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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering;

1. steunt vol overtuiging het 
hernieuwde engagement tussen de EU en 
Afrika; verwelkomt de publicatie van de 
mededeling over de toekomstige strategie; 
benadrukt het belang van een dynamisch 
partnerschap dat gericht is op de 
verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke doelen van deze twee 
werelddelen;

Or. en

Amendement 2
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering;

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering; 
merkt op dat het aantal gevallen van 
COVID-19 en het aantal dodelijke 
slachtoffers in Afrika weliswaar nog 
relatief laag lijkt in vergelijking met 
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andere regio’s in de wereld, maar dat de 
crisis waarschijnlijk rampzalige gevolgen 
zal hebben voor de reeds zwaar belaste 
gezondheidsstelsels op het continent; is 
van mening dat, afgezien van de 
gezondheidsrisico’s, de combinatie van 
een terugval in de handel met en 
investeringen uit China op de korte 
termijn, een daling van de vraag ten 
gevolge van de lockdowns in de Europese 
Unie en andere OESO-landen, en een 
sterke verstoring van het regionale 
aanbod met gevolgen voor de 
binnenlandse en de continentale handel 
Afrika onder grote economische druk 
zullen zetten; meent derhalve dat de 
effecten van de pandemie, zowel op korte 
als lange termijn, in de strategie EU-
Afrika moeten worden meegenomen;

Or. en

Amendement 3
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering;

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering; wijst 
erop dat de belangrijkste oorzaken van 
diepgewortelde armoede in de regio de 
volgende zijn: klimaatverandering, de 
onhoudbare, uitbuitende en 
verpletterende voorwaarden voor 
terugbetaling van steun en leningen, 
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slopende douanetarieven en de gevolgen 
van de concurrentie op de mondiale markt 
voor landbouwgoederen met zwaar 
gesubsidieerde producten uit de 
noordelijke landen van de wereld, de 
regressieve hervormingen van de 
landbouwsectoren van deze landen 
waarop de Wereldbank aandringt, zodat 
zij gedwongen zijn plantages te 
verbouwen voor de uitvoer en voedsel 
voor binnenlands gebruik in te voeren, de 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen 
door buitenlandse 
mijnbouwondernemingen en bedrijven 
voor fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering;

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering; 
verzoekt de Commissie om een sterke en 
doeltreffende gezondheidsdiplomatie voor 
Afrikaanse landen voor te bereiden en 
mogelijk te maken om de uitvoer van 
medische hulpmiddelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen te bevorderen en 
de soepele uitwisseling van artsen en 
zorgpersoneel tussen de betrokken landen 
te ondersteunen;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering;

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering; wijst 
erop dat niet al deze landen vanwege hun 
economische situatie 
lockdownmaatregelen hebben kunnen 
nemen die vergelijkbaar zijn met de 
maatregelen die zijn genomen in 
ontwikkelde landen, wat de beheersing 
van het COVID-19-virus heeft 
belemmerd;

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
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middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering;

middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering; 
benadrukt dat het noodzakelijk is dat de 
EU de Afrikaanse landen helpt om te 
investeren in openbare voorzieningen, 
zoals openbare en gratis gezondheidszorg 
en onderwijssystemen, alsook in goed 
toegankelijke sociale bescherming;

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering;

1. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering, zoals 
een verlies van biodiversiteit en de 
wapenhandel, en onderstreept daarom de 
noodzaak om die landen te helpen om 
veerkrachtige economieën en sociale 
voorzieningen op te bouwen;

Or. en
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Amendement 8
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de EU de 
voornaamste handelspartner van Afrika, 
de voornaamste investeerder in het 
Afrikaanse continent en de belangrijkste 
afzetmarkt voor aldaar geproduceerde 
producten is, en dat er tegen 2050 naar 
schatting 2,5 miljard mensen zullen 
wonen in Afrika;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het belang van 
ecologisch en sociaal duurzame 
handelsbetrekkingen met het Afrikaanse 
continent; verzoekt de Commissie om 
haar wetgevingsvoorstel betreffende 
bindende verplichtingen voor bedrijven 
uit de EU op het gebied van 
mensenrechten en milieubescherming 
door te voeren;

Or. en

Amendement 10
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de EU samen met de 
lidstaten Afrika’s belangrijkste partner is 
in termen van handel, investeringen, 
officiële ontwikkelingshulp en veiligheid;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat er op het Afrikaanse 
continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de 
economische ontwikkeling van dit 
continent in vergelijking met andere delen 
van de wereld nog relatief gering is; 
onderstreept dat vele landen in Afrika 
bijgevolg voor bijna onoverkomelijke 
uitdagingen zullen komen te staan als 
gevolg van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen van de klimaatverandering, 
waaronder enorme demografische 
verschuivingen ten gevolge van door 
armoede en conflicten ingegeven 
migratie, naast andere problemen; 
benadrukt in dit verband dat de EU op 
korte termijn directe steun moet bieden, 
zoals het verstrekken van tests en 
laboratoriumapparatuur, gevolgd door 
preventieve maatregelen, zoals de 
ontwikkeling van een netwerk van 
laboratoria, de financiering van medische 
opleidingen, voorlichtingscampagnes en 
nationale noodplannen voor de 
bestrijding van de pandemie; onderstreept 
dat de economische gevolgen van de 
lockdown op het Afrikaanse continent 
ingrijpend zullen zijn, gezien de omvang 
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van de informele sector; benadrukt dat de 
langetermijndoelstelling van het 
partnerschap tussen de EU en Afrika 
verbetering van de veerkracht van de 
Afrikaanse economieën moet zijn, alsook 
hun economische onafhankelijkheid van 
steun en kredieten, waarvan versterking 
van de gezondheidszorg een neveneffect 
moet zijn;

Or. en

Amendement 12
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden;

2. neemt kennis van de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden en moedigt 
particuliere schuldeisers aan zich hierbij 
aan te sluiten;

Or. it

Amendement 13
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden;

2. neemt nota van de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden;

Or. en
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Amendement 14
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden;

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden; merkt echter op dat 
deze schuldverlichting slechts een derde 
van het verwachte verlies aan inkomsten 
vertegenwoordigt; verzoekt de EU en de 
lidstaten om mee te werken aan verdere 
verlichting van de Afrikaanse schulden en 
om hun toezegging om 0,7 % van hun bbp 
te besteden aan officiële 
ontwikkelingshulp gestand te doen; 
spreekt echter zijn bezorgdheid uit over 
het gebrek aan gezamenlijke actie tegen 
illegale financiële stromen die twaalf keer 
zo groot zijn als de jaarlijkse officiële 
ontwikkelingshulp en die het resultaat zijn 
van praktijken aan zowel de Afrikaanse 
als de Europese kant, zoals: 
kapitaalvlucht, 
belastingontwijkingsregelingen en verlies 
van nationaal inkomen ten gevolge van 
tariefverlagingen;

Or. en

Amendement 15
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden;

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden, als een eerste stap in 
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de goede richting; verzoekt de Commissie, 
internationale donoren en de lidstaten om 
verder te gaan en een verlenging van het 
moratorium te overwegen, inclusief de 
volledige kwijtschelding van de schulden; 
verzoekt de EU te streven naar 
kwijtschelding van de schulden van 
ontwikkelingslanden om een einde te 
maken aan de ongepaste controle van 
rijke op arme landen en de arme landen 
weer de soevereine beslissingsmacht over 
hun economisch beleid op nationaal 
niveau terug te geven;

