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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че въпреки че на африканския континент има редица динамични 
държави със среден доход, неговото икономическо развитие е все още 
относително слабо в сравнение с други части на света; подчертава, че поради това 
много от неговите държави ще бъдат изправени пред почти непреодолими 
предизвикателства, породени от кризата с COVID-19 и последиците от 
изменението на климата;

2. приветства съобщението на Г-20 за временен мораториум върху изплащането на 
дълга на най-слабите развиващи се страни;

3. подчертава, че Европейският съюз продължава да поддържа важни икономически 
връзки с африканските държави и че Китай засили икономическото си присъствие 
в Африка;

4. подчертава, че ролята на много африкански държави в международното 
разделение на труда не насърчава тяхното устойчиво развитие;

5. призовава Комисията да реформира настоящата версия на своята стратегия, 
озаглавена „Към всеобхватна стратегия с Африка“, с цел да отговори на 
потребностите на африканските региони след тази здравна и икономическа криза;

6. призовава Комисията да подкрепи Африка в нейните амбиции за изграждане на 
континентална зона за свободна търговия, като направи необходимите корекции, 
за да може да изпълнява своите споразумения за икономическо партньорство 
(СИП) и да ги съобрази с проекта за континентална зона за свободна търговия;

7. подчертава, че фрагментираното изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на регионалната интеграция, в изграждането на 
капацитет за гранично сътрудничество и в подобряването на условията за 
инвестиции и доброто управление; 

8. призовава за конкретно предложение, с което се създават общи инициативи за 
доставка на енергия от възобновяеми източници на африканския континент;

9. подчертава необходимостта от значителни и устойчиви инвестиции, които да 
послужат като трамплин за развитието на африканските държави;

10. подчертава, че овластяването на гражданското общество, и по този начин 
включването на социален партньор в инвестициите, е жизненоважен аспект на 
политиките на ЕС към и с африканските държави.


