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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió és az Afrikai Unió közötti jövőbeli partnerségnek 
közös értékeken kell alapulnia az emberi jogok és a jó kormányzás tiszteletben 
tartásával; hangsúlyozza, hogy egy erős Afrika az Európai Unió érdeke, valamint hogy 
az EU-nak ezért az afrikai partnerekkel együttműködve olyan ambiciózus és megfelelő 
terveket kell kidolgoznia az afrikai növekedés és fejlődés tekintetében, amelyek 
diverzifikálják a gazdaságot a kontinensen, és élénkítik az Afrikán belüli kereskedelmet;

2. hangsúlyozza, hogy az EU a tagállamaival együtt Afrika legnagyobb partnerét alkotja a 
kereskedelem, a beruházások, a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) és a biztonság 
terén;

3. kiemeli, hogy annak ellenére, hogy az afrikai kontinensen számos dinamikus, közepes 
jövedelmű ország található, a gazdaság fejlődése – összehasonlítva a világ más részeivel 
– mégis viszonylag visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért számos afrikai országnak 
szinte leküzdhetetlen kihívásokkal kell szembenéznie a Covid19-válság és az 
éghajlatváltozás hatásai miatt, többek között az éghajlat, a gazdaság és a konfliktusok 
által vezérelt migrációval járó hatalmas demográfiai változásokkal, valamint más 
kihívásokkal, például a biológiai sokféleség súlyos csökkenésével és az illegális 
fegyverkereskedelemmel; kiemeli, hogy a számos afrikai országban kialakult gazdasági 
helyzet – amelyet többek között a kereslet visszaesése és a kontinentális kínálati sokk 
okozott –  akadályozta a Covid19 megfékezését; hangsúlyozza, hogy a válság 
valószínűleg katasztrofális hatással lesz a kontinens már amúgy is túlterhelt 
egészségügyi rendszereire; hangsúlyozza, hogy az EU-nak támogatnia kell az afrikai 
országokat a reziliens gazdaságok és szociális programok, valamint egészségügyi és 
oktatási rendszereik kialakításában; ezért úgy véli, hogy a járvány rövid és hosszú távú 
hatásait be kell építeni az Afrikára vonatkozó uniós stratégiába;

4. hangsúlyozza az Afrikai kontinenssel való, ökológiai és társadalmi szempontból 
fenntartható kereskedelmi kapcsolat fontosságát; hangsúlyozza, hogy az európai 
vállalatok felelősséggel tartoznak az ellátási láncukért; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő ambiciózus jogalkotási javaslatot az uniós vállalatok kötelezően 
teljesítendő emberi jogi, szociális jogi és környezetvédelmi átvilágítási kötelezettségeire 
vonatkozóan; sürgeti a Bizottságot, hogy az ilyen javaslatok kidolgozása során 
biztosítsa, hogy azok a teljes ellátási láncra vonatkozzanak, megfeleljenek a 
kereskedelmen belül a társadalmi felelősségvállalásra és az emberi jogokra vonatkozó 
OECD-iránymutatásoknak, és összeegyeztethetőek legyenek a WTO szabályaival, 
valamint hogy a javaslatokat a piac valamennyi szereplője, köztük a kkv-k számára 
működőképesnek és alkalmazhatónak ítéljék, és foglaljanak bele olyan rendelkezéseket, 
amelyek lehetővé teszik a károsult felek számára az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférést; ezzel összefüggésben kiemeli, hogy az EU-nak rövid távon azonnali 
segélyintézkedéseket kell biztosítania, például tesztek és laboratóriumi felszerelések 
beszerzését, valamint az orvostechnikai eszközök és egyéni védőeszközök kivitelének 
megkönnyítését, amelyeket a világjárvány megelőzésére irányuló intézkedéseknek kell 
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követniük a laboratóriumok infrastruktúrájának fejlesztése, az orvosi képzési 
intézkedések, a tájékoztató kampányok és a világjárványra vonatkozó nemzeti reagálási 
tervek finanszírozása révén; hangsúlyozza, hogy a lezárás gazdasági hatása az 
informális szektor méretéből adódóan mélyreható lesz az afrikai kontinensen; 
hangsúlyozza, hogy az EU és Afrika közötti partnerség hosszú távú céljának az afrikai 
gazdaságok ellenálló képességének, valamint a segélyektől és az eladósodottságtól való 
függetlenséget lehetővé tevő gazdasági autonómiának kell lennie, amelynek 
mellékhatása az egészségügyi ágazat növekvő ellenálló képessége;

