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Módosítás 1
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy 
dinamikus, közepes jövedelmű ország 
található, a gazdaság fejlődése – 
összehasonlítva a világ más részeivel – 
mégis viszonylag visszafogott; 
hangsúlyozza, hogy ezért számos itteni 
ország a Covid19-válság és az 
éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni;

1. határozottan támogatja az EU és 
Afrika közötti megújított együttműködést; 
üdvözli a jövőbeli stratégiáról szóló 
közlemény közzétételét; rámutat egy 
dinamikus partnerség fontosságára a két 
kontinens közös céljainak teljesítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 2
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni;

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni; megjegyzi, hogy bár a 
Covid19-fertőzések és halálozások száma 
még viszonylagosan alacsonyabbnak 
tűnhet Afrikában, mint a világ más 
régióiban, a válság minden bizonnyal 
katasztrofális hatással lesz a kontinens 
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már most szorult helyzetben lévő 
egészségügyi rendszereire; az 
egészségügyi kockázatokon kívül a 
Kínából eredő kereskedelem és 
beruházások rövid távú csökkenésének, az 
Európai Unióban és az OECD-
országokban a kereslet lezárásokból 
következő csökkenésének; valamint a 
kontinentális kínálati sokknak 
kombinációja, amely hatással van a 
belföldi és Afrikán belüli kereskedelemre, 
súlyos gazdasági nyomást fog gyakorolni 
Afrikára; ezért rövid és hosszú távon 
egyaránt a járvány hatását az Afrikára 
vonatkozó uniós stratégia részévé kell 
tenni;

Or. en

Módosítás 3
Clare Daly, Mick Wallace

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni;

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni; hangsúlyozza, hogy a 
régióban megfigyelhető tartós szegénység 
fő okai a következők: éghajlatváltozás, a 
segélyek és kölcsönök fenntarthatatlan, 
kizsákmányoló és súlyos terhet jelentő 
visszafizetési feltételei, büntető 
vámrendszerek és annak hatása, hogy 
Afrikának a mezőgazdasági termékek 
globális piacán az északi félteke 
országainak jelentős támogatásban 
részesülő termékeivel kell versenyeznie, 
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ezen országok mezőgazdasági ágazatait 
érintő, a Világbank által szorgalmazott 
regresszív reformok, amelyek miatt 
kényszerűen ültetvényeken kell export 
célra termelniük, belföldi fogyasztásra 
pedig külföldről kell élelmiszert 
behozniuk, a természeti források 
kizsákmányolása külföldi bányászati 
vállalatok és fosszilis tüzelőanyagokkal 
foglalkozó vállalatok által;

Or. en

Módosítás 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni;

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni; felhívja a Bizottságot, hogy 
erős és hatékony egészségügyi diplomáciát 
tervezzen és tegyen lehetővé az afrikai 
országokkal az orvostechnikai eszközök és 
egyéni védőeszköz exportjának 
elősegítése, valamint annak elősegítése 
érdekében, hogy az orvosok és az 
egészségügyi ágazat szereplői könnyen 
mozoghassanak az országok között;

Or. en

Módosítás 5
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
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Charanzová

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni;

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni; hangsúlyozza, hogy a 
gazdasági helyzetük miatt ezen országok 
közül nem mindegyik képes a fejlett 
országokéhoz hasonló lezárási 
intézkedéseket hozni, ezért a Covid19 
vírus megfékezése akadályokba ütközött;

Or. en

Módosítás 6
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni;

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az EU nyújtson 
támogatást Afrikának olyan 
közszolgáltatásokba irányuló beruházások 
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terén, mint az ingyenes közegészségügyi 
és közoktatási rendszerek, valamint a 
szociális védelemhez való hozzáférés;

Or. en

Módosítás 7
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni;

1. rámutat, hogy annak ellenére, hogy 
az afrikai kontinensen nem egy dinamikus, 
közepes jövedelmű ország található, a 
gazdaság fejlődése – összehasonlítva a 
világ más részeivel – mégis viszonylag 
visszafogott; hangsúlyozza, hogy ezért 
számos itteni ország a Covid19-válság és 
az éghajlatváltozás, valamint a 
biodiverzitás jelentős csökkenése, a 
fegyverkereskedelem hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni; ezért hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy ezen országok 
támogatást kapjanak ahhoz, hogy 
rugalmas gazdaságot és szociális 
rendszert alakíthassanak ki;

Or. en

Módosítás 8
Sergio Berlato

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az EU Afrika 
legnagyobb kereskedelmi partnere, az 
afrikai kontinens legnagyobb befektetője, 
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valamint a világ e részén gyártott 
termékek legfontosabb célpiaca, és a 
becslések szerint 2050-re Afrika lakossága 
eléri majd a 2,5 milliárd főt;

Or. it

Módosítás 9
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza az Afrikai 
kontinenssel való gazdaságilag és 
szociálisan fenntartható kereskedelmi 
kapcsolat fontosságát; felhívja a 
Bizottságot, hogy folytassa az emberi 
jogokra és a környezetre vonatkozó kellő 
gondosság kötelező követelményeivel 
kapcsolatos jogalkotási javaslatával 
kapcsolatos munkáját;

Or. en

Módosítás 10
Urmas Paet

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az EU a 
tagállamokkal együttesen Afrika 
legnagyobb partnerét alkotja a 
kereskedelem, a beruházások, a hivatalos 
fejlesztési támogatás és a biztonság terén;

Or. en



AM\1207589HU.docx 9/62 PE653.807v01-00

HU

Módosítás 11
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. rámutat, hogy annak ellenére, 
hogy az afrikai kontinensen nem egy 
dinamikus, közepes jövedelmű ország 
található, a gazdaság fejlődése – 
összehasonlítva a világ más részeivel – 
mégis viszonylag visszafogott; 
hangsúlyozza, hogy ezért számos itteni 
ország a Covid19-válság és az 
éghajlatváltozás hatásai miatt szinte 
leküzdhetetlen nehézségekkel fog 
szembesülni, többek a szegénység és a 
konfliktusok miatt keletkező migráció 
által okozott között jelentős demográfiai 
változásokkal és egyéb problémákkal; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy 
az EU-nak olyan azonnali támogató 
intézkedéseket kel tennie rövid távon, mint 
például tesztek és laboratóriumi 
berendezések beszerzése, ezt követően 
pedig járvány megelőzésére irányuló 
intézkedések laboratóriumok 
infrastruktúrájának kialakításán, az 
orvosi képzések finanszírozásán, 
tájékoztató kampányokon és a járvánnyal 
szembeni nemzeti reagálási terveken 
keresztül; 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 kell lennie, 
valamint a segélyektől és az 
eladósodottságtól való gazdasági 
függetlenség, amelynek egyik 
mellékhatása az egészségügyi ágazat 
növekvő ellenálló képessége kell hogy 
legyen;

Or. en
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Módosítás 12
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról;

2. tudomásul veszi a G20-ak 
bejelentését a leggyengébben teljesítő 
fejlődő országok adósságainak 
visszafizetésére vonatkozó ideiglenes 
moratóriumról, és arra buzdítja a 
magánhitelezőket, hogy vegyenek részt 
ebben a folyamatban;

Or. it

Módosítás 13
Enikő Győri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról;

2. tudomásul veszi a G20-ak 
bejelentését a leggyengébben teljesítő 
fejlődő országok adósságainak 
visszafizetésére vonatkozó ideiglenes 
moratóriumról;

