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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jenfasizza li s-sħubija futura bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana għandha tkun 
waħda li tinbena fuq valuri komuni fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u l-governanza 
t-tajba; jisħaq fuq il-fatt li Afrika b'saħħitha hija fl-interess tal-Unjoni Ewropea u 
għalhekk l-UE trid li flimkien mas-sħab Afrikani, telabora pjanijiet ambizzjużi u 
adegwati għal tkabbir Afrikan u għal żvilupp li jiddiversifikaw l-ekonomija fil-
kontinent u li jżidu n-negozju intra-Afrikan;

2. Jisħaq fuq il-fatt li l-UE, flimkien mal-Istati Membri tagħha, tikkostitwixxi l-akbar 
sieħba tal-Afrika f'termini ta' kummerċ, investiment, ta' għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp 
(ODA) u sigurtà;

3. Jenfasizza li filwaqt li hemm għadd ta' pajjiżi dinamiċi bi dħul medju fil-kontinent 
Afrikan, l-iżvilupp ekonomiku tiegħu għadu relattivament dgħajjef meta mqabbel ma' 
partijiet oħra tad-dinja; jisħaq fuq il-fatt li bosta pajjiżi Afrikani għalhekk se jiffaċċjaw 
sfidi li kważi ma jistgħux jingħelbu kaġun tal-kriżi tal-COVID-19 u tal-effetti tat-tibdil 
fil-klima, fosthom tibdiliet demografiċi enormi, b'migrazzjoni xprunata mill-klima, mill-
ekonomija u mmexxija mill-kunflitt, kif ukoll sfidi oħrajn bħal telf qawwi tal-
bijodiversità u l-kummerċ illegali tal-armi; jenfasizza li s-sitwazzjoni ekonomika f'bosta 
pajjiżi Afrikani kkawżata minn, inter alia, tnaqqis fid-domanda u minn xokk fil-
provvista kontinentali li impedixxa t-trażżin tal-COVID-19; jissottolinja li l-kriżi aktarx 
li jkollha impatt diżastruż fuq is-sistemi tas-saħħa diġà batuti tal-kontinent; jisħaq fuq il-
fatt li jeħtieġ li l-UE tappoġġa l-pajjiżi Afrikani fl-iżvilupp ta' ekonomiji reżiljenti u ta' 
programmi soċjali, kif ukoll is-sistemi tas-saħħa u edukattivi tagħhom; iqis, għalhekk, li 
l-effetti tal-pandemija, kemm fuq il-perjodu qasir u fuq il-perjodu twil, jeħtieġu li jiġu 
inkorporati fl-Istrateġija UE-Afrika;

4. Jenfasizza l-importanza ta' relazzjonijiet kummerċjali ekoloġikament u soċjalment 
sostenibbli mal-kontinent Afrikan; jissottolinja li l-kumpaniji Afrikani huma 
responsabbli mill-ktajjen ta' provvista tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tipproċedi bi 
proposta leġiżlattiva ambizzjuża dwar drittijiet tal-bniedem, drittijiet soċjali u obbligi ta' 
diliġenza dovuta għall-kumpaniji tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, sabiex fl-iżvilupp 
ta' proposti simili, tiżgura li jkunu japplikaw għall-katina ta' provvista kollha u 
jissodisfaw il-linji gwida tal-OECD dwar ir-responsabbiltà soċjali u d-drittijiet tal-
bniedem fil-kummerċ u jkunu kompatibbli mad-WTO, u biex wara valutazzjoni attenta, 
il-proposti jinstabu li jkunu funzjonali u applikabbli għall-atturi kollha fuq is-suq, 
inklużi l-SMEs u jinkludu dispożizzjonijiet li jippermettu r-rikors għall-ġustizzja lill-
partijiet li jġarrbu ħsara; jenfasizza f'dan il-kuntest li l-UE trid, fuq terminu qasir, 
tipprovdi miżuri ta' għajnuna immedjati bħall-akkwist ta' testijiet u tagħmir tal-
laboratorju u li jiffaċilitaw l-esportazzjoni ta' apparat mediku u ta' tagħmir protettiv 
personali, li għandhom jiġu segwiti minn miżuri għall-prevenzjoni tal-pandemija 
permezz tal-iżvilupp ta' infrastruttura ta' laboratorji, l-iffinanzjar tal-miżuri ta' taħriġ 
mediku, kampanji tal-informazzjoni u pjanijiet nazzjonali ta' rispons għall-pandemija; 
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jissottolinja li b'kunsiderazzjoni tad-daqs tas-settur informali, l-impatt ekonomiku tal-
lockdown se jaffettwa b'mod qawwi ħafna lill-kontinent Afrikan; jisħaq fuq il-fatt li l-
għan fit-tul tas-sħubija bejn l-UE u l-Afrika jrid ikun ir-reżiljenza tal-ekonomiji 
Afrikani, kif ukoll l-awtonomija ekonomika li tippermetti l-indipendenza mill-għajnuna 
u mid-dejn u li għandu jwassal għal żieda fir-reżiljenza tas-settur tas-saħħa bħala 
konsegwenza;

