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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že budúce partnerstvo medzi Európskou úniou a Africkou úniou by malo 
byť partnerstvom založeným na spoločných hodnotách, pokiaľ ide o ľudské práva a 
dobrú správu vecí verejných; zdôrazňuje, že silná Afrika je v záujme Európskej únie, a 
že EÚ preto musí spolu s africkými partnermi vypracovať ambiciózne a primerané 
plány na africký rast a rozvoj, ktoré diverzifikujú hospodárstvo na tomto kontinente a 
posilnia obchod v rámci Afriky;

2. zdôrazňuje, že EÚ spolu so svojimi členskými štátmi je najväčším partnerom Afriky z 
hľadiska obchodu, investícií, oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) a bezpečnosti;

3. zdôrazňuje, že hoci na africkom kontinente je viacero dynamických krajín so strednými 
príjmami, jeho hospodársky rozvoj je v porovnaní s inými časťami sveta stále pomerne 
slabý; zdôrazňuje, že mnohé africké krajiny budú preto čeliť takmer neprekonateľným 
problémom spôsobeným krízou spojenou s pandémiou COVID-19 a dôsledkami zmeny 
klímy, medzi ktorými sú obrovské demografické zmeny, klimatická a ekonomická 
migrácia a migrácia vyvolaná konfliktmi, ako aj ďalšie výzvy, napr. vážna strata 
biodiverzity a nezákonný obchod so zbraňami; zdôrazňuje, že hospodárska situácia v 
mnohých afrických krajinách spôsobená okrem iného poklesom dopytu a šokom v 
oblasti ponuky na celom kontinente bráni obmedzovaniu ochorenia COVID-19; 
zdôrazňuje, že kríza bude mať pravdepodobne katastrofálny vplyv na už aj tak napäté 
systémy zdravotnej starostlivosti na kontinente; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 
podporovala africké krajiny pri rozvíjaní odolných hospodárstiev a sociálnych 
programov, ako aj ich systémov zdravotnej starostlivosti a vzdelávania; preto sa 
domnieva, že je potrebné začleniť do stratégie EÚ – Afrika následky pandémie, a to 
krátkodobé aj dlhodobé;

4. zdôrazňuje význam ekologicky a sociálne udržateľných obchodných vzťahov s 
africkým kontinentom; zdôrazňuje, že európske spoločnosti nesú zodpovednosť za svoje 
dodávateľské reťazce; vyzýva Komisiu, aby naďalej pracovala na ambicióznom 
legislatívnom návrhu o záväzných povinnostiach náležitej starostlivosti spoločností EÚ 
v oblasti ľudských a sociálnych práv a ochrany životného prostredia; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby pri vypracúvaní všetkých takýchto návrhov zabezpečila, aby sa 
vzťahovali na celý dodávateľský reťazec a spĺňali usmernenia OECD o sociálnej 
zodpovednosti a ľudských právach v obchode a boli v súlade s pravidlami WTO, a aby 
sa po dôkladnom posúdení zaistilo, že návrhy sú funkčné a uplatniteľné na všetkých 
aktérov na trhu vrátane MSP a zahŕňajú ustanovenia umožňujúce poškodeným stranám 
prístup k spravodlivosti; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že EÚ musí krátkodobo 
poskytnúť okamžité opatrenia pomoci, ako je poskytnutie vybavenia na testy a do 
laboratórií a uľahčenie vývozu zdravotných pomôcok a osobných ochranných 
prostriedkov, po ktorých musia nasledovať opatrenia na predchádzanie pandémii 
vybudovaním laboratórnej infraštruktúry, financovaním opatrení zdravotnej odbornej 
prípravy a prostredníctvom informačných kampaní a národných plánov reakcie na 
pandémie; zdôrazňuje, že obmedzenie pohybu bude mať zásadný hospodársky vplyv na 
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africký kontinent vzhľadom na veľkosť neformálneho sektora; zdôrazňuje, že 
dlhodobým cieľom partnerstva medzi EÚ a Afrikou musí byť odolnosť afrických 
ekonomík, ako aj hospodárska autonómia, ktorá umožní nezávislosť od pomoci a 
zadlženosti a ktorej vedľajším účinkom by mala byť rastúca odolnosť odvetvia 
zdravotnej starostlivosti;

