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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības turpmāko partnerību ir jābalsta uz 
kopīgām vērtībām cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā; uzsver, ka spēcīga Āfrika 
atbilst Eiropas Savienības interesēm un ka tādēļ ES kopā ar Āfrikas partneriem ir 
jāizstrādā tālejoši un piemēroti plāni Āfrikas izaugsmei un attīstībai, diversificējot 
kontinenta ekonomiku un palielinot Āfrikas iekšējo tirdzniecību;

2. uzsver, ka ES kopā ar tās dalībvalstīm ir Āfrikas lielākais partneris tirdzniecības, 
investīciju, oficiālās attīstības palīdzības (OAP) un drošības jomā;

3. uzsver, ka, lai gan Āfrikas kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar vidējiem 
ienākumiem, tā ekonomiskā attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja salīdzinājumā ar citām 
pasaules daļām; uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis pieredzēs gandrīz 
nepārvaramas grūtības, kuras radījusi Covid-19 krīze un klimata pārmaiņas, cita starpā 
milzīgas demogrāfiskas izmaiņas, kurām pievienojas klimata, ekonomisko apstākļu un 
konfliktu izraisīta migrācija, kā arī citas problēmas, piemēram bioloģiskās 
daudzveidības zudums un nelegāla ieroču tirdzniecība; uzsver, ka ekonomiskā situācija 
daudzās Āfrikas valstīs, ko cita starpā izraisīja pieprasījuma kritums un kontinentālas 
piegādes satricinājums, ir kavējusi Covid-19 ierobežošanu; uzsver, ka šai krīzei būs 
katastrofāla ietekme uz šī kontinenta veselības sistēmām, kuras jau tāpat ir ļoti 
noslogotas; uzsver, ka ES ir jāatbalsta Āfrikas valstis izturētspējīgu tautsaimniecību un 
sociālo programmu, kā arī to veselības un izglītības sistēmu attīstīšanā; tādēļ uzskata, ka 
ES un Āfrikas stratēģijā ir jāiekļauj gan īstermiņa, gan arī ilgtermiņa pandēmijas sekas;

