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Grozījums Nr. 1
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis 
ar vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas;

1. stingri atbalsta atjaunotās ES un 
Āfrikas saistības; atzinīgi vērtē 
paziņojuma par gaidāmo stratēģiju 
publicēšanu; uzsver, cik svarīga ir 
dinamiska partnerība, lai īstenotu abiem 
kontinentiem kopīgus mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Seán Kelly

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas;

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas; norāda — 
kaut gan Āfrikā salīdzinājumā ar citiem 
pasaules reģioniem Covid-19 gadījumu 
un nāves gadījumu skaits varētu joprojām 
šķists salīdzinoši zems, iespējams, ka šai 
krīzei būs katastrofāla ietekme uz šī 
kontinenta veselības sistēmām, kuras jau 
tāpat saskaras ar lielu spriedzi; ārpus 
veselības riska tuvākajā laikā nopietnu 
ekonomisku spiedienu Āfrikā radīs 
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zemāks tirdzniecības līmenis un mazākas 
Ķīnas investīcijas kopā ar pieprasījuma 
lejupslīdi, kas saistīta ar pārvietošanās 
ierobežojumiem Eiropas Savienības un 
ESAO valstīs; un kontinentālās piegādes 
satricinājumu, kas skars iekšzemes un 
Āfrikas kontinenta tirdzniecību; tādēļ ES 
un Āfrikas stratēģijā ir jāiekļauj gan 
īstermiņa, gan arī ilgtermiņa pandēmijas 
sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas;

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas; uzsver, ka 
galvenie iesakņojušās nabadzības iemesli 
šajā reģionā ir šādi: klimata pārmaiņas, 
neilgtspējīgi, ekspluatējoši un brutāli 
palīdzības un aizdevumu atmaksas 
nosacījumi, sodoši tarifu režīmi un sekas, 
kas rodas, konkurējot pasaules 
lauksaimniecības preču tirgū ar plaši 
subsidētiem produktiem no pasaules 
ziemeļvalstīm, regresīvās reformas, ko 
Pasaules Banka ir uzspiedusi šo valstu 
lauksaimniecības nozarēm, kuru rezultātā 
tās ir spiestas audzēt plantāciju 
kultūraugus eksportam un importēt 
pārtiku iekšzemes patēriņam no ārzemēm, 
dabas resursu ieguve, ko veic ārvalstu 
izrakteņu ieguves korporācijas un fosilā 
kurināmā uzņēmumi;
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Or. en

Grozījums Nr. 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas;

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas; aicina 
Komisiju ieplānot un sekmēt spēcīgu un 
efektīvu veselības diplomātiju Āfrikas 
valstīm, lai veicinātu medicīnisko ierīču 
un individuālo aizsardzības līdzekļu 
eksportu un atbalstītu vieglu ārstu un 
veselības aprūpes darbinieku apmaiņu 
valstu starpā;

Or. en

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

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
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problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas;

problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas; uzsver - ņemot 
vērā šo valstu ekonomisko situāciju, ne 
visas no šīm valstīm var īstenot 
pārvietošanās ierobežojumu pasākumus, 
kas ir līdzīgi tiem, kurus īstenoja attīstītās 
valstis, un tādēļ ir traucēta Covid-19 
vīrusa ierobežošana;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas;

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas; uzsver, ka ES 
ir jāatbalsta Āfrikas valstu investīcijas 
tādos sabiedriskajos pakalpojumos kā 
publiska un bezmaksas veselības aprūpes 
un izglītības sistēma un piekļuve 
sociālajai aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas;

1. uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis ar 
vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas Āfrikas valstis 
saskarsies ar gandrīz nepārvaramām 
problēmām, kuras izraisa Covid-19 krīze 
un klimata pārmaiņu sekas; ievērojamiem 
bioloģiskās daudzveidības zaudējumiem 
un ieroču tirdzniecību un tādēļ uzsver 
nepieciešamību atbalstīt šīs valstis, lai tās 
attīstītu izturīgas tautsaimniecības un 
sociālos mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Sergio Berlato

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ES ir lielākā Āfrikas 
tirdzniecības partnere, galvenā investētāja 
Āfrikas kontinentā un visnozīmīgākais 
galamērķa tirgus šajā pasaules daļā 
ražotajiem produktiem un ka ir aplēsts, ka 
līdz 2050. gadam Āfrikā dzīvos 2,5 
miljardi cilvēku;

Or. it

Grozījums Nr. 9
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, cik svarīgas ir ekoloģiski 
un sociāli ilgtspējīgas tirdzniecības 
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attiecības ar Āfrikas kontinentu; aicina 
Komisiju turpināt darbu pie tās 
likumdošanas priekšlikuma par saistošu 
cilvēktiesību un pienācīgu vides pārbaužu 
prasībām ES uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Urmas Paet

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ES kopā ar dalībvalstīm 
ir lielākā Āfrikas partnere tirdzniecības, 
investīciju, oficiālās attīstības palīdzības 
un drošības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka, lai gan Āfrikas 
kontinentā ir vairākas dinamiskas valstis 
ar vidējiem ienākumiem, tā ekonomiskā 
attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja 
salīdzinājumā ar citām pasaules daļām; 
uzsver, ka tādēļ daudzas valstis pieredzēs 
gandrīz nepārvaramas grūtības, kuras 
radījusi Covid-19 krīze un klimata 
pārmaiņas, cita starpā milzīgas 
demogrāfiskas izmaiņas, kurām 
pievienojas nabadzības un konfliktu 
izraisīta migrācija, kā arī citas problēmas; 
šajā sakarībā uzsver, ka īstermiņā ES 
jānodrošina steidzami palīdzības 
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pasākumi, piemēram, testu un 
laboratorijas aprīkojuma iepirkšana, tad 
pandēmijas novēršanas pasākumi, 
izveidojot laboratoriju infrastruktūru, 
finansējot medicīnas apmācības 
pasākumus, informācijas kampaņas un 
valstu reaģēšanas plānus pandēmijas 
gadījumā; uzsver, ka pārvietošanās 
ierobežojumu ekonomiskā ietekme uz 
Āfrikas kontinentu būs ļoti ievērojama, 
ņemot vērā neoficiālās nodarbinātības 
sektora lielumu; uzsver, ka ES un Āfrikas 
partnerības ilgtermiņa mērķim ir jābūt 
Āfrikas tautsaimniecību izturētspējai, kā 
arī ekonomiskajai neatkarībai no 
palīdzības un parādsaistībām, no kuras 
vajadzētu izrietēt lielākai veselības 
nozares izturētspējai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm;

2. pieņem zināšanai G20 paziņojumu 
par parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm un 
mudina privātos investorus iesaistīties 
šajā pasākumā;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Enikő Győri

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 2. norāda uz G20 paziņojumu par 
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parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm;

parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm;

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm; tomēr 
atzīst, ka šī parāda atvieglošana veido 
tikai vienu trešdaļu no paredzamajiem 
īstermiņa fiskālajiem zaudējumiem; 
aicina ES un tās dalībvalstis atbalstīt vēl 
lielāku Āfrikas parāda atvieglošanu un 
ievērot savu ilglaicīgo un daudzkārtējo 
apņemšanos veltīt 0,7 % no sava IKP 
oficiālajai attīstības palīdzībai; tomēr 
pauž bažas par saskaņotas rīcības 
trūkumu attiecībā uz nelikumīgām 
finanšu plūsmām, kuru apjoms atbilst 12 
OAP gada apjomiem cita starpā gan 
Āfrikas, gan Eiropas iedzīvotāju darbību 
dēļ;  noguldījumu aizplūšanu, nodokļu 
apiešanas shēmām un valsts ienākumu 
zudumu tarifu samazināšanas dēļ; 