Or. en

Amendement 16
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden;

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden, als een eerste maar 
noodzakelijke stap in de goede 
richting; verzoekt de Commissie, 
internationale donoren en de lidstaten om 
verder te gaan en een uitbreiding van het 
moratorium te overwegen, zowel wat de 
duur als het bereik aangaat, om 
Afrikaanse landen in staat te stellen de 
effecten op middellange en lange termijn 
van COVID-19 te bestrijden, met het oog 
op de uiteindelijke kwijtschelding van de 
schulden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden;

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden; constateert 
nogmaals dat schuldvermindering en -
kwijtschelding niet in de huidige versie 
van de Afrika-strategie worden genoemd, 
hoewel zij belangrijke verzachtende 
maatregelen tijdens de COVID-19-crisis 
zijn en ook na de pandemie een 
noodzakelijke maatregel blijven, 
aangezien zij een verruiming van de 
beleidsruimte voor Afrikaanse landen 
betekenen die momenteel wordt 
ingenomen door de aflossing van 
schulden;

Or. en

Amendement 18
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden;

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden; doet opnieuw een 
oproep aan particuliere schuldeisers om 
op vergelijkbare voorwaarden aan het 
initiatief deel te nemen, en aan 
multilaterale ontwikkelingsbanken, zoals 
het IMF en de Wereldbank, om nader 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
om de schuldaflossingen tijdens het 
moratorium op te schorten;
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Or. en

Amendement 19
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden;

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden; onderkent dat er 
meer moet worden gedaan, aangezien 
arme landen enorme bedragen 
verschuldigd zijn aan particuliere banken 
en investeerders in ontwikkelde landen; 
benadrukt de noodzaak om te streven 
naar kwijtschelding van de schulden door 
middel van bindende maatregelen, en deze 
niet over te laten aan vrijwillige 
maatregelen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden;

2. is ingenomen met de aankondiging 
van de G20 over een tijdelijk moratorium 
op schuldaflossingen voor de zwakste 
ontwikkelingslanden; en moedigt de G20 
aan om verdere schuldverlichting te 
bieden om te waarborgen dat kan worden 
voorzien in de basisbehoeften van 
burgers;

Or. en
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Amendement 21
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie ten 
gevolge van de erfenis van het 
kolonialisme, het neoliberale 
handelsbeleid en de economische 
hervormingen die aan deze landen zijn 
opgelegd door de regeringen van 
noordelijke landen en grote multilaterale 
instellingen als de Wereldbank en het 
IMF nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en 
gehouden is artikel 208 VWEU in acht te 
nemen, dat bepaalt dat de Unie bij de 
uitvoering van beleid dat gevolgen kan 
hebben voor de ontwikkelingslanden 
rekening houdt met de doelstellingen van 
de ontwikkelingssamenwerking;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft, 
waaronder de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s), 
die niet de meeste geschikte instrumenten 
zijn gebleken om het beoogde 
ontwikkelingsproces na te streven, maar 
juist de bestaande lokale productie in 
gevaar brengen en de ontwikkeling van 
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nieuwe activiteiten die banen en rijkdom 
kunnen scheppen, dreigen te belemmeren;

Or. it

Amendement 23
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en 
dat China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie 
weliswaar nog steeds de grootste 
investeerder in Afrika is, maar dat China 
een systemische rivaal blijft en zijn 
economische engagement in de regio blijft 
versterken, waardoor het een lastig 
investerings- en ondernemingsklimaat 
voor EU-bedrijven creëert;

Or. en

Amendement 24
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft, die 
gehandhaafd moeten blijven en in de 
toekomst verder moeten worden 
uitgebouwd; constateert de groeiende 
aanwezigheid van China op het continent;

Or. en

Amendement 25
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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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie 
belangrijke economische banden met 
Afrikaanse landen heeft en dat China zijn 
economische engagement in Afrika heeft 
versterkt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt, terwijl de EU-
lidstaten slechts zeer selectieve interesse 
in handel met en investeringen in 
Afrikaanse landen hebben getoond, wat 
verklaart waarom het handelsvolume 
tussen de EU en de meeste Afrikaanse 
landen nog steeds relatief beperkt is; 
onderstreept dat de EU een geheel nieuwe 
grondslag voor zijn economische 
partnerschap met Afrika nodig heeft, wat 
betekent dat zij definitief afstand moet 
doen van betrekkingen die gebaseerd zijn 
op afhankelijkheid en de overstap moet 
maken naar een nieuwe situatie waarin de 
EU en Afrika een wederzijds voordelig, 
duurzaam partnerschap kunnen 
opbouwen; onderstreept dat wezenlijke 
duurzame ontwikkeling in alle Afrikaanse 
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landen een basisvoorwaarde voor dit 
partnerschap is;

Or. en

Amendement 27
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt; merkt echter op dat 
de EU nog steeds Afrika’s belangrijkste 
partner is in termen van investeringen, 
handel, ontwikkelingshulp en veiligheid; 
merkt op dat Afrika als een continent dat 
in veel regio’s een sterke economische 
groei laat zien, alsook een snel groeiende 
bevolking, waaronder een groeiende 
middenklasse, een grotere economische 
rol in de wereld zal gaan spelen, en wijst 
erop dat Europa daarom een strategisch 
belang heeft bij nauwere betrekkingen, 
zodat het zou moeten zoeken naar nieuwe 
vormen van samenwerking en 
groeimogelijkheden om een productieve 
transformatie van de regio te 
bewerkstelligen en te werken aan 
versterking van de menselijke, 
maatschappelijke en economische 
veerkracht met het oog op toekomstige 
mondiale crises;

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie 
belangrijke economische banden met 
Afrikaanse landen heeft en dat China zijn 
economische engagement in Afrika heeft 
versterkt; is van mening dat na de 
uitbraak van het COVID-19-virus op 
mondiaal niveau, en vooral met 
betrekking tot Afrika, gezocht moet 
worden naar nieuwe benaderingen om te 
komen tot eerlijke en ethische 
economische, commerciële en 
handelsbetrekkingen die gebaseerd zijn op 
de beginselen van solidariteit en 
samenwerking;

Or. en

Amendement 29
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt; benadrukt in dit 
verband dat de EU en het Afrikaanse 
continent een ambitieuze gezamenlijke 
strategie moeten ontwikkelen die niet 
alleen gericht is op versterking van de 
mondiale politieke dialoog, maar ook op 
doelgerichte steun en investeringen, met 
name in het onderwijs;

Or. en
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Amendement 30
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft, 
waarbij het accent volgens de Afrikaanse 
Unie dringend moeten worden verlegd 
van de levering van grondstoffen aan het 
begin van de waardeketen naar de 
verwerking van en handel in 
halffabrikaten, en dat China zijn 
economische engagement in Afrika heeft 
versterkt;

Or. en

Amendement 31
Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt;

3. benadrukt dat de Europese Unie 
nog steeds belangrijke economische 
banden met Afrikaanse landen heeft en dat 
China zijn economische engagement in 
Afrika heeft versterkt; onderstreept de 
noodzaak om deze uitdagingen aan te 
pakken zonder de beleidscoherentie op 
ontwikkelingsgebied uit het oog te 
verliezen;

Or. en

Amendement 32
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat het, aangezien 
China in sterk toenemende mate in Afrika 
investeert en aanwezig is, nodig is 
waakzaam te blijven ten aanzien van het 
economisch, sociaal en milieueffect van 
de Chinese aanpak in Afrika, om de 
handelsbelangen van de Afrikaanse 
landen en de lidstaten van de Europese 
Unie te beschermen;