4. uzsver, cik svarīgas ir ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgas tirdzniecības attiecības ar 
Āfrikas kontinentu; uzsver, ka Eiropas uzņēmumi ir atbildīgi par savām piegādes 
ķēdēm; aicina Komisiju turpināt darbu pie sava tālejošā likumdošanas priekšlikuma par 
saistošu cilvēktiesību, sociālo tiesību un pienācīgu vides pārbaužu prasībām ES 
uzņēmumiem; mudina Komisiju šādu priekšlikumu izstrādē nodrošināt, lai tie attiektos 
uz visu piegādes ķēdi un atbilstu ESAO pamatnostādnēm par sociālo atbildību un 
cilvēktiesībām tirdzniecībā un būtu saskanīgi ar PTO un lai pēc rūpīgas novērtēšanas 
varētu atzīt, ka priekšlikumi ir funkcionāli un piemērojami visiem tirgus dalībniekiem, 
tostarp MVU, un tajos ir iekļauti noteikumi, kas nodrošina iespējas cietušajām 
personām vērsties tiesā; šajā sakarībā uzsver, ka īstermiņā ES jānodrošina steidzami 
palīdzības pasākumi, piemēram, testu un laboratorijas aprīkojuma iepirkšana un 
medicīnisko ierīču un individuālo aizsardzības līdzekļu eksporta veicināšana, tad 
pandēmijas novēršanas pasākumi, izveidojot laboratoriju infrastruktūru, finansējot 
medicīnas apmācības pasākumus, informācijas kampaņas un valstu reaģēšanas plānus 
pandēmijas gadījumā; uzsver, ka pārvietošanās ierobežojumu ekonomiskā ietekme uz 
Āfrikas kontinentu būs ļoti ievērojama, ņemot vērā neoficiālās nodarbinātības sektora 
lielumu; uzsver, ka ES un Āfrikas partnerības ilgtermiņa mērķim ir jābūt Āfrikas 
tautsaimniecību izturētspējai, kā arī ekonomiskajai autonomijai, kas ļautu tām būt 
neatkarīgām no palīdzības un parādsaistībām, un kuras blakusefektam vajadzētu būt 
lielākai veselības nozares izturētspējai;
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5. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par parādu atmaksas pagaidu moratoriju vājākajām 
jaunattīstības valstīm; tomēr norāda, ka šī parāda atvieglošana veido tikai vienu trešdaļu 
no paredzamajiem īstermiņa fiskālajiem zaudējumiem; atkārto, ka parāda samazināšana 
un atcelšana nav pieminēta pašreizējā Āfrikas stratēģijas redakcijā, kaut gan Covid-19 
krīzes laikā šādi pasākumi sniegtu ievērojamu atvieglojumu un būtu nepieciešami pēc 
pandēmijas, jo tie palīdzētu paplašināt Āfrikas valstu politisko telpu, kura šobrīd ir 
aizņemta ar parāda atmaksu; tādēļ aicina Komisiju, starptautiskos līdzekļu devējus un 
dalībvalstis nepārtraukt pūliņus un apsvērt moratorija paplašināšanu gan ilguma, gan 
darbības jomas ziņā, lai dotu iespēju Āfrikas valstīm apkarot Covid-19 vidēja termiņa 
un ilgtermiņa sekas; pauž bažas par to, ka trūkst saskaņotas rīcības pret nelikumīgām 
finanšu plūsmām, kuru vērtība ir divpadsmit reizes lielāka par OAP ikgadējo summu, 
un aicina Āfrikas un Eiropas iestādes cīnīties pret nelikumīgām finanšu parādībām, cita 
starpā pret kapitāla aizplūšanu, nodokļu apiešanas shēmām un valsts ienākumu 
zaudējumiem tarifu samazināšanas dēļ; atkārtoti aicina privātos kreditorus piedalīties 
šajā iniciatīvā uz salīdzināmu nosacījumu pamata un mudina G20, SVF un Pasaules 
Banku, kā arī daudzpusējās attīstības bankas turpināt izzināt iespējas apturēt parāda 
apkalpošanas maksājumus, lai cita starpā nodrošinātu, ka var tikt apmierinātas 
iedzīvotāju pamatvajadzības; aicina ES dalībvalstis ievērot savu ilglaicīgo un 
daudzkārtējo apņemšanos veltīt 0,7 % no sava IKP oficiālajai attīstības palīdzībai;

6. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir svarīgas ekonomiskas saites ar Āfrikas valstīm, kuras 
nākotnē vajadzētu vēl vairāk nostiprināt, lai nodrošinātu reģiona produktīvu pārveidi un 
izturētspējas veidošanu; norāda, ka Ķīna ir pastiprinājusi savu ekonomisko klātbūtni 
Āfrikā, turpretim ES dalībvalstis ir parādījušas tikai ļoti selektīvu interesi par 
tirdzniecību ar Āfrikas valstīm un ieguldījumiem tajās, tādēļ tirdzniecības apjoms starp 
ES un lielāko daļu Āfrikas valstu joprojām ir relatīvi neliels; uzsver, ka ES ir vajadzīgs 
pilnīgi jauns pamats tās ekonomiskajai partnerībai ar Āfriku, kas nozīmē, ka tai ir 
jāpanāk jauna realitāte, kurā ES un Āfrika veido savstarpēji izdevīgas ilgtspējīgas 
partnerattiecības, uzlabojot ekonomisko, komerciālo un tirdzniecības attiecību 
solidaritātes un sadarbības aspektu, kā arī panākot godīgu un ētisku tirdzniecību; uzsver, 
ka šīs partnerības priekšnoteikums ir visu Āfrikas valstu vēl lielāka turpmāka ilgtspējīga 
attīstība; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību nodrošināt ieguldījumus un mērķtiecīgu 
atbalstu, kā arī ievērot politikas saskaņotību attīstībai;

7. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu nozīme starptautiskajā darba dalīšanā, kā arī 
starptautiskajās globālajās piegādes ķēdēs ir neliela, jo tām cita starpā ir zems ražīgums, 
kas daļēji ir pagātnes mantojums, kā arī trūkst mērķtiecīgu ieguldījumu un kvalificēta 
darbaspēka, un tādēļ, ka netiek veicināta ilgtspējīga attīstība, kamēr Āfrikas valstis 
turpina eksportēt izejvielas un dažas neapstrādātas lauksaimniecības preces, bet ES 
eksportē rūpniecības preces, pakalpojumus un lauksaimniecības jaudas pārpalikumu; 
uzskata, ka ES ir jāizstrādā stratēģija, kas palīdz Āfrikas valstīm izveidot un dažādot 
vērtības ķēdes kontinentā un samazināt pastāvošos šķēršļus tirdzniecībai, lai radītu 
lielāku pievienoto vērtību pašās Āfrikas valstīs, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus 
uzlabotās infrastruktūrās un attīstot ilgtspējīgu energoapgādi, kā arī piemērojot īpašu un 
diferencētu režīmu; uzsver, ka ar Eiropas tiešajām investīcijām vajadzētu atbalstīt 
labāku reģionālas infrastruktūras izveidi aicina Komisiju ar tās rīcībā esošajām iespējām 
sekmēt reģionālo vērtību ķēžu attīstību, jo reģionu tirdzniecība Āfrikas kontinentā 
joprojām ir nenozīmīga un nav sasniegusi savu potenciālu, kaut gan tas ir 
priekšnoteikums ilgtspējīgai attīstībai un ilgtermiņa ekonomiskajai neatkarībai;
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8. norāda, ka Āfrikas valstis, kaut gan tās veido vairāk nekā 50 % no vispārējo preferenču 
shēmas (VPS) labuma saņēmējiem, nodrošina mazāk nekā 5 % no VPS importa Eiropas 
Savienībā; aicina Komisiju palīdzēt labuma saņēmēju dalībniekiem, cita starpā attiecībā 
uz izcelsmes noteikumu ievērošanu un tehniskajiem šķēršļiem; pauž nožēlu, ka VPS 
līdz šim nav sekmējusi Āfrikas saņēmējvalstu ekonomikas diversifikāciju; atkārto savu 
aicinājumu Komisijai apsvērt to ražojumu saraksta paplašināšanu, uz kuriem attiecas 
VPS regula;

9. uzsver, ka ES un Āfrikas Savienībai ir kopīgas intereses par stabilu un uz noteikumiem 
balstītu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, kuras centrā ir Pasaules Tirdzniecības 
organizācija (PTO);

10. aicina Komisiju pirms Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības ieplānotā samita 
pienācīgi pārskatīt prioritātes, kas izklāstītas paziņojumā “Ceļā uz visaptverošu 
stratēģiju ar Āfriku”, lai pēc pašreizējās veselības un ekonomiskās krīzes, bet arī 
saistībā ar gaidāmo uzturdrošības risku, risinātu ekonomisko, sociālo un veselības jomu 
nepilnības Āfrikas valstīs un reģionos; norāda, ka kopīgajam ekonomikas atveseļošanas 
plānam, kā arī atjauninātajai ES un Āfrikas stratēģijai arī turpmāk ir jāatbilst ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem (IAM) un Parīzes nolīgumam; aicina Komisiju ļaut Āfrikas valstīm 
uz laiku iekasēt eksporta nodokli precēm, lai mīkstinātu daudzo krīžu sekas un 
sagatavotu atveseļošanas pasākumus;

11. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās centienos izveidot kontinentālās brīvās tirdzniecības 
zonu, veicot nepieciešamos pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumus (EPN), ar mērķi padarīt tos par šī endogēnā un pašnoteiktā projekta pamatu, 
piedāvājot tehnisko atbalstu, kas ļautu veikt nepieciešamās fiskālās korekcijas muitas 
nodevu atcelšanai, kā arī palīdzot īstenot noturīgas fiskālās sistēmas, kas var risināt 
problēmu saistībā ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un samazināt atkarību no 
naudas pārvedumiem; uzsver, ka nepieciešams īstenot tehnisko palīdzību saistībā ar 
sadarbību robežu jomā un citiem tehniskiem jautājumiem, kas palīdzētu reģionālo 
vērtību ķēžu veidošanai; atgādina, cik svarīga Āfrikai ir integrēta tirdzniecības zona, kas 
veicina starptautisko tirdzniecību un iekļaujošu attīstību;