Or. en

Grozījums Nr. 15
Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
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vājākajām jaunattīstības valstīm; vājākajām jaunattīstības valstīm, kas ir 
pirmais solis pareizajā virzienā; aicina 
Komisiju, starptautiskos līdzekļu devējus 
un dalībvalstis veikt vēl tālejošākus 
pasākumus un apsvērt moratorija 
pagarināšanu ar mērķi pilnībā atcelt 
parādu; aicina ES strādāt pie 
jaunattīstības valstu parāda sloga 
atcelšanas, lai novērstu bagāto valstu 
pārmērīgo kontroli un varu pār 
nabadzīgajām valstīm un atjaunotu 
suverēnu ekonomikas politikas kontroli 
valsts līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm;

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm, kā pirmo 
nepieciešamo soli pareizajā virzienā; 
aicina Komisiju, starptautiskos līdzekļu 
devējus un dalībvalstis nepārtraukt 
pūliņus un apsvērt moratorija 
pagarināšanu gan ilguma ziņā, gan arī 
paplašināt tā darbības jomu, lai dotu 
iespēju Āfrikas valstīm apkarot Covid-19 
vidēja termiņa un ilgtermiņa sekas nolūkā 
pilnīgi atcelt parāda maksājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm;

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm; atkārto, 
ka parāda samazināšana un atcelšana nav 
pieminēta pašreizējā Āfrikas stratēģijas 
redakcijā, kaut gan Covid-19 krīzes 
laikā šādi pasākumi sniegtu atvieglojumu 
un būtu nepieciešami pēc pandēmijas, 
jo tie sekmētu lielākas politiskās telpas 
radīšanu Āfrikas valstu politikā, kura 
šobrīd ir aizņemta ar parāda atmaksu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Seán Kelly

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm;

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm; atkārto 
aicinājumus privātajiem kreditoriem 
piedalīties šajā iniciatīvā uz salīdzināmu 
nosacījumu pamata un aicinājumu 
daudzpusējām attīstības bankām, 
piemēram, SVF un Pasaules Bankai - 
turpināt izzināt iespējas parāda 
apkalpošanas maksājumu apturēšanai 
parāda maksājumu apturēšanas perioda 
laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
2. punkts



AM\1207589LV.docx 13/56 PE653.807v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm;

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm; atzīst, ka 
jādara vairāk, jo nabadzīgās valstis ir 
parādā attīstīto valstu privātajām bankām 
un investoriem milzīgas naudas summas; 
uzsver nepieciešamību strādāt pie parādu 
atcelšanas, panākot šīs idejas izpildi, nevis 
atļaujot jebkādu brīvprātīgu rīcību;

Or. en

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm;

2. atzinīgi vērtē G20 paziņojumu par 
parādu atmaksas pagaidu moratoriju 
vājākajām jaunattīstības valstīm; un 
mudina G20 veikt vēl tālejošākus 
pasākumus parāda atvieglošanai, lai 
panāktu, ka var nodrošināt iedzīvotāju 
pamata cilvēku vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir 
pastiprinājusi savu ekonomisko iesaisti 
Āfrikā;

3. uzsver, ka koloniālisma 
mantojuma rezultātā pasaules 
ziemeļvalstu valdības un tādas nozīmīgas 
daudzpusējas iestādes kā Pasaules Banka 
un SVF ir uzspiedušas šīm valstīm 
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neoliberālas tirdzniecības politiku un 
ekonomikas reformas, tomēr Eiropas 
Savienībai joprojām ir svarīgas 
ekonomiskas saites ar Āfrikas valstīm un 
tai būtu jāievēro LESD 208. pants, kurā 
noteikts, ka Savienībai būtu jāņem vērā 
attīstības politikas mērķi politikas 
pamatnostādnēs, kuras tā īsteno un kuras, 
iespējams, skars jaunattīstības valstis;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir 
pastiprinājusi savu ekonomisko iesaisti 
Āfrikā;

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm, tostarp ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumi (EPN), kas nav 
sevi apliecinājuši kā vispiemērotākie 
instrumenti attīstības procesa 
veicināšanai, kam tie bija paredzēti, bet 
gan, gluži pretēji, apdraud pastāvošo 
vietējo ražošanu un rada risku, ka varētu 
tikt kavēta tādu jaunu darbības veidu 
uzsākšana, kuri radītu darbvietas un 
labklājību;

Or. it

Grozījums Nr. 23
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir 

3. uzsver - kaut gan Eiropas 
Savienība joprojām ir lielākā ieguldītāja 
Āfrikā, Ķīna joprojām ir spēcīga 



AM\1207589LV.docx 15/56 PE653.807v01-00

LV

pastiprinājusi savu ekonomisko iesaisti 
Āfrikā;

sistēmiska konkurente un turpina 
pastiprināt savu ekonomisko iesaisti 
reģionā un radīt sarežģītu investīciju un 
uzņēmējdarbības vidi ES uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Enikő Győri

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir 
pastiprinājusi savu ekonomisko iesaisti 
Āfrikā;

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 
svarīgas ekonomiskas saites ar Āfrikas 
valstīm, kuras nākotnē vajadzētu saglabāt 
un vēl vairāk pastiprināt; tāpat vērš 
uzmanību uz aizvien lielāko Ķīnas 
klātbūtni šajā kontinentā;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā;

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 
svarīgas ekonomiskas saites ar Āfrikas 
valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi savu 
ekonomisko iesaisti Āfrikā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Joachim Schuster, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā;

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā, turpretim 
ES dalībvalstis ir parādījušas tikai ļoti 
selektīvu interesi par tirdzniecību ar 
Āfrikas valstīm un ieguldījumiem tajās, 
tādēļ tirdzniecības apjoms starp ES un 
lielāko daļu Āfrikas valstu joprojām ir 
relatīvi neliels; uzsver, ka ES 
nepieciešams pilnīgi jauns pamats tās 
ekonomiskajai partnerībai ar Āfriku, 
proti, tai ir galīgi jāpārtrauc uz atkarību 
balstītas attiecības un jāpanāk jauna 
realitāte, kurā ES un Āfrikai ir jāattīsta 
abpusēji izdevīga ilgtspējīga partnerība; 
uzsver, ka šīs partnerības priekšnoteikums 
ir visu Āfrikas valstu vēl lielāka turpmāka 
ilgtspējīga attīstība;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Seán Kelly

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā;

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā; tomēr 
norāda, ka ES joprojām ir Āfrikas 
visnozīmīgākā partnere investīciju, 
tirdzniecības, attīstības palīdzības un 
drošības jomā; norāda, ka Āfrika, kas ir 
kontinents ar spēcīgu izaugsmi daudzos 
reģionos un strauji augošu iedzīvotāju 
skaitu, tostarp aizvien lielāku vidusšķiru, 
ieņems nozīmīgāku ekonomisko vietu 
pasaulē, norāda, ka tāpēc Eiropai ir 
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stratēģiskas intereses panākt ciešākas 
saites un tai vajadzētu piemērot modernus 
noteikumus sadarbībai jaunās jomās un 
izaugsmes nozarēs, lai nodrošinātu šā 
reģiona produktīvu transformāciju un 
veidotu cilvēku, sabiedrību un 
ekonomisko izturētspēju turpmākajām 
globālajām krīzēm;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā;

