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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