Or. it

Amendement 33
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Europese Commissie 
maatregelen te treffen voor de benutting 
en modernisering van de logistieke 
knooppunten van de EU-lidstaten die aan 
de Middellandse Zee liggen om de 
handelsuitwisselingen met Afrika te 
bevorderen;

Or. it

Amendement 34
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de rol van veel 4. onderstreept dat de rol van veel 
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Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor de 
duurzame ontwikkeling van deze landen;

Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling en in de internationale 
toeleveringsketens beperkt is, onder meer 
vanwege een lage productiviteit en een 
gebrek aan gerichte investeringen en 
gekwalificeerd personeel; is van mening 
dat hierdoor veel van de mogelijkheden 
van het continent onbenut blijven, wat 
niet gunstig is voor de duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de rol van veel 
Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor de 
duurzame ontwikkeling van deze landen;

4. onderstreept dat de rol van veel 
Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor een 
economische ontwikkeling van deze 
landen die op termijn duurzaam wordt;

Or. it

Amendement 36
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de rol van veel 
Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor de 
duurzame ontwikkeling van deze landen;

4. onderstreept het belang van de 
creatie van duurzame werkgelegenheid en 
investeringen in versnelde economische 
ontwikkeling in de landen op het 
Afrikaanse continent;

Or. en
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Amendement 37
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de rol van veel 
Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor de 
duurzame ontwikkeling van deze landen;

4. onderstreept dat de rol van veel 
Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor de 
duurzame ontwikkeling van deze landen, 
zolang zij grondstoffen en onverwerkte 
landbouwproducten blijven exporteren, 
terwijl de EU eindproducten, diensten en 
landbouwoverschotten exporteert; 
onderstreept dat de EU de diversificatie 
van de waardeketens binnen Afrika moet 
ondersteunen door middel van publieke 
investeringen in verbetering van de 
infrastructuur en ontwikkeling van een 
duurzame energievoorziening; verzoekt de 
Commissie om de kanalen waarover zij 
beschikt te gebruiken om de ontwikkeling 
van de regionale waardeketens te 
stimuleren, aangezien de handel binnen 
de regio op het Afrikaanse continent nog 
steeds marginaal is, terwijl deze een 
basisvoorwaarde vormt voor de duurzame 
ontwikkeling en economische 
onafhankelijkheid van Afrika op lange 
termijn;

Or. en

Amendement 38
Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de rol van veel 4. onderstreept dat de rol van veel 
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Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor de 
duurzame ontwikkeling van deze landen;

Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor de 
duurzame ontwikkeling van deze landen; 
wijst nogmaals op de noodzaak om de 
Afrikaanse economieën beter te 
integreren in de mondiale waardeketens 
door een grotere nadruk te leggen op de 
Afrikaanse toegevoegde waarde, te weten 
door middel van een speciale en 
gedifferentieerde behandeling; is van 
mening dat het herziene stelsel van 
algemene preferenties, met aangepaste 
bindende beginselen en verdragen en een 
uitgebreider monitoringmechanisme, een 
grote bijdrage kan leveren aan de 
handhaving van mensenrechten, sociale 
rechten en milieurechten; benadrukt dat 
bindende zorgvuldigheidseisen in 
overeenstemming met de OESO-normen 
niet alleen een middel vormen om 
fatsoenlijk werk te bevorderen, maar ook 
om de algemene veiligheidssituatie in een 
groot aantal landen ten zuiden van de 
Sahara te verbeteren;

Or. en

Amendement 39
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de rol van veel 
Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor de 
duurzame ontwikkeling van deze landen;

4. onderstreept dat de traditionele rol 
van veel Afrikaanse landen in de 
internationale arbeidsverdeling niet gunstig 
is voor de duurzame ontwikkeling van deze 
landen, en dat de meer recente uitvoer van 
afval, en vaak gevaarlijk afval, naar deze 
landen aanvullende schade aan de 
bevolking en het milieu toebrengt; is van 
mening dat de VN-doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling centraal moeten 
staan in de nieuwe strategie EU-Afrika, 
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ook bij de handelsaspecten daarvan;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de rol van veel 
Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor de 
duurzame ontwikkeling van deze landen;

4. onderstreept dat de rol van veel 
Afrikaanse landen in de internationale 
arbeidsverdeling niet gunstig is voor de 
duurzame ontwikkeling van deze landen; 
verzoekt de Commissie een strategie te 
ontwikkelen die gericht is op het verlenen 
van bijstand aan Afrikaanse landen bij de 
ontwikkeling van waardeketens, zodat er 
meer toegevoegde waarde wordt 
gegenereerd op het Afrikaanse continent;

Or. en

Amendement 41
Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat Afrikaanse landen, 
hoewel zij meer dan 50 % van de 
begunstigden van het stelsel van algemene 
preferenties (SAP) uitmaken, goed zijn 
voor minder dan 5 % van de invoer van de 
EU in het kader van het SAP; nodigt de 
Commissie uit om actoren in de 
begunstigde landen bij te staan, onder 
meer om de oorsprongsregels goed toe te 
passen en technische belemmeringen te 
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vermijden; betreurt dat het SAP tot dusver 
niet heeft bijgedragen aan de 
economische diversificatie van de 
begunstigde landen in Afrika; verzoekt de 
Commissie opnieuw te overwegen om de 
lijst met producten die onder de SAP-
verordening vallen, uit te breiden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat Europese bedrijven 
verantwoordelijkheid dragen voor hun 
toeleveringsketens; verzoekt de Commissie 
om een ambitieus voorstel voor te 
bereiden over bindende 
zorgvuldigheidseisen, zowel met 
betrekking tot de mensenrechten en 
sociale rechten als tot de milieueffecten, 
met inbegrip van bepalingen die 
slachtoffers in derde landen de 
mogelijkheid bieden civielrechtelijk 
verhaal te zoeken voor schendingen van 
deze regels;

Or. en

Amendement 43
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie steun te 
verlenen aan de democratisering van de 
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Wereldbank, het IMF en de WTO, en om 
zuidelijke landen – die wereldwijd de 
meerderheid vormen – de mogelijkheid te 
bieden op een eerlijke en gelijkwaardige 
vertegenwoordiging in deze instellingen, 
zodat zij daadwerkelijk medezeggenschap 
krijgen over de totstandkoming van beleid 
dat voor hen van belang is;

Or. en

Amendement 44
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de EU en de 
Afrikaanse Unie een gemeenschappelijk 
belang hebben bij een stabiel en 
gereguleerd multilateraal handelssysteem 
waarvan de WTO de centrale pijler vormt;

Or. en

Amendement 45
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de huidige 
versie van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” te herzien, 
teneinde in de nasleep van deze 
economische en gezondheidscrisis 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
de Afrikaanse regio’s;

5. herhaalt dat de uitbanning van 
armoede, het bevorderen van menselijke 
ontwikkeling en de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling de kern moeten vormen van 
de betrekkingen tussen de EU en Afrika; 
verzoekt de Commissie de huidige versie 
van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” te herzien, 
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teneinde tegemoet te komen aan de 
behoeften van de Afrikaanse regio’s, mede 
in de nasleep van de huidige economische 
en gezondheidscrisis ten gevolge van het 
COVID-19-virus; is van mening dat 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
bestrijding van armoede, het tegengaan 
van sociale uitsluiting en ongelijkheid, de 
bevordering van gendergelijkheid, de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, de strijd tegen 
honger en het garanderen van een 
onafhankelijke voedselvoorziening;