Or. en

Módosítás 14
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 



AM\1207589HU.docx 11/62 PE653.807v01-00

HU

leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról;

leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról; ugyanakkor 
nem kerüli el figyelmét, hogy ez az 
adósságenyhítés a várt rövid távú 
adóveszteség csupán harmadáért felelős; 
felhívja az EU-t és a tagállamait az afrikai 
adósságok további enyhítésére, valamint 
arra, hogy tartsák tiszteletben az arra 
irányuló régi és ismétlődő 
elköteleződésüket, hogy GDP-jük 0,7%-át 
hivatalos fejlesztési támogatásra fordítják; 
aggodalmát fejezi ki azonban az éves 
hivatalos fejlesztési támogatás 12-
szeresének megfelelő olyan illegális 
pénzmozgások elleni összehangolt fellépés 
hiányával kapcsolatban, amelyek az 
afrikaiak és az európaiak többek között e 
gyakorlataiból erednek: tőkemenekítés, 
adókikerülési rendszerek és a 
vámcsökkentésekből eredő veszteségek a 
nemzeti jövedelem terén;

Or. en

Módosítás 15
Clare Daly, Mick Wallace

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról;

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról a jó irányba tett 
megfelelő első lépésként; felhívja a 
Bizottságot, a nemzetközi támogatókat és 
a tagok államait, hogy további lépéseket 
tegyenek, és fontolják meg a moratórium 
meghosszabbítását az adósságok teljes 
elengedését célul kitűzve; felhívja az EU-t, 
hogy a fejlődő országok adosságterheinek 
eltörlésére törekedjen annak érdekében, 
hogy visszaszorítsa a gazdag országok 
szegény országok felett gyakorolt 
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indokolatlan ellenőrzését és hatalmát, 
valamint hogy nemzeti szinten visszaálljon 
a gazdasági politika szuverén irányítása;

Or. en

Módosítás 16
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról;

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról a jó irányba tett 
első, de szükséges lépésként; felhívja a 
Bizottságot, a nemzetközi támogatókat és 
a tagok államait, hogy további lépéseket 
tegyenek, és az adósságok teljes 
elengedését célul kitűzve 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;

Or. en

Módosítás 17
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról;

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról; megismétli, 
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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;

Or. en

Módosítás 18
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról;

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról; megismétli a a 
magánhitelezőkhöz intézett felhívásokat, 
hogy vegyenek részt az hasonló 
feltételekről szóló kezdeményezésben, 
valamint a multilaterális fejlesztési 
bankokhoz – például az IMF-hez és a 
Világbankhoz – intézett felhívásokat, hogy 
mérjék fel, milyen további lehetőségek 
vannak az adósságszolgálati fizetések 
felfüggesztésére a felfüggesztési időtartam 
alatt;

Or. en

Módosítás 19
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról;

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról; elismeri, hogy 
még további intézkedésekre van szükség, 
mivel hatalmas összegekkel tartoznak a 
szegény országok a fejlett országok 
magánbankjainak és -beruházóinak; 
hangsúlyozza az arra irányuló munka 
szükségességét, hogy az adósságok 
elengedése végrehajtással valósuljon meg 
és ne önkéntes fellépésen múljon;

Or. en

Módosítás 20
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról;

2. üdvözli a G20-ak bejelentését a 
leggyengébben teljesítő fejlődő országok 
adósságainak visszafizetésére vonatkozó 
ideiglenes moratóriumról; továbbá 
bátorítja a G20-akat, hogy további 
lépéseket tegyenek az adósségterhek 
csökkentése terén, hogy a polgárok 
alapvető emberi szükségletei biztosíthatók 
legyenek;

Or. en

Módosítás 21
Clare Daly, Mick Wallace

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

3. kiemeli, hogy az északi félteke 
kormányai, valamint a fő multilaterális 
intézmények – például a Világbank és az 
IMF – által az ezen országokra erőltetett 
kolonializmus, neoliberális kereskedelmi 
politika és gazdasági reformok öröksége 
miatt az Európai Unió továbbra is jelentős 
gazdasági kapcsolatokat tart fenn afrikai 
államokkal, továbbá tiszteletben kell 
tartania az EUMSZ 208. cikkét, amely 
szerint az Unió azon politikáinak 
végrehajtásakor, amelyek hatással 
lehetnek a fejlődő országokra, figyelembe 
veszi a fejlesztési együttműködés 
célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 22
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
többek között a gazdasági partnerségi 
megállapodások révén, amelyek nem 
bizonyultak a legmegfelelőbb eszköznek a 
célul kitűzött fejlődési folyamat 
megvalósítására, sőt fenyegetést 
jelentenek a meglévő helyi termelésre, 
valamint fennáll annak a veszélye, hogy 
megakadályozzák új, munkahely- és 
vagyonteremtő tevékenységek létrejöttét;

Or. it

Módosítás 23
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

3. kiemeli, hogy bár az Európai Unió 
továbbra is a legnagyobb beruházó 
Afrikában, Kína még mindig 
rendszerkockázat és fokozza gazdasági 
jelenlétét a régióban, valamint nehézkes 
beruházási és üzleti környezetet teremt az 
uniós vállalatok számára;

Or. en

Módosítás 24
Enikő Győri

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
ezt a kapcsolatot pedig meg kell őrizni és 
tovább mélyíteni a jövőben. említést tesz 
Kína növekvő jelenlétéről a kontinensen;

Or. en

Módosítás 25
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
jelentős gazdasági kapcsolatokat tart fenn 
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kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

afrikai államokkal, míg Kína fokozta 
gazdasági jelenlétét Afrikában;

Or. en

Módosítás 26
Joachim Schuster, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági 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 az 
Afrikával való gazdasági partnerségét, 
ami azt jelenti, hogy a függőségen alapuló 
kapcsolattól véglegesen el kell távolodnia, 
és egy új valóságba kell átlépnie, 
amelyben az EU-nak és Afrikának egy 
kölcsönösen előnyös fenntartható 
partnerség kialakítására van szüksége; 
hangsúlyozza, hogy e partnerség 
előfeltételei a további jelentős 
fenntartható fejlesztések valamennyi 
afrikai államban;

Or. en

Módosítás 27
Seán Kelly
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában; megjegyzi azonban, hogy az 
EU továbbra is Afrika legfontosabb 
partnere a beruházások, a kereskedelem, 
a fejlesztési támogatás és a biztonság 
tekintetében; megjegyzi, hogy olyan 
kontinensként, amelynek több régiójában 
stabil növekedés mutatkozik, valamint 
amely gyorsan gyarapodó népességgel 
rendelkezik– a középosztály bővülését 
beleértve –, Afrika kétségkívül nagyobb 
gazdasági szerepet fog játszani a világban, 
és megjegyzi, hogy Európának ezért 
stratégiai érdeke a szorosabb kötelékre 
való törekvés, és új területeken és növekvő 
ágazatokban való együttműködés modern 
megoldások alkalmazására kell törekednie 
a régió produktív átalakulásának, illetve a 
jövőbeli globális válságokkal szembeni 
emberi, társadalmi és gazdasági ellenálló 
képesség megvalósításának biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 28
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
jelentős gazdasági kapcsolatokat tart fenn 
afrikai államokkal, míg Kína fokozta 
gazdasági jelenlétét Afrikában; úgy véli, 
hogy a Covid19-et követően az eddigieknél 
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még inkább, globális szintén, illetve 
különösen Afrika szempontjából, új 
megközelítéseket kell felvenni a 
gazdasági, üzleti és kereskedelmi 
kapcsolatoknak a szolidaritás és 
együttműködés elvein alapuló tisztességes 
és etikus kereskedelemhez vezető 
átformálása érdekében;

Or. en

Módosítás 29
Sven Simon

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben, hogy az EU-nak és az 
afrikai kontinensnek ki kell alakítania egy 
olyan ambiciózus közös stratégiát, amely 
nem csupán a globális politikai párbeszéd, 
hanem célzott támogatások és 
beruházások megerősödését is célul tűzi 
ki, különösen az oktatás terén;