12. uzsver, ka EPN un VPS ir svarīgi ES un Āfrikas tirdzniecības attiecību instrumenti; 
uzsver, ka līdz šim EPN īstenošana nav panākusi vēlamo progresu, sniedzot atbalstu 
reģionālajai integrācijai, tehniskajai palīdzībai, spēju veidošanai attiecībā uz sadarbību 
robežu jomā, zināšanu un datu pārvaldībai un sadarbībai, lai uzlabotu investīciju vidi un 
stiprinātu labu pārvaldību; aicina Komisiju prioritārā kārtā palielināt šo būtisko aspektu 
īstenošanas ātrumu; aicina Komisiju vēl vairāk palīdzēt Āfrikas valstīm šajās jomās, 
nepadarot šo palīdzību pilnībā atkarīgu no EPN īstenošanas; aicina visos pašlaik 
apspriestajos un turpmākajos EPN sistemātiski iekļaut saistošus un izpildāmus 
mehānismus, lai īstenotu tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļas par 
cilvēktiesībām, darba un vides standartiem, vienlaikus uzsverot, ka nolīgumiem jābūt 
saskaņotiem ar attīstības politiku un IAM, jo īpaši attiecībā uz to ietekmi uz 
atmežošanu, klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības zudumu; uzskata, ka 
jāsniedz atbalsts Āfrikas tautsaimniecību integrācijai reģionālā mērogā, lai nostiprinātu 
to lomu starptautiskā mērogā;

13. aicina nākt klajā ar konkrētu priekšlikumu, ar ko izveido kopīgas iniciatīvas attiecībā uz 
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atjaunojamo energoresursu enerģijas piegādi Āfrikas kontinentā un uz to vērstas 
inovācijas veicināšanu, tostarp gan konkrētu plānu šo iniciatīvu publiskai finansēšanai, 
gan plānu par to, kā panākt ciešāku sadarbību par šādi saražotās atjaunojamās enerģijas 
kopīgu izmantošanu nākotnē, vienlaikus pakāpeniski pārtraucot visus ieguldījumus 
projektos, kas saistīti ar fosilo kurināmo; atkārto, ka nav iespējama ilgtspējīga attīstība, 
nenodrošinot visaptverošu piekļuvi enerģijai, un mudina Komisiju nākt klajā ar tālejošu 
plānu, lai īstenotu šo ilgtspējīgas enerģijas partnerību; šajā sakarībā uzsver, cik svarīgi 
izpildīt uzdevumus, kas noteikti Parīzes klimata nolīgumā; aicina apvienot patentus un 
nodot tehnoloģijas, lai atrisinātu vīrusa izraisīto veselības krīzi, vienlaikus ievērojot 
intelektuālā īpašuma tiesības saskaņā ar PTO TRIPS 2003. gada Deklarāciju par 
sabiedrības veselību; aicina Komisiju IAM sasniegšanu noteikt par vadošo principu 
visās politikas jomās attiecībā uz Āfrikas kontinentu; turklāt mudina Komisiju pilnībā 
ņemt vērā šos mērķus sarunās par nolīgumu, kas sekos Kotonū nolīgumam, lai 
nodrošinātu līdzsvarotu, brīvu un taisnīgu tirdzniecību ar Āfrikas kontinentu;