5. üdvözli a G20-ak bejelentését a leggyengébben teljesítő fejlődő országok adósságainak 
visszafizetésére vonatkozó ideiglenes moratóriumról; megjegyzi ugyanakkor, hogy ez 
az adósságenyhítés a várt rövid távú adókiesés csupán harmadáért felelős; megismétli, 
hogy az adósságok csökkentése és az adósságok elengedése nem kerülnek említésre az 
afrikai stratégia jelenlegi változatában, pedig a Covid19-válság enyhítésében fontos 
szerepet játszanak, valamint a járványon túlmenően is szükséges intézkedések lennének, 
mivel bővíthetik az afrikai országok politikai mozgásterét, amely jelenleg az adósság 
visszafizetésével van elfoglalva; felhívja ezért a Bizottságot, a nemzetközi támogatókat 
és a tagállamokat, hogy tegyenek további lépéseket, és fontolják meg a moratórium 
meghosszabbítását és kiterjesztését annak érdekében, hogy az afrikai országok képesek 
legyenek felvenni a küzdelmet a Covid19 közép- és hosszú távú hatásaival; aggodalmát 
fejezi ki a hivatalos fejlesztési támogatás éves összegének tizenkétszeresét kitevő 
illegális pénzmozgások elleni összehangolt fellépés hiánya miatt, és felszólítja az afrikai 
és európai hatóságokat, hogy küzdjenek az illegális pénzmozgások ellen, többek között 
a tőkekiáramlás, az adókikerülési rendszerek és a vámcsökkentésből eredő nemzeti 
jövedelemkiesés ellen; megismétli a magánhitelezőkhöz intézett felhívását, hogy 
hasonló feltételek mellett vegyenek részt a kezdeményezésben, és ösztönzi a G20-
csoportot, az IMF-et és a Világbankot, valamint a multilaterális fejlesztési bankokat, 
hogy folytassák az adósságenyhítést, és vizsgálják meg  alaposabban az 
adósságszolgálati kifizetések felfüggesztésének lehetőségeit, többek között annak 
biztosítása érdekében, hogy biztosítani lehessen a polgárok alapvető emberi 
szükségleteit; felhívja az EU tagállamait, hogy tartsák tiszteletben az arra irányuló régi 
és ismétlődő elköteleződésüket, hogy GDP-jük 0,7%-át hivatalos fejlesztési támogatásra 
fordítják;

6. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak fontos gazdasági kapcsolatokat ápol az afrikai 
államokkal, és hogy ezeket a kapcsolatokat a jövőben tovább kell erősíteni a régió 
produktív átalakulásának és a reziliencia kiépítésének biztosítása érdekében; megjegyzi, 
hogy Kína fokozta jelenlétét Afrikában, ugyanakkor az uniós tagállamok csak nagyon 
korlátozott érdeklődést mutattak az afrikai államokkal való kereskedelem, valamint 
ezen államokba történő beruházások terén, ami megmagyarázza, hozzávetőlegesen 
miért csekély az EU és a legtöbb afrikai állam közötti kereskedelmi volumen; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak teljesen új alapokra kell helyeznie gazdasági 
partnerségét Afrikával, ami azt jelenti, hogy olyan új helyzetet kell kialakítania, 
amelyben az EU és Afrika kölcsönösen előnyös, fenntartható partnerséget alakít ki, a 
gazdasági, kereskedelmi és kereskedelmi kapcsolatokat a szolidaritás és az 
együttműködés irányába alakítva, a tisztességes és etikus kereskedelem biztosítása 
mellett; hangsúlyozza, hogy e partnerség előfeltétele a további jelentős fenntartható 
fejlődés valamennyi afrikai államban; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
beruházásokat és célzott támogatást kell nyújtani, valamint tiszteletben kell tartani a 
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fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát;