5. Jilqa' pożittivament it-tħabbira mill-G20 dwar moratorju temporanju fuq il-ħlasijiet lura 
tad-dejn għall-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp l-aktar dgħajfa; jinnota, madankollu, li l-
ħelsien mid-dejn jirrappreżenta biss terz tat-telf fiskali previst fuq terminu qasir; itenni 
li t-tnaqqis tad-dejn u t-tħassir tad-dejn mhumiex imsemmija fil-verżjoni kurrenti tal-
istrateġija għall-Afrika, filwaqt li dawn huma paljattivi importanti fil-kriżi tal-COVID-
19 u miżuri meħtieġa għall-wara l-pandemija, peress li se jikkontribwixxu għall-ispazju 
ta' politika tal-pajjiżi Afrikani, li attwalment jintuża biex jitħallas lura d-dejn; jistieden, 
għalhekk, lill-Kummissjoni, lid-donaturi internazzjonali u lill-Istati Membri biex 
jagħmlu aktar u jikkunsidraw l-estensjoni tal-moratorju kemm fid-durata u fl-ambitu, 
biex il-pajjiżi Afrikani jkunu jistgħu jiġġieldu l-impatt fit-tul u medju tal-COVID-19; 
jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' azzjoni miftiehma kontra l-flussi finanzjarji 
illeċiti li jiswew tnax-il darba ċ-ċifra annwali għall-ODA, u jitlob lill-awtoritajiet 
Afrikani u Ewropej jiġġieldu l-fenomeni finanzjarji illeċiti, fost l-oħrajn il-ħarba tal-
kapital, l-iskemi ta' evitar tat-taxxa u t-telf tal-introjtu nazzjonali minħabba tnaqqis fit-
tariffi; itenni t-talba tiegħu lill-kredituri privati biex jipparteċipaw fl-inizjattiva fuq 
termini kumparabbli, u jħeġġeġ lill-G20 u lill-FMI u lill-Bank Dinji, kif ukoll lill-banek 
tal-iżvilupp multilaterali, biex jaħdmu aktar fuq il-ħelsien mid-dejn u biex jesploraw 
aktar is-sospensjoni tal-pagamenti tas-servizz tad-dejn, sabiex jiżguraw inter alia li ssir 
provviżjoni għall-bżonnijiet umani bażiċi taċ-ċittadini; jistieden lill-Istati Membri tal-
UE jirrispettaw l-impenn fit-tul u ripetut tagħhom li jiddedikaw 0,7 % tal-PDG tagħhom 
lill-ODA;

6. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea għandha rabtiet ekonomiċi importanti mal-istati 
Afrikani, u dawn ir-rabtiet għandhom jissaħħu aktar fil-futur biex tiġi żgurata 
trasformazzjoni produttiva tar-reġjun u l-bini ta' reżiljenza; jinnota li ċ-Ċina intensifikat 
il-preżenza tagħha fl-Afrika, filwaqt li l-Istati Membri wrew biss interess selettiv ħafna 
fil-kummerċ mal-istati Afrikani u fl-investiment fihom, li jispjega għalfejn il-volum ta' 
kummerċ bejn l-UE u ħafna stati Afrikani jibqa' relattivament baxx; jissottolinja li l-UE 
teħtieġ bażi kompletament ġdida għas-sħubija ekonomika tagħha mal-Afrika, li jfisser li 
teħtieġ tasal għal realtà ġdida fejn l-UE u l-Afrika jiżviluppaw sħubija sostenibbli ta' 
benefiċċju komuni, isawru mill-ġdid ir-relazzjonijiet ekonomiċi, kummerċjali u ta' 
negozju diretti lejn is-solidarjetà u l-kooperazzjoni kif ukoll biex jiġi żgurat negozju 
ġust u etiku; jissottolinja li din is-sħubija għandha bħala prerekwiżit l-iżvilupp 
sostenibbli sostanzjali ulterjuri fl-istati Afrikani kollha; f'dan il-kuntest, jisħaq fuq il-
bżonn li jiġi pprovdut investiment u jingħata appoġġ immirat u biex tiġi rispettata l-
koerenza politika għall-iżvilupp;

7. Jissottolinja li r-rwol ta' ħafna stati Afrikani fid-diviżjoni internazzjonali tax-xogħol kif 
ukoll fil-ktajjen ta' provvista globali internazzjonali huwa dgħajjef minħabba, inter alia, 
il-produttività baxxa, li fost l-oħrajn hija wirt tal-passat, kif ukoll in-nuqqas ta' 
investiment immirat u ta' forza tax-xogħol b'ħiliet u l-fatt li l-iżvilupp sostenibbli 
mhuwiex qiegħed jiġi propost sakemm l-istati Afrikani jkomplu jesportaw materja 
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prima u xi kumditajiet agrikoli mhux ipproċessati, filwaqt li l-UE tesporta prodotti 
manifatturati, servizzi u sovrakapaċitajiet agrikoli; jinsisti li l-UE trid toħloq strateġija li 
tassisti lin-nazzjonijiet Afrikani billi tistabbilixxi u tiddiversifika l-ktajjen tal-valur 
intrakontinentali u tnaqqas l-ostakli eżistenti għall-kummerċ, bil-għan li jiġi ġġenerat 
aktar valur miżjud fi ħdan l-istati Afrikani nfushom permezz ta' investiment immirat 
f'infrastrutturi mtejba u l-iżvilupp ta' provvista tal-enerġija sostenibbli, kif ukoll 
permezz ta' trattament speċjali u differenzjat; jissottolinja li l-investiment dirett 
Ewropew għandu wkoll jappoġġa aħjar l-infrastrutturi reġjonali; jistieden lill-
Kummissjoni tiffaċilita, permezz tal-kanali għad-dispożizzjoni tagħha, l-iżvilupp tal-
ktajjen ta' valur reġjonali, peress li n-negozju intrareġjonali fuq il-kontinent Afrikan 
jibqa' wieħed marġinali u jħalli ħafna opportunitajiet mhux użati, filwaqt li jibqa' 
prerekwiżit għall-iżvilupp sostenibbli kif ukoll għall-indipendenza ekonomika fit-tul;

8. Jinnota li l-pajjiżi Afrikani, għalkemm jirrappreżentaw aktar minn 50 % tal-benefiċjarji 
tal-Iskema Ġenerali ta' Preferenzi (SĠP), jirrappreżentaw biss anqas minn 5 % tal-
importazzjonijiet tal-SĠP tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tassisti lill-atturi tal-
benefiċjarji, inter alia dwar l-aderenza mar-regoli tal-oriġini u l-ostakli tekniċi; 
jiddispjaċih li l-SĠP s'issa ma kkontribwixxietx għad-diversifikazzjoni ekonomika tal-
pajjiżi benefiċjarji Afrikani; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li 
tespandi l-lista ta' prodotti koperti mir-Regolament SĠP;

