
AD\1213914DA.docx PE654.056v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2020/2041(INI)

23.9.2020

UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Udviklingsudvalget

om en ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv 
udvikling
(2020/2041(INI))

Ordfører for udtalelse: Juan Fernando López Aguilar



PE654.056v02-00 2/11 AD\1213914DA.docx

DA

PA_NonLeg



AD\1213914DA.docx 3/11 PE654.056v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger det presserende behov for et stærkere langsigtet, retfærdigt, ambitiøst, 
holdbart og mangesidet partnerskab baseret på politisk dialog, fælles ejerskab, 
solidaritet og gensidig tillid med henblik på at tackle vores fælles udfordringer og nå 
fælles mål;

2. minder om de særligt tætte historiske forbindelser mellem Den Europæiske Union (EU) 
og Afrika og EU's betydelige bidrag til både udviklingsbistanden1 og Den Afrikanske 
Unions (AU's) funktion2; bemærker, at EU er verdens største donor af udviklingsbistand 
og humanitær bistand; minder om, at EU er den største investor og donor af 
udviklingsmidler i Afrika, hvor EU og dets medlemsstater anvender omkring 20 mia. 
EUR om året, men at Afrika syd for Sahara stadig er den region i verden, der har det 
laveste indeks for menneskelig udvikling; minder om betydningen af den intraregionale 
afrikanske migration; opfordrer til at færdiggøre vigtige projekter for udvikling af det 
afrikanske kontinent såsom korruptionsbekæmpelse, digitalisering, bæredygtig 
udvikling, styrkelse af retsstatsprincippet, beskyttelse af minoriteter og de mest sårbare, 
navnlig børn, ligestilling mellem kønnene og lige muligheder for alle;

3. understreger, at fattigdom på det afrikanske kontinent fortsat er en af nøglefaktorerne 
for migration; minder om, at EU kan udnytte sine instrumenter som f.eks. EU's 
trustfond for Afrika bedre og mere effektivt og øge finansieringen af Erasmus+-
programmet for ungdomsuddannelse;

4. fremhæver den afrikanske diasporas vigtige kulturelle og økonomiske bidrag til EU og 
betydningen af pengeoverførsler for afrikanske landes udvikling og genopretning efter 
kriser;

5. minder om, at princippet om landenes ejerskab indebærer, at udviklingspolitikker og 
-programmer kun kan lykkes, hvis de styres af udviklingslandene, og hvis de er 
skræddersyet til landespecifikke situationer og behov; fremhæver, at det er nødvendigt 
at samarbejde med civil- og lokalsamfund i denne forbindelse for at sikre, at der tages 
hensyn til borgernes behov og sårbarhed;

6. opfordrer EU og dets medlemsstater til at sætte respekt for og fremme af 
menneskerettighederne i centrum for den nye EU-Afrika-strategi; understreger 
endvidere betydningen af demokrati, lighed, solidaritet, kvinders og mindretals 
rettigheder, god regeringsførelse i forbindelserne mellem EU og Afrika, navnlig ved at 
styrke forbindelserne med og støtten til civilsamfundet i de afrikanske lande, fred og 
sikkerhed samt klima, miljø og biodiversitet som det nødvendige grundlag for et 

1 19,6 mia. EUR, dvs. 46 % af det samlede beløb (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375
2 327 mio. USD, dvs. 42 % af dens budget, svar på parlamentarisk forespørgsel E-003478/2018, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html
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holdbart, inklusivt og gensidigt fordelagtigt partnerskab mellem EU og Afrika; 

7. understreger navnlig, at det er nødvendigt at sætte flygtninges og migranters 
menneskerettigheder i centrum for partnerskabet med Afrika vedrørende migration, og 
opfordrer til at sætte en stopper for kriminaliseringen af migranter og flygtninge;

8. minder om betydningen af at udforme det strategiske partnerskab med Afrika ved at 
styrke de etablerede forbindelser med AU, men også ved at udvikle regionalt 
samarbejde og trilateral dialog mellem EU, AU og FN;

9. opfordrer til øgede bestræbelser med henblik på at bekæmpe korruption, som er en 
væsentlig hindring for en effektiv udvikling og hindrer de afrikanske borgere i fuldt ud 
at drage fordel af fordelene ved EU's og AU's fælles politikker;

10. opfordrer til, at der udvikles en overvågningsmekanisme og sikres fuld gennemsigtighed 
og ansvarlighed i forbindelse med EU-finansieringen;

11. anbefaler, at EU og AU forbedrer gennemførelsen og håndhævelsen af de eksisterende 
nationale og internationale instrumenter til bekæmpelse af korruption og udnytter nye 
teknologier og digitale tjenester; opfordrer EU til at vedtage et strengt regelsæt om 
korruption;