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 
svarīgas ekonomiskas saites ar Āfrikas 
valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi savu 
ekonomisko iesaisti Āfrikā; uzskata, ka 
šobrīd pēc Covid-19 vairāk nekā jebkad 
globālā līmenī un īpaši saistībā ar Āfriku 
jāpielieto jaunas pieejas, lai pārveidotu 
ekonomiskās, tirdzniecības attiecības un 
komercattiecības, tuvinot tās taisnīgai un 
ētiskai tirdzniecībai, kuras pamatā ir 
solidaritātes un sadarbības principi;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sven Simon

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā;

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā; šajā ziņā 
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uzsver, ka ES un Āfrikas kontinentam 
vajadzētu izstrādāt tālejošu kopīgu 
stratēģiju, kuras mērķis ir ne tikai globālā 
politiskā dialoga stiprināšana, bet arī 
mērķtiecīga palīdzība un investīcijas, īpaši 
izglītībā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā;

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm, kuras saskaņā ar Āfrikas 
Savienību nekavējoties ir jāatjaunina no 
izejvielu piegādes vērtību ķēdes sākumā 
uz pārstrādāta produkta pārstrādes 
atbalstu, un ka Ķīna ir pastiprinājusi savu 
ekonomisko iesaisti Āfrikā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā;

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai 
joprojām ir svarīgas ekonomiskas saites ar 
Āfrikas valstīm un ka Ķīna ir pastiprinājusi 
savu ekonomisko iesaisti Āfrikā; uzsver 
nepieciešamību reaģēt uz šīm problēmām, 
vienlaikus ievērojot politikas saskaņotību 
attīstībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka Ķīnas klātbūtne un 
investīcijas Āfrikā ir ievērojami 
palielinājušās un ka ir modri jāseko līdzi 
tam, kā Ķīnas pieeja ietekmē Āfriku 
ekonomiski, sociāli un vides ziņā, lai 
saglabātu Āfrikas valstu un Eiropas 
Savienības dalībvalstu komercintereses;

Or. it

Grozījums Nr. 33
Sergio Berlato

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Eiropas Komisiju veikt 
pasākumus, lai pilnveidotu un 
modernizētu Vidusjūras reģiona ES 
dalībvalstu loģistikas centrus ar mērķi 
veicināt tirdzniecības plūsmas no Āfrikas 
un uz to;

Or. it

Grozījums Nr. 34
Sven Simon

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā, kā arī 
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neveicina to ilgtspējīgu attīstību; starptautiskajās globālajās piegādes ķēdēs 
ir vāja, ņemot vērā cita starpā zemu 
produktivitāti, mērķtiecīgu investīciju un 
kvalificēta darbaspēka trūkumu. Tādēļ 
daudzas šī kontinenta iespējas joprojām 
netiek izmantotas un netiek veicināta 
ilgtspējīga attīstība;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 
neveicina to ilgtspējīgu attīstību;

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 
neveicina tādu šo valstu ekonomikas 
attīstību, kas laika gaitā saglabātu 
ilgtspējību;

Or. it

Grozījums Nr. 36
Enikő Győri

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 
neveicina to ilgtspējīgu attīstību;

4. uzsver, ka ir svarīgi radīt 
ilgtspējīgas darbvietas un investēt 
paātrinātā ekonomiskā attīstībā Āfrikas 
kontinenta valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 
neveicina to ilgtspējīgu attīstību;

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 
neveicina to ilgtspējīgu attīstību tik ilgi, 
kamēr vien tas nozīmē, ka tās eksportē 
izejvielas un dažas nepārstrādātas 
lauksaimniecības preces, savukārt ES 
eksportē ražotas preces, pakalpojumus un 
lauksaimniecības pārpalikumus; uzsver, 
ka ES ir jāatbalsta iekšējo Āfrikas 
vērtības ķēžu diversifikācija, veicot 
publiskas investīcijas infrastruktūru 
uzlabošanā un ilgtspējīgas energoapgādes 
attīstīšanā; aicina Komisiju ar tās rīcībā 
esošajām iespējām sekmēt reģionālo 
vērtību ķēžu attīstību, jo reģionu 
tirdzniecība Āfrikas kontinentā joprojām 
ir neliela un ir priekšnoteikums 
ilgtspējīgai attīstībai un ilgtermiņa 
ekonomiskajai neatkarībai;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 
neveicina to ilgtspējīgu attīstību;

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 
neveicina to ilgtspējīgu attīstību; atgādina, 
ka Āfrikas tautsaimniecības ir labāk 
jāintegrē globālo vērtību ķēdēs, 
nodrošinot lielāku uzsvaru uz Āfrikas 
pievienoto vērtību, piemēram, ar īpašu un 
diferencētu attieksmi; uzskata, ka 
pārskatītā vispārējo preferenču shēma 
(VPS), kurā iekļauts pārskatīto saistošo 
principu un konvenciju kopums un 
paplašinātais uzraudzības mehānisms, 
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ievērojami sekmētu cilvēktiesību, sociālo 
un vides tiesību ievērošanu; uzsver, ka 
saistošas pienācīgas pārbaudes saskaņā 
ar ESAO standartiem ir ne tikai 
instruments pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības veicināšanai, bet arī 
vispārējās drošības situācijas uzlabošanai 
daudzās Subsahāras valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 
neveicina to ilgtspējīgu attīstību;

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
ilglaicīga loma starptautiskajā darba 
dalīšanā neveicina to ilgtspējīgu attīstību 
un ka nesenāk eksportētie atkritumi, no 
kuriem liela daļa bija bīstamie atkritumi, 
rada papildu kaitējumu cilvēkiem un 
videi; ka atjauninātās ES Āfrikas 
stratēģijas, tostarp tās tirdzniecības 
dimensijas, centrā vajadzētu būt IAM;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 
neveicina to ilgtspējīgu attīstību;

4. uzsver, ka daudzu Āfrikas valstu 
loma starptautiskajā darba dalīšanā 
neveicina to ilgtspējīgu attīstību; aicina 
Komisiju radīt stratēģiju, kuras mērķis ir 
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palīdzēt Āfrikas tautām izveidot vērtību 
ķēdi, lai Āfrikas kontinentā radītu lielāku 
pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka Āfrikas valstis, kaut 
gan tās veido vairāk nekā 50% no 
vispārējo preferenču shēmas (VPS) 
labuma saņēmējiem, nodrošina mazāk 
nekā 5% no VPS importa Eiropas 
Savienībā; aicina Komisiju palīdzēt 
labuma saņēmēju dalībniekiem, cita 
starpā attiecībā uz izcelsmes noteikumu 
ievērošanu un tehniskajiem šķēršļiem; 
pauž nožēlu, ka VPS līdz šim nav 
sekmējusi Āfrikas saņēmējvalstu 
ekonomikas diversifikāciju; atkārto savu 
aicinājumu Komisijai apsvērt to ražojumu 
saraksta paplašināšanu, uz kuriem 
attiecas VPS regula;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka Eiropas uzņēmumi ir 
atbildīgi par savām piegādes ķēdēm; 
aicina Komisiju izstrādāt tālejošu 
priekšlikumu par obligātiem pienācīgas 
pārbaudes noteikumiem attiecībā uz 
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cilvēktiesībām un sociālām tiesībām, un 
ietekmi uz vidi, iekļaujot noteikumus, kas 
ļauj cietušajiem trešās valstīs izmantot 
civiltiesiskus aizsardzības instrumentus 
gadījumā, ja tiek pārkāpti šie noteikumi; 