9. Jisħaq fuq il-fatt li l-UE u l-Unjoni Afrikana jikkondividu interess komuni f'sistema 
kummerċjali multilaterali stabbli u bbażata fuq ir-regoli li hija ċċentrata fuq l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO);

10. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi b'mod xieraq il-prijoritajiet tagħha stabbiliti fil-
komunikazzjoni "Lejn strateġija komprensiva mal-Afrika", qabel is-summit ippjanat 
bejn l-UE u l-UA u bil-ħsieb li jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali tad-dgħufijiet 
ekonomiċi, soċjali u tas-saħħa fil-pajjiżi u r-reġjuni Afrikani, fid-dawl tal-kriżi attwali 
tas-saħħa u dik ekonomika iżda wkoll fir-rigward tar-riskju ta' theddid imminenti għas-
sigurtà tal-ikel; jinnota li l-pjan komuni għall-irkupru ekonomiku kif ukoll l-Istrateġija 
mġedda UE-Afrika jeħtieġ li jibqgħu f'konformità mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
(SDGs) u mal-Ftehim ta' Pariġi; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li b'mod 
temporanju tippermetti lill-pajjiżi Afrikani jimponu taxxi fuq l-esportazzjoni fuq il-
prodotti bażiċi sabiex itaffu l-impatti tal-kriżijiet multipli u jippreparaw l-irkupru 
tagħhom;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa lill-Afrika fl-ambizzjonijiet tagħha għal żona ta' 
kummerċ ħieles kontinentali billi tagħmel l-aġġustamenti meħtieġa biex timplimenta l-
Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (FSEs) sabiex ikunu jistgħu jikkostitwixxu element 
kostitwenti għal dan il-proġett endoġenu u awtodeterminat, bl-għoti ta' appoġġ tekniku 
biex isiru l-aġġustamenti fiskali meħtieġa għall-abolizzjoni tad-dazji doganali, kif ukoll 
biex tingħata għajnuna fl-implimentazzjoni ta' sistemi fiskali reżiljenti li jistgħu 
jindirizzaw il-problema tal-evażjoni tat-taxxa u jnaqqsu d-dipendenza fuq ir-rimessi; 
jissottolinja l-ħtieġa li tiġi implimentata assistenza teknika dwar il-kooperazzjoni fuq il-
fruntieri u kwistjonijiet tekniċi oħra għall-finijiet tal-iżvilupp tal-katina tal-valur 
reġjonali; ifakkar fl-importanza ta' żona kummerċjali integrata għall-Afrika li tiffaċilita 
l-kummerċ internazzjonali u l-iżvilupp inklużiv;
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12. Jenfasizza li l-FSEs u l-SĠP huma strumenti importanti fir-relazzjoni kummerċjali bejn 
l-UE u l-Afrika; jissottolinja li s'issa, l-implimentazzjoni tal-FSEs ma rriżultatx fil-
progress mixtieq fl-appoġġ tal-integrazzjoni reġjonali, l-assistenza teknika, il-bini tal-
kapaċità dwar il-kooperazzjoni fuq il-fruntieri, il-ġestjoni tal-għarfien u tad-data u l-
kooperazzjoni biex tittejjeb il-klima tal-investiment u tissaħħaħ il-governanza tajba; 
jitlob lill-Kummissjoni, bħala kwistjoni ta' prijorità, biex tħaffef l-implimentazzjoni ta' 
dawn l-aspetti vitali; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tgħin lill-pajjiżi Afrikani f'dawn 
iż-żoni mingħajr ma din l-għajnuna ssir kompletament kundizzjonali fuq l-
implimentazzjoni tal-FSEs; jappella għall-inklużjoni sistematika ta' mekkaniżmi 
vinkolanti u infurzabbli għall-implimentazzjoni tal-kapitoli dwar il-Kummerċ u l-
Iżvilupp Sostenibbli (TSD) dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-istandards tax-xogħol u 
ambjentali fl-FSEs kollha nnegozjati bħalissa u fil-futur, filwaqt li jenfasizza li l-
ftehimiet jeħtieġ li jkunu koerenti mal-politiki tal-iżvilupp u mal-SDGs, speċjalment fir-
rigward tal-impatt tagħhom fuq id-deforestazzjoni, it-tibdil fil-klima u t-telf tal-
bijodiversità; jinsisti fuq l-appoġġ lejn l-integrazzjoni tal-ekonomiji Afrikani fuq skala 
reġjonali sabiex dawn isiru aktar b'saħħithom fil-livell internazzjonali;