Or. en

Módosítás 30
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
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kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
amely kapcsolatokat az Afrikai Unió 
szerint sürgősen az értékláncok kezdeti 
szakaszában a nyersanyagok 
biztosításánál magasabb szintre kell 
emelni, ami az átalakítás és az átalakított 
termékekkel való kereskedelem 
elősegítését jelenti, valamint kiemeli, hogy 
Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

Or. en

Módosítás 31
Raphaël Glucksmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában;

3. kiemeli, hogy az Európai Unió 
továbbra is jelentős gazdasági 
kapcsolatokat tart fenn afrikai államokkal, 
míg Kína fokozta gazdasági jelenlétét 
Afrikában; hangsúlyozza az e kihívásokra 
való válaszadás szükségességét a 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia tiszteletben tartásával;

Or. en

Módosítás 32
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a kínai jelenlét és 
beruházások mértéke jelentősen megnőtt 
Afrikában, és az afrikai államok és az 
uniós tagállamok kereskedelmi 
érdekeinek védelme érdekében 
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elővigyázatosságra van szükség a kínai 
megközelítés Afrikát érintő gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásával 
kapcsolatban;

Or. it

Módosítás 33
Sergio Berlato

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy az Afrikából kiinduló, illetve oda 
irányuló kereskedelmi forgalom 
előmozdítása érdekében hajtson végre 
olyan intézkedéseket, amelyek az uniós 
tagállamok Földközi-tenger partján 
elhelyezkedő logisztikai központjainak 
fokozott használatára és korszerűsítésére 
irányulnak;

Or. it

Módosítás 34
Sven Simon

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
játszott szerepe nem segíti elő fenntartható 
fejlődésüket;

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban és 
a nemzetközi globális ellátási láncokban 
játszott szerepe gyenge többek között az 
alacsony produktivitás, valamint a célzott 
beruházások és a képzett munkaerő 
hiánya miatt. ezért a kontinens 
lehetőségeinek nagy része kiaknázatlan 
marad, és nem mozdul előre a fenntartható 
fejlődés;
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Or. en

Módosítás 35
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
játszott szerepe nem segíti elő fenntartható 
fejlődésüket;

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
játszott szerepe nem segíti elő ezen 
államok tartós gazdasági fejlődését;

Or. it

Módosítás 36
Enikő Győri

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
játszott szerepe nem segíti elő fenntartható 
fejlődésüket;

4. hangsúlyozza, a fenntartható 
munkahelyteremtés és a felgyorsult 
gazdasági fejlődésbe való fenntartható 
beruházások fontosságát az afrikai 
kontinens országaiban;

Or. en

Módosítás 37
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
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játszott szerepe nem segíti elő fenntartható 
fejlődésüket;

játszott szerepe nem segíti elő fenntartható 
fejlődésüket, amennyiben ez azt jelenti, 
hogy nyersanyagokat és bizonyos 
feldolgozatlan mezőgazdasági termékeket 
exportálnak, míg az EU feldolgozóipari 
árukat, szolgáltatásokat és mezőgazdasági 
kapacitásfelesleget exportál; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
támogatnia kell az Afrikán belüli 
értékláncot diverzifikálását fejlett 
infrastruktúrákba való közberuházások és 
fenntartható energiaellátás kialakítása 
által; 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, ugyanakkor a fenntartható 
fejlődés és a hosszú távú gazdasági 
függetlenség előfeltétele;

Or. en

Módosítás 38
Raphaël Glucksmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
játszott szerepe nem segíti elő fenntartható 
fejlődésüket;

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
játszott szerepe nem segíti elő fenntartható 
fejlődésüket; emlékeztet annak 
szükségességére, hogy az afrikai 
gazdaságok megfelelőbben ágyazódjanak 
a globális értékláncokba, nagyobb 
hangsúlyt fektetve Afrika hozzáadott 
értékére például különleges és 
differenciált elbánás által; úgy véli, hogy 
a felülvizsgált általános vámkedvezmény-
rendszer (GSP), amely több felülvizsgált, 
kötelező erejű elvvel és egyezménnyel, 
valamint kiterjesztett ellenőrzési 
mechanizmussal rendelkezik, jelentősen 
hozzájárulna az emberi, szociális és 
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környezeti jogok biztosításához; 
hangsúlyozza, hogy az OECD 
szabványainak megfelelő kötelező erejű 
kellő gondosság nem csupán az 
elfogadható munka elősegítésének 
eszköze, hanem a szubszaharai Afrika 
több országának általános biztonsági 
helyzetét is javítja;

Or. en

Módosítás 39
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
játszott szerepe nem segíti elő fenntartható 
fejlődésüket;

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
régóta játszott szerepe nem segíti elő 
fenntartható fejlődésüket, valamint hogy a 
hulladékok – jelentős részben veszélyes 
hulladékok – exportja további károkat 
okoz az emberek és a környzete számára; 
továbbá hogy a fenntartható fejlődési 
céloknak a Afrikára vonatkozó megújult 
uniós stratégia – egyúttal a kereskedelmi 
dimenziójának – középpontjában kell 
állniuk;

Or. en

Módosítás 40
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
játszott szerepe nem segíti elő fenntartható 
fejlődésüket;

4. hangsúlyozza, hogy sok afrikai 
állam nemzetközi munkamegosztásban 
játszott szerepe nem segíti elő fenntartható 
fejlődésüket; felhívja a Bizottságot, hogy 
alkosson stratégiát az afrikai nemzetek 
megsegítésére az értékláncok fejlesztése 
terén annak érdekében, hogy több 
hozzáadott érték teremtődjön az afrikai 
kontinensen;

Or. en

Módosítás 41
Raphaël Glucksmann

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy az afrikai 
országok annak ellenére, hogy az 
általános vámkedvezmény-rendszer (GSP) 
kedvezményezettjeinek több mint 50%-át 
teszik ki, az EU GSP-behozatalának 
kevesebb mint 5%-áért felelősek; kéri a 
Bizottságot, hogy nyújtson segítséget a 
kedvezményezettek szereplőit, 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 
felszólítja a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra a GSP-rendelet tárgyát képező 
termékek listájának bővítését;

Or. en

Módosítás 42
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Urmas Paet, Nicola Danti, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Véleménytervezet
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4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az európai 
vállalatok felelősséggel tartoznak az 
ellátási láncukért; felhívja a Bizottságot, 
hogy alkosson egy olyan ambiciózus 
javaslatot az emberi és szociális jogokra, 
valamint a környezeti hatásokra 
vonatkozó kellő gondossággal kapcsolatos 
kötelező szabályokra, amely azt lehetővé 
tévő rendelkezéseket tartalmaz, hogy a 
harmadik országban lévő áldozatok e 
szabályok megszegése esetén polgári 
jogorvoslattal élhessenek;

Or. en

Módosítás 43
Clare Daly, Mick Wallace

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa a Világbank, az IMF és a 
WTO demokratizációját, valamint tegye 
lehetővé a világ többségét alkotó déli 
félteke országainak, hogy méltányos és 
egyenlő képviseletük legyen ezen 
intézményekben, hogy így valós 
hozzászólásuk legyen azoknak a 
politikáknak a kialakításában, amelyek 
hatással vannak rájuk;

Or. en

Módosítás 44
Urmas Paet

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)



AM\1207589HU.docx 27/62 PE653.807v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az EU és az 
Afrikai Unió közös érdeke egy olyan stabil 
és szabályokon alapuló multilaterális 
kereskedelmi rendszer, amely a 
Kereskedelmi Világszervezeten (WTO) 
alapul;

Or. en

Módosítás 45
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egészségügyi és gazdasági válság nyomán 
módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia felé” elnevezésű stratégiája 
jelenlegi változatát az afrikai régiók 
szükségleteinek kezelése céljából;