12. minder om, at ulovlige finansielle strømme udgør et væsentligt problem for 
udviklingslandene; foreslår at styrke tilvejebringelsen af EU-midler gennem 
internationale organisationer på stedet direkte til modtagerne;

13. understreger betydningen af, at der i den nye strategi medtages konkrete tiltag, der har 
til formål at styrke migrant- og diasporagrupper, så de kan bidrage til at udforme, 
gennemføre og overvåge den nye strategi; understreger behovet for øget inddragelse af 
civilsamfundet i EU og Afrika, herunder NGO'er, i udformningen af strategien og 
overvågningen af gennemførelsen heraf; fremhæver den centrale rolle, som 
civilsamfundet spiller i hele verden i forbindelse med at støtte demokratiet og 
konsolidere den politiske dialog;

14. mener, at der er behov for en dialog mellem EU, AU og de afrikanske stater om 
migration, som er en langsigtet prioritet i forbindelserne mellem EU og Afrika;

15. mener, at der bør udvikles et stærkt samarbejde om migration, som bygger på 
principperne om solidaritet, et fælles ansvar og respekt for menneskerettighederne; 
understreger betydningen af at sikre effektivitet, retfærdighed og retfærdige procedurer i 
forbindelse med udstedelsen af konsulære passersedler og indgåelsen af 
tilbagetagelsesaftaler, idet der gives forrang til frivillig tilbagevenden, og idet det sikres, 
at enkeltpersoners rettigheder og værdighed beskyttes og respekteres fuldt ud;

16. opfordrer til, at en holdbar tilbagesendelse og reintegration ledsages af stærke og 
langsigtede politikker, der støtter tilbagesendte og behandler strukturelle spørgsmål i 
oprindelseslandene, herunder holdbare og retfærdige økonomiske strukturer, god 
regeringsførelse og retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne og 
ligestilling mellem kønnene;



AD\1213914DA.docx 5/11 PE654.056v02-00

DA

17. understreger, at 17 % af verdens befolkning i øjeblikket bor i Afrika, dvs. 1,3 milliarder 
mennesker; bemærker, at prognoserne viser, at befolkningen i Afrika syd for Sahara 
forventes at fordobles inden 2050, og at mere end halvdelen af verdens 
befolkningstilvækst forventes at finde sted i Afrika3; minder om, at op til 80 % af alle 
internationale migranter, der kommer fra afrikanske lande, bevæger sig inden for det 
afrikanske kontinent og bidrager til Afrikas udvikling, fremgang og integration;

18. understreger behovet for at styrke det internationale samarbejde om bekæmpelse af 
menneskehandel; opfordrer i denne henseende til en omfattende tværfaglig indsats og 
koordinering på alle niveauer i samarbejde med lokale myndigheder, herunder 
internationalt retshåndhævelsessamarbejde; mener, at bekæmpelsen af 
menneskesmuglere og menneskehandlere skal ske i fællesskab med begge parter og 
med støtte fra bl.a. Europol;

19. opfordrer EU og de afrikanske nationer til at samarbejde om at skabe effektive og 
vidtrækkende oplysningskampagner vedrørende de risici og farer, der er forbundet med 
menneskehandel og smugling af migranter, så enkeltpersoner ikke sætter deres liv på 
spil for at rejse ind i EU på irregulær vis;

20. påpeger, at manglen på pålidelige folkeregistre i visse afrikanske stater fratager mange 
borgere deres lovlige eksistens og dermed deres borgerrettigheder, adgang til 
demokratisk tilkendegivelse og stemmeret; understreger, at denne mangel gør de 
demografiske statistikker upålidelige og ikke-relevante;

21. understreger behovet for at sikre retfærdige og tilgængelige asylprocedurer for personer, 
der har brug for international beskyttelse, både i EU og i de afrikanske lande; opfordrer 
EU til at yde direkte og indirekte bistand til migranter og flygtninge i nærheden af de 
hjem, som de flygter fra;

22. bemærker, at de afrikanske lande huser en stor andel af det samlede antal flygtninge og 
internt fordrevne i verden, hvis sårbare situation er blevet forværret yderligere af covid-
19-krisen; opfordrer til, at det globale ansvar for flygtninge skal deles i 
overensstemmelse med den global aftale om flygtninge, herunder gennem øget finansiel 
støtte, genbosætning og skabelse af humanitære korridorer og udstedelse af humanitære 
visa;

23. minder om det presserende behov for at skabe sikre og lovlige adgangsveje for 
personer, der har brug for beskyttelse, og lette udstedelsen af arbejdsvisa med henblik 
på at få adgang til EU på tværs af færdighedsniveauer og med sociale 
beskyttelsesforanstaltninger, der svarer til EU-borgernes; opfordrer EU og 
medlemsstaterne til at øge deres bidrag til det globale behov for genbosætning og til at 
lette familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere;