Or. en

Grozījums Nr. 43
Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju atbalstīt Pasaules 
Bankas, SVF un PTO demokratizāciju un 
dot globālo dienvidu valstīm (kādas ir 
lielākā daļa pasaules valstu) godīgas un 
līdzvērtīgas pārstāvības iespējas šajās 
iestādēs, lai tās varētu reāli piedalīties to 
ietekmējošo politikas nostādņu izstrādē;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Urmas Paet

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 45



AM\1207589LV.docx 25/56 PE653.807v01-00

LV

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju reformēt tās 
stratēģijas “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju 
ar Āfriku” pašreizējo redakciju, lai 
veselības un ekonomiskās krīzes 
priekšvakarā risinātu Āfrikas reģionu 
vajadzības;

5. atkārto, ka nabadzības 
izskaušanai, cilvēces attīstībai un IAM 
sasniegšanai arī turpmāk ir jābūt ES un 
Āfrikas attiecību centrā; aicina Komisiju 
reformēt tās stratēģijas “Ceļā uz 
visaptverošu stratēģiju ar Āfriku” 
pašreizējo redakciju, lai arī pašreizējās 
Covid-19 veselības un ekonomiskās krīzes 
priekšvakarā risinātu Āfrikas reģionu 
vajadzības; uzskata, ka prioritāte ir 
jāpiešķir nabadzības apkarošanai, 
novēršot sociālo atstumtību un 
nevienlīdzību, dzimumu vienlīdzības 
sekmēšanai, klimata pārmaiņu 
mazināšanai un pielāgošanās 
pasākumiem, bada apkarošanai un 
uztursuverenitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju reformēt tās 
stratēģijas “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju 
ar Āfriku” pašreizējo redakciju, lai 
veselības un ekonomiskās krīzes 
priekšvakarā risinātu Āfrikas reģionu 
vajadzības;

5. aicina Komisiju pirms ES un 
Āfrikas Savienības ieplānotā samita 
pielāgot prioritātes, kas izklāstītas 
paziņojumā “Ceļā uz visaptverošu 
stratēģiju ar Āfriku”, lai šīs veselības un 
ekonomiskās krīzes priekšvakarā risinātu 
Āfrikas reģionu vajadzības; bet arī saistībā 
ar briesmām, ko rada gaidāmie draudi 
uzturdrošībai; norāda, ka kopīgajam 
ekonomikas atveseļošanas plānam arī 
turpmāk ir jāatbilst ilgtspējīgas attīstības 
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mērķiem un Parīzes līgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Enikő Győri

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju reformēt tās 
stratēģijas “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju 
ar Āfriku” pašreizējo redakciju, lai 
veselības un ekonomiskās krīzes 
priekšvakarā risinātu Āfrikas reģionu 
vajadzības;

5. aicina Komisiju reformēt tās 
stratēģijas “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju 
ar Āfriku” pašreizējo redakciju, lai 
novērstu ekonomisko, sociālo un veselības 
trūkumu pamatcēloņus, stiprinot vietējo 
kopienu izturētspēju un ņemot vērā vietējo 
partneru sensitīvos aspektus;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju reformēt tās 
stratēģijas “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju 
ar Āfriku” pašreizējo redakciju, lai 
veselības un ekonomiskās krīzes 
priekšvakarā risinātu Āfrikas reģionu 
vajadzības;

5. aicina Komisiju pienācīgi pārskatīt 
tās stratēģijas “Ceļā uz visaptverošu 
stratēģiju ar Āfriku” pašreizējo redakciju, 
lai veselības un ekonomiskās krīzes 
priekšvakarā risinātu Āfrikas valstu un 
reģionu vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju reformēt tās 
stratēģijas “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju 
ar Āfriku” pašreizējo redakciju, lai 
veselības un ekonomiskās krīzes 
priekšvakarā risinātu Āfrikas reģionu 
vajadzības;

5. aicina Komisiju reformēt tās 
stratēģijas “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju 
ar Āfriku” pašreizējo redakciju, lai 
veselības un ekonomiskās krīzes 
priekšvakarā risinātu Āfrikas reģionu 
vajadzības, jo īpaši tādos infrastruktūras 
sektoros kā atjaunojamā enerģija, vēja 
ģeneratori un saules enerģijas paneļi, 
kuros ES ir specializētās zināšanas un 
labāki standarti nekā Ķīnai; vērš 
uzmanību uz pārtikas un 
lauksaimniecības digitalizācijas nozīmi, 
saskaroties ar pašreizējo Covid-19 
pandēmiju kontinentā un uzsver 
nepieciešamību atbalstīt investīcijas, lai 
palielinātu sīksaimniecību kultūraugu un 
lauksaimniecības dzīvnieku ražīgumu, 
uzlabotu uzturu un palīdzētu nodrošināt 
lielākas iespējas sievietēm 
lauksaimniecēm;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju reformēt tās 
stratēģijas “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju 
ar Āfriku” pašreizējo redakciju, lai 
veselības un ekonomiskās krīzes 
priekšvakarā risinātu Āfrikas reģionu 
vajadzības;

5. aicina Komisiju reformēt tās 
stratēģijas “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju 
ar Āfriku” pašreizējo redakciju, lai 
veselības un ekonomiskās krīzes 
priekšvakarā risinātu Āfrikas reģionu 
vajadzības un ekonomiskās tiesības, un 
ieviest skaidru dzimumu perspektīvu, lai 
ņemtu vērā krīzes un atveseļošanās 
dažādo ietekmi kā arī vīriešu un sieviešu 
dažādās lomas un grūtības šajā krīzē; 
aicina Komisiju ļaut vismaz uz laiku 
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Āfrikas valstīm iekasēt eksporta nodokli 
precēm, lai mīkstinātu daudzo krīžu sekas 
un sagatavotu atveseļošanas pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Sergio Berlato

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ES centieni būtu jāvērš 
uz to, lai radītu sociālos un ekonomiskos 
apstākļus, kas nodrošinātu Āfrikas 
iedzīvotājiem cilvēka cienīgu nākotni viņu 
pašu kontinentā, neradot nepieciešamību 
emigrēt; uzsver, ka emigrācijas 
pamatcēloņu novēršana ir cieši un tieši 
atkarīga no Āfrikas kontinenta stabilitātes 
un ekonomiskās attīstības;

Or. it

Grozījums Nr. 52
Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
pielāgotu tos kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonai;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
pielāgotu tos kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonai;

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai reformētu tās 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumu 
(EPN) modeļus, panākot, ka tie nerada 
šķēršļus endogēnam un pašu noteiktam 
ekonomikas projektam visā Āfrikas 
reģionā; ņemot vērā, ka Dienvidāfrika 
rada vienu trešo daļu un Āfrikas iekšējā 
eksporta, vērš uzmanību uz daudzu 
attīstības centru izveidi, lai uzlabotu visa 
kontinenta izturētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
pielāgotu tos kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonai;