5. megismétli, hogy a szegénység 
eltörlésének, a humán fejlődésnek és a 
fenntartható fejlődési célok teljesítésének 
az EU és Afrika kapcsolata alapjának kell 
maradnia; felhívja a Bizottságot, hogy a 
Covid19-ből eredő jelenlegi egészségügyi 
és gazdasági válság nyomán is módosítsa 
„Az Afrikára vonatkozó uniós stratégia 
felé” elnevezésű stratégiája jelenlegi 
változatát az afrikai régiók szükségleteinek 
kezelése céljából; úgy véli, hogy a 
szegénység elleni küzdelmet prioritásként 
kell kezelni a társadalmi kirekesztés és 
egyenlőtlenségek megszüntetése, a nemek 
közötti egyenlőség elősegítése, az az 
éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz 
való alkalmazkodás, az éhezés elleni harc 
és az élelmiszer-önrendelkezés által;

Or. en

Módosítás 46
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egészségügyi és gazdasági válság nyomán 
módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia felé” elnevezésű stratégiája 
jelenlegi változatát az afrikai régiók 
szükségleteinek kezelése céljából;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egészségügyi és gazdasági válság nyomán 
a tervezett EU–AU csúcstalálkozó előtt 
módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia felé” elnevezésű közleményben 
meghatározott prioritásokat az afrikai 
régiók szükségleteinek kezelése céljából; 
de az élelmezésbiztonságra veszélyt jelentő 
jövőbeli fenyegetések tekintetében is; 
megjegyzi, hogy a gazdasági 
helyreállításra irányuló közös tervnek a 
továbbra is meg kell felelnie a 
fenntartható fejlődési céloknak és a 
Párizsi Megállapodásnak;

Or. en

Módosítás 47
Enikő Győri

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egészségügyi és gazdasági válság nyomán 
módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia felé” elnevezésű stratégiája 
jelenlegi változatát az afrikai régiók 
szükségleteinek kezelése céljából;

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia felé” elnevezésű stratégiája 
jelenlegi változatát a gazdasági, szociális 
és egészségügyi gyengeségek és 
instabilitás kiváltó okainak kezelése 
céljából a helyi közösségek ellenálló 
képességének erősítése, valamint a helyi 
partnerek érzékenységének tiszteletben 
tartása által;

Or. en

Módosítás 48
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Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egészségügyi és gazdasági válság nyomán 
módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia felé” elnevezésű stratégiája 
jelenlegi változatát az afrikai régiók 
szükségleteinek kezelése céljából;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egészségügyi és gazdasági válság nyomán 
megfelelően vizsgálja felül „Az Afrikára 
vonatkozó uniós stratégia felé” elnevezésű 
stratégiája jelenlegi változatát az afrikai 
országok és régiók szükségleteinek 
kezelése céljából;

Or. en

Módosítás 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egészségügyi és gazdasági válság nyomán 
módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia felé” elnevezésű stratégiája 
jelenlegi változatát az afrikai régiók 
szükségleteinek kezelése céljából;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egészségügyi és gazdasági válság nyomán 
módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia felé” elnevezésű stratégiája 
jelenlegi változatát az afrikai régiók 
szükségleteinek kezelése céljából, 
különösen az infrastruktúra olyan 
ágazataiban, mint a megújuló energia, a 
szélmalmok és a szolárpanelek, amely 
területeken az EU szaktudással és Kínánál 
jobb szabványokkal rendelkezik; rámutat 
az élelmiszer és a mezőgazdaság 
digitalizálásának szerepére a jelenlegi 
Covid19-járvány megfékezésében a 
kontinensen, valamint hangsúlyozza a 
beruházások támogatásának 
szükségességét annak érdekében, hogy a 
kistermelők ültetvényei és állatállomány 
produktívabbak legyenek, javuljon a 
táplálkozás, továbbá a női mezőgazdasági 
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termelők szerepvállalásának elősegítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 50
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egészségügyi és gazdasági válság nyomán 
módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia felé” elnevezésű stratégiája 
jelenlegi változatát az afrikai régiók 
szükségleteinek kezelése céljából;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egészségügyi és gazdasági válság nyomán 
módosítsa „Az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia felé” elnevezésű stratégiája 
jelenlegi változatát az afrikai régiók 
szükségleteinek és gazdasági jogainak 
kezelése céljából, valamint hogy a nemek 
szempontját egyértelműen érvényesítse a 
válság és a helyreállítás eltérő hatásainak, 
illetve a férfiaknak és a nőknek a 
válsággal kapcsolatos különböző 
szerepeinek és terheinek kezelése 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 
legalább ideiglenesen tegye lehetővé az 
afrikai országok számára, hogy kiviteli 
vámokat vessen ki árukra a több válság 
hatásainak enyhítése és a helyreállításra 
való felkészülés érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Sergio Berlato

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az EU-nak arra 
kellene összpontosítania az erőfeszítéseit, 
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hogy megteremtse az ahhoz szükséges 
társadalmi-gazdasági feltételeket, hogy az 
afrikai polgárokra tisztességes jövő várjon 
a saját kontinensükön, és ne 
kényszerüljenek rá a kivándorlásra; 
hangsúlyozza, hogy a kivándorlás kiváltó 
okainak kezelése szorosan és közvetlenül 
összefügg az afrikai kontinens 
stabilitásával és gazdasági fejlődésével;

Or. it

Módosítás 52
Clare Daly, Mick Wallace

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a 
szükséges kiigazításokat gazdasági 
partnerségi megállapodásai végrehajtása, 
valamint a kontinentális 
szabadkereskedelmi övezetre irányuló 
tervvel való egyeztetésük érdekében;

törölve

Or. en

Módosítás 53
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
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kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai végrehajtása, valamint a 
kontinentális szabadkereskedelmi övezetre 
irányuló tervvel való egyeztetésük 
érdekében;

kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai mintáinak olyan módon 
történő módosítása érdekében, hogy ne 
jelentsenek akadályt az afrikai régió 
egészében az endogén és az önrendelkező 
gazdasági terv számára; figyelembe véve, 
hogy Dél-Afrika az Afrikán belüli 
exportok egyharmadáért felelős, felhívja a 
figyelmet több fejlesztési pólus 
kialakítására annak érdekében, hogy az 
egész kontinens ellenállóbb legyen;

Or. en

Módosítás 54
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a 
szükséges kiigazításokat gazdasági 
partnerségi megállapodásai végrehajtása, 
valamint a kontinentális 
szabadkereskedelmi övezetre irányuló 
tervvel való egyeztetésük érdekében;

6. üdvözli az afrikai kontinentális 
szabadkereskedelmi megállapodást, amely 
2019 májusától hatályos, valamint 
jelentős lendületet adott a kontinetális 
integrációnak; hangsúlyozza az Afrikán 
belüli kereskedelem fokozásának, az 
exportok diverzifikálásának, a 
fenntarthatóság javításának, a 
termékbiztonság és a termék 
minőségének, valamint az egyenlő 
versenyfeltételek fontosságát;

Or. en

Módosítás 55
Sven Simon

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 6. felhívja a Bizottságot, hogy 



AM\1207589HU.docx 33/62 PE653.807v01-00

HU

támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai végrehajtása, valamint a 
kontinentális szabadkereskedelmi övezetre 
irányuló tervvel való egyeztetésük 
érdekében;

támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai végrehajtása érdekében; 
emlékeztet arra, hogy Afrika számára 
fontos egy olyan integrált 
szabadkereskedelmi övezet, amely 
elősegíti a nemzetközi kereskedelmet és az 
inkluzív fejlődést; sajnálattal állapítja 
meg, hogy a kontinentális 
szabadkereskedelmi övezetre végrehajtása 
terén elért előrehaladás nagyon lassú volt 
eddig;