13. Jappella għal proposta konkreta li tistabbilixxi inizjattivi komuni dwar il-provvista ta' 
enerġija rinnovabbli fil-kontinent Afrikan u l-promozzjoni tal-innovazzjoni mmirata 
lejn dan, li tkun tinkludi kemm pjan konkret għall-finanzjament pubbliku ta' dawk l-
inizjattivi kif ukoll pjan dwar kif tinkiseb kooperazzjoni aktar mill-qrib fir-rigward tal-
użu komuni futur tal-enerġija rinnovabbli li tirriżulta filwaqt li jitneħħew gradwalment 
l-investimenti kollha fi proġetti relatati mal-karburanti fossili; itenni li l-iżvilupp 
sostenibbli mingħajr aċċess komprensiv għall-enerġija mhuwiex possibbli, u jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni toħroġ bi pjan ambizzjuż għall-implimentazzjoni ta' din is-sħubija 
għall-enerġija sostenibbli; jissottolinja f'dan il-kuntest l-importanza vitali li jintlaħqu l-
għanijiet stabbiliti mill-ftehim ta' Pariġi dwar il-klima; jappella għall-aggregazzjoni tal-
privattivi u t-trasferiment tat-teknoloġija biex tiġi solvuta l-kriżi tas-saħħa virulenti, 
filwaqt li jiġu rrispettati d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-qafas tad-Dikjarazzjoni 
TRIPS tad-WTO tal-2003 dwar is-Saħħa Pubblika; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
il-kisba tal-SDGs il-prinċipju gwida fil-politiki kollha tagħha rigward il-kontinent 
Afrikan; barra minn hekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti kunsiderazzjoni sħiħa lil 
dawn l-għanijiet meta tinnegozja l-ftehim ta' wara Cotonou sabiex tiżgura kummerċ 
bilanċjat, ħieles u ġust mal-kontinent Afrikan;

14. Jenfasizza l-ħtieġa għal investiment sostenibbli sostanzjali, possibbilment fil-forma ta' 
sħubijiet ta' investiment f'setturi ewlenin fir-rigward tal-infrastruttura, settur agrikolu 
sostenibbli u provvista komprensiva tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, filwaqt li 
jissaħħu wkoll is-saħħa pubblika u l-edukazzjoni pubblika, l-infrastruttura u l-provvista 
tal-ilma nadif, l-infrastrutturi tat-trasport u tal-enerġija, u li dawn jiġu esklużi minn kull 
privatizzazzjoni; jissottolinja l-ħtieġa ta' politiki u proġetti ta' innovazzjoni sostenibbli li 
jippermettu "qabża" li jkollha l-għan speċifiku ta' sostenibbiltà ekoloġika u soċjali, u 
f'dan ir-rigward jitlob li ssir investigazzjoni dwar kif il-qabża tista' tikkontribwixxi għal 
dawn l-għanijiet fl-istati Afrikani; jissottolinja li l-UE teħtieġ li tfittex investimenti 
pubbliċi fl-iżvilupp ta' infrastrutturi ġenerali u speċifikament ta' infrastrutturi 
transfruntiera, sabiex tiffaċilita l-kummerċ reġjonali u b'hekk id-diversifikazzjoni tal-
ktajjen tal-valur; jenfasizza li l-promozzjoni tal-investiment barrani dirett fost 
programmi oħra mill-Pjan ta' Investiment Estern għandha tkun marbuta mal-
intraprenditorija lokali, billi tingħata attenzjoni speċifika għall-għoti tas-setgħa lill-
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SMEs, lill-agrikoltura fuq skala żgħira, lis-settur tas-servizzi lokali u lill-industrija tal-
manifattura lokali, kif ukoll lil proġetti ta' innovazzjoni sostenibbli, sabiex tiġi ffaċilitata 
d-diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-valur fil-kontinent kif ukoll sabiex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda ta' impjieg deċenti filwaqt li jiġu evitati dipendenzi ġodda;