6. atzinīgi vērtē Āfrikas 
Kontinentālās brīvās tirdzniecības 
nolīgumu, kas ir spēkā kopš 2019. gada 
maija un radīja ievērojamu impulsu 
kontinenta integrācijai; uzsver, cik svarīgi 
ir palielināt Āfrikas iekšējo tirdzniecību, 
diversificēt eksportu, uzlabot 
ilgtspējīgumu, produktu nekaitīgumu un 
kvalitāti un vienlīdzīgus konkurences 
noteikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Sven Simon

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
pielāgotu tos kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonai;

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN); 
atgādina tādas integrētas brīvās 
tirdzniecības zonas nozīmi Āfrikai, kas 
sekmē starptautisko tirdzniecību un 
iekļaujošu attīstību; pauž nožēlu, ka 
kontinentālās brīvās tirdzniecības zonas 
īstenošanas progress ir bijis ļoti lēns;

Or. en

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

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
pielāgotu tos kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonai;

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
nodrošinātu, ka EPN neradīs šķēršļus 
Āfrikas kontinentālās brīvās tirdzniecības 
zonai;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Atzinuma projekts
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6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
pielāgotu tos kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonai;

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumos (EPN) un saskaņojot tos ar 
kontinentālās brīvās tirdzniecības zonas 
prasībām;

Or. it

Grozījums Nr. 58
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
pielāgotu tos kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonai;

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
pielāgotu tos kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonai, piedāvājot tehnisko 
atbalstu, lai veiktu nepieciešamās fiskālās 
korekcijas muitas nodevu atcelšanai, 
palīdzētu īstenot noturīgas fiskālās 
sistēmas, kas novērš dramatisko problēmu 
saistībā ar izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas un samazina atkarību no 
naudas pārvedumiem; uzsver, ka 
nepieciešams sniegt tehnisko palīdzību 
par robežu sadarbību un citiem 
tehniskiem jautājumiem, kas palīdzētu 
reģionālo vērtību ķēžu attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Seán Kelly
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
pielāgotu tos kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonai;

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfriku tās 
centienos izveidot kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonu, veicot nepieciešamos 
pielāgojumus, lai īstenotu tās ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) un 
pielāgotu tos kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonai; uzsver, ka ar Eiropas 
tiešajām investīcijām Kontinentālās brīvās 
tirdzniecības zonā vajadzētu atbalstīt 
labāku reģionālas infrastruktūras izveidi, 
kas sekmēs rūpniecisko ražošanu un 
palielinās ekonomikas izaugsmi 
primārajās nozarēs un, tad, savukārt, 
sekundārajās nozarēs Āfrikā; 

Or. en

Grozījums Nr. 60
Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju pārtraukt atbalstu 
Kontinentālās brīvās tirdzniecības zonas 
(AfCFTA) projektam, kas nedod 
garantijas pret stimuliem trešo valstu 
partneriem noteikt pēc iespējas zemākus 
standartus un kas palielinātu plašo to 
starptautisko uzņēmumu klātbūtni Āfrikā, 
kuri vēl vairāk līdz maksimumam 
palielina ekonomiskās attiecības ar 
rietumvalstīm uz reģionālās tirdzniecības 
rēķina, kas, iespējams, apgrūtina 
kontinentālo integrāciju, atvieglojot jau 
vairumā Āfrikas valstīs esošo 
starptautisko uzņēmumu iespējas gūt 
peļņu un mudināt tos koncentrēt savu 
darbību konkurētspējīgākajā veidā, kas 
galu galā palīdzēs izveidot lielu Āfrikas 
tirgu, tomēr tajā tiks tirgots relatīvi neliels 
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Āfrikas preču skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina visos šobrīd apspriestajos 
un nākotnes EPN sistēmiski iekļaut 
saistošus un obligāti izpildāmus 
mehānismus, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības sadaļas par cilvēktiesībām, 
darba un vides standartiem; atkārto 
nepieciešamību veikt padziļinātu analīzi 
par EPN un tirdzniecības liberalizācijas 
nolīgumu ietekmi Āfrikas valstīs uz vietējo 
ekonomiku, bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, atmežošanu un zemes 
sagrābšanu, kā arī nepieciešamību 
pārskatīt šo nolīgumus, lai panāktu 
saskaņotību ar attīstības politikām un 
IAM;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atgādina, ka tirdzniecības 
liberalizācija ietekmē atmežošanu, 
klimata pārmaiņas un bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos, kā arī 
pārtikas ražošanu un piekļuvi pārtikai; 
uzskata, ka ES un Āfrikas partnerības 
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pamatā vajadzētu būt komercpolitikai, kas 
dod priekšroku mežu aizsardzībai un 
bioloģiskajai daudzveidībai, vietējās 
lauksaimniecības attīstībai un vietējiem 
ražotājiem un lauksaimniekiem, lai 
sekmētu pilnīgu uztursuverenitāti un 
samazinātu zemes sagrābšanu un 
atmežošanu lauksaimniecības eksporta 
izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Joachim Schuster, Mihai Tudose

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību;

7. uzsver, ka līdz šim Ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumu sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu reģionālās integrācijas 
atbalstīšanā, tehniskās palīdzības 
sniegšanā, spēju veidošanā attiecībā uz 
sadarbību par robežām, zināšanu un datu 
pārvaldībā un sadarbībā, lai uzlabotu 
investīciju vidi un labu pārvaldību; aicina 
Komisiju pirmkārt palielināt šo būtisko 
aspektu īstenošanas ātrumu;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Seán Kelly

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 

7. uzsver, ka EPN īstenošana, kam ir 
potenciāls palielināt tirdzniecību un 
investīcijas un sekmēt reģionālo vērtību 
ķēžu izveidi, nav panākusi vēlamo 
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uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību;

progresu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību; tomēr norāda, ka tad, ja EPN 
paredzēta tirdzniecības liberalizācija, 
kurai seko iekšējas reformas, ir reģistrēti 
augstāki eksporta apjomi;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību;

7. uzsver, ka EPN nepiemērotība ir 
negatīvi ietekmējusi jau tā delikāto šī 
kontinenta integrācijas procesu un ir 
izraisījusi būtiska progresa trūkumu tādās 
jomās kā spēju veidošana robežu 
sadarbībā un investīciju vides un labas 
pārvaldības uzlabošana;

Or. it

Grozījums Nr. 66
Enikő Győri

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību;

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi, humāno attīstību 
un labu pārvaldību;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību;

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību; uzskata, ka ir jāpārvar 
nopietnās bažas, kuras izvirzītas šobrīd 
spēkā esošajos vai apspriestajos EPN 
(tostarp bažas par reģionālo integrāciju, 
izcelsmes noteikumu sarežģījumi, 
beztarifu barjeras un nenozīmīgā 
jaunajām nozarēm paredzētā aizsardzība), 
un tām ir jāatrod risinājumi stratēģijā;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Sven Simon

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību;

7. uzsver, ka EPN un VPS joprojām 
ir divi Eiropas Savienības un Āfrikas 
valstu tirdzniecības pīlāri un tie būtu 
jāattīsta tālāk; uzsver, ka EPN 
sadrumstalotā īstenošana ir izraisījusi 
būtisku progresa trūkumu, atbalstot 
reģionālo integrāciju, veidojot spējas 
robežu sadarbībā un uzlabojot investīciju 
vidi un labu pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Urmas Paet, 
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Nicola Danti, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību;