Or. en

Módosítás 56
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Urmas Paet, 
Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai végrehajtása, valamint a 
kontinentális szabadkereskedelmi övezetre 
irányuló tervvel való egyeztetésük 
érdekében;

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai végrehajtása, valamint 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
gazdasági partnerségi megállapodások 
nem jelentenek majd akadályt az afrikai 
kontinentális szabadkereskedelmi övezet 
megszületése előtt;

Or. en

Módosítás 57
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai végrehajtása, valamint a 
kontinentális szabadkereskedelmi övezetre 
irányuló tervvel való egyeztetésük 
érdekében;

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásain, valamint teremtse meg 
azok összhangját a kontinentális 
szabadkereskedelmi övezetre irányuló 
tervvel;

Or. it

Módosítás 58
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai végrehajtása, valamint a 
kontinentális szabadkereskedelmi övezetre 
irányuló tervvel való egyeztetésük 
érdekében;

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai, valamint a kontinentális 
szabadkereskedelmi övezetre irányuló 
tervvel való egyeztetésük érdekében 
azáltal, hogy technikai segítséget nyújt a 
vámok eltörléséhez szükséges költségvetési 
kiigazítások megtételéhez olyan ellenálló 
adórendszerek alkalmazásának 
elősegítése érdekében, amelyek 
megküzdenek az adócsalás súlyos 
problémájával, valamint az átutalásoktól 
való függés csökkentése érdekében; 
hangsúlyozza a határokon átnyúló 
együttműködéshez és egyéb technikai 
problémákhoz való technikai 
segítségnyújtás alkalmazásának 
szükségességét a regionális értéklánc 
fejlődése érdekében;

Or. en
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Módosítás 59
Seán Kelly

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai végrehajtása, valamint a 
kontinentális szabadkereskedelmi övezetre 
irányuló tervvel való egyeztetésük 
érdekében;

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa Afrikát a kontinentális 
szabadkereskedelmi térségre irányuló 
ambíciói tekintetében, megtéve a szükséges 
kiigazításokat gazdasági partnerségi 
megállapodásai végrehajtása, valamint a 
kontinentális szabadkereskedelmi övezetre 
irányuló tervvel való egyeztetésük 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
kontinentális szabadkereskedelmi övezet 
részeként az európai közvetlen 
beruházásoknak megfelelőbben kell 
támogatniuk a regionális infrastruktúra 
fejlődését, amely elő fogja segíteni az ipari 
termelést és gazdasági növekedést fog 
eredményezni Afrikában az elsődleges, 
majd a másodlagos ágazatokban;

Or. en

Módosítás 60
Clare Daly, Mick Wallace

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy 
hagyjon fel a kontinentális 
szabadkereskedelmi övezet (AfCFTA) 
tervének támogatásával, mivel az nem 
biztosít semmilyen garanciát a harmadik 
országbeli partnerek számára a lefelé 
tartó verseny ösztönzői ellen, 
jelenetősebbé tenné a multinacionális 
vállalatok széles körű jelenlétét 
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Afrikában, amely vállalatok még inkább 
fokozzák a nyugati országokkal való 
gazdasági kapcsolataikat a régión belüli 
kereskedelem rovására, valamint 
potenciálisan hátráltatja a kontinentális 
integrációt az Afrikában már jelen lévő 
multinacionális vállalatok profitjának 
elősegítése által, illetve azáltal, hogy 
ösztönzi őket, hogy a legversenyképesebb 
módon összpontosítsák tevékenységeiket, 
ez pedig végül egy olyan nagy afrikai piac 
létrejöttét segíti elő, amely viszonylagosan 
kevés afrikai termékkel kereskedik;

Or. en

Módosítás 61
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. a kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó, az emberi jogokkal, 
munkajogi és környezetvédelmi 
normákkal kapcsolatos fejezetek 
valamennyi jelenleg tárgyalás alatt álló és 
jövőbeli gazdasági partnerségi 
megállapodás keretében való végrehajtása 
érdekében kötelező erejű és érvényesíthető 
mechanizmusok rendszerszintű 
bevezetésére szólít fel; ismételten felhívja 
a figyelmet az afrikai országokkal kötött 
gazdasági partnerségi megállapodásoknak 
és a kereskedelem liberalizációjával 
kapcsolatos megállapodásoknak a helyi 
gazdaságokra, a biológiai sokféleség 
csökkenésére, az erdőirtásra és a 
nagyarányú földszerzésre gyakorolt 
hatásairól szóló mélyreható elemzés, 
valamint e megállapodások olyan módon 
történő felülvizsgálatának 
szükségességére, hogy összhangban 
legyenek a fejlesztési politikákkal és a 
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fenntartható fejlődési célokkal;

Or. en

Módosítás 62
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. emlékeztet a kereskedelem 
liberalizációja hatással volt az erdőirtásra, 
az éghajlatváltozásra, valamint a biológiai 
sokféleség csökkenéséhez, továbbá az 
élelmiszer-termelésre és az élelmiszerhez 
való hozzáférésre; úgy véli, hogy az EU és 
Afrika partnerségének egy olyan 
kereskedelmi politikán kell alapulnia, 
amely az erdők és a biológiai sokféleség 
védelmét, a helyi mezőgazdaság fejlődését 
és a helyi termelőket és gazdálkodókat 
részesíti előnyben a maradéktalan 
élelmiszer-önrendelkezés elősegítése, 
valamint annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági export céljából végzett 
nagyarányú földszerzés és az erdőirtás 
jelensége csökkenjen;

Or. en

Módosítás 63
Joachim Schuster, Mihai Tudose

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt eddig nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
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integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén;

integráció, a technikai segítségnyújtás, a 
határügyi együttműködéssel kapcsolatos 
képességépítés támogatása, a 
tudásanyagok és az adatok kezelése, 
valamint sem a beruházási klíma javulása 
érdekében végzett együttműködés és a jó 
kormányzás terén; kéri a Bizottságot, hogy 
ezen elengedhetetlen szempontok 
végrehajtását kiemelten gyorsítsa fel;

Or. en

Módosítás 64
Seán Kelly

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén;

7. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmet és a beruházásokat 
potenciálisan fellendítő és a regionális 
értékláncok megszületését ösztönző 
gazdasági partnerségi megállapodások 
végrehajtása nem valósította meg a kívánt 
előrehaladást sem a regionális integráció, 
a határügyi együttműködéssel kapcsolatos 
képességépítés támogatása, sem a 
beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén; megjegyzi azonban, 
hogy ahol a gazdasági partnerségi 
megállapodások a kereskedelem 
liberalizációját belső reformokkal 
párosították, nagyobb mértékű exportot 
figyeltek meg;

Or. en

Módosítás 65
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén;

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások nem megfelelő 
volta hátrányosan befolyásolta a 
kontinentális integráció amúgy is kényes 
folyamatát, és miatta nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a határügyi 
együttműködéssel kapcsolatos 
képességépítés, sem a beruházási klíma 
javulása és a jó kormányzás terén;

Or. it

Módosítás 66
Enikő Győri

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén;

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma, a humán fejlődés 
javulása és a jó kormányzás terén;

Or. en

Módosítás 67
Raphaël Glucksmann

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
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integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén;

integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén; úgy véli, hogy a már 
meglévő vagy tárgyalás alatt álló 
gazdasági partnerségi megállapodások 
miatt felbukkant komoly aggodalmakat le 
kell győzni (beleérve a regionális 
integrációval kapcsolatos aggodalmakat, 
a származási szabályok komplikációit, a 
nem vámjellegű akadályokat, valamint a 
fiatal iparágak beépített 
védőmechanizmusainak csekélységét) és 
orvosolni kell a stratégiában;

Or. en

Módosítás 68
Sven Simon

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén;

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások és az 
általános vámkedvezmény-rendszer (GSP) 
az Európai Unió és az afrikai államok 
közötti kereskedelmi kapcsolat kettő 
pillérje marad, és tovább kell fejleszteni; 
hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén;