Or. en

Amendement 46
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de huidige 
versie van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” te herzien, 
teneinde in de nasleep van deze 
economische en gezondheidscrisis 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
de Afrikaanse regio’s;

5. verzoekt de Commissie om de 
prioriteiten voorzien in de mededeling 
“Naar een brede samenwerking met 
Afrika” voorafgaand aan de geplande 
topbijeenkomst van de EU en de 
Afrikaanse Unie te herzien, teneinde in de 
nasleep van deze economische en 
gezondheidscrisis tegemoet te komen aan 
de behoeften van de Afrikaanse regio’s, 
maar ook met het oog op de toekomstige 
bedreigingen voor de voedselzekerheid; 
merkt op dat het gemeenschappelijk plan 
voor economisch herstel in 
overeenstemming moet zijn met de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling en de Overeenkomst van 
Parijs;

Or. en
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Amendement 47
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de huidige 
versie van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” te herzien, 
teneinde in de nasleep van deze 
economische en gezondheidscrisis 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
de Afrikaanse regio’s;

5. verzoekt de Commissie de huidige 
versie van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” te herzien, 
teneinde de onderliggende oorzaken van 
de bestaande tekortkomingen en 
instabiliteit op economisch, sociaal en 
gezondheidsgebied aan te pakken door de 
veerkracht van lokale gemeenschappen te 
versterken, rekening houdend met de 
gevoeligheden van lokale partners;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de huidige 
versie van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” te herzien, 
teneinde in de nasleep van deze 
economische en gezondheidscrisis 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
de Afrikaanse regio’s;

5. verzoekt de Commissie de huidige 
versie van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” op gepaste 
wijze te herzien, teneinde in de nasleep van 
deze economische en gezondheidscrisis 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
de Afrikaanse landen en regio’s;

Or. en

Amendement 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de huidige 
versie van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” te herzien, 
teneinde in de nasleep van deze 
economische en gezondheidscrisis 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
de Afrikaanse regio’s;

5. verzoekt de Commissie de huidige 
versie van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” te herzien, 
teneinde in de nasleep van deze 
economische en gezondheidscrisis 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
de Afrikaanse regio’s, met name op het 
gebied van infrastructuur, zoals de 
behoefte aan hernieuwbare energie, 
windmolens en zonnepanelen, een gebied 
waarop de EU meer deskundigheid en 
hogere standaarden biedt dan China; wijst 
op de mogelijke rol die digitalisering van 
de voedselproductie en de landbouw kan 
spelen bij het aanpakken van de gevolgen 
van de COVID-19-pandemie, en 
onderstreept de noodzaak om te helpen bij 
investeringen om de kleinschalige 
landbouw en veeteelt productiever te 
maken, voeding te verrijken en 
vrouwelijke boeren zelfstandiger te 
maken;

Or. en

Amendement 50
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de huidige 
versie van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” te herzien, 
teneinde in de nasleep van deze 
economische en gezondheidscrisis 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
de Afrikaanse regio’s;

5. verzoekt de Commissie de huidige 
versie van haar strategie “Naar een brede 
samenwerking met Afrika” te herzien, 
teneinde in de nasleep van deze 
economische en gezondheidscrisis 
tegemoet te komen aan de behoeften en 
economische rechten van de Afrikaanse 
regio’s, en om daarin een duidelijk 
genderperspectief op te nemen om 
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rekening te houden met de uiteenlopende 
effecten van de crisis en de herstelfase, 
alsook met de verschillende rollen en 
lasten van mannen en vrouwen tijdens 
deze crisis; verzoekt de Commissie om, 
althans tijdelijk, de toepassing van 
uitvoerheffingen op goederen toe te staan 
om de gevolgen van de meervoudige crises 
te verzachten en bij te dragen aan het 
economisch herstel;

Or. en

Amendement 51
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de EU zich moet 
inzetten om sociaaleconomische 
voorwaarden creëren die de Afrikaanse 
burgers een waardige toekomst kunnen 
bieden in hun eigen continent, zonder te 
hoeven emigreren; onderstreept dat een 
succesvolle aanpak van de onderliggende 
oorzaken van migratie sterk en 
rechtstreeks afhangt van de stabiliteit en 
economische ontwikkeling op het 
Afrikaanse continent;

Or. it

Amendement 52
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 

Schrappen



PE653.807v01-00 32/63 AM\1207589NL.docx

NL

vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) 
ten uitvoer te leggen en deze met het 
project van de continentale 
vrijhandelsruimte in overeenstemming te 
brengen;

Or. en

Amendement 53
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) ten 
uitvoer te leggen en deze met het project 
van de continentale vrijhandelsruimte in 
overeenstemming te brengen;

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) te 
herzien, zodat deze geen belemmering 
vormen voor endogene en zelfstandig 
vastgestelde economische projecten in de 
hele regio; wijst, gelet op het feit dat Zuid-
Afrika goed is voor een derde van de 
totale export binnen Afrika, op het belang 
om meerdere ontwikkelingspolen in 
Afrika te creëren om het continent als 
geheel veerkrachtiger te maken;

Or. en

Amendement 54
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) 
ten uitvoer te leggen en deze met het 
project van de continentale 
vrijhandelsruimte in overeenstemming te 
brengen;

6. is ingenomen met de Afrikaanse 
continentale vrijhandelsovereenkomst die 
sinds mei 2019 van kracht is, die een 
belangrijke impuls heeft gegeven aan de 
integratie van het continent; benadrukt het 
belang om de handel binnen Afrika uit te 
breiden, de export te diversifiëren, de 
duurzaamheid te vergroten, de veiligheid 
en kwaliteit van producten te verbeteren 
en een gelijk speelveld te creëren;

Or. en

Amendement 55
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) ten 
uitvoer te leggen en deze met het project 
van de continentale vrijhandelsruimte in 
overeenstemming te brengen;

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) ten 
uitvoer te leggen; wijst op het belang van 
een geïntegreerde vrijhandelsruimte in 
Afrika als positieve factor voor de 
internationale handel en inclusieve 
ontwikkeling; betreurt dat de voortgang 
bij de invoering van de continentale 
vrijhandelsruimte zeer traag is geweest;

Or. en

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

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) ten 
uitvoer te leggen en deze met het project 
van de continentale vrijhandelsruimte in 
overeenstemming te brengen;

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) ten 
uitvoer te leggen en te waarborgen dat de 
EPO’s geen belemmering vormen voor de 
creatie van de Afrikaanse continentale 
vrijhandelsruimte;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) ten 
uitvoer te leggen en deze met het project 
van de continentale vrijhandelsruimte in 
overeenstemming te brengen;

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen in de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) en 
deze met het project van de continentale 
vrijhandelsruimte in overeenstemming te 
brengen;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement
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6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) ten 
uitvoer te leggen en deze met het project 
van de continentale vrijhandelsruimte in 
overeenstemming te brengen;

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door de nodige 
aanpassingen in de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) 
door te voeren en deze met het project van 
de continentale vrijhandelsruimte in 
overeenstemming te brengen, door 
technische bijstand te verlenen bij de 
vaststelling van de noodzakelijke fiscale 
wijzigingen in verband met de afschaffing 
van douanerechten, te helpen bij de 
invoering van solide belastingstelsels die 
oplossingen bieden voor het dramatische 
probleem van de belastingontduiking en te 
helpen met het verminderen van de 
afhankelijkheid van geldtransfers van 
Afrikanen in derde landen; onderstreept 
de noodzaak om technische bijstand te 
bieden met betrekking tot 
grenssamenwerking en andere technische 
kwesties met het oog op de ontwikkeling 
van de regionale waardeketen;

