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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att även om det finns ett antal dynamiska 
medelinkomstländer på den afrikanska kontinenten, så är dess ekonomiska utveckling 
fortfarande relativt svag jämfört med andra delar av världen. Parlamentet understryker 
att många afrikanska länder därför kommer att stå inför nästan oövervinnliga 
utmaningar orsakade av covid-19-krisen och effekterna av klimatförändringarna.

2. Europaparlamentet välkomnar meddelandet från G20 om ett tillfälligt moratorium för 
skuldåterbetalningar för de svagaste utvecklingsländerna.

3. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen fortfarande har viktiga ekonomiska 
band till afrikanska stater och att Kina har ökat sitt ekonomiska engagemang i Afrika.

4. Europaparlamentet understryker att många afrikanska staters roll i den internationella 
arbetsdelningen inte främjar deras hållbara utveckling.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att reformera sin nuvarande version av sin 
strategi ”mot en övergripande strategi för Afrika”, i syfte att ta itu med de 
afrikanska regionernas behov i kölvattnet av denna hälsokris och ekonomiska kris.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja Afrika i dess strävan efter ett 
kontinentalt frihandelsområde genom att göra de nödvändiga justeringarna för att kunna 
genomföra sina ekonomiska partnerskapsavtal och anpassa dem till projektet om det 
kontintala frihandelsområdet.

7. Europaparlamentet betonar att det fragmentariska genomförandet av avtalen om 
ekonomiskt partnerskap har lett till en brist på betydande framsteg när det gäller att 
stödja regional integration, kapacitetsuppbyggnad i fråga om gränssamarbete samt 
förbättringar avseende investeringsklimatet och god samhällsstyrning. 

8. Europaparlamentet efterlyser ett konkret förslag som fastställer gemensamma initiativ 
för en förnybar energiförsörjning på den afrikanska kontinenten.

9. Europaparlamentet betonar behovet av betydande hållbara investeringar som möjliggör 
stora framsteg i de afrikanska länderna.

10. Europaparlamentet understryker att en central aspekt av EU:s politik gentemot och med 
de afrikanska staterna handlar om att stärka det civila samhället och därmed inkludera 
en social motpart i investeringar.


