boj proti neenakostim, položaj žensk in mladih, digitalizacija, trajnostno kmetijstvo in 
zeleni prehod. Prek teh različnih področij bo treba zagotoviti potrebne stike med različnimi 
sestavnimi deli afriške in evropske družbe.

Raznolikost in pripravljenost Afrike, da izkoristi velik potencial svojih mladih, žensk in 
talentov, bosta imela odločilen vpliv na prihodnost sveta. Evropa je dobro razumela, da je 
Afrika dragocen zaveznik in odločilna partnerica.

Če Evropa poda roko afriški celini, mora nagovoriti tudi Evropejce, zlasti mlajšo 
generacijo, in zbuditi njihov interes za razumevanje, predvsem pa spoznavanje Afrike in 
prepoznavanje naše skupne usode. Poleg srečanj na vrhu in sej na najvišji politični ravni 
potekajo izmenjave med posamezniki, zlasti mladimi, ženskami, civilno družbo, podjetniki, 
kmeti, akademiki, znanstveniki, zdravniki in umetniki, ki bodo k našemu novemu odnosu 
dodali življenjsko silo.

To celovito partnerstvo mora biti osredotočeno predvsem na ljudi in vedno bolj spodbujati 
medsebojno razumevanje. To bo ključ do skupne prihodnosti.