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību; aicina Komisiju vēl vairāk 
palīdzēt Āfrikas valstīm šajās jomās, 
nepadarot šo palīdzību pilnībā atkarīgu 
no EPN īstenošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību;

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību; uzstāj, ka iespējami plašākā 
mērā šajā procesā ir jāiekļauj Āfrikas 
pilsoniskā sabiedrība un arodbiedrības;

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību;

7. uzsver, ka EPN sadrumstalotā 
īstenošana ir izraisījusi būtisku progresa 
trūkumu, atbalstot reģionālo integrāciju, 
veidojot spējas robežu sadarbībā un 
uzlabojot investīciju vidi un labu 
pārvaldību; tādēļ uzskata, ka jāsniedz 
atbalsts Āfrikas tautsaimniecību 
integrācijai reģionālā mērogā, lai 
nostiprinātu to lomu starptautiskā 
mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina, ka "savstarpīguma" 
kritēriji tirdzniecības nolīgumiem ar ĀKK 
valstīm radīja muitas nodevu 
samazināšanu vai pat atcelšanu to 
importam, vairs neieviesa jaunus eksporta 
nodokļus, tādējādi valstīm liedzot nodokļu 
ieņēmumus un pakļaujot nestabilās 
lauksaimniecības un ražošanas nozares 
Eiropas produktu konkurencei un līdz ar 
to saasinot sociālo nabadzību, tādēļ ES 
attīstības palīdzības politika labo 
kaitējumu, ko ir palīdzējusi radīt tās 
tirdzniecības politika; 

Or. en

Grozījums Nr. 73
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina ES pārskatīt eksporta 
nodokļu ierobežojumus un PTO+, 
TRIPS+ noteikumus pašreizējos un 
nākamajos EPN un BTN, lai ļautu 
Āfrikas un jaunattīstības valstīm labāk 
reaģēt uz ekonomisko un veselības krīzi 
un pilnībā izmantot obligāto licencēšanu, 
kā arī garantēt pilnīgu un taisnīgu 
piekļuvi medicīniskajam intelektuālajam 
īpašumam, izmantojot piešķirto ārkārtas 
atbrīvojumu no intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzības noteikumiem Covid-
19 medicīnas precēm, lai atbalstītu 
iekšzemes ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Sergio Berlato

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka jaunajos ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumos ar Āfrikas 
valstīm ir jāiekļauj klauzulas, kas paredz 
reālu Āfrikas valstu iestāžu iesaistīšanos 
migrācijas plūsmu pārvaldībā un 
kontrolē, lai nepieļautu ekonomisko 
migrantu pastāvīgu ierašanos Eiropā;

Or. it

Grozījums Nr. 75
Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina ES ar parādu dzēšanu un 
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nelikumīgu nodokļu plūsmu izbeigšanu 
nodrošināt, ka valstīm ir finansiālā 
brīvība piešķirt saviem lauksaimniekiem 
subsīdijas, lai jaunie lauksaimniecības 
uzņēmumi varētu kļūt tik stipri, ka spēj 
apgādāt savus iedzīvotājus un sekmēt 
lielāku Āfrikas iekšējo tirdzniecību 
lauksaimniecības produktu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina nākt klajā ar konkrētu 
priekšlikumu, ar ko izveidotu kopīgas 
iniciatīvas attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģijas piegādi Āfrikas 
kontinentā;

8. aicina nākt klajā ar konkrētu 
priekšlikumu, ar ko izveidotu kopīgas 
iniciatīvas attiecībā uz enerģijas piegādi, 
kas būtu pielāgota Āfrikas valstu īpašajām 
iezīmēm un teritoriālajām, 
ģeogrāfiskajām un demogrāfiskajām 
vajadzībām;

Or. it

Grozījums Nr. 77
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina nākt klajā ar konkrētu 
priekšlikumu, ar ko izveidotu kopīgas 
iniciatīvas attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģijas piegādi Āfrikas 
kontinentā;

8. aicina nākt klajā ar konkrētu 
priekšlikumu, ar ko izveidotu kopīgas 
iniciatīvas attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģijas piegādi Āfrikas 
kontinentā; un sekmēt uz atjaunojamo 
energoresursiem orientētas inovācijas, 
tostarp gan konkrētu plānu kā finansēt šīs 
iniciatīvas ar publiskiem līdzekļiem, gan 
arī plānu par to, kā ciešāk sadarboties 
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saistībā ar turpmāko kopīgo šādas iegūtās 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu; 
atkārto, ka nav iespējama ilgtspējīga 
attīstība, nenodrošinot visaptverošu 
piekļuvi enerģijai, un mudina Komisiju 
nākt klajā ar tālejošu plānu, lai īstenotu 
šo ilgtspējīgas enerģijas partnerību;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina nākt klajā ar konkrētu 
priekšlikumu, ar ko izveidotu kopīgas 
iniciatīvas attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģijas piegādi Āfrikas 
kontinentā;

8. aicina nākt klajā ar konkrētu 
priekšlikumu, ar ko izveidotu kopīgas 
iniciatīvas attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģijas piegādi Āfrikas 
kontinentā, vienlaikus strauji izbeidzot 
investīcijas ar fosilo kurināmo saistītajos 
projektos, piedāvājot tehnoloģiju 
nodošanu un patentu kopfonda izveidi 
bezmaksas tehnoloģijām; un sagaida 
līdzīgu iniciatīvu par patentu kopfondu un 
bezmaksas licencēm zālēm un medicīnas 
aprīkojumam, lai atrisinātu ar vīrusiem 
saistīto veselības krīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina nākt klajā ar konkrētu 
priekšlikumu, ar ko izveidotu kopīgas 
iniciatīvas attiecībā uz atjaunojamo 

8. aicina nākt klajā ar konkrētu 
priekšlikumu, ar ko izveidotu kopīgas 
iniciatīvas attiecībā uz atjaunojamo 
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energoresursu enerģijas piegādi Āfrikas 
kontinentā;

energoresursu enerģijas piegādi Āfrikas 
kontinentā, atgādinot nepieciešamību 
nodrošināt vienkāršu piekļuvi elektrībai, 
pievērsties izturīgai infrastruktūrai, 
ilgtspējīgai un drošai enerģijas 
pieejamībai;

Or. en

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

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina nākt klajā ar konkrētu 
priekšlikumu, ar ko izveidotu kopīgas 
iniciatīvas attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģijas piegādi Āfrikas 
kontinentā;

8. uzsver, cik svarīgi izpildīt 
uzdevumus, kas noteikti Parīzes klimata 
nolīgumā; aicina nākt klajā ar konkrētu 
priekšlikumu, ar ko izveidotu kopīgas 
iniciatīvas attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģijas piegādi Āfrikas 
kontinentā;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka jārisina uztura un 
uzturdrošības problēmas, uzlabojot 
pašreizējās lauksaimniecības pārtikas 
ražošanas sistēmas, palīdzot uzlabot 
pārtikas finansiālo pieejamību šajā 
pandēmijas situācijā, sekmēt vietēju 
ilgtspējīgu ražošanu un Āfrikas 
kontinenta iekšējo tirdzniecību, kas 
vienlaikus rada tiešu nodarbinātību un 
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ienākumus īpaši lauku teritorijās, 
samazinot nabadzību un imigrāciju; 