7. hangsúlyozza, hogy számos afrikai állam gyenge szerepet tölt be a nemzetközi 
munkamegosztásban és a nemzetközi globális ellátási láncokban, többek között az 
alacsony termelékenység miatt, amely többek között a múlt öröksége, valamint a célzott 
beruházások és a képzett munkaerő hiánya miatt, továbbá amiatt, hogy a fenntartható 
fejlődés mindaddig nincs előmozdítva, amíg az afrikai államok nyersanyagokat és 
néhány feldolgozatlan mezőgazdasági árut exportálnak, miközben az EU árukat, 
szolgáltatásokat és mezőgazdasági kapacitásfelesleget exportál; kitart amellett, hogy az 
EU-nak olyan stratégiát kell kidolgoznia, amely segíti az afrikai nemzeteket a 
kontinensen belüli értékláncok létrehozásában és diverzifikálásában, és csökkenti a 
kereskedelem meglévő akadályait annak érdekében, hogy magukon az afrikai 
államokon belül nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek a jobb infrastruktúrákba való 
célzott beruházások és a fenntartható energiaellátás fejlesztése, valamint különleges és 
differenciált bánásmód révén; hangsúlyozza, hogy az európai közvetlen beruházásoknak 
a jobb regionális infrastruktúrákat is támogatniuk kell; felhívja a Bizottságot, hogy a 
rendelkezésére álló csatornákon keresztül segítse elő a regionális értékláncok fejlődését, 
mivel az afrikai kontinensen a régión belüli kereskedelem továbbra is marginális és a 
régió számos lehetőségét kiaknázatlanul hagyja, ugyanakkor a fenntartható fejlődés és a 
hosszú távú gazdasági függetlenség előfeltétele;

8. megjegyzi, hogy az afrikai országok, bár az általános vámkedvezmény-rendszer (GSP) 
kedvezményezettjeinek több mint 50%-át teszik ki, az EU GSP-importjának csak 
kevesebb mint 5%-át képviselik; kéri a Bizottságot, hogy nyújtson segítséget a 
kedvezményezettek szereplőinek, többek között a származási szabályok betartásával és 
a technikai akadályokkal kapcsolatban; sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a 
GSP eddig nem járult hozzá a kedvezményezett afrikai országok gazdasági 
diverzifikálásához; ismételten felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a GSP-
rendelet hatálya alá tartozó termékek listájának bővítését;

9. hangsúlyozza, hogy az EU és az Afrikai Unió közös érdeke egy stabil és szabályokon 
alapuló, a Kereskedelmi Világszervezetre (WTO) összpontosító multilaterális 
kereskedelmi rendszer;

10. felhívja a Bizottságot, hogy az egészségügyi és gazdasági válság nyomán, de az 
élelmezésbiztonságot fenyegető veszélyek tekintetében is a tervezett EU–AU 
csúcstalálkozó előtt módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós stratégia felé” elnevezésű 
közleményben meghatározott prioritásait az afrikai országok és régiók gazdasági, 
társadalmi és egészségügyi gyengeségei kiváltó okainak kezelése céljából; megjegyzi, 
hogy a gazdasági helyreállításra irányuló közös tervnek, illetve az Afrikára vonatkozó 
megújult uniós stratégiának továbbra is meg kell felelnie a fenntartható fejlődési 
céloknak és a Párizsi Megállapodásnak; felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg annak 
ideiglenes engedélyezését, hogy az afrikai országok kiviteli vámokat vethessenek ki 
árukra a többszörös válság hatásainak enyhítése és a helyreállításra való felkészülés 
előkészítése érdekében;

11. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa Afrikát a kontinentális szabadkereskedelmi 
térségre irányuló törekvéseiben azáltal, hogy megteszi a gazdasági partnerségi 
megállapodások végrehajtásához szükséges kiigazításokat annak érdekében, hogy azok 
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e belső és önrendelkezésű projekt építőkövét képezhessék, technikai támogatást nyújtva 
a vámok eltörléséhez szükséges költségvetési kiigazítások elvégzéséhez, valamint 
segítve az olyan rugalmas adórendszerek megvalósítását, amelyek képesek kezelni az 
adókijátszás problémáját és csökkenteni a hazautalásoktól való függőséget; 
hangsúlyozza a határokon átnyúló együttműködéshez és egyéb technikai problémákhoz 
való technikai segítségnyújtás alkalmazásának szükségességét a regionális értéklánc 
fejlődése érdekében; emlékeztet arra, hogy Afrika számára fontos egy olyan integrált 
kereskedelmi övezet, amely elősegíti a nemzetközi kereskedelmet és az inkluzív 
fejlődést;

