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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Sublinha que, embora existam no continente africano vários países dinâmicos de 
rendimento médio, o seu desenvolvimento económico é ainda relativamente fraco em 
comparação com outras partes do mundo; salienta que muitos destes países enfrentarão, 
por conseguinte, desafios quase intransponíveis devido à crise da COVID-19 e aos 
efeitos das alterações climáticas;

2. Congratula-se com o anúncio do G20 relativo a uma moratória temporária para o 
reembolso da dívida dos países em desenvolvimento mais fracos;

3. Salienta que a União Europeia ainda tem importantes laços económicos com Estados 
africanos e que a China intensificou o seu envolvimento económico em África;

4. Sublinha que o papel de muitos Estados africanos na divisão internacional do trabalho 
não favorece o seu desenvolvimento sustentável;

5. Exorta a Comissão a rever a sua versão atual da estratégia «Rumo a uma estratégia 
global com África», a fim de dar resposta às necessidades das regiões africanas na 
sequência da atual crise sanitária e económica;

6. Insta a Comissão a apoiar a ambição de África de se tornar uma zona de comércio livre 
continental, efetuando os ajustamentos necessários para aplicar os seus acordos de 
parceria económica (APE) e para os adaptar ao projeto de criação de uma zona de 
comércio livre continental;

7. Sublinha que, devido à aplicação fragmentada dos APE, não foi possível realizar 
progressos substanciais a nível do apoio à integração regional, do reforço de 
capacidades em matéria de cooperação fronteiriça e da melhoria do clima de 
investimento e da boa governação; 

8. Solicita uma proposta concreta que estabeleça iniciativas comuns em matéria de 
aprovisionamento energético a partir de fontes renováveis no continente africano;

9. Destaca a necessidade de investimentos substanciais e sustentáveis que permitam aos 
Estados africanos dar um salto em frente;

10. Sublinha que proporcionar meios de ação à sociedade civil, incluindo uma contrapartida 
social no investimento, constitui um aspeto fundamental das políticas conduzidas pela 
UE em relação aos Estados africanos e com estes Estados.