Or. en

Grozījums Nr. 82
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kas ļautu 
panākt lēcienveida attīstību Āfrikas valstīs;

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kurus varētu 
īstenot ar investīciju partnerībām attiecībā 
uz infrastruktūru, ilgtspējīgu 
lauksaimniecības nozari, kā arī 
visaptverošu energopiegādi no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem;  uzsver, 
ka nepieciešami ilgtspējīgi inovāciju 
projekti, kas ļautu panākt lēcienveida 
attīstību, kā konkrētu mērķi nosakot 
ekoloģisko un sociālo ilgtspēju Āfrikas 
valstīs, uzsver, ka ES ir jāveic publiskās 
investīcijas vispārējās infrastruktūras 
attīstībā un konkrētāk - pārrobežu 
infrastruktūras attīstībā, lai sekmētu 
reģionālo tirdzniecību un tādējādi arī 
vērtību ķēžu dažādošanu; uzsver, ka 
ārvalstu tiešo ieguldījumu un citu 
programmu sekmēšana ārējo investīciju 
plānā ir jāsaista ar vietējo 
uzņēmējdarbību, MVU, sīkzemnieku 
lauksaimniecību, vietējo pakalpojumu 
sektoru, vietējo ražošanas nozari, kā arī 
ilgtspējīgiem inovāciju projektiem, lai 
veicinātu vērtību ķēžu diversifikāciju 
kontinentā, kā arī radītu pienācīgas 
nodarbinātības iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kas ļautu 
panākt lēcienveida attīstību Āfrikas valstīs;

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kas ļautu 
panākt lēcienveida attīstību Āfrikas valstīs; 
atgādina par privātā sektora pievienotās 
vērtības nozīmi, lai veicinātu privāto 
partnerību investīcijas un ekonomikas 
diversifikāciju, atgādina par 
nepieciešamību palīdzēt MVU, kuras cieš 
no valsts un politiskā atbalsta, 
pārredzama tiesiskā regulējuma, 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
trūkuma un neatļautu uzņēmumu 
parādīšanās; šajā sakarībā uzsver Eiropas 
uzņēmējdarbības organizāciju nozīmi, 
cieši sadarbojoties ar Āfrikas partneriem 
ad hoc platformās un iniciatīvās, lai 
paplašinātu tirdzniecības gadatirgu un 
izstāžu sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kas ļautu 
panākt lēcienveida attīstību Āfrikas 
valstīs;

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kas ļautu 
Āfrikas valstīm veicināt darbvietu 
veidošanu, attīstīt vietējas ražošanas un 
apstrādes nozari un efektīvāk pārvaldīt to 
resursus, lai sasniegtu mērķi panākt 
lielāku ekonomisko neatkarību;

Or. it

Grozījums Nr. 85
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Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kas ļautu 
panākt lēcienveida attīstību Āfrikas valstīs;

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kas ļautu 
panākt lēcienveida attīstību Āfrikas valstīs, 
vienlaikus stiprinot sabiedrības veselības 
un valsts izglītības sektorus, tīra ūdens 
infrastruktūru un piegādi, transporta un 
enerģētikas infrastruktūru un izslēdzot šīs 
jomas no jebkādas privatizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Seán Kelly

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kas ļautu 
panākt lēcienveida attīstību Āfrikas valstīs;

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem svarīgās 
jomās, piemēram, pētniecībā un attīstībā 
un nepieciešamību sekmēt inovatīvus 
politikas virzienus, lai veicinātu 
progresīvu tehnoloģiju ieviešanu un ļautu 
panākt lēcienveida attīstību Āfrikas valstīs;

Or. en

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

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kas ļautu 
panākt lēcienveida attīstību Āfrikas valstīs;

9. uzsver vajadzību pēc ievērojamiem 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, kas ļautu 
panākt lēcienveida attīstību Āfrikas valstīs; 
aicina izpētīt, kā lēcienveida attīstība var 
sekmēt ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Urmas Paet

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, cik būtiska nozīme ir 
digitālajai pārveidei un digitalizācijai, lai 
panāktu ilgtspējīgu attīstību un sabiedrību 
izturētspēju, kas bija labi redzams nesenās 
globālās Covid-19 izraisītās krīzes laikā; 
aicina panākt pastāvīgu, spēcīgāku, 
sistemātisku un abpusēji izdevīgu 
sadarbību ar Āfrikas valstīm 
digitalizācijas, inovatīvu tehnoloģiju un 
risinājumu jomā visos sabiedrības 
līmeņos, tostarp attiecībā uz e-pārvaldību, 
e-komerciju, digitālajām prasmēm un 
kiberdrošību saskaņā ar digitalizācijas 
attīstības veicināšanai (D4D) pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atkārtoti pieprasa izstrādāt ES 
tiesisko regulējumu, kas balstītos uz 
obligātu uzņēmumu uzticamības pārbaudi 
attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem 
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piegādes ķēdēs un tiesu iestāžu 
pieejamības nodrošināšanu cietušajiem; 
uzskata, ka šādiem pienākumiem ir jābūt 
starpnozaru un tos ir īpaši jāattiecina uz 
finanšu nozari; aicina Komisiju turpināt 
un pastiprināt iesaistīšanos sarunās par 
saistošu ANO līgumu par 
transnacionālām korporācijām un citiem 
uzņēmumiem cilvēktiesību kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka lielāku iespēju 
nodrošināšana pilsoniskajai sabiedrībai un 
līdz ar to sociāla partnera iesaistīšana 
ieguldījumos ir būtisks aspekts ES politikā 
attiecībā uz Āfrikas valstīm un sadarbībā ar 
tām.

10. uzsver, ka lielāku iespēju 
nodrošināšana pilsoniskajai sabiedrībai un 
līdz ar to sociāla partnera iesaistīšana 
ieguldījumu struktūrās ir būtisks aspekts 
ES politikā attiecībā uz Āfrikas valstīm un 
sadarbībā ar tām, tādēļ prasa Komisijai 
visos politiskā dialoga līmeņos iesaistīt 
pilsonisko sabiedrību, īpaši, ja tiek 
sagatavoti, uzraudzīti un novērtēti 
tirdzniecības nolīgumi; aicina piešķirt 
pilsoniskajai sabiedrībai lielāku nozīmi 
tirdzniecības atbalsta sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka lielāku iespēju 
nodrošināšana pilsoniskajai sabiedrībai un 

10. uzsver, ka lielāku iespēju 
nodrošināšana pilsoniskās sabiedrības 
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līdz ar to sociāla partnera iesaistīšana 
ieguldījumos ir būtisks aspekts ES politikā 
attiecībā uz Āfrikas valstīm un sadarbībā ar 
tām.

organizācijām, akadēmiskajām aprindām 
un domnīcām un līdz ar to sociāla partnera 
iesaistīšana ieguldījumos un ilgtspējīgā 
attīstībā ir būtisks ES politikas un 
spēcīgākas sadarbības aspekts attiecībā uz 
Āfrikas valstīm un sadarbībā ar tām;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka lielāku iespēju 
nodrošināšana pilsoniskajai sabiedrībai un 
līdz ar to sociāla partnera iesaistīšana 
ieguldījumos ir būtisks aspekts ES politikā 
attiecībā uz Āfrikas valstīm un sadarbībā ar 
tām.