14. uzsver, ka nepieciešami būtiski ilgtspējīgi ieguldījumi, iespējams, ieguldījumu 
partnerību veidā galvenajās nozarēs attiecībā uz infrastruktūru, ilgtspējīga 
lauksaimniecības nozare un visaptveroša atjaunojamo energoresursu enerģijas piegāde, 
vienlaikus arī stiprinot sabiedrības veselību un publisko izglītību, tīra ūdens 
infrastruktūru un piegādes, transporta un enerģētikas infrastruktūru, kā arī izslēdzot to 
no jebkādas privatizācijas; uzsver, ka ir vajadzīga ilgtspējīga inovācijas politika un 
projekti, kas dod iespēju īstenot lēcienveida attīstību, nosakot konkrētu ekoloģiskās un 
sociālās ilgtspējas mērķi, un šajā sakarībā aicina izpētīt, kā lēcienveida attīstība var 
veicināt šo mērķu sasniegšanu Āfrikas valstīs; uzsver, ka ES ir jāveic publiskās 
investīcijas vispārējās infrastruktūras attīstībā un konkrētāk — pārrobežu infrastruktūras 
attīstībā, lai sekmētu reģionālo tirdzniecību un tādējādi arī vērtību ķēžu dažādošanu; 
uzsver, ka ārvalstu tiešo ieguldījumu un citu programmu sekmēšana ārējo investīciju 
plānā ir jāsaista ar vietējo uzņēmējdarbību, pievēršot īpašu uzmanību lielāku iespēju 
nodrošināšanai MVU, sīkzemnieku lauksaimniecībai, vietējo pakalpojumu sektoram, 
vietējās ražošanas nozarei, kā arī ilgtspējīgiem inovāciju projektiem, lai veicinātu 
vērtību ķēžu diversifikāciju kontinentā, kā arī radītu jaunas pienācīgas nodarbinātības 
iespējas, vienlaikus izvairoties no jaunām atkarībām;

15. uzsver, cik būtiska nozīme ir digitālajai pārveidei un digitalizācijai, lai panāktu 
ilgtspējīgu attīstību un sabiedrību izturētspēju, kas bija labi redzams nesenās globālās 
Covid-19 izraisītās krīzes laikā; aicina nodrošināt nepārtrauktu, pastiprinātu, 
sistemātisku un abpusēji izdevīgu sadarbību ar Āfrikas valstīm digitalizācijas, inovatīvu 
tehnoloģiju un risinājumu jomā visos sabiedrības līmeņos, tostarp attiecībā uz e-
pārvaldību, e-komerciju, digitālajām prasmēm un kiberdrošību, kā to paredz 
„Digitalizācijas attīstības veicināšanai (D4D)“ pieeja;

16. pauž bažas, ka saskaņā ar ziņojumiem, kas iesniegti Āfrikas un ES pilsoniskās 
sabiedrības forumā, pilsoniskās sabiedrības darbības iespējas ir samazinājušās un tās 
pamanāmība joprojām ir vāja; uzsver, ka lielāku iespēju nodrošināšana pilsoniskajai 
sabiedrībai un līdz ar to sociāla partnera iesaistīšana ieguldījumu struktūrās ir būtisks 
aspekts ES politikā attiecībā uz Āfrikas valstīm un sadarbībā ar tām; tādēļ prasa 
Komisijai visos politiskā dialoga līmeņos iesaistīt pilsonisko sabiedrību, īpaši, ja tiek 
sagatavoti, uzraudzīti un novērtēti tirdzniecības nolīgumi; aicina piešķirt pilsoniskajai 
sabiedrībai lielāku nozīmi tirdzniecības atbalsta sistēmā;
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17. atzīst, ka sievietēm un meitenēm ir izšķiroša loma ilgtspējīgā izaugsmē un attīstībā; 
uzsver, ka lielāku iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm ir jāiekļauj visās 
Āfrikas stratēģijas īstenošanas jomās; uzsver, ka sieviešu ekonomiskā neatkarība ir 
jāsekmē, atbalstot uzņēmējas sievietes; atgādina, ka sieviešu stāvokli var stiprināt ar 
spēcīgiem noteikumiem par dzimumaspektiem un tirdzniecību tirdzniecības nolīgumos; 
šajā sakarībā aicina Komisiju palīdzēt Āfrikas Savienībai īstenot tās Dzimumu 
līdztiesības un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanas sievietēm stratēģiju un īstenot 
pasākumus, kas sekmē dzimumu vienlīdzības panākšanu tās tirdzniecības nolīgumos ar 
Āfrikas valstīm; aicina ieviest skaidru dzimumu perspektīvu, lai ņemtu vērā krīzes un 
atveseļošanās dažādo ietekmi kā arī vīriešu un sieviešu dažādās lomas un grūtības šajā 
krīzē;