12. hangsúlyozza, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások és a GSP az EU és Afrika 
közötti kereskedelmi kapcsolatok fontos eszközei; hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások végrehajtása eddig nem vezetett a kívánt előrelépéshez a 
regionális integráció, a technikai segítségnyújtás, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés, a tudás- és adatkezelés, valamint a beruházási környezet 
javítását és a jó kormányzás javítását célzó együttműködés támogatása terén; kéri a 
Bizottságot, hogy ezen elengedhetetlen szempontok végrehajtását kiemelten kezelve 
gyorsítsa fel; felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson további segítséget az afrikai 
országok számára ezeken a területeken anélkül, hogy ezt a segítségnyújtást teljesen a 
gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtásától tennék függővé; felszólít arra, 
hogy a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló emberi jogi, munkaügyi és 
környezetvédelmi normákról szóló fejezetek végrehajtását szolgáló kötelező erejű és 
végrehajtható mechanizmusokat szisztematikusan építsék be a jelenleg tárgyalt és a 
jövőbeli gazdasági partnerségi megállapodásokba, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 
megállapodásoknak összhangban kell állniuk a fejlesztéspolitikákkal és a fenntartható 
fejlődési célokkal, különös tekintettel az erdőirtásra, az éghajlatváltozásra és a biológiai 
sokféleség csökkenésére gyakorolt hatásukra; kitart amellett, hogy támogatni kell az 
afrikai gazdaságok regionális szintű integrációját annak érdekében, hogy azok 
nemzetközi szinten megerősödjenek;

13. konkrét javaslatra szólít fel, amely közös kezdeményezéseket hoz létre az afrikai 
kontinens megújulóenergia-ellátására és az arra irányuló innováció előmozdítására 
vonatkozóan, beleértve az e kezdeményezések állami finanszírozására vonatkozó 
konkrét tervet, valamint egy arra vonatkozó tervet, hogy miként érhető el szorosabb 
együttműködés az ebből származó megújuló energia jövőbeli közös felhasználása 
tekintetében, fokozatosan megszüntetve ugyanakkor a fosszilis tüzelőanyagokkal 
kapcsolatos projektekbe történő valamennyi beruházást; ismételten hangsúlyozza, hogy 
energiához való széles körű hozzáférés nélkül nem lehetséges a fenntartható fejlődés, és 
ösztönzi a Bizottságot, hogy ambiciózus tervet alkosson e fenntartható energiaügyi 
partnerség végrehajtásához; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a Párizsi Megállapodás 
által meghatározott célkitűzések teljesítésének elengedhetetlen fontosságát; felszólít a 
szabadalmak összevonására és a technológiaátadásra a virulens egészségügyi válság 
megoldása érdekében, tiszteletben tartva a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat a 
közegészségügyről szóló 2003. évi WTO–TRIPS nyilatkozat keretében; felhívja a 
Bizottságot, hogy a fenntartható fejlődési célok elérését tegye irányadó elvvé az afrikai 
kontinenssel kapcsolatos valamennyi szakpolitikájában; sürgeti továbbá a Bizottságot, 
hogy a Cotonoui Megállapodást követő megállapodásról folytatott tárgyalások során 
teljes mértékben vegye figyelembe ezeket a célokat az afrikai kontinenssel folytatott 
kiegyensúlyozott, szabad és tisztességes kereskedelem biztosítása érdekében;
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14. hangsúlyozza, hogy jelentős fenntartható beruházásokra van szükség, lehetőség szerint 
beruházási partnerségek formájában az infrastruktúrával, a fenntartható mezőgazdasági 
ágazattal és a megújuló forrásokból származó átfogó energiaellátással kapcsolatos 
kulcsfontosságú ágazatokban, ugyanakkor erősíteni kell a közegészségügyet és a 
közoktatást, a tiszta víz infrastruktúráját, valamint az ellátási, közlekedési és energetikai 
infrastruktúrákat, és ki kell őket zárni a privatizációból; hangsúlyozza, hogy olyan 
fenntartható innovációs politikákra és projektekre van szükség, amelyek lehetővé teszik 
az ökológiai és társadalmi fenntarthatóság konkrét céljának elérését, és e tekintetben 
kéri annak vizsgálatát, hogy az átállás miként járulhat hozzá e célok eléréséhez az 
afrikai államokban; hangsúlyozza, hogy az EU-nak az általános infrastruktúrákba, 
valamint különösen határokon átnyúló infrastruktúrákba történő közberuházásokat kell 
szorgalmaznia a regionális kereskedelem, illetve ebből következően az értékláncok 
diverzifikációjának elősegítése érdekében; hangsúlyozza, hogy a külföldi közvetlen 
beruházások a külső beruházási terv egyéb programjai melletti előmozdítását össze kell 
kapcsolni a helyi vállalkozásokkal, különös figyelmet fordítva a kkv-k 
szerepvállalásának növelésére, a kistermelői mezőgazdaságra, a helyi szolgáltatási 
ágazatra és a helyi feldolgozóiparra, valamint a fenntartható innovációs projektekre 
annak érdekében, hogy megkönnyítsék a kontinens értékláncainak diverzifikációját, 
valamint hogy új, tisztességes foglalkoztatási lehetőségeket teremtsenek, elkerülve 
ugyanakkor az új függőségeket;