Or. en

Módosítás 69
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Urmas Paet, 
Nicola Danti, Jérémy Decerle
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén;

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén; 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;

Or. en

Módosítás 70
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén;

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén; ragaszkodik ahhoz, 
hogy az afrikai civil társadalmat és a 
szakszervezeteket a lehető legnagyobb 
mértékben bevonják ebbe a folyamatba;

Or. fr
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Módosítás 71
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén;

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodások hiányos 
végrehajtása miatt nem valósult meg 
alapvető előrehaladás sem a regionális 
integráció, a határügyi együttműködéssel 
kapcsolatos képességépítés támogatása, 
sem a beruházási klíma javulása és a jó 
kormányzás terén; ezért ragaszkodik az 
afrikai gazdaságok integrációjához 
regionális szinten annak érdekében, hogy 
nemzetközi szinten erősebbek legyenek;

Or. en

Módosítás 72
Clare Daly, Mick Wallace

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy a 
„kölcsönösség” feltétele az AKCS-
államokkal kötött kereskedelmi 
megállapodásoknál a behozatalukra 
kivetett vámok csökkenéséhez vagy akár 
eltörléséhez, valamint ahhoz vezetett, hogy 
nem vetettek ki új kiviteli vámokat, ez az 
államokat adóbevételtől fosztotta meg és a 
sérülékeny mezőgazdasági és ipari 
ágazatokat a támogatott európai 
termékekkel való versenynek tette ki, 
ezáltal súlyosbítva a társadalmi 
szegénységet, az fejlesztési segélyek uniós 
politikája ezért olyan károkat hivatott 
orvosolni, amelyek kialakulásában 
szerepet játszott az Unió kereskedelmi 
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politikája;

Or. en

Módosítás 73
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja az EU-t, hogy vizsgálja 
felül a kiviteli vámok korlátozásait és a 
WTO + TRIPS + rendelkezéseit a jelenlegi 
és jövőbeli gazdasági partnerségi 
megállapodásokban és 
szabadkereskedelmi megállapodásokban, 
valamint hogy tegye lehetővé az afrikai és 
fejlődő országoknak, hogy megfelelőbben 
fel tudjanak lépni a gazdasági és 
egészségügyi válsággal szemben, és 
maradéktalanul kihasználhassák a 
kényszerengedélyezéseket, továbbá 
felszólít az orvosi szellemi tulajdonhoz 
való teljes körű és méltányos hozzáférés 
biztosítására a szellemitulajdon-jog 
védelmének vészhelyzetben történő 
feloldásán keresztül a Covid19-hez 
kapcsolódó orvosi eszközök esetében, ami 
a belföldi gyártást segíti elő;

Or. en

Módosítás 74
Sergio Berlato

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kiemeli, hogy a gazdasági 
migránsok Európába irányuló folyamatos 
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áramlásának megelőzése érdekében az 
afrikai országokkal kötött új gazdasági 
partnerségi megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell olyan záradékokat, 
amelyek az afrikai hatóságoknak a 
migrációs áramlások kezelése és 
ellenőrzése terén való tényleges 
együttműködésére vonatkoznak;

Or. it

Módosítás 75
Clare Daly, Mick Wallace

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felhívja az EU-t, hogy adósságok 
eltörlésén és illegális pénzáramlások 
megállításán keresztül gondoskodjon 
arról, hogy az országok rendelkezzenek a 
termelőiknek való támogatások 
biztosításához szükséges pénzügyi 
szabadsággal, hogy így a feltörekvő 
mezőgazdasági vállalkozások elég erőssé 
válhassanak saját közösségük ellátásához, 
valamint a mezőgazdasági termékekkel 
való, Afrikán belüli erősebb kereskedelem 
elősegítése érdekében;

Or. en

Módosítás 76
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhív konkrét javaslatra az afrikai 
kontinens megújuló energiaellátására 
vonatkozó közös kezdeményezések 

8. felhív konkrét javaslatra az afrikai 
országok területi, földrajzi és demográfiai 
sajátosságainak és szükségleteinek 
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létrehozása érdekében; megfelelő energiaellátásra vonatkozó 
közös kezdeményezések létrehozása 
érdekében;

Or. it

Módosítás 77
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhív konkrét javaslatra az afrikai 
kontinens megújuló energiaellátására 
vonatkozó közös kezdeményezések 
létrehozása érdekében;

8. felhív konkrét javaslatra az afrikai 
kontinens megújuló energiaellátására 
vonatkozó közös kezdeményezések 
létrehozása érdekében; továbbá felhív efelé 
vezető innovációk elősegítésére, beleértve 
egy konkrét tervet e kezdeményezések 
állami finanszírozására, valamint egy 
tervet arról, hogy hogyan alakítható ki 
szorosabb együttműködés a megvalósult 
megújuló energia közös használatának 
jövőjére tekintettel; 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;

Or. en

Módosítás 78
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhív konkrét javaslatra az afrikai 
kontinens megújuló energiaellátására 

8. felhív konkrét javaslatra az afrikai 
kontinens megújuló energiaellátására 
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vonatkozó közös kezdeményezések 
létrehozása érdekében;

vonatkozó közös kezdeményezések 
létrehozása érdekében, a fosszilis 
tüzelőanyagokkal foglalkozó projektekbe 
történő beruházások gyors 
megszüntetésével párhuzamosan, 
technológiatranszfert és ingyenes 
technológiákkal kapcsolatos kölcsönös 
szabadalmaztatást biztosítva; hasonló 
kezdeményezésre számít a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök kölcsönös 
szabadalmaztatása és ingyenes 
engedményezése terén e súlyos 
egészségügyi válság megoldása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 79
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhív konkrét javaslatra az afrikai 
kontinens megújuló energiaellátására 
vonatkozó közös kezdeményezések 
létrehozása érdekében;

8. felhív konkrét javaslatra az afrikai 
kontinens megújuló energiaellátására 
vonatkozó közös kezdeményezések 
létrehozása érdekében emlékeztetve az 
elektromossághoz való egyszerű 
hozzáférés, az ellenálló infrastruktúrákra, 
tiszta, fenntartható és biztonságos 
energiaellátására való összpontosítás 
szükségességére;

Or. en

Módosítás 80
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. felhív konkrét javaslatra az afrikai 
kontinens megújuló energiaellátására 
vonatkozó közös kezdeményezések 
létrehozása érdekében;

8. hangsúlyozza a Párizsi 
Megállapodás által meghatározott 
célkitűzések teljesítésének elengedhetetlen 
fontosságát; felhív konkrét javaslatra az 
afrikai kontinens megújuló 
energiaellátására vonatkozó közös 
kezdeményezések létrehozása érdekében;

Or. en

Módosítás 81
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy szükséges 
kezelni a táplálkozás és 
élelmezésbiztonság kihívásait a jelenlegi 
agrár-élelmezési rendszer fellendítése, a 
jelenlegi járványhelyzetben az 
élelmiszerek megfizethetőségének 
elősegítése, valamint a helyi fenntartható 
termelés és Afrikán belüli kereskedelem 
elősegítése által, ami ugyanakkor 
közvetlen munkahelyeket és jövedelmet 
biztosít, különösen vidéki területeken, 
csökkentve a szegénységet és a 
bevándorlást;

Or. en

Módosítás 82
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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9. hangsúlyozza, hogy a szintjavítás 
érdekében az afrikai államokban 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség;