15. Jisħaq fuq ir-rwol vitali tat-trasformazzjoni diġitali u d-diġitalizzazzjoni għall-iżvilupp 
sostenibbli u r-reżiljenza tas-soċjetajiet, kif kien evidenti speċjalment fis-sitwazzjoni 
globali kurrenti kaġun tal-kriżi tal-COVID-19; jappella għal kooperazzjoni kontinwa, 
imsaħħa, sistematika u ta' benefiċċju reċiproku mal-Istati Afrikani dwar id-
diġitalizzazzjoni u t-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet innovattivi fil-livelli kollha tas-
soċjetà, inkluż dwar il-governanza elettronika, il-kummerċ elettroniku, il-ħiliet diġitali u 
ċ-ċibersigurtà, bi qbil mal-approċċ tad-Diġitalizzazzjoni għall-Iżvilupp (D4D);

16. Jinsab imħasseb li kif irrappurtat mill-Forum tas-Soċjetà Ċivili Afrika-UE, l-ispazju 
għas-soċjetà ċivili naqas u l-viżibbiltà tiegħu tibqa' dgħajfa; jissottolinja li l-għoti tas-
setgħa lis-soċjetà ċivili, u b'hekk l-inklużjoni ta' kontroparti soċjali fl-investiment, huwa 
aspett vitali tal-politiki tal-UE eżistenti lejn u mal-Istati Afrikani. jitlob, għalhekk, lill-
Kummissjoni tinkludi lis-soċjetà ċivili fil-livelli kollha tad-djalogu politiku, speċjalment 
meta jitħejjew, jiġu mmonitorjati u evalwati l-ftehimiet kummerċjali; jappella għal rwol 
akbar għas-soċjetà ċivili fis-sistema tal-Għajnuna għall-Kummerċ;

17. Jirrikonoxxi r-rwol kritiku tan-nisa u l-bniet fit-tkabbir u l-iżvilupp sostenibbli; 
jenfasizza li l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet trid tiġi integrata tul l-implimentazzjoni 
kollha tal-Istrateġija UE-Afrika; jissottolinja li l-indipendenza ekonomika tan-nisa trid 
titrawwem permezz tal-promozzjoni tal-intraprendituri nisa; ifakkar li l-pożizzjoni tan-
nisa fil-ftehimiet kummerċjali, tista' tissaħħaħ bl-użu ta' dispożizzjonijiet b'saħħithom 
dwar il-ġeneru u l-kummerċ; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni tassisti lill-
Unjoni Afrikana fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u t-
Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa tagħha, u biex timplimenta miżuri li jikkontribwixxu 
għall-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali tagħha mal-pajjiżi 
Afrikani; jappella favur l-introduzzjoni ta' perspettiva ċara dwar il-ġeneru sabiex jiġu 
indirizzati l-impatti differenzjati tal-kriżi kif ukoll tal-irkupru, kif ukoll ir-rwoli u l-
piżijiet differenti tal-irġiel u n-nisa fil-kriżi kurrenti;

18. Jissottolinja li l-kontinent Afrikan għandu l-aktar popolazzjoni żagħżugħa fid-dinja, u 
għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tintegra b'mod sod l-interessi tat-tfal u ż-żgħażagħ 
fil-pjan ta' implimentazzjoni għall-Istrateġija Afrikana, u tiżgura li jsiru investimenti 
sostanzjali fil-bini tal-għarfien espert taż-żgħażagħ, b'kunsiderazzjoni tar-rwol kritiku 
tagħhom fl-iżvilupp ulterjuri ta' strateġiji għal futur ekoloġikament, soċjalment u 
ekonomikament sostenibbli għall-kontinent tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tassisti 
liż-żgħażagħ Afrikani bi programmi edukattivi ddedikati, taħt, pereżempju, 
ERASMUS+, u biex iżżid il-mobilità edukattiva u professjonali permezz ta' strateġija 
ddedikata f'kooperazzjoni mal-Unjoni Afrikana, is-settur privat u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji (pereżempju billi tagħmel disponibbli mikrokreditu għal negozji ġodda), bil-
għan li jittejbu l-opportunitajiet ekonomiċi u ta' negozju;

19. Jenfasizza l-importanza li jingħata appoġġ lill-kapaċità tal-pajjiżi Afrikani li jżidu l-
mobilizzazzjoni tar-riżorsi domestiċi, bil-għan li jiżdied l-investiment fis-servizzi 
pubbliċi bażiċi universali; jistieden lill-UE tappoġġa lill-pajjiżi Afrikani billi tiġġieled 
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il-flussi finanzjarji illeċiti u l-evażjoni tat-taxxa minn kumpaniji u kumpaniji 
multinazzjonali tal-UE, u tiżgura li t-taxxi jitħallsu fejn jiġu ġġenerati l-profitti u l-valur 
ekonomiku reali, sabiex jintemmu l-erożjoni tal-bażi u t-trasferiment tal-profitt;

20. Jinsab imħasseb dwar l-esportazzjoni Ewropea tat-trab tal-ħalib appoġġata mill-PAK 
lejn l-Afrika tal-Punent, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li t-triplikar tal-esportazzjonijiet minn 
mindu l-UE neħħiet il-kwoti tal-ħalib fl-2015 kellu konsegwenzi diżastrużi fuq ir-
rgħajja u l-bdiewa, li ma jistgħux jikkompetu; jistieden lill-Kummissjoni taħdem fuq 
soluzzjonijiet mal-gvernijiet u l-partijiet interessati Afrikani;

21. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-għadd dejjem akbar ta' każijiet ta' Soluzzjoni ta' Tilwim 
bejn Investituri u Stati (ISDS) li saru kontra stati Afrikani, speċjalment minn kumpaniji 
Ewropej; jistieden lill-gvernijiet u lill-kumpaniji fl-UE jżommu lura milli jużaw l-ISDS, 
u jtemmu l-għadd kbir ta' każijiet ISDS li saru kontra pajjiżi Afrikani;

22. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem fuq soluzzjonijiet mal-gvernijiet u l-partijiet 
interessati Afrikani u biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tat-Task Force għall-
Afrika Rurali (TFRA); huwa tal-fehma li investiment stabbli u riżorsi umani nisa u rġiel 
għall-iżvilupp ta' katina alimentari Afrikana għal ċirkwiti reġjonali taħt sjieda Afrikana 
jistgħu jikkontribwixxu bl-aħjar mod biex jiżdiedu s-saħħa u l-benessri tal-poplu 
Afrikan;

23. Jissottolinja li fid-deċennji li ġejjin, l-Afrika, u b'mod partikolari l-Afrika sub-
Saħarjana, se jkollha l-ogħla tkabbir tal-popolazzjoni fid-dinja; jistieden, f'dan ir-
rigward, lill-UE timxi fuq il-konklużjonijiet tat-TFRA dwar il-ħtieġa ta' investiment fil-
ktajjen alimentari Afrikani, b'enfasi fuq il-prodotti bażiċi b'valur miżjud;

24. Jenfasizza li l-UE u l-Istati Membri tagħha flimkien jibqgħu l-akbar donaturi tal-Afrika 
b'31 % tal-għajnuna totali; ifakkar fl-importanza ta' bidla fundamentali fil-politika 
Ewropea għall-iżvilupp lejn riformi strutturali orjentati lejn is-suq u l-governanza tajba;

25. Jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl tar-riskju dokumentat dejjem akbar tat-tixrid ta' 
patoġeni żoonotiċi fl-Afrika, biex tippromwovi standards aktar stretti fil-pajjiżi Afrikani 
f'termini ta' miżuri sanitarji u fitosanitarji (SPS) u ta' trattament xieraq tal-annimali, 
permezz ta' djalogu u ta' kooperazzjoni regolatorja;
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