5. víta oznámenie krajín G20 o dočasnom moratóriu na splácanie dlhov pre najslabšie 
rozvojové krajiny; konštatuje však, že táto dlhová úľava predstavuje len jednu tretinu 
očakávanej krátkodobej daňovej straty; znovu zdôrazňuje, že zníženia a zrušenia dlhu sa 
v súčasnom znení stratégie pre Afriku neuvádzajú, hoci ide o dôležité zmierňujúce 
opatrenia v kríze spôsobenej ochorením COVID-19, ktoré sú potrebné aj mimo stavu 
pandémie, pretože prispejú k politickému priestoru afrických krajín, ktorý v súčasnosti 
zaberá splácanie dlhu; preto vyzýva Komisiu, medzinárodných darcov a členské štáty, 
aby išli ďalej a zvážili rozšírenie moratória, pokiaľ ide o trvanie aj rozsah, a tak 
africkým krajinám umožnili čeliť strednodobému a dlhodobému vplyvu pandémie 
COVID-19; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom zosúladených opatrení proti 
nezákonným finančným tokom, ktoré predstavujú dvanásťnásobok ročného objemu 
oficiálnej rozvojovej pomoci, a vyzýva africké a európske orgány, aby bojovali proti 
nezákonným finančným javom, okrem iného proti úniku kapitálu, systémom vyhýbania 
sa daňovým povinnostiam a strate národného príjmu v dôsledku zníženia ciel; opakuje 
svoju výzvu určenú súkromným veriteľom, aby sa zapojili do tejto iniciatívy za 
porovnateľných podmienok, a nabáda G20, MMF a Svetovú banku, ako aj 
multilaterálne rozvojové banky, aby pokračovali v odpúšťaní dlhov a ďalej skúmali 
možnosti pozastavenia úhrady splátok dlhovej služby s cieľom zabezpečiť okrem iného 
základné ľudské potreby občanov; vyzýva členské štáty EÚ, aby dodržiavali svoj 
dlhodobý a opakovaný záväzok vyčleniť 0,7 % svojho HDP na oficiálnu rozvojovú 
pomoc;

6. vyzdvihuje, že Európska únia má dôležité hospodárske väzby s africkými štátmi a že 
tieto väzby by sa mali v budúcnosti ďalej posilňovať, aby sa zabezpečila produktívna 
transformácia regiónu a budovanie odolnosti; poznamenáva, že Čína zintenzívňuje 
svoju prítomnosť v Afrike, zatiaľ čo členské štáty EÚ prejavujú len veľmi selektívny 
záujem o obchod s africkými štátmi a investície v týchto štátoch, a preto je objem 
obchodu medzi EÚ a väčšinou afrických štátov naďalej pomerne malý; zdôrazňuje, že 
EÚ potrebuje úplne nový základ svojho hospodárskeho partnerstva s Afrikou, čo 
znamená, že musí dospieť k novej realite, v ktorej EÚ a Afrika vytvoria vzájomne 
prospešné udržateľné partnerstvo, pretvoria hospodárske, obchodné a obchodné vzťahy 
smerom k solidarite a spolupráci, ako aj zabezpečia spravodlivý a etický obchod; 
zdôrazňuje, že predpokladom tohto partnerstva je podstatný ďalší udržateľný rozvoj vo 
všetkých afrických štátoch; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu poskytovať investície a 
cielenú podporu a rešpektovať súdržnosť politík v záujme rozvoja;

7. zdôrazňuje, že úloha mnohých afrických štátov v medzinárodnej deľbe práce, ako aj v 
medzinárodných globálnych dodávateľských reťazcoch je slabá, okrem iného z dôvodu 
nízkej produktivity, ktorá je okrem iného dedičstvom z minulosti, ako aj nedostatku 
cielených investícií a kvalifikovanej pracovnej sily a skutočnosti, že udržateľný rozvoj 
sa nepodporuje, pokiaľ africké štáty naďalej vyvážajú suroviny a niektoré nespracované 
poľnohospodárske komodity, zatiaľ čo EÚ vyváža vyrobený tovar, služby a 
poľnohospodárske prebytky; trvá na tom, že EÚ musí vytvoriť stratégiu, ktorá africkým 
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národom pomôže vytvoriť a diverzifikovať vnútrokontinentálne hodnotové reťazce a 
zníži existujúce prekážky obchodu, aby sa v rámci samotných afrických štátov vytvorila 
väčšia pridaná hodnota prostredníctvom cielených investícií do zlepšených infraštruktúr 
a rozvoja udržateľných dodávok energie, ako aj prostredníctvom osobitného a 
diferencovaného zaobchádzania; zdôrazňuje, že priame európske investície by mali 
podporovať aj lepšiu regionálnu infraštruktúru; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom 
kanálov, ktoré má k dispozícii, uľahčovala rozvoj regionálnych hodnotových reťazcov, 
pretože obchod v rámci regiónov na africkom kontinente je naďalej okrajový a mnoho 
príležitostí naň zostáva nevyužitých, hoci je predpokladom udržateľného rozvoja aj 
dlhodobej hospodárskej nezávislosti;

8. konštatuje, že africké krajiny, hoci predstavujú viac ako 50 % prijímajúcich krajín 
všeobecného systému preferencií (VSP), tvoria len menej ako 5 % dovozu EÚ v rámci 
VSP; vyzýva Komisiu, aby pomáhala aktérom z prijímajúcich krajín, okrem iného pri 
dodržiavaní pravidiel pôvodu a v súvislosti s technickými prekážkami; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že VSP zatiaľ neprispel k hospodárskej diverzifikácii afrických 
krajín, ktoré ho využívajú; opakuje svoju výzvu adresovanú Komisii, aby uvažovala o 
rozšírení zoznamu produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o VSP;

9. zdôrazňuje, že EÚ a Africká únia majú ten istý spoločný záujem na stabilnom 
multilaterálnom systéme obchodu založenom na pravidlách, ktorý sa sústreďuje na 
Svetovú obchodnú organizáciu (WTO);

10. vyzýva Komisiu, aby pred plánovaným samitom EÚ – AÚ vhodne prehodnotila svoje 
priority stanovené v oznámení s názvom Na ceste ku komplexnej stratégii pre Afriku, a 
to s cieľom riešiť hlavné príčiny hospodárskych, sociálnych a zdravotných nedostatkov 
v afrických krajinách a regiónoch v dôsledku súčasnej zdravotnej a hospodárskej krízy, 
ale aj so zreteľom na možné nadchádzajúce hrozby pre potravinovú bezpečnosť; 
konštatuje, že spoločný plán oživenia hospodárstva, ako aj obnovená stratégia EÚ – 
Afrika musia byť v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a s Parížskou dohodou; 
vyzýva Komisiu, aby uvažovala o tom, že dočasne umožní africkým štátom vyberať clá 
z vývozu komodít s cieľom zmierniť vplyv viacnásobných kríz a pripraviť sa na 
oživenie;

11. vyzýva Komisiu, aby podporila Afriku v jej úsilí o vytvorenie kontinentálnej zóny 
voľného obchodu prijatím potrebných úprav v záujme vykonávania dohôd o 
hospodárskom partnerstve (DHP), tak aby predstavovali základný kameň tohto 
endogénneho a autonómneho projektu, tým, že poskytne technickú podporu na 
vykonanie potrebných fiškálnych úprav na účely rušenia ciel a pomôže zavádzať odolné 
fiškálne systémy, ktoré môžu vyriešiť problém daňových únikov a znižovať závislosť 
od remitencií; zdôrazňuje potrebu zavádzať technickú pomoc pri cezhraničnej 
spolupráci a iných technických záležitostiach v záujme rozvoja regionálneho 
hodnotového reťazca; pripomína význam integrovanej obchodnej zóny pre Afriku, ktorá 
uľahčuje medzinárodný obchod a inkluzívny rozvoj;

12. zdôrazňuje, že DHP a VSP sú dôležitými nástrojmi obchodných vzťahov medzi EÚ a 
Afrikou; zdôrazňuje, že vykonávanie dohôd o hospodárskom partnerstve doteraz 
neviedlo k želanému pokroku v podpore regionálnej integrácie, technickej pomoci, pri 
budovaní kapacít v oblasti spolupráce na hraniciach, riadeniu znalostí a údajov a v 
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spolupráci v záujme zlepšenia investičného prostredia a dobrej správy vecí verejných; 
žiada Komisiu, aby v prvom rade zvýšila tempo vykonávania týchto zásadných 
aspektov; vyzýva Komisiu, aby ďalej pomáhala africkým krajinám v týchto oblastiach 
bez toho, aby táto pomoc bola úplne podmienená vykonávaním dohôd o hospodárskom 
partnerstve; požaduje systematické začleňovanie záväzných a vymáhateľných 
mechanizmov vykonávania kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji týkajúcich sa 
ľudských práv, pracovných a environmentálnych noriem do všetkých v súčasnosti 
prerokúvaných a budúcich DHP, pričom zdôrazňuje, že tieto dohody musia byť v súlade 
s rozvojovými politikami a cieľmi udržateľného rozvoja, najmä pokiaľ ide o ich vplyv 
na odlesňovanie, zmenu klímy a stratu biodiverzity; trvá na podporovaní integrácie 
afrických ekonomík na regionálnej úrovni s cieľom posilniť ich na medzinárodnej 
úrovni;

13. požaduje konkrétny návrh, ktorým sa stanovia spoločné iniciatívy v oblasti dodávok 
energie z obnoviteľných zdrojov na africkom kontinente, a podporu inovácií 
zameraných na tento účel vrátane konkrétneho plánu na verejné financovanie týchto 
iniciatív, ako aj plánu, ako dosiahnuť užšiu spoluprácu, pokiaľ ide o budúce spoločné 
využívanie výslednej energie z obnoviteľných zdrojov, a zároveň postupne ukončiť 
všetky investície do projektov súvisiacich s fosílnymi palivami; znovu zdôrazňuje, že 
udržateľný rozvoj nie je možný bez komplexného prístupu k energii, a nabáda Komisiu, 
aby predložila ambiciózny plán vykonávania tohto udržateľného energetického 
partnerstva; v tejto súvislosti zdôrazňuje nesmierny význam splnenia cieľov, ktoré sú 
stanovené v Parížskej dohode o zmene klímy; požaduje združovanie patentov a transfer 
technológií na riešenie vážnej krízy v oblasti zdravia pri súčasnom rešpektovaní práv 
duševného vlastníctva v rámci vyhlásenia WTO – TRIPS z roku 2003 o verejnom 
zdraví; vyzýva Komisiu, aby dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja stanovila ako 
hlavnú zásadu vo všetkých svojich politikách so zreteľom na africký kontinent; okrem 
toho naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri rokovaniach o dohode nasledujúcej po Dohode 
z Cotonou v plnej miere zohľadňovala tieto ciele s cieľom zabezpečiť vyvážený, 
slobodný a spravodlivý obchod s africkým kontinentom;

14. zdôrazňuje potrebu značných udržateľných investícií, pokiaľ možno vo forme 
investičných partnerstiev v kľúčových odvetviach, pokiaľ ide o infraštruktúru, 
udržateľný poľnohospodársky sektor a komplexné dodávky energie z obnoviteľných 
zdrojov, a zároveň s cieľom posilniť verejné zdravie a verejné vzdelávanie, 
infraštruktúru a dodávky čistej vody, dopravnú a energetickú infraštruktúru a vylúčiť 
ich z akejkoľvek privatizácie; zdôrazňuje potrebu udržateľných inovačných politík a 
projektov, ktoré umožnia výrazný rozvoj s osobitným cieľom ekologickej a sociálnej 
udržateľnosti, a v tejto súvislosti žiada, aby sa preskúmalo, ako by takýto výrazný 
rozvoj mohol prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov v afrických štátoch; zdôrazňuje, že 
EÚ musí pokračovať vo verejných investíciách do rozvoja všeobecných infraštruktúr, a 
konkrétne cezhraničných infraštruktúr, s cieľom uľahčiť regionálny obchod, a tým aj 
diverzifikáciu hodnotových reťazcov; upozorňuje, že podpora priamych zahraničných 
investícií popri iných programoch prostredníctvom vonkajšieho investičného plánu by 
mala byť prepojená s miestnym podnikaním, pričom sa bude osobitná pozornosť 
venovať posilneniu MSP, drobným poľnohospodárstvom, sektorom miestnych služieb a 
odvetviam miestnej priemyselnej výroby, ako aj s udržateľnými inovatívnymi 
projektmi, aby sa uľahčila diverzifikácia hodnotových reťazcov na kontinente, ako aj v 
záujme vytvárania nových príležitostí dôstojných pracovných miest, pričom sa súčasne 
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zabráni novým závislostiam;

15. zdôrazňuje zásadnú úlohu digitálnej transformácie a digitalizácie v záujme udržateľného 
rozvoja a odolnosti spoločností, ktorá je obzvlášť zrejmá pri súčasnej celosvetovej 
situácii spôsobenej krízou COVID-19; vyzýva na nepretržitú, posilnenú, systematickú a 
vzájomne prínosnú spoluprácu s africkými štátmi v oblasti digitalizácie a inovatívnych 
technológií a na riešenia na všetkých úrovniach spoločnosti, a to aj v prípade 
elektronickej správy vecí verejných, elektronického obchodu, digitálnych zručností a 
kybernetickej bezpečnosti, v súlade s koncepciou digitalizácie pre rozvoj (D4D);

16. vyjadruje znepokojenie nad tým, že, ako informovalo Fórum občianskej spoločnosti 
Afrika – EÚ, priestor pre občiansku spoločnosť sa zmenšil a jej viditeľnosť je naďalej 
slabá; zdôrazňuje, že posilnenie postavenia občianskej spoločnosti, a tým začlenenie 
sociálneho partnera do investičných štruktúr, je kľúčovým aspektom súčasných politík 
EÚ voči africkým štátom a s týmito štátmi; žiada preto Komisiu, aby zapojila občiansku 
spoločnosť na všetkých úrovniach politického dialógu, najmä pri príprave, 
monitorovaní a hodnotení obchodných dohôd; požaduje pre občiansku spoločnosť 
väčšiu úlohu v rámci systému pomoc obchodu;

17. uznáva kritickú úlohu žien a dievčat v udržateľnom raste a rozvoji; zdôrazňuje, že 
posilnenie postavenia žien a dievčat musí byť zohľadnené počas celého vykonávania 
stratégie EÚ pre Afriku; zdôrazňuje, že ekonomickú nezávislosť žien treba posilniť 
podporovaním žien podnikateliek; pripomína, že postavenie žien sa môže posilniť 
pomocou ráznych ustanovení o rodovom hľadisku a obchode v rámci obchodných 
dohôd; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby poskytla Africkej únii pomoc pri 
vykonávaní jej stratégie pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a zaviedla 
opatrenia, ktoré prispejú k dosahovaniu rodovej rovnosti v jej obchodných dohodách s 
africkými krajinami; vyzýva na začlenenie jasného rodového hľadiska s cieľom riešiť 
odlišné vplyvy krízy aj oživenia, ako aj odlišné úlohy a záťaž mužov a žien v súčasnej 
kríze;

18. zdôrazňuje, že africký kontinent má najmladšie obyvateľstvo na svete, a preto žiada 
Komisiu, aby do plánu vykonávania stratégie pre Afriku pevne začlenila záujmy detí a 
mladých ľudí a zabezpečila, že sa vynaložia značné investície do budovania odborných 
skúseností mladých ľudí vzhľadom na ich zásadnú úlohu v ďalšom rozvoji stratégií 
zameraných na ekologicky, sociálne a ekonomicky udržateľnú budúcnosť ich 
kontinentu; vyzýva Komisiu, aby pomohla africkým mladým ľuďom osobitnými 
vzdelávacími programami, napríklad v rámci programu ERASMUS+, a zvýšila mobilitu 
na vzdelávacie účely a profesijnú mobilitu prostredníctvom osobitnej stratégie v 
spolupráci s Africkou úniou, so súkromným sektorom a s finančnými inštitúciami 
(napríklad sprístupnením mikroúverov startupom), s cieľom zlepšiť hospodárske a 
obchodné príležitosti;

19. poukazuje na to, že je dôležité podporovať kapacitu afrických krajín zvyšovať 
mobilizáciu domácich zdrojov s cieľom zvýšiť investície do univerzálnych základných 
verejných služieb; vyzýva EÚ, aby podporovala africké krajiny bojom proti 
nezákonným finančným tokom a daňovým únikom spoločností z EÚ a nadnárodných 
spoločností a zabezpečila, aby sa dane platili tam, kde sa tvoria zisky a skutočná 
hospodárska hodnota, s cieľom zastaviť narúšanie základu dane a presun ziskov;
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20. vyjadruje znepokojenie nad vývozom európskeho sušeného mlieka, ktorý financuje 
SPP, do západnej Afriky, keďže trojnásobne zvýšenie vývozu, odkedy EÚ v roku 2015 
zrušila kvóty na mlieko, malo katastrofálne dôsledky pre miestnych chovateľov a 
farmárov, ktorí nie sú konkurencieschopní; vyzýva Komisiu, aby pracovala na 
riešeniach s africkými vládami a zainteresovanými stranami;

21. vyjadruje znepokojenie nad rastúcim počtom prípadov urovnávania sporov medzi 
investorom a štátom, ktoré boli vznesené proti africkým štátom, najmä európskymi 
spoločnosťami; vyzýva vlády a podniky v EÚ, aby sa zdržali využívania urovnávania 
sporov medzi investorom a štátom a ukončili početné prípady urovnávania sporov 
medzi investorom a štátom, ktoré boli vznesené proti africkým krajinám;

22. vyzýva Komisiu, aby pracovala na riešeniach s africkými vládami a zainteresovanými 
stranami a vykonávala odporúčania pracovnej skupiny pre africký vidiek (TFRA); 
zastáva názor, že stabilné investície a pracovníci a pracovníčky v záujme rozvoja 
afrického potravinového reťazca pre regionálne okruhy na základe africkej 
zodpovednosti by mohli najviac prispieť k zlepšeniu zdravia a životných podmienok 
afrických národov;

23. zdôrazňuje, že Afrika, a najmä subsaharská Afrika, bude mať v nasledujúcich 
desaťročiach najvyšší populačný rast na svete; vyzýva v tejto súvislosti EÚ, aby sa 
riadila závermi pracovnej skupiny pre africký vidiek (TFRA) týkajúcimi sa potreby 
investovať do afrických potravinových reťazcov s dôrazom na komodity s pridanou 
hodnotou;

24. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty zostávajú spolu najväčším darcom pre Afriku a 
poskytujú jej 31 % celkovej pomoci; pripomína význam zmeny paradigmy v európskej 
rozvojovej politike smerom k trhovo orientovaným štrukturálnym reformám a dobrej 
správe vecí verejných;

25. so zreteľom na zdokumentované čoraz väčšie riziko šírenia zoonotických patogénov v 
Afrike vyzýva Komisiu, aby v afrických krajinách prostredníctvom regulačnej 
spolupráce a dialógu propagovala prísnejšie normy, pokiaľ ide o sanitárne a 
rastlinolekárske opatrenia a dobré životné podmienky zvierat.
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