10. pauž bažas, ka saskaņā ar 
ziņojumiem, kas pausti Āfrikas un ES 
pilsoniskās sabiedrības forumā, 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
darbības iespējas ir samazinājušās un to 
redzamība joprojām ir vāja;  uzsver, ka 
lielāku iespēju nodrošināšana pilsoniskajai 
sabiedrībai un līdz ar to sociāla partnera 
iesaistīšana ieguldījumos un 
dzimumperspektīvā ir būtisks aspekts ES 
politikā attiecībā uz Āfrikas valstīm un 
sadarbībā ar tām;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Enikő Győri

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka lielāku iespēju 
nodrošināšana pilsoniskajai sabiedrībai un 
līdz ar to sociāla partnera iesaistīšana 
ieguldījumos ir būtisks aspekts ES politikā 
attiecībā uz Āfrikas valstīm un sadarbībā ar 

10. uzsver, ka lielāku iespēju 
nodrošināšana pilsoniskajai sabiedrībai un 
privātajam sektoram, īpaši MVU, un līdz 
ar to sociāla partnera iesaistīšana 
ieguldījumos ir būtisks aspekts ES politikā 
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tām. attiecībā uz Āfrikas valstīm un sadarbībā ar 
tām;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 95
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a atgādina, ka sieviešu stāvokli var 
stiprināt ar spēcīgiem noteikumiem par 
dzimumaspektiem un tirdzniecību 
tirdzniecības nolīgumos; šajā sakarībā 
aicina Eiropas Komisiju palīdzēt Āfrikas 
Savienībai īstenot dzimumu līdztiesības 
un sieviešu emancipācijas stratēģiju un 
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īstenot pasākumus, ka sekmē dzimumu 
vienlīdzības panākšanu tās tirdzniecības 
nolīgumos ar Āfrikas valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a atzīst, ka sievietēm un meitenēm ir 
izšķiroša loma ilgtspējīgā izaugsmē un 
attīstībā; uzsver, ka lielāku iespēju 
nodrošināšana sievietēm un meitenēm ir 
jāiekļauj visās Āfrikas stratēģijas 
īstenošanas jomās; uzsver, ka sieviešu 
ekonomiskā neatkarība ir jāsekmē, 
atbalstot uzņēmējas sievietes;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a pauž bažas, ka Eiropas piena 
pulvera, kurš saņem KLP atbalstu, 
eksports uz Rietumāfriku, kā arī eksporta 
trīskāršošanās kopš 2015. gadā ES atcēla 
piena kvotas, rada katastrofālas sekas 
vietējo ganāmpulku ganu un 
lauksaimnieku konkurētspējai; aicina 
Komisiju strādāt pie risinājumiem ar 
Āfrikas valdībām un ieinteresētajām 
personām;
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Or. en

Grozījums Nr. 98
Sven Simon

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a aicina dalībvalstis un Āfrikas 
valstis paātrināt EPN ratifikāciju un 
pieprasa, lai Komisija nāk klajā ar 
vērienīgu laika grafiku šādu nolīgumu 
īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka ir jāpopularizē, 
jāatbalsta un jāveicina sieviešu un 
jauniešu uzņēmējdarbība;

Or. it

Grozījums Nr. 100
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzsver, ka Āfrikas kontinentā ir 
jaunākie iedzīvotāji pasaulē un tādēļ 
prasa Komisijai stingri integrēt bērnu un 
jauniešu intereses Āfrikas stratēģijas 
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īstenošanas plānā un pārliecināties par 
ievērojamu investīciju veikšanu jaunu 
cilvēku specializēto zināšanu veidošanā, 
ņemot vērā viņu būtisko lomu tālākā 
stratēģiju izstrādē ekoloģiski, sociāli un 
ekonomiski ilgtspējīgai kontinenta 
nākotnei;

Or. en

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

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzsver, ka Covid-19 pandēmijai un 
tās sekām būs ietekme uz ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem; aicina Komisiju IAM 
sasniegšanu noteikt par vadošo principu 
visās politikas jomās attiecībā uz Āfrikas 
valstīm un mudina Komisiju pilnībā ņemt 
vērā šos mērķus sarunās par nolīgumu, 
kas sekos Kotonū nolīgumam, lai 
nodrošinātu līdzsvarotu un brīvu 
tirdzniecību ar Āfrikas kontinentu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b pauž bažas par ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) lietu 
skaita pieaugumu pret Āfrikas valstīm, 
īpaši to, kuras ierosinājuši Eiropas 
uzņēmumi; no jauna apstiprina, ka 



AM\1207589LV.docx 53/56 PE653.807v01-00

LV

Āfrikas valstīm ir tiesības noteikt 
sabiedrības interešu aizsardzības 
regulējumu, investoriem neiesūdzot tās 
tiesā par ekonomikas un veselības krīzes 
novēršanu; aicina ES valdības un 
uzņēmumus atturēties no ISDS 
izmantošanas un pārtraukt daudzās ISDS 
lietas pret Āfriku;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Saskia Bricmont, Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 104
Sven Simon

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzsver, ka spēcīga Āfrika atbilst 
Eiropas Savienības ģeostratēģiskajām 
interesēm un ka tādēļ ES ir jāizstrādā 
tālejoši un piemēroti plāni Āfrikas 
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izaugsmei un attīstībai, diversificējot 
kontinenta ekonomiku un palielinot 
Āfrikas iekšējo tirdzniecību;

Or. en

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

Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.c uzsver, ka aptuveni 60 % no 
Āfrikas valstu iedzīvotājiem nav 
sasnieguši 25 gadu vecumu; aicina 
Komisiju palīdzēt Āfrikas jauniešiem ar 
specializētām izglītības programmām, kas 
atbilst, piemēram, Erasmus+, un 
palielināt izglītības un profesionālo 
mobilitāti ar specializētu stratēģiju, ko 
īstenos sadarbībā ar Āfrikas Savienību, 
privāto sektoru un finanšu iestādēm 
(piemēram, jaunuzņēmumiem darot 
pieejamus mikrokredītus), ar mērķi 
uzlabot ekonomikas un tirdzniecības 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Sven Simon

Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.c uzsver, ka ES ar tās dalībvalstīm 
joprojām ir lielākā līdzekļu devēja Āfrikai, 
sniedzot kopumā 31 % palīdzības, 
atgādina, cik svarīga ir paradigmas maiņa 
Eiropas attīstības politikā, panākot uz 
tirgu orientētas strukturālas reformas un 



AM\1207589LV.docx 55/56 PE653.807v01-00

LV

labu pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 108
Sven Simon

Atzinuma projekts
10.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.d uzsver, ka Āfrikā ir jāizveido 
iekšējas kontinenta vērtības ķēdes, kuras 
rada iespējas iekšzemē pārstrādāt 
izejmateriālus; norāda, ka joprojām 
pastāv ievērojami šķēršļi šādai 
tirdzniecībai tarifu un citu šķēršļu dēļ, kā 
arī sliktas infrastruktūras un darījumu 
izmaksu rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 109
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

Atzinuma projekts
10.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.d uzsver, ka Eiropas Savienības un 
Āfrikas Savienības turpmāko partnerību 
ir jābalsta uz kopīgām vērtībām 
cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā;

Or. en

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

Atzinuma projekts
10.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en