9. hangsúlyozza, hogy nagyszabású 
fenntartható beruházásokra van szükség, 
lehetőleg beruházási partnerségek 
formájában az infrastruktúrát, a 
fenntartható mezőgazdasági ágazatot, 
valamint a megújuló energiaforrásokból 
érkező széles körű energiaelllátást szem 
előtt tartva; hangsúlyozza, hogy olyan 
fenntartható innovációs projektek 
szükségesek, amely szintjavítást tesznek 
lehetővé az afrikai államok ökológiai és 
szociális fenntarthatóságának konkrét 
célkitűzésével, 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 elősegítését egyéb 
programok mellett a külső beruházási terv 
által a helyi vállalkozásokhoz, kkv-khoz, 
kistermelőkhöz, a helyi szolgáltatói 
ágazathoz, a helyi feldolgozóiparhoz, 
valamint fenntartható innovációs 
projektekhez kell kötni a kontinensen az 
értékláncok diverzifikációjának 
elősegítése, illetve tisztességes 
munkalehetőségek teremtése érdekében;

Or. en

Módosítás 83
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a szintjavítás 
érdekében az afrikai államokban 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség;

9. hangsúlyozza, hogy a szintjavítás 
érdekében az afrikai államokban 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség; emlékeztet a hozzáadott 
értéket biztosító magánszektor által a PP-
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beruházások fellendítésében és a 
gazdasági divezifikációban játszott 
szerepre, emlékeztet annak 
szükségességére, hogy kkv-k segítséget 
kapjanak, mivel állami és politikai 
támogatás, átlátható szabályozási 
keretrendszer, valamint egyenlő 
versenyfeltételek hiányától, továbbá 
felügyelet nélkül működő vállalatok 
felemelkedésétől szenvednek; ebben a 
tekintetben hangsúlyozza az európai üzleti 
szervezetek szerepét az afrikai 
megfelelőikkel való, ad-hoc platformokon 
és a méltányos kereskedelem elősegítésére 
irányuló kezdeményezéseken keresztüli 
szoros együttműködésben;

Or. en

Módosítás 84
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a szintjavítás 
érdekében az afrikai államokban 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség;

9. hangsúlyozza, hogy olyan 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség, amelyek a nagyobb mértékű 
„gazdasági önállóság” célkitűzéseinek 
elérése érdekében lehetővé teszik az 
afrikai államok számára, hogy 
előmozdítsák a munkahelyteremtést, 
fejlesszék az „in situ” termelési és 
feldolgozási ágazatot, és hatékonyabban 
gazdálkodjanak az erőforrásaikkal;

Or. it

Módosítás 85
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
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9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a szintjavítás 
érdekében az afrikai államokban 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség;

9. hangsúlyozza, hogy a szintjavítás 
érdekében az afrikai államokban 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség a közegészségügy és a 
közoktatás ágazatainak, a tiszta víz 
infrastruktúrájának és ellátásának, a 
közlekedési és energiainfrastruktúrák 
megerősítésével, illetve a privatizáció ellen 
való védelmükkel párhuzamosan;

Or. en

Módosítás 86
Seán Kelly

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a szintjavítás 
érdekében az afrikai államokban 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség;

9. hangsúlyozza, hogy a „szintjavítás” 
érdekében az afrikai államokban 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség olyan kulcsfontosságú 
területeken, mint a kutatás és fejlesztés, 
továbbá szükség van innovációs politikák 
elősegítésére a legkorszerűbb 
technológiák alkalmazásának elősegítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 87
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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9. hangsúlyozza, hogy a szintjavítás 
érdekében az afrikai államokban 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség;

9. hangsúlyozza, hogy a szintjavítás 
érdekében az afrikai államokban 
nagyszabású fenntartható beruházásokra 
van szükség; felszólít egy kutatás 
elvégzésére arról, hogy a szintjavítás 
hogyan járulhat hozzá a fenntartható 
fejlődéshez;

Or. en

Módosítás 88
Urmas Paet

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza a digitális átalakulás 
és digitalizáció alapvető szerepét a 
fenntartható fejlődésben és a társadalmak 
ellenálló képességében, ami különösen 
megfigyelhető volt a Covid19-válság által 
kiváltott jelenlegi globális helyzet során; 
folyamatos, megerősített, rendszerszintű 
és kölcsönösen előnyös együttműködésre 
szólít fel az afrikai államokkal a 
digitalizáció, az innovatív technológiák és 
megoldások terén a társadalom minden 
szintjén, beleértve az e-kormányzást, az e-
kereskedelmet, a digitális készségeket és a 
kiberbiztonságot a „Digitalizáció a 
fejlődésért” megközelítéssel összhangban;

Or. en

Módosítás 89
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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9a. ismételten felszólít egy olyan uniós 
jogi keretrendszer megalkotására, amely 
az emberi jogok megsértésével 
kapcsolatos, valamint az áldozatok 
számára igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférést biztosító kötelező erejű 
vállalati kellő gondosságon alapul; úgy 
véli, hogy az ilyen kötelezettségeknek 
ágazatokon átívelőnek kell lenniük, és 
különösen a pénzügyi ágazatra kell 
vonatkozniuk; felkéri a Bizottságot, hogy 
folytassa és erősítse meg részvételét a 
nemzetközi vállalatok és más üzleti 
vállalkozások emberi jogi 
kötelezettségeiről szóló kötelező érvényű 
ENSZ-szerződés megalkotásával 
kapcsolatos tárgyalásokban;

Or. en

Módosítás 90
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalom szerepének erősítése – és ezzel 
a társadalom mint partner bevonása – a 
beruházások tekintetében az európai uniós 
szakpolitikák alapvető aspektusa.

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalom szerepének erősítése – és ezzel 
a társadalom mint partner bevonása – a 
beruházási struktúrák tekintetében az 
európai uniós szakpolitikák alapvető 
aspektusa, ezért felkéri a Bizottságot, hogy 
vonja be a civil társadalmat a politikai 
párbeszéd minden szintjén, különösen a 
kereskedelmi megállapodások 
kidolgozása, ellenőrzése és értékelése 
során; a civil társadalomnak a 
kereskedelemösztönző támogatásokban 
játszott nagyobb szerepének biztosítására 
szólít fel;

Or. en
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Módosítás 91
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalom szerepének erősítése – és ezzel 
a társadalom mint partner bevonása – a 
beruházások tekintetében az európai uniós 
szakpolitikák alapvető aspektusa.

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szervezetek, a tudományos 
körök és agytrösztök szerepének erősítése 
– és ezzel a társadalom mint partner 
bevonása – a beruházások és a 
fenntartható fejlődés tekintetében az 
európai uniós szakpolitikák és az elmélyülő 
együttműködés alapvető aspektusa.

Or. en

Módosítás 92
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalom szerepének erősítése – és ezzel 
a társadalom mint partner bevonása – a 
beruházások tekintetében az európai uniós 
szakpolitikák alapvető aspektusa.

10. aggodalommal tölti el, hogy az 
Afrika-EU civil társadalmi fórum 
jelentése szerint a civil társadalmi 
szervezetek mozgástere beszűkült, a 
láthatóságuk pedig továbbra is gyenge; 
hangsúlyozza, hogy a civil társadalom 
szerepének erősítése – és ezzel a 
társadalom mint partner bevonása – a 
beruházások és a nemi szempontok 
tekintetében tekintetében az európai uniós 
szakpolitikák alapvető aspektusa.

Or. en

Módosítás 93
Enikő Győri
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Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalom szerepének erősítése – és ezzel 
a társadalom mint partner bevonása – a 
beruházások tekintetében az európai uniós 
szakpolitikák alapvető aspektusa.

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalom és a magánszektor, különösen 
a kkv-k szerepének erősítése tekintetében 
az európai uniós szakpolitikák alapvető 
aspektusa.