18. uzsver, ka Āfrikas kontinentā ir jaunākie iedzīvotāji pasaulē un tādēļ prasa Komisijai 
noteikti integrēt bērnu un jauniešu intereses Āfrikas stratēģijas īstenošanas plānā un 
pārliecināties, ka tiek izdarītas ievērojamas investīcijas, lai veidotu jauniešu 
specializētās zināšanas, ņemot vērā viņu būtisko lomu tālākā stratēģiju izstrādē 
ekoloģiski, sociāli un ekonomiski ilgtspējīgai kontinenta nākotnei; aicina Komisiju 
palīdzēt Āfrikas jauniešiem ar specializētām izglītības programmām, kas paredzētas, 
piemēram, programmā Erasmus+, un palielināt izglītības un profesionālo mobilitāti ar 
specializētu stratēģiju, ko īstenos sadarbībā ar Āfrikas Savienību, privāto sektoru un 
finanšu iestādēm (piemēram, nodrošinot mikrokredītu pieejamību jaunuzņēmumiem), ar 
mērķi uzlabot ekonomikas un tirdzniecības iespējas;

19. uzsver, cik svarīgi ir atbalstīt Āfrikas valstu spēju palielināt iekšzemes resursu 
mobilizāciju, lai palielinātu investīcijas vispārējos sabiedriskajos pamatpakalpojumos; 
aicina ES atbalstīt Āfrikas valstis cīņā pret nelikumīgām kapitāla plūsmām, ES 
uzņēmumu un starptautisko uzņēmumu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, lai 
garantētu nodokļu nomaksu, ja tiek radīta peļņa un reāla ekonomiskā vērtība nolūkā 
apturēt nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu;

20. pauž bažas par Eiropas piena pulvera, kurš saņem KLP atbalstu, eksportēšanu uz 
Rietumāfriku, ņemot vērā to, ka, kopš 2015. gadā ES atcēla piena kvotas, eksports ir 
trīskāršojies, postoši iespaidojot vietējo ganāmpulku ganu un lauksaimnieku 
konkurētspēju; aicina Komisiju strādāt pie risinājumiem ar Āfrikas valdībām un 
ieinteresētajām personām;

21. pauž bažas par pieaugošo skaitu ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas (IVSI) lietu pret 
Āfrikas valstīm, jo īpaši, kuras uzsākuši Eiropas uzņēmumi; aicina ES valdības un 
uzņēmumus atturēties no IVSI izmantošanas un izbeigt daudzās IVSI lietas, kas 
uzsāktas pret Āfrikas valstīm;

22. aicina Komisiju kopā ar Āfrikas valdībām un ieinteresētajām personām strādāt pie 
risinājumiem un īstenot Darba grupas Āfrikas lauku reģioniem (TFRA) sniegtos 
ieteikumus, uzskata, ka Āfrikas iedzīvotāju veselību un labbūtību vislabāk varētu 
uzlabot ar stabilām investīcijām un (sieviešu) vīriešu dzimuma cilvēkresursiem, kas 
attīstītu Āfrikai piederošu pārtikas ķēdi reģionālai apritei;

23. uzsver, ka Āfrikā un īpaši Subsahāras Āfrikā turpmākajos gadu desmitos būs pasaulē 
vislielākais iedzīvotāju skaita pieaugums; šajā sakarībā aicina ES ņemt vērā Darba 
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grupas Āfrikas lauku reģioniem secinājumus par investīciju nepieciešamību Āfrikas 
pārtikas ķēdēs, pievēršot uzmanību precēm ar pievienoto vērtību;

24. uzsver, ka ES ar tās dalībvalstīm joprojām ir lielākā līdzekļu devēja Āfrikai, sniedzot 
kopumā 31 % no kopējās palīdzības; atgādina, cik svarīga ir paradigmas maiņa Eiropas 
attīstības politikā, panākot uz tirgu orientētas strukturālas reformas un labu pārvaldību;

25. aicina Komisiju, ņemot vērā, ka ir dokumentēts zoonotisku patogēnu izplatīšanās riska 
pieaugums Āfrikā, ar regulatīvo sadarbību un dialogu sekmēt stingrākus sanitāros un 
fitosanitāros (SFS) un dzīvnieku labturības standartus Āfrikas valstīs.
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