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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