15. hangsúlyozza a digitális átalakulás és digitalizáció alapvető szerepét a fenntartható 
fejlődésben és a társadalmak ellenálló képességében, mivel ez különösen megfigyelhető 
volt a Covid19-válság által kiváltott jelenlegi globális helyzetben; további megerősített, 
módszeres és kölcsönösen előnyös együttműködést sürget az afrikai államokkal a 
társadalom valamennyi szintjén a digitalizáció, az innovatív technológiák és 
megoldások terén, a Digitalizáció a fejlődésért (D4D) megközelítéssel összhangban 
ideértve különösen az e-kormányzatot, az e-kereskedelmet, a digitális készségeket és a 
kiberbiztonságot;

16. aggodalommal tölti el, hogy az Afrika–EU civil társadalmi fórum jelentése szerint a 
civil társadalom mozgástere beszűkült, a láthatósága pedig továbbra is gyenge; 
hangsúlyozza, hogy a civil társadalom szerepének erősítése – és ezáltal a beruházási 
struktúrák társadalmi megfelelőjének bevonása – az afrikai államokkal kapcsolatos és 
velük folytatott uniós politikák alapvető eleme; ezért kéri a Bizottságot, hogy a politikai 
párbeszéd minden szintjén vonja be a civil társadalmat, különösen a kereskedelmi 
megállapodások előkészítése, nyomon követése és értékelése során; a civil 
társadalomnak a kereskedelemösztönző támogatásokban játszott nagyobb szerepének 
biztosítására szólít fel;

17. elismeri, hogy a nők és a lányok elengedhetetlen szerepet játszanak a fenntartható 
növekedésben és fejlődésben; hangsúlyozza, hogy a nők és lányok szerepvállalásának 
fokozását az Afrikára vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának egésze során 
érvényesíteni kell; hangsúlyozza, hogy a nők gazdasági függetlenségét női vállalkozók 
támogatásán keresztül kell elérni; emlékeztet arra, hogy a nők helyzetét a kereskedelmi 
megállapodásokba foglalt, a nemek közötti egyenlőségre és a kereskedelemre 
vonatkozó szigorú rendelkezésekkel lehet megerősíteni; felhívja ezzel összefüggésben a 
Bizottságot, hogy nyújtson segítséget az Afrikai Uniónak a nemek közötti egyenlőséget 
és a nők szerepének erősítését célzó együttműködési stratégiája végrehajtása terén, és 
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hajtson végre olyan intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak az afrikai országokkal való 
kereskedelmi megállapodásaiban a nemek közötti egyenlőség eléréséhez; egyértelmű 
nemi dimenzió bevezetésére szólít fel a válság és a fellendülés differenciált hatásainak, 
valamint a jelenlegi válságban a férfiak és nők eltérő szerepének és terheinek kezelése 
érdekében;

18. hangsúlyozza, hogy az afrikai kontinens a világ legfiatalabb népességével rendelkezik, 
ezért kéri a Bizottságot, hogy határozottan vonja be a gyermekek és fiatalok érdekeit az 
Afrikára vonatkozó stratégia végrehajtási tervébe, valamint gondoskodjon arról, hogy a 
fiatalok szakértelmének gyarapításába jelentős beruházások történjenek, mivel alapvető 
szerepet játszanak a kontinensük ökológiailag, társadalmilag és gazdaságilag 
fenntartható jövőjére irányuló stratégiák továbbfejlesztésében; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson segítséget az afrikai fiataloknak személyre szabott oktatási programok 
által, például az ERASMUS+ keretén belül, továbbá hogy növelje az oktatási és 
szakmai mobilitást egy személyre szabott stratégiával az Afrikai Unióval, a 
magánszektorral és a pénzintézetekkel (például induló innovatív vállalkozások számára 
mikrohitelek elérhetővé tétele) együttműködve a gazdasági és kereskedelmi lehetőségek 
javításának céljából;