24. opfordrer EU og de afrikanske lande til at udvide de sikre og regulære 
migrationskanaler mellem Europa og Afrika og den regulære mobilitet på det afrikanske 
kontinent, så krænkelser af menneskerettighederne reduceres, og færre migranter 
omkommer på farlige migrationsruter, og så gevinsterne ved migration maksimeres i 
overensstemmelse med den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration; 

3 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html
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opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at sikre og holde øje med, at samarbejdet 
om migrationsstyring ikke påvirker den interne mobilitet i Afrika;

25. minder om behovet for at iværksætte en målrettet og fælles europæisk civil 
eftersøgnings- og redningsoperation for at sætte en stopper for tabet af menneskeliv til 
søs;

26. understreger betydningen af at udvikle en ægte cirkulær migrationspolitik, så faglærte 
og ufaglærte arbejdstagere kan nyde godt af udveksling af professionel viden og 
mobilitet mellem EU og Afrika, og det bliver muligt for folk at vende tilbage til deres 
oprindelsesland, hvorved "hjernetilgang" fremmes; minder om, at hjerneflugt er et 
problem, der skal imødegås med størst mulig opmærksomhed, så der udformes et ægte 
og holdbart strategisk partnerskab med Afrika; støtter prioriteringen af ansøgninger om 
arbejdstilladelse, der opfylder betingelserne, fra oprindelses- og transitlande til EU (for 
eksempel gennem ambassader eller online) for at afskrække migranter fra at benytte sig 
af irregulære migrationskanaler og lette byrden for asyl- og migrationssystemet;

27. mener, at fragmenteret national lovgivning på arbejdskraftmigrationsområdet i Unionen 
samt de meget komplekse og bureaukratiske ansøgningsprocedurer afskrækker folk fra 
at anvende de lovlige migrationsmuligheder til at komme ind i Unionen; anbefaler, at 
der etableres en harmoniseret og ubureaukratisk EU-ansøgningsprocedure inden for 
rammerne af partnerskabet mellem EU og Afrika;

28. støtter digitaliseringen og moderniseringen af den offentlige forvaltning i de afrikanske 
stater, navnlig for at udvikle pålidelige folkeregistre, tilvejebringe sikre 
identitetsdokumenter og fremme dataudveksling; understreger, at alle udvekslede data 
skal være omfattet af den relevante lovgivning om databeskyttelse og privatlivets fred; 
opfordrer EU til arbejde tæt sammen med de afrikanske nationer om at udarbejde 
globale databeskyttelsesstandarder, hvilket til gengæld vil bidrage til at bekæmpe 
kriminalitet og styrke begge parters økonomier;

29. fremhæver risikoen for, at regeringer, der forfølger modstandere eller 
menneskerettighedsforkæmpere, misbruger disse systemer; insisterer på, at disse data 
ikke må videregives til tredjelande, herunder af EU og dets medlemsstater, på en 
hvilken som helst måde, der går uden om en international aftale;

30. bemærker det stærke fokus på den digitale økonomi i den nye EU-Afrika-strategi; 
fremhæver, at covid-19-udbruddet viser Afrikas sårbarhed, som blandt andet hænger 
sammen med en ringe økonomisk diversificering, stor afhængighed af eksport af 
råstoffer, mangel på universel sygesikring og mangel på universel adgang til energi, 
vand og sanitet; sætter i lyset af ovenstående spørgsmålstegn ved denne prioritering i 
EU-Afrika-strategien; gentager, at udvikling af digitale teknologier – navnlig i 
forbindelse med finansielle begrænsninger – ikke bør have forrang for mere presserende 
udfordringer i Afrika, herunder opfyldelsen af basale menneskelige behov såsom 
adgang til elektricitet, uddannelse og sanitet; støtter en digitaliseringsdagsorden for 
partnerskabet mellem EU og Afrika, der sikrer lige adgang, anvendelse og skabelse af 
digital teknologi, med henblik på at bygge bro over den digitale kløft, herunder den 
kønsbestemte digitale kløft;

31. gentager, at bekæmpelse af terrorisme er en fælles prioritet; opfordrer EU til at fortsætte 
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sin indsats og til at yde mere omfattende bistand til afrikanske partnere i regioner, der er 
berørt af terrorisme;

32. glæder sig over Afrikas vedvarende økonomiske vækst og noterer sig, at afrikanske 
nationer er knudepunkter for innovation, iværksætteri og små og mellemstore 
virksomheder, hvilket bør give dem mulighed for at sikre en anstændig fremtid for deres 
unge, som er den vigtigste drivkraft bag kontinentets udvikling4, og dermed afskrække 
uledsagede mindreårige fra at rejse og samarbejde om tilbagetagelse af dem, som kan 
tