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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet understryker att det framtida partnerskapet mellan EU och 
Afrikanska unionen bör baseras på gemensamma värden och respekt för mänskliga 
rättigheter och god samhällsstyrning. Parlamentet betonar att ett starkt Afrika ligger 
i Europeiska unionens intresse och att EU tillsammans med sina afrikanska partner 
därför måste utarbeta ambitiösa och adekvata planer för afrikansk tillväxt och 
utveckling som diversifierar ekonomin på kontinenten och ökar handeln inom Afrika.

2. Europaparlamentet betonar att EU tillsammans med sina medlemsstater utgör 
Afrikas största partner när det gäller handel, investeringar, offentligt utvecklingsbistånd 
och säkerhet.

3. Europaparlamentet betonar att det visserligen finns ett antal dynamiska 
medelinkomstländer på den afrikanska kontinenten, men att den ekonomiska 
utvecklingen på kontinenten fortfarande är förhållandevis svag jämfört med andra delar 
av världen. Parlamentet understryker att många afrikanska länder därför kommer att stå 
inför nästan oövervinnliga utmaningar orsakade av covid-19-krisen och effekterna av 
klimatförändringarna, däribland enorma demografiska förändringar med migration på 
grund av klimatet, ekonomin och konflikter liksom andra utmaningar såsom allvarlig 
förlust av biologisk mångfald och olaglig vapenhandel. Parlamentet framhåller att den 
ekonomiska situationen i många afrikanska länder, som bland annat orsakats av 
minskad efterfrågan och en kontinental utbudschock, har gjort det svårare att begränsa 
spridningen av covid-19. Parlamentet understryker att krisen sannolikt kommer att ha en 
katastrofal inverkan på kontinentens redan ansträngda hälso- och sjukvårdssystem. 
Parlamentet understryker att EU måste stödja afrikanska länder i utvecklingen av 
motståndskraftiga ekonomier och sociala program samt hälso- och utbildningssystem 
och anser därför att pandemins effekter, både på kort och på lång sikt, bör införlivas 
i EU–Afrika-strategin.

4. Europaparlamentet understryker vikten av ekologiskt och socialt hållbara 
handelsförbindelser med den afrikanska kontinenten. Parlamentet betonar att europeiska 
företag har ett ansvar för sina leveranskedjor. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
gå vidare med ett ambitiöst lagstiftningsförslag om obligatoriska skyldigheter avseende 
mänskliga rättigheter, sociala rättigheter och tillbörlig aktsamhet i miljöfrågor för EU-
företag. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vid utarbetandet av sådana 
förslag se till att de tillämpas längs med hela leveranskedjan och uppfyller OECD:s 
riktlinjer om socialt ansvar och mänskliga rättigheter inom handeln och är förenliga 
med WTO:s regler, och att förslagen efter noggrann bedömning anses vara funktionella 
och tillämpliga på alla marknadsaktörer, inbegripet små och medelstora företag, och 
inkluderar bestämmelser som gör det möjligt för skadelidande parter att få tillgång till 
rättslig prövning. Parlamentet betonar i detta sammanhang att EU på kort sikt måste 
erbjuda omedelbara stödåtgärder, såsom att tillhandahålla tester och 
laboratorieutrustning och underlätta exporten av medicinsk utrustning och personlig 
skyddsutrustning, följt av förebyggande pandemiåtgärder genom utveckling av en 
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laboratorieinfrastruktur, finansiering av insatser för medicinsk utbildning, 
informationskampanjer och nationella åtgärdsplaner för pandemier. Parlamentet 
framhåller att nedstängningen kommer att få djupgående ekonomiska effekter på den 
afrikanska kontinenten, med tanke på hur stor den informella sektorn är. Parlamentet 
understryker att det långsiktiga målet för partnerskapet mellan EU och Afrika måste 
vara de afrikanska ekonomiernas resiliens, tillsammans med ekonomisk självständighet 
som möjliggör frigörelse från bistånd och skuldsättning och bör få till bieffekt ökad 
resiliens för hälso- och sjukvårdssektorn.

5. Europaparlamentet välkomnar meddelandet från G20 om ett tillfälligt moratorium för 
skuldåterbetalning för de svagaste utvecklingsländerna. Parlamentet uppmärksammar 
dock att denna skuldlättnad endast motsvarar en tredjedel av den förväntade kortsiktiga 
skatteförlusten. Parlamentet upprepar att skuldminskningar och skuldavskrivningar inte 
nämns i den aktuella versionen av Afrikastrategin, trots att de är viktiga för att lindra 
covid-19-krisen och nödvändiga efter pandemin eftersom de kommer att frigöra 
politiskt handlingsutrymme i afrikanska länder som nu upptas av återbetalning av 
skulder. Parlamentet uppmanar därför kommissionen, internationella givare och 
medlemsstaterna att gå längre och överväga en utvidgning av moratoriet med avseende 
på både dess varaktighet och omfattning, för att göra det möjligt för afrikanska länder 
att bekämpa covid-19-pandemins effekter på medellång och lång sikt. Parlamentet oroas 
över bristen på samordnade åtgärder mot de olagliga finansiella flödena till ett värde av 
tolv gånger det årliga offentliga utvecklingsbiståndet, och uppmanar både afrikanska 
och europeiska myndigheter att bekämpa olagliga finansiella företeelser såsom 
kapitalflykt, skatteflyktsupplägg och förlust av nationella inkomster på grund av 
tullsänkningar. Parlamentet upprepar sin uppmaning till privata långivare att delta 
i initiativet på jämförbara villkor, och uppmanar G20, IMF och Världsbanken samt de 
multilaterala utvecklingsbankerna att gå längre med skuldlättnaderna och ytterligare 
utforska möjligheterna att skjuta upp skuldbetalningarna i syfte att bland annat 
säkerställa att medborgarnas grundläggande mänskliga behov tillgodoses. Parlamentet 
uppmanar EU-medlemsstaterna att respektera sina långvariga och upprepade åtaganden 
att avsätta 0,7 % av BNP till offentligt utvecklingsbistånd.

6. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen har viktiga ekonomiska band till 
afrikanska stater och att dessa band bör stärkas ytterligare i framtiden för att säkerställa 
en produktiv omvandling av regionen och uppbyggnad av motståndskraft. Parlamentet 
betonar att Kina har intensifierat sin närvaro i Afrika, samtidigt som 
EU:s medlemsstater endast har visat ett mycket selektivt intresse för handel med och 
investeringar i de afrikanska staterna, vilket är orsaken till att handelsvolymen mellan 
EU och de flesta afrikanska staterna fortfarande är relativt liten. Parlamentet 
understryker att EU behöver en helt ny grund för sitt ekonomiska partnerskap med 
Afrika, vilket innebär att en ny verklighet måste komma till stånd, där EU och Afrika 
utvecklar ett hållbart partnerskap till gagn för båda parter, omformar de ekonomiska och 
kommersiella förbindelserna samt handelsförbindelserna i riktning mot solidaritet och 
samarbete samt säkerställer rättvis och etisk handel. Parlamentet betonar att en 
betydande fortsatt hållbar utveckling i alla afrikanska stater är en förutsättning för detta 
partnerskap. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att tillhandahålla 
investeringar och riktat stöd och att respektera principen om en konsekvent politik för 
utveckling.
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7. Europaparlamentet understryker att många afrikanska staters roll i den internationella 
arbetsfördelningen och i de internationella globala leveranskedjorna är svag, bland 
annat på grund av låg produktivitet, som delvis är ett arv från det förflutna, brist på 
riktade investeringar och kvalificerad arbetskraft och det faktum att hållbar utveckling 
inte främjas så länge afrikanska stater fortsätter att exportera råvaror och vissa 
obearbetade jordbruksråvaror medan EU exporterar färdiga varor, tjänster och 
jordbruksöverskott. Parlamentet insisterar på att EU måste skapa en strategi som hjälper 
de afrikanska nationerna att upprätta och diversifiera intrakontinentala värdekedjor och 
minskar de befintliga handelshindren, i syfte att skapa ett större mervärde inom de 
afrikanska staterna själva genom riktade investeringar i förbättrad infrastruktur och 
utveckling av en hållbar energiförsörjning samt genom särskild och differentierad 
behandling. Parlamentet understryker att EU:s direktinvesteringar även bör stödja bättre 
regional infrastruktur. Parlamentet uppmanar kommissionen att genom de kanaler som 
den har till sitt förfogande främja utvecklingen av regionala värdekedjor, eftersom den 
interregionala handeln på den afrikanska kontinenten fortfarande är marginell, erbjuder 
många outnyttjade möjligheter och är en förutsättning för hållbar utveckling och 
långsiktig ekonomisk självständighet.

8. Europaparlamentet noterar att afrikanska länder, trots att de utgör mer än 50 % av 
förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet, endast står för mindre än 5 % av 
EU:s import inom ramen för det allmänna preferenssystemet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja aktörer i förmånsländerna, bland annat när det 
gäller efterlevnaden av ursprungsregler och tekniska hinder. Parlamentet beklagar att 
det allmänna preferenssystemet hittills inte har bidragit till ekonomisk diversifiering i de 
afrikanska förmånsländerna. Parlamentet uppmanar återigen kommissionen att överväga 
en utvidgning av förteckningen över produkter som omfattas av förordningen om det 
allmänna preferenssystemet.

9. Europaparlamentet betonar att EU och Afrikanska unionen har ett gemensamt intresse 
av ett stabilt och regelbaserat multilateralt handelssystem med 
Världshandelsorganisationen (WTO) som bas.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa de prioriteringar som fastställs 
i meddelandet ”Mot en övergripande strategi för Afrika” inför det planerade toppmötet 
mellan EU och Afrikanska unionen, i syfte att gå till botten med de afrikanska ländernas 
och regionernas ekonomiska, sociala och hälsorelaterade svagheter i kölvattnet av denna 
hälsokris och ekonomiska kris, men också med hänsyn till risken för kommande hot 
mot livsmedelstryggheten. Parlamentet noterar att den gemensamma planen för 
ekonomisk återhämtning och den nya EU–Afrika-strategin fortfarande måste 
överensstämma med målen för hållbar utveckling och Parisavtalet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att överväga att tillfälligt låta afrikanska länder ta ut 
exportavgifter på råvaror för att dämpa effekterna av de olika kriserna och förbereda 
återhämtningen.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja Afrika i dess strävan efter ett 
kontinentalt frihandelsområde genom att göra de nödvändiga justeringarna för att 
genomföra de ekonomiska partnerskapsavtalen, så att de kan utgöra en byggsten i detta 
endogena och självständiga projekt, genom att erbjuda tekniskt bistånd för att göra de 
skattemässiga korrigeringar som behövs för avskaffandet av tullar, och genom att hjälpa 
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till att skapa resilienta skattesystem som kan hantera det stora problemet med skatteflykt 
och minska beroendet av remitteringar. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att ge 
tekniskt bistånd när det gäller gränssamarbete och andra tekniska frågor för att regionala 
värdekedjor ska kunna utvecklas. Parlamentet påminner om vikten av ett integrerat 
handelsområde för Afrika som underlättar internationell handel och inkluderande 
utveckling.

12. Europaparlamentet betonar att avtalen om ekonomiskt partnerskap och det allmänna 
preferenssystemet är viktiga instrument i handelsförbindelserna mellan EU och Afrika. 
Parlamentet betonar att genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap hittills 
inte har lett till önskade framsteg när det gäller att stödja regional integration, tekniskt 
bistånd, kapacitetsuppbyggnad i fråga om gränssamarbete, kunskap och datahantering 
samt samarbete för förbättringar avseende investeringsklimatet och god 
samhällsstyrning. Parlamentet ber kommissionen att som en prioritering påskynda 
genomförandet av dessa centrala aspekter. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fortsätta att stödja de afrikanska länderna på dessa områden utan att helt och hållet 
villkora stödet med att avtal om ekonomiskt partnerskap ingås. Parlamentet efterlyser 
ett systematiskt inkluderande av bindande och genomförbara mekanismer för 
genomförandet av kapitlen om handel och hållbar utveckling när det gäller mänskliga 
rättigheter, arbetsnormer och miljönormer i alla nuvarande och framtida avtal om 
ekonomiskt partnerskap, samtidigt som det betonas att avtalen måste vara samstämda 
med utvecklingspolitiken och målen för hållbar utveckling, särskilt med avseende på 
deras inverkan på avskogningen, klimatförändringarna och förlusten av biologisk 
mångfald. Parlamentet insisterar på att integrationen av afrikanska ekonomier på 
regional nivå ska stödjas, i syfte att göra dem starkare på internationell nivå.

13. Europaparlamentet efterlyser ett konkret förslag som fastställer gemensamma initiativ 
för en förnybar energiförsörjning på den afrikanska kontinenten och främjande av 
innovation i denna riktning, inbegripet både en konkret plan för offentlig finansiering av 
dessa initiativ och en plan för hur man ska skapa ett närmare samarbete med avseende 
på den gemensamma användningen av den resulterande förnybara energin i framtiden, 
samtidigt som alla investeringar i projekt med koppling till fossila bränslen fasas ut. 
Parlamentet upprepar att hållbar utveckling utan full tillgång till energi inte är möjlig 
och uppmanar kommissionen att ta fram en ambitiös plan för att genomföra detta 
partnerskap för hållbar energi. Parlamentet betonar i detta sammanhang hur oerhört 
viktigt det är att uppfylla målen som fastställts i Parisavtalet. Parlamentet efterlyser 
patentpooler och tekniköverföring för att lösa den allvarliga hälsokrisen, samtidigt som 
immateriella rättigheter respekteras inom ramen för WTO:s förklaring om Trips-avtalet 
och folkhälsa. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra uppnåendet av målen för 
hållbar utveckling till en vägledande princip i all politik som rör den afrikanska 
kontinenten. Kommissionen uppmanas vidare att ta full hänsyn till dessa mål när den 
förhandlar om avtalet efter Cotonouavtalet för att säkerställa en balanserad, fri och 
rättvis handel med den afrikanska kontinenten. 

14. Europaparlamentet betonar behovet av betydande hållbara investeringar, om möjligt 
i form av investeringspartnerskap inom viktiga sektorer med avseende på infrastruktur, 
en hållbar jordbrukssektor och en omfattande energiförsörjning från förnybara källor, 
som även stärker folkhälsan och den offentliga utbildningen, infrastrukturen för och 
tillgången till rent vatten samt transport- och energiinfrastrukturen och undantar dem 
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från privatisering. Parlamentet understryker behovet av hållbara innovationsstrategier 
och projekt som möjliggör leapfroggning med det specifika målet ekologisk och social 
hållbarhet och efterlyser i detta avseende en undersökning av hur leapfroggning kan 
bidra till dessa mål i de afrikanska länderna. Parlamentet understryker att EU måste 
eftersträva offentliga investeringar i utvecklingen av allmän infrastruktur och särskilt 
gränsöverskridande infrastruktur, i syfte att underlätta regional handel och därmed 
diversifieringen av värdekedjorna. Parlamentet betonar att främjandet av utländska 
direktinvesteringar och andra program i den externa investeringsplanen bör kopplas till 
lokalt entreprenörskap, med fokus på främjandet av små och medelstora företag, 
småbruk, den lokala tjänstesektorn, den lokala tillverkningsindustrin och projekt för 
hållbar innovation, för att underlätta diversifiering av värdekedjor på kontinenten och 
för att skapa nya anständiga arbetstillfällen, samtidigt som nya beroenden undviks. 

15. Europaparlamentet betonar den digitala omvandlingens och digitaliseringens centrala 
betydelse för samhällens hållbara utveckling och resiliens, vilket har blivit särskilt 
tydligt under den nuvarande globala situationen orsakad av covid-19-krisen. 
Parlamentet efterlyser ett fortsatt, stärkt, systematiskt och ömsesidigt fördelaktigt 
samarbete med de afrikanska staterna när det gäller digitalisering, innovativ teknik och 
innovativa lösningar på alla samhällsnivåer, inbegripet e-förvaltning, e-handel, digital 
kompetens och cybersäkerhet, i linje med strategin för digitalisering för utveckling.

16. Europaparlamentet oroas över att handlingsutrymmet för det civila samhället har 
krympt och att det civila samhället fortsätter att vara relativt osynligt, vilket har 
rapporterats av civilsamhällesforumet Afrika–EU. Parlamentet understryker att en 
central aspekt av EU:s politik gentemot och med de afrikanska staterna handlar om att 
stärka det civila samhället och därmed inkludera en social motpart i investeringar. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att engagera det civila samhället på alla 
nivåer i den politiska dialogen, särskilt när handelsavtal utarbetas, övervakas och 
utvärderas. Parlamentet begär att det civila samhället ska ges en större roll i Aid for 
Trade-systemet.

17. Europaparlamentet konstaterar att kvinnor och flickor spelar en central roll inom hållbar 
tillväxt och utveckling. Parlamentet understryker att stärkandet av kvinnors och flickors 
egenmakt måste genomsyra genomförandet av EU–Afrika-strategin. Parlamentet 
betonar att kvinnors ekonomiska oberoende måste främjas genom att kvinnliga 
entreprenörer gynnas. Parlamentet påminner om att kvinnors ställning kan stärkas 
genom kraftfulla bestämmelser om kön och handel i handelsavtal. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen att hjälpa Afrikanska unionen att genomföra 
sin strategi för jämställdhet och kvinnors egenmakt och att inkludera åtgärder som 
bidrar till att uppnå jämställdhet i sina handelsavtal med afrikanska länder. Parlamentet 
efterlyser ett tydligt genusperspektiv för att komma åt krisens och återhämtningens olika 
effekter och mäns och kvinnors olika roller och utmaningar i krisen. 

18. Europaparlamentet betonar att den afrikanska kontinenten har världens yngsta 
befolkning och uppmanar av detta skäl kommissionen att på ett tydligt sätt integrera 
barns och ungas intressen i genomförandeplanen för Afrikastrategin och att se till att 
betydande investeringar görs för att utveckla ungas expertis, med tanke på deras 
avgörande roll när det gäller att fortsätta att utveckla strategier för en ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt hållbar framtid för deras kontinent. Parlamentet uppmanar 
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kommissionen att stödja unga människor i Afrika genom särskilda utbildningar, 
exempelvis inom ramen för Erasmus+, och att öka den utbildningsrelaterade och 
yrkesmässiga rörligheten genom en särskild strategi i samarbete med Afrikanska 
unionen, den privata sektorn och finansinstitut (exempelvis genom att tillgängliggöra 
mikrokrediter för uppstartsföretag) i syfte att förbättra de ekonomiska möjligheterna och 
handelsmöjligheterna.

19. Europaparlamentet betonar vikten av att stödja afrikanska länders kapacitet att öka 
mobiliseringen av inhemska resurser, i syfte att öka investeringarna i allmänna och 
grundläggande offentliga tjänster. Parlamentet uppmanar EU att stödja afrikanska 
länder genom att bekämpa olagliga finansiella flöden och EU-företags och 
multinationella företags skatteflykt, och att säkerställa att skatter betalas där vinster och 
verkligt ekonomiskt värde skapas, i syfte att stoppa urholkning av skattebasen och 
överföring av vinster.

20. Europaparlamentet ser med oro på exporten av europeiskt mjölkpulver till Västafrika 
som stöds av den gemensamma jordbrukspolitiken, med tanke på att exporten som 
tredubblats sedan EU upphävde mjölkkvoterna 2015 har haft förödande konsekvenser 
för lokala herdar och jordbrukare som inte kan konkurrera. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att arbeta på lösningar tillsammans med afrikanska regeringar och 
berörda parter.

21. Europaparlamentet uttrycker sin oro över det ökande antalet fall av tvistlösning mellan 
investerare och stat som inletts mot afrikanska stater, särskilt europeiska företag. 
Parlamentet uppmanar regeringar och företag i EU att avstå från att använda 
tvistlösning mellan investerare och stat och att sätta stopp för de många fall av 
tvistlösning mellan investerare och stat som inletts mot afrikanska länder.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta med lösningar tillsammans med 
afrikanska regeringar och intressenter och att genomföra rekommendationerna från 
arbetsgruppen för Afrikas landsbygd. Parlamentet anser att stabila investeringar och 
män och kvinnors arbete för att utveckla en afrikansk livsmedelskedja för regionala 
kretslopp och med afrikanskt ägande är det som bäst kan bidra till att förbättra den 
afrikanska befolkningens hälsa och välmående.

23. Europaparlamentet betonar att Afrika och särskilt Afrika söder om Sahara kommer att 
ha den största befolkningsökningen under de kommande årtiondena. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang EU att följa slutsatserna från arbetsgruppen för 
Afrikas landsbygd om behovet av investeringar i afrikanska livsmedelskedjor med 
inriktning mot förädlade varor.

24. Europaparlamentet betonar att EU och dess medlemsstater tillsammans förblir den 
största givaren till Afrika med 31 % av det totala biståndet. Parlamentet påminner om 
vikten av ett paradigmskifte i EU:s utvecklingspolitik mot marknadsorienterade 
strukturreformer och goda styrelseformer.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med tanke på den dokumenterade 
ökade risken för spridning av zoonotiska patogener i Afrika, främja striktare standarder 
i afrikanska länder när det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder och djurskydd 
genom regleringssamarbete och dialog.
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