19. kiemeli, hogy fontos az afrikai országok azon képességét támogatni, hogy növelni 
tudják a belföldi forrásaik mobilizációját az alapvető univerzális közszolgáltatásokba 
történő beruházás növelése érdekében; felhívja az EU-t, hogy nyújtson támogatást az 
afrikai országoknak az illegális pénzmozgások és az uniós vállalatok és multinacionális 
vállalatok adókijátszása elleni küzdelem révén, és biztosítsa, hogy az adókat ott fizessék 
meg, ahol a nyereség és a tényleges gazdasági érték keletkezik, annak érdekében, hogy 
véget vessenek az adóalap-eróziónak és a nyereségátcsoportosításnak;

20. aggodalommal tölti el az európai tejpornak a közös agrárpolitika támogatott, Nyugat-
Afrikába irányuló exportja, mivel a kivitel megháromszorozódása a tejkvóták 2015. évi 
uniós eltörlése óta katasztrofális következményekkel járt a nem versenyképes helyi 
pásztorok és mezőgazdasági termelők számára; felhívja a Bizottságot, hogy az afrikai 
kormányokkal és érdekelt felekkel dolgozzon ki megoldásokat;

21. aggodalmát fejezi ki a beruházók és az állam közötti, afrikai államokkal szembeni – 
különösen az európai vállalatok által indított – vitarendezési eljárások növekvő száma 
miatt; felhívja az uniós kormányokat és vállalatokat, hogy tartózkodjanak a beruházó és 
állam közötti vitarendezés alkalmazásától, és vessenek véget az afrikai országok elleni 
számos, beruházó és állam közötti vitarendezéssel kapcsolatos ügy indításának;

22. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon együtt az afrikai kormányokkal és érdekelt 
felekkel a megoldásokon, és hajtsa végre az Afrika vidéki területeivel foglalkozó 
munkacsoport ajánlásait; úgy véli, hogy a stabil beruházások és az afrikai irányítás alatt 
álló regionális láncok afrikai élelmiszerláncának kialakítására irányuló (női és férfi) 
munkaerő teheti a legjobb hozzájárulást az afrikai nép egészségének és jólétének 
növeléséhez;

23. hangsúlyozza, hogy Afrika és különösen a szubszaharai Afrika fogja átélni a világ 
legnagyobb népességnövekedését a következő évtizedekben; felhívja ebben a 
tekintetben az EU-t, hogy kövesse az Afrika vidéki területeivel foglalkozó 
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munkacsoport következtetéseit az afrikai élelmiszerláncokba való beruházások 
szükségességéről, a hozzáadott értékkel rendelkező termékekre összpontosítva;

24. hangsúlyozza, hogy az EU és tagállamai együttesen továbbra is Afrika legnagyobb 
adományozói a támogatások teljes összegének 31%-ával; emlékeztet az európai 
fejlesztési politikában a piacorientált strukturális reformok és a jó kormányzás irányába 
történő paradigmaváltás fontosságára;

25. felhívja a Bizottságot, hogy – tekintettel a zoonózis-kórokozók Afrikában való 
elterjedésének dokumentáltan növekvő kockázatára – szabályozási együttműködés és 
párbeszéd révén mozdítsa elő az afrikai országokban az állat- és növényegészségügyi 
intézkedésekre (SPS) és az állatjólétre vonatkozó szigorúbb előírások alkalmazását.



PE648.592v02-00 10/11 AD\1212493HU.docx

HU

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI 
ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 3.9.2020

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

33
2
7

A zárószavazáson jelen lévő tagok Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel 
Caspary, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De 
Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, 
Enikő Győri, Roman Haider, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, 
Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, 
Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, 
Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, 
Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje 
Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu 
Winkler, Jan Zahradil



AD\1212493HU.docx 11/11 PE648.592v02-00

HU

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI 
ZÁRÓSZAVAZÁSA

33 +
GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, 
Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler 

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, 
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Markéta Gregorová, Heidi Hautala

2 -
ECR Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

7 0
ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

ECR Geert Bourgeois, Jan Zahradil

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