Or. en

Amendement 59
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) ten 
uitvoer te leggen en deze met het project 
van de continentale vrijhandelsruimte in 
overeenstemming te brengen;

6. verzoekt de Commissie Afrika te 
ondersteunen in zijn ambities om een 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent in te voeren door voor de nodige 
aanpassingen te zorgen om de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) ten 
uitvoer te leggen en deze met het project 
van de continentale vrijhandelsruimte in 
overeenstemming te brengen; benadrukt 
dat de Europese directe investeringen in 
het kader van de continentale 
vrijhandelsruimte gericht moeten zijn op 
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verbetering van de regionale 
infrastructuur, waarmee de industriële 
productie kan worden bevorderd en de 
economische groei van de primaire sector 
en vervolgens ook de secundaire sector 
kan worden gestimuleerd;

Or. en

Amendement 60
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om de 
vorming van de continentale 
vrijhandelsruimte niet langer te steunen, 
aangezien deze geen garanties biedt tegen 
prikkels voor een neerwaartse wedloop 
met betrekking tot partners uit derde 
landen, zorgt voor uitbreiding van de toch 
al overheersende aanwezigheid van 
multinationale ondernemingen in Afrika, 
die de economische betrekkingen met 
westerse landen alleen maar verder zullen 
aanhalen ten koste van de interne 
regionale handel, en aangezien deze de 
continentale integratie mogelijk zal 
belemmeren door de winstgevendheid te 
vergroten van de multinationals die al in 
de meeste Afrikaanse landen aanwezig 
zijn, die daardoor aangemoedigd worden 
hun activiteiten in de meest 
concurrerende landen te concentreren, 
wat uiteindelijk wel zal bijdragen aan een 
grote Afrikaanse markt, maar die een 
markt zal zijn waarop relatief weinig 
Afrikaanse producten worden verhandeld;

Or. en

Amendement 61
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Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt aan op de stelselmatige 
opname van bindende en afdwingbare 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling in alle EPO’s waarover 
momenteel en in de toekomst wordt 
onderhandeld, met bepalingen betreffende 
mensenrechten, arbeidsomstandigheden 
en milieunormen; wijst nogmaals op de 
noodzaak om grondige analyses uit te 
voeren van de effecten die EPO’s en 
overeenkomsten over 
handelsliberalisering met Afrikaanse 
landen hebben op de lokale economie, het 
verlies aan biodiversiteit, ontbossing en 
landbezetting, alsook op de noodzaak om 
deze overeenkomsten te beoordelen op 
hun conformiteit met het 
ontwikkelingsbeleid en de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 62
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert eraan dat 
handelsliberalisering kan bijdragen tot 
ontbossing, klimaatverandering en het 
verlies van biodiversiteit, alsook gevolgen 
kan hebben voor de voedselproductie en 
de toegang tot voedsel; is van mening dat 
het partnerschap tussen de EU en Afrika 
gebaseerd moet zijn op een handelsbeleid 
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dat bijdraagt aan de bescherming van 
bossen en biodiversiteit, de ontwikkeling 
van de lokale landbouw en de 
ondersteuning van lokale producenten en 
landbouwers, de bevordering van 
volledige voedselonafhankelijkheid en de 
bestrijding van landbezetting en 
ontbossing voor de verbouwing van 
exportproducten;

Or. en

Amendement 63
Joachim Schuster, Mihai Tudose

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat 
en goed bestuur;

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
Economische 
Partnerschapsovereenkomsten tot dusver 
heeft geleid tot een gebrek aan substantiële 
vooruitgang bij de ondersteuning van 
regionale integratie, technische bijstand, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking, en 
kennis- en gegevensbeheer en 
samenwerking ter verbetering van het 
investeringsklimaat en goed bestuur; 
verzoekt de Commissie hoofdzakelijk om 
de snelheid waarmee deze vitale aspecten 
worden uitgevoerd, op te voeren;

Or. en

Amendement 64
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur;

7. onderstreept dat de 
tenuitvoerlegging van de EPO’s, die 
bedoeld zijn om de handel en 
investeringen te stimuleren en de creatie 
van regionale waardeketens te 
bevorderen, niet heeft geleid tot de 
gewenste vooruitgang bij de ondersteuning 
van regionale integratie, capaciteitsopbouw 
op het gebied van grensoverschrijdende 
samenwerking en verbeteringen in het 
investeringsklimaat en goed bestuur; merkt 
echter op dat in gevallen waarbij de 
EPO’s handelsliberalisering 
combineerden met interne hervormingen, 
er hogere exportniveaus werden 
geregistreerd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur;

7. onderstreept dat de ongeschiktheid 
van de EPO’s het toch al kwetsbare proces 
van continentale integratie heeft verzwakt 
en heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur;

Or. it

Amendement 66
Enikő Győri

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur;

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat, 
menselijke ontwikkeling en goed bestuur;

Or. en

Amendement 67
Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur;

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur; is van mening dat de 
ernstige minpunten van de bestaande 
EPO’s of de EPO’s waarover nog wordt 
onderhandeld, moeten worden verholpen 
(waaronder manco’s op het gebied van 
regionale integratie, complicaties met 
betrekking tot de oorsprongsregels, niet-
tarifaire belemmeringen en zeer beperkte 
bepalingen betreffende de bescherming 
van jonge industrieën) en in de strategie 
moeten worden gecorrigeerd;

Or. en
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Amendement 68
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur;

7. benadrukt dat de EPO’s en het 
SAP nog altijd de twee pijlers zijn waarop 
de betrekkingen tussen de Europese Unie 
en de Afrikaanse staten zijn gebaseerd en 
als zodanig verder moeten worden 
uitgebouwd; onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur;

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur; verzoekt de Commissie om 
de Afrikaanse landen verdere bijstand te 
verlenen op deze gebieden zonder deze 
geheel afhankelijk te stellen van de 
tenuitvoerlegging van de EPO’s;
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Or. en

Amendement 70
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur;

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur; dringt erop aan om het 
Afrikaanse maatschappelijk middenveld 
en de vakbonden zo veel mogelijk bij dit 
proces te betrekken;

Or. fr

Amendement 71
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur;

7. onderstreept dat de 
gefragmenteerde tenuitvoerlegging van de 
EPO’s heeft geleid tot een gebrek aan 
substantiële vooruitgang bij de 
ondersteuning van regionale integratie, 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
verbeteringen in het investeringsklimaat en 
goed bestuur; dringt daarom aan op 
ondersteuning van de integratie van de 
Afrikaanse economieën op regionaal 
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niveau, teneinde deze economieën sterker 
te maken op internationaal niveau;

Or. en

Amendement 72
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat het vereiste 
van “wederkerigheid” in de 
handelsovereenkomsten met de ACS-
landen leidde tot de verlaging of zelfs 
afschaffing van hun douanerechten bij 
invoer, alsook tot het afstellen van nieuwe 
exportheffingen, waardoor de betrokken 
landen belastinginkomsten kwijtraakten 
en hun kwetsbare landbouw en industrie 
werden blootgesteld aan de concurrentie 
van gesubsidieerde Europese producten, 
wat de sociale armoede verder deed 
toenemen, met als resultaat dat het EU-
beleid voor ontwikkelingssamenwerking 
de schade moest herstellen die door haar 
eigen handelsbeleid was aangericht;

Or. en

Amendement 73
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de EU de beperkingen op 
exportheffingen en de WTO- en TRIPS-
bepalingen in de huidige en toekomstige 
EPO’s en vrijhandelsovereenkomsten te 
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herzien om Afrikaanse en 
ontwikkelingslanden in staat te stellen 
beter te reageren op de economische en 
gezondheidscrisis, en optimaal gebruik te 
maken van dwanglicenties, alsook om 
hun volledige en eerlijke toegang te 
bieden tot intellectuele-eigendomsrechten 
door medische hulpmiddelen voor de 
bestrijding van het COVID-19-virus bij 
wijze van uitzondering vrij te stellen van 
IPR-bescherming en zo de binnenlandse 
productie daarvan te ondersteunen;

Or. en

Amendement 74
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat in nieuwe 
economische 
partnerschapsovereenkomsten met 
Afrikaanse landen voorwaarden voor 
daadwerkelijke medewerking van de 
Afrikaanse overheden bij het beheer en de 
controle op migratiestromen moeten 
worden opgenomen, om de constante 
toestroom van economische migranten 
naar Europa te voorkomen;

Or. it

Amendement 75
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de EU om ervoor te 
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zorgen – door kwijtschelding van 
schulden en belemmering van illegale 
kapitaalstromen – dat landen de 
financiële ruimte krijgen om subsidies te 
verstrekken aan hun eigen landbouwers 
om jonge landbouwbedrijven zo de kans te 
geven om sterk genoeg te worden om de 
eigen bevolking van voedsel te voorzien en 
een impuls te geven aan de handel in 
landbouwproducten binnen Afrika;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept op tot een concreet voorstel 
waarin gemeenschappelijke initiatieven 
worden vastgesteld met het oog op de 
voorziening van hernieuwbare energie op 
het Afrikaanse continent;

8. roept op tot een concreet voorstel 
waarin gemeenschappelijke initiatieven 
worden vastgesteld met het oog op vormen 
van energievoorziening die afgestemd zijn 
op de specifieke territoriale, geografische 
en demografische kenmerken en 
behoeften van de Afrikaanse landen;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept op tot een concreet voorstel 
waarin gemeenschappelijke initiatieven 
worden vastgesteld met het oog op de 
voorziening van hernieuwbare energie op 
het Afrikaanse continent;

8. roept op tot een concreet voorstel 
waarin gemeenschappelijke initiatieven 
worden vastgesteld met het oog op de 
voorziening van hernieuwbare energie op 
het Afrikaanse continent en de bevordering 
van de daarvoor benodigde innovatie, met 
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inbegrip van een concreet plan voor de 
publieke financiering van die initiatieven 
en een plan om te komen tot nauwere 
samenwerking betreffende het 
toekomstige gemeenschappelijke gebruik 
van de geproduceerde hernieuwbare 
energie; herhaalt dat duurzame 
ontwikkeling niet mogelijk is zonder 
ruime toegang tot energie, en spoort de 
Commissie aan om een ambitieus plan te 
presenteren voor de uitvoering van dit 
partnerschap op het gebied van duurzame 
energie;

Or. en

Amendement 78
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept op tot een concreet voorstel 
waarin gemeenschappelijke initiatieven 
worden vastgesteld met het oog op de 
voorziening van hernieuwbare energie op 
het Afrikaanse continent;

8. roept op tot een concreet voorstel 
waarin gemeenschappelijke initiatieven 
worden vastgesteld met het oog op de 
voorziening van hernieuwbare energie op 
het Afrikaanse continent, dat gepaard 
dient te gaan met een snelle afbouw van 
alle investeringen in projecten op het 
gebied van fossiele brandstoffen, met 
technologieoverdracht en octrooipools om 
technologie vrij beschikbaar te stellen; en 
verwacht een vergelijkbaar initiatief 
betreffende octrooipools en vrije licenties 
voor geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen als bijdrage aan de 
bestrijding van de huidige virulente 
gezondheidscrisis;

Or. en

Amendement 79
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Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept op tot een concreet voorstel 
waarin gemeenschappelijke initiatieven 
worden vastgesteld met het oog op de 
voorziening van hernieuwbare energie op 
het Afrikaanse continent;

8. roept op tot een concreet voorstel 
waarin gemeenschappelijke initiatieven 
worden vastgesteld met het oog op de 
voorziening van hernieuwbare energie op 
het Afrikaanse continent, en wijst erop dat 
deze gezien de noodzaak van een goede 
toegang tot elektriciteit gericht moeten 
zijn op de creatie van een robuuste 
infrastructuur en een onbelemmerde, 
duurzame en veilige toegang tot energie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept op tot een concreet voorstel 
waarin gemeenschappelijke initiatieven 
worden vastgesteld met het oog op de 
voorziening van hernieuwbare energie op 
het Afrikaanse continent;

8. benadrukt dat het van vitaal 
belang is om de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs te 
verwezenlijken; roept op tot een concreet 
voorstel waarin gemeenschappelijke 
initiatieven worden vastgesteld met het oog 
op de voorziening van hernieuwbare 
energie op het Afrikaanse continent;

Or. en

Amendement 81
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
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Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt de noodzaak om de 
problemen op het gebied van voeding en 
voedselzekerheid aan te pakken door de 
huidige agrovoedingssystemen te 
versterken, de betaalbaarheid van 
levensmiddelen tijdens de pandemie te 
ondersteunen en de lokale, duurzame 
productie en handel binnen Afrika te 
bevorderen, die bovendien direct voor 
werkgelegenheid en inkomen zorgt in 
plattelandsgebieden, waardoor de 
armoede en migratie worden verminderd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen 
opdat de Afrikaanse staten sterke 
vorderingen kunnen maken;

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen, 
waar mogelijk door middel van 
investeringspartnerschappen die zich 
richten op infrastructuur, een duurzame 
landbouwsector en een ruime 
energievoorziening uit hernieuwbare 
bronnen; onderstreept de noodzaak van 
duurzame innovatieprojecten die de 
Afrikaanse staten in staat stellen om met 
name sterke vorderingen te maken op het 
gebied van ecologische en sociale 
duurzaamheid, en onderstreept dat de EU 
moet streven naar publieke investeringen 
in de ontwikkeling van algemene 
infrastructuur en met name 
grensoverschrijdende infrastructuur om 
de regionale handel te bevorderen en zo 
waardeketens te kunnen diversifiëren; 
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wijst erop dat de bevordering van directe 
buitenlandse investeringen, onder andere 
door middel van het plan voor externe 
investeringen, moet worden gekoppeld 
aan de bevordering van lokaal 
ondernemerschap, kleinschalige 
landbouw, de lokale dienstensector, de 
lokale industrie en duurzame 
innovatieprojecten, teneinde de 
diversificatie van de waardeketens op het 
continent te stimuleren, alsook om 
fatsoenlijke banen te creëren;

Or. en

Amendement 83
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen 
opdat de Afrikaanse staten sterke 
vorderingen kunnen maken;

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen 
opdat de Afrikaanse staten sterke 
vorderingen kunnen maken; wijst op de rol 
van een private sector die waarde toevoegt 
door middel van publiek-private 
partnerschappen en economische 
diversificatie, alsook op de noodzaak om 
kmo’s te helpen die kampen met een 
gebrek aan publieke en politieke steun, 
ondoorzichtige regelgevingskaders, 
ongelijke speelvelden en toenemende 
concurrentie van bedrijven zonder 
vergunningen; onderstreept in dit verband 
de rol die Europese bedrijfsorganisaties 
kunnen spelen door nauw samen te 
werken met hun Afrikaanse tegenhangers 
met ad-hocplatforms en initiatieven om 
handelsbeurzen en tentoonstellingen een 
impuls te geven;

Or. en
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Amendement 84
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen 
opdat de Afrikaanse staten sterke 
vorderingen kunnen maken;

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen 
opdat de Afrikaanse staten kunnen streven 
naar het scheppen van banen, de lokale 
productie- en verwerkingssector kunnen 
ontwikkelen en hun eigen hulpbronnen 
efficiënter kunnen beheren, teneinde de 
doelstellingen van een grotere 
economische zelfstandigheid te behalen;

Or. it

Amendement 85
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen 
opdat de Afrikaanse staten sterke 
vorderingen kunnen maken;

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen 
opdat de Afrikaanse staten sterke 
vorderingen kunnen maken, die gericht 
moeten zijn op versterking van de 
openbare gezondheidszorg en het 
openbaar onderwijs, de infrastructuur 
voor en voorziening van schoon water en 
de infrastructuur op het gebied van 
vervoer en energie, waarvan eventuele 
privatisering moet worden voorkomen;

Or. en

Amendement 86
Seán Kelly
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen 
opdat de Afrikaanse staten sterke 
vorderingen kunnen maken;

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen in 
belangrijke gebieden als onderzoek en 
ontwikkeling, alsook de noodzaak om het 
innovatiebeleid te stimuleren ten behoeve 
van de ontwikkeling van 
speerpunttechnologieën, opdat de 
Afrikaanse staten sterke vorderingen 
kunnen maken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen 
opdat de Afrikaanse staten sterke 
vorderingen kunnen maken;

9. benadrukt de behoefte aan 
substantiële en duurzame investeringen 
opdat de Afrikaanse staten sterke 
vorderingen kunnen maken; dringt aan op 
onderzoek naar manieren waarop kan 
worden bijgedragen aan duurzame 
ontwikkeling door bepaalde 
ontwikkelingsfasen over te slaan 
(“leapfrogging”);

Or. en

Amendement 88
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt de vitale rol van digitale 
transformatie en digitalisering voor 
duurzame ontwikkeling en versterking 
van de veerkracht van samenlevingen, die 
vooral duidelijk is geworden tijdens de 
huidige crisis ten gevolge van het COVID-
19-virus; roept op tot een aanhoudende, 
sterkere, systematische en wederzijds 
voordelige samenwerking met de 
Afrikaanse staten op het gebied van 
digitalisering en innovatieve 
technologieën en oplossingen op alle 
niveaus van de maatschappij, waaronder 
e-bestuur, elektronische handel, digitale 
vaardigheden en cyberbeveiliging, in 
overeenstemming met het idee van 
ontwikkeling door digitalisering 
(Digitalisation for Development – D4D);

Or. en

Amendement 89
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. dringt opnieuw aan op een EU-
rechtskader gebaseerd op bindende 
zorgvuldigheidseisen voor bedrijven met 
betrekking tot de eerbiediging van de 
mensenrechten in de toeleveringsketens 
en waarborging van de toegang tot de 
rechtspraak voor slachtoffers; is van 
mening dat die verplichtingen 
sectoroverschrijdend moeten zijn en met 
name moeten gelden voor de financiële 
sector; verzoekt de Commissie om de 
onderhandelingen over een bindend VN-
verdrag over transnationale bedrijven en 
andere ondernemingen met betrekking tot 
de mensenrechten voort te zetten en te 
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intensiveren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat het versterken van 
de positie van het maatschappelijk 
middenveld, teneinde een 
maatschappelijke partner bij de 
investeringen te betrekken, een essentieel 
aspect is van het beleid van de EU ten 
aanzien van en met de Afrikaanse landen.

10. onderstreept dat het versterken van 
de positie van het maatschappelijk 
middenveld, als maatschappelijke partner 
in aanvulling op de bestaande 
investeringsstructuren, een essentieel 
aspect is van het beleid van de EU ten 
aanzien van en met de Afrikaanse landen, 
en verzoekt de Commissie derhalve om het 
maatschappelijk middenveld op alle 
niveaus bij de politieke dialoog te 
betrekken, met name bij de voorbereiding, 
monitoring en evaluatie van 
handelsovereenkomsten; dringt aan op 
een grotere rol voor het maatschappelijk 
middenveld in het “Hulp voor handel”-
systeem;

Or. en

Amendement 91
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat het versterken van 
de positie van het maatschappelijk 
middenveld, teneinde een maatschappelijke 
partner bij de investeringen te betrekken, 
een essentieel aspect is van het beleid van 

10. onderstreept dat het versterken van 
de positie van maatschappelijke 
organisaties, wetenschappelijke 
instellingen en denktanks, teneinde een 
maatschappelijke partner bij de 
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de EU ten aanzien van en met de 
Afrikaanse landen.

investeringen en duurzame ontwikkeling 
te betrekken, een essentieel aspect is van 
het beleid van de EU ten aanzien van en 
met de Afrikaanse landen, en een 
voorwaarde voor intensievere 
samenwerking;

Or. en

Amendement 92
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat het versterken van 
de positie van het maatschappelijk 
middenveld, teneinde een maatschappelijke 
partner bij de investeringen te betrekken, 
een essentieel aspect is van het beleid van 
de EU ten aanzien van en met de 
Afrikaanse landen.

10. is bezorgd over het feit dat, zoals 
het Africa-EU Civil Society Forum heeft 
aangegeven, de ruimte voor 
maatschappelijke organisaties is 
afgenomen en hun zichtbaarheid beperkt 
blijft; onderstreept dat het versterken van 
de positie van het maatschappelijk 
middenveld, teneinde een maatschappelijke 
partner bij de investeringen en 
genderkwesties te betrekken, een essentieel 
aspect is van het beleid van de EU ten 
aanzien van en met de Afrikaanse landen;

Or. en

Amendement 93
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat het versterken van 
de positie van het maatschappelijk 
middenveld, teneinde een 
maatschappelijke partner bij de 

10. onderstreept dat het versterken van 
de positie van het maatschappelijk 
middenveld en de private sector, en met 
name kmo’s, een essentieel aspect is van 



AM\1207589NL.docx 55/63 PE653.807v01-00

NL

investeringen te betrekken, een essentieel 
aspect is van het beleid van de EU ten 
aanzien van en met de Afrikaanse landen.

het beleid van de EU ten aanzien van en 
met de Afrikaanse landen;

Or. en

Amendement 94
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst op het belang om steun te 
bieden aan de capaciteit van Afrikaanse 
landen om meer binnenlandse middelen te 
mobiliseren, teneinde de investeringen in 
universele, publieke basisvoorzieningen te 
vergroten; verzoekt de EU om Afrikaanse 
landen te steunen bij het bestrijden van 
illegale financiële stromen en 
belastingontduiking door bedrijven uit de 
EU en multinationals, om te garanderen 
dat belastingen worden betaald waar de 
winsten en reële economische waarde 
worden gecreëerd, en zodoende een einde 
te maken aan grondslaguitholling en 
winstverschuiving;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst erop dat de positie van 
vrouwen kan worden versterkt door 
middel van harde bepalingen betreffende 
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gender en handel in 
handelsovereenkomsten; verzoekt de 
Europese Commissie in dit verband om de 
Afrikaanse Unie bij te staan bij de 
tenuitvoerlegging van haar strategie voor 
gendergelijkheid en empowerment, en om 
maatregelen vast te stellen die bijdragen 
aan de verwezenlijking van 
gendergelijkheid bij de uitvoering van 
haar handelsovereenkomsten met 
Afrikaanse landen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. onderkent de bepalende rol die 
vrouwen en meisjes spelen bij duurzame 
groei en ontwikkeling; benadrukt dat de 
empowerment van vrouwen en meisjes bij 
alle aspecten van de uitvoering van de 
Afrika-strategie in aanmerking moet 
worden genomen; benadrukt dat de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen moet worden versterkt door 
vrouwelijke ondernemers te steunen.

Or. en

Amendement 97
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement



AM\1207589NL.docx 57/63 PE653.807v01-00

NL

10 bis. is bezorgd over de GLB-gesteunde 
uitvoer van Europees melkpoeder naar 
West-Afrika, die sinds de afschaffing van 
de melkquota door de EU in 2015 is 
verdrievoudigd en rampzalige gevolgen 
heeft voor lokale veehouders en boeren, 
die hiermee niet kunnen concurreren; 
verzoekt de Commissie om samen met de 
Afrikaanse regeringen en 
belanghebbenden naar oplossingen voor 
dit probleem te zoeken;

Or. en

Amendement 98
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. roept de lidstaten en de Afrikaanse 
landen op om vaart te maken met de 
ratificatie van EPO’s en verzoekt de 
Commissie een ambitieuze planning te 
presenteren voor de tenuitvoerlegging van 
die overeenkomsten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst erop dat ondernemerschap 
onder vrouwen en jongeren moet worden 
bevorderd, te ondersteund en 
aangemoedigd.

Or. it
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Amendement 100
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. onderstreept dat het Afrikaanse 
continent de jongste bevolking ter wereld 
heeft, en verzoekt de Commissie derhalve 
om terdege rekening te houden met de 
belangen van kinderen en jongeren in het 
uitvoeringsplan van de strategie voor 
Afrika en ervoor te zorgen dat er fors 
wordt geïnvesteerd in de vakkennis van 
jongeren, gezien hun kritieke rol in de 
verdere ontwikkeling van strategieën voor 
een sociaal en economisch duurzame 
toekomst van hun continent;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. wijst erop dat de COVID-19-
pandemie en de gevolgen daarvan invloed 
zullen hebben op de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling (SDG’s); verzoekt 
de Commissie om van de verwezenlijking 
van de SDG’s een leidend beginsel te 
maken bij al haar beleid met betrekking 
tot Afrikaanse landen, en verzoekt de 
Commissie met klem ten volle rekening te 
houden met deze doelen bij de 
onderhandelingen over een nieuwe 
overeenkomst ter opvolging van de 
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Overeenkomst van Cotonou, om te 
waarborgen dat de handel met Afrika 
evenwichtig en vrij is;

Or. en

Amendement 102
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. spreekt zijn bezorgdheid uit over 
het toenemende aantal ISDS-zaken tegen 
Afrikaanse staten, die met name worden 
ingesteld door Europese bedrijven; 
bevestigt het recht van Afrikaanse staten 
om de handel te reguleren ter verdediging 
van het algemeen belang, met name in 
reactie op de economische en 
gezondheidscrisis, zonder hierop door 
investeerders te worden aangesproken; 
verzoekt overheden en bedrijven uit de EU 
om zich te onthouden van het gebruik van 
ISDS en de talrijke ISDS-zaken tegen 
Afrika te staken.

Or. en

Amendement 103
Saskia Bricmont, Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie om samen 
met Afrikaanse regeringen en 
belanghebbenden aan oplossingen te 
werken en om hierbij gehoor te geven aan 



PE653.807v01-00 60/63 AM\1207589NL.docx

NL

de aanbevelingen van de Taskforce voor 
het Afrikaanse platteland, en is van 
mening dat stabiele investeringen en 
voldoende menskracht voor de 
ontwikkeling van een Afrikaanse 
voedselketen voor regionaal gebruik, die 
bovendien in Afrikaanse handen is, de 
beste manier is om bij te dragen aan 
verbetering van de gezondheid en het 
welzijn van de Afrikaanse bevolking.

Or. en

Amendement 104
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. benadrukt dat een sterk Afrika in 
het geostrategisch belang van de 
Europese Unie is en dat de EU daarom 
ambitieuze en gerichte plannen voor 
Afrikaanse groei en ontwikkeling moet 
opstellen, die zorgen voor diversificatie 
van de economie op het continent en 
uitbreiding van de handel binnen Afrika;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. wijst erop dat circa 60 % 
van de bevolking van de Afrikaanse 
landen jonger is dan 25 jaar; verzoekt de 
Commissie om de Afrikaanse jeugd te 
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steunen met gerichte 
onderwijsprogramma’s, bijvoorbeeld in 
het kader van Erasmus+, en om de 
onderwijs- en beroepsmobiliteit te 
vergroten door middel van een specifieke 
strategie in samenwerking met de 
Afrikaanse Unie, de private sector en 
financiële instellingen (bijvoorbeeld door 
microkredieten voor startende 
ondernemingen beschikbaar te stellen), 
teneinde de economische en 
handelsmogelijkheden te verruimen;

Or. en

Amendement 106
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. wijst erop dat de EU met 
haar lidstaten nog steeds de grootste 
donor van Afrika is, met 31 % van de 
totale steun, en onderstreept het belang 
van een verandering van paradigma in 
het Europese ontwikkelingsbeleid, waarbij 
de nadruk verschuift naar 
marktgeoriënteerde structurele 
hervormingen en goed bestuur;

Or. en

Amendement 107
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. verzoekt de Commissie, 
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gezien het bewezen risico op de 
verspreiding van zoönotische pathogenen 
in Afrika, om bij te dragen aan de 
toepassing in Afrikaanse landen van 
strengere sanitaire en fytosanitaire 
normen, mede met betrekking tot 
dierenwelzijn, door middel van 
samenwerking en dialoog op het gebied 
van regelgeving.

Or. en

Amendement 108
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quinquies. benadrukt dat er in Afrika 
behoefte bestaat aan intraregionale 
waardeketens die de lokale verwerking 
van grondstoffen mogelijk maken; 
constateert dat er nog steeds aanzienlijke 
obstakels voor dit soort handel bestaan 
ten gevolge van tarifaire en niet-tarifaire 
belemmeringen, alsook ten gevolge van de 
gebrekkige infrastructuur en hoge 
transactiekosten.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quinquies. onderstreept dat het 
toekomstige partnerschap tussen de 
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Europese Unie en de Afrikaanse Unie 
gebaseerd moet zijn op 
gemeenschappelijke waarden op het 
gebied van mensenrechten en goed 
bestuur;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 sexies. benadrukt dat Afrika, en 
met name Afrika ten zuiden van de 
Sahara, in de komende decennia de 
hoogste bevolkingsgroei ter wereld zal 
hebben; roept de EU in dit verband op om 
acht te slaan op de conclusies van de 
Taskforce voor het Afrikaanse platteland 
betreffende de noodzaak van 
investeringen in voedselketens in Afrika, 
waarbij de nadruk moet liggen op 
producten met een toegevoegde waarde.

Or. en