Or. en

Módosítás 94
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. kiemeli, hogy fontos az afrikai 
országok azon képességét támogatni, hogy 
növelni tudják a belföldi forrásaik 
mobilizációját az alapvető univerzális 
közszolgáltatásokba történő beruházások 
növelése érdekében; felhívja az EU-t, 
hogy nyújtson támogatást az afrikai 
országoknak az illegiális pénzáramlások, 
uniós vállalatok és multinacionális 
vállalatok általi adócsalás elleni 
küzdelemben annak biztosítása céljából, 
hogy profit és valós gazdasági érték 
keletkezése után fizessenek adót az 
adóalap-erózió és a 
nyereségátcsoportosítás megállítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 95
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn
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Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. emlékeztet arra, hogy a nők 
helyzetét nemmel és kereskedelemmel 
kapcsolatos erőteljes rendelkezésekkel 
lehet elősegíteni a kereskedelmi 
megállapodásokban; felhívja ezzel 
összefüggésben az Európai Bizottságot, 
hogy nyújtson segítséget az Afrikai 
Uniónak a nemek közötti egyenlőséget és 
a nők szerepének erősítését célzó 
együttműködési stratégiájának 
végrehajtása terén, és hajtson végre olyan 
intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak az 
afrikai országokkal való kereskedelmi 
megállapodásaiban a nemek közötti 
egyenlőség eléréséhez;

Or. en

Módosítás 96
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. felismeri, hogy a nők és a lányok 
elengedhetetlen szerepet játszanak a 
fenntartható növekedésben és fejlődésben; 
hangsúlyozza, hogy a nők és lányok 
szerepvállalásának fokozását az Afrika-
stratégia végrehajtásának egésze során 
érvényesíteni kell; hangsúlyozza, hogy a 
nők gazdasági függetlenségét női 
vállalkozós elősegítésén keresztül kell 
elérni;

Or. en
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Módosítás 97
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. aggodalommal tölti el az európai 
tejpor Nyugat-Afrikába történő exportja, 
amelyet a közös agrárpolitika támogat, és 
amely megháromszorozódott, mióta az EU 
2015-ben eltörölte a tejkvótákat, ami 
katasztrofális következményekkel járt a 
nem versenyképes helyi pásztorok és 
termelők számára; felhívja a Bizottságot, 
hogy az afrikai kormányokkal és érdekelt 
felekkel dolgozzon ki megoldásokat;

Or. en

Módosítás 98
Sven Simon

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. felhívja tagállamokat és az afrikai 
országokat, hogy gyorsítsák fel a 
gazdasági partnerségi megállapodások 
ratifikációját, és követeli, hogy a Bizottság 
egy ambiciózus ütemtervet készítsen e 
megállapodások végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 99
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10a. rámutat arra, hogy elő kell 
mozdítani, támogatni és ösztönözni kell a 
vállalkozói tevékenységet a nők és a 
fiatalok körében;

Or. it

Módosítás 100
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. hangsúlyozza, hogy az afrikai 
kontinens a világ legfiatalabb 
populációjával rendelkezik, ezért kéri a 
Bizottságot, hogy határozottan vonja be a 
gyermekek és fiatalok érdekeit az Afrika-
stratégia végrehajtási tervébe, valamint 
gondoskodjon arról, hogy a fiatalok 
szaktudásának építésébe jelentős 
beruházások történnek, mivel alapvető 
szerepet játszanak kontinensük 
ökológiailag, társadalmilag és 
gazdaságilag fenntartható jövőjére 
irányuló stratégiák kialakításában;

Or. en

Módosítás 101
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. hangsúlyozza, hogy a Covi19-
járvány és annak következményei hatással 
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lesznek a fenntartható fejlődési célokra; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegye a 
fenntartható fejlődési célokat az afrikai 
országokkal kapcsolatos valamennyi 
szakpolitikája vezérelvévé, valamint 
sürgeti a Bizottságot, hogy a Cotonou 
utáni megállapodás tárgyalásai során 
maradéktalanul tartsa szem előtt ezeket a 
célokat, az afrikai kontinenssel való 
kiegyensúlyozott és szabad kereskedelem 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 102
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. aggodalmát fejezi ki a beruházók 
és az állam közötti, afrikai államokkal 
kapcsolatos vitarendezési eljárások száma 
miatt, különösen az európai vállalatok 
által indított eljárások száma miatt; 
megerősíti az afrikai államok azon jogát, 
hogy a közérdek védelmében hozzanak 
szabályokat anélkül, hogy beruházók pert 
indítanának, különösen gazdasági és 
egészségügyi válság kezelése esetén; 
felhívja az uniós kormányokat és 
vállalatokat, hogy tartózkodjanak a 
beruházó és állam közötti vitarendezési 
eljárásoktól, és hagyjanak fel az Afrika 
elleni számos ilyen eljárással;

Or. en

Módosítás 103
Saskia Bricmont, Heidi Hautala
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. felhívja a Bizottságot, hogy az 
afrikai kormányokkal és érdekelt felekkel 
együtt dolgozzon megoldásokon, valamint 
hajtsa végre az Afrika vidéki területeivel 
foglalkozó munkacsoport ajánlásait, 
továbbá véleménye szerint a regionális 
útvonalakhoz illeszkedő afrikai 
élelmiszerlánc kialakítását elősegítő stabil 
beruházások és (női és férfi) munkaerő 
járulhat, illetve afrikai önállóság hozzá a 
legjobban az afrikai emberek 
egészségének és jóllétének javulásához;

Or. en

Módosítás 104
Sven Simon

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. hangsúlyozza, hogy egy erős 
Afrika az Európai Unió geostratégiai 
érdeke, valamint hogy az EU-nak ezért 
olyan ambiciózus és megfelelő terveket 
kell kidolgoznia az afrikai növekedés és 
fejlesztés tekintetében, amelyek 
diverzifikálják a gazdaságot a 
kontinensen, és élénkíti az Afrikán belüli 
kereskedelmet;

Or. en

Módosítás 105
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Véleménytervezet
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10 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10c. kiemeli, hogy az afrikai országok 
populációjának 60%-a 25 év alatti; 
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;

Or. en

Módosítás 106
Sven Simon

Véleménytervezet
10 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10c. hangsúlyozza, hogy az EU a 
tagállamaival együtt Afrika legnagyobb 
adományozója a teljes segély 31%-át 
szolgáltatva, emlékeztet az európai 
fejlesztési politika terén piacorientált 
strukturális reformok és jó kormányzás 
felé elmozduló paradigmaváltások 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 107
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
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10 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10c. a zoonózis-kórokozók terjedésének 
növekvő és dokumentált afrikai 
kockázatával összefüggésben felhívja a 
Bizottságot, hogy szabályozási 
együttműködésen és párbeszéden keresztül 
az afrikai országokban szigorúbb 
szabványokat szorgalmazzon az állat- és 
növényegészségügy és az állatjólét terén;

Or. en

Módosítás 108
Sven Simon

Véleménytervezet
10 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10d. hangsúlyozza, hogy szükség van 
Afrikában kontinensen belüli értékláncok 
megteremtésére, amely lehetővé tenné a 
nyersanyagok belföldi feldolgozását; 
megjegyzi, hogy az ilyen kereskedelem 
előtt álló meglévő jelentős akadályok a 
vámok jelentős szerepének és egyéb 
korlátoknak, valamint a nem megfelelő 
infrastruktúra és magas tranzakciós 
költségek eredményei;

Or. en

Módosítás 109
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Véleménytervezet
10 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10d. 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;

Or. en

Módosítás 110
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Véleménytervezet
10 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10e. hangsúlyozza, hogy Afrika és 
különösen a szubszaharai Afrika fogja 
átélni a legnagyobb népességnövekedést a 
következő évtizedekben; felszólítja ebben a 
tekintetben az EU-t, hogy kövesse az 
Afrika vidéki területeivel foglalkozó 
munkacsoport következtetéseit az afrikai 
élelmiszerláncokba való beruházások 
szükségességéről, a hozzáadott értékkel 
rendelkező termékekre összpontosítva;

Or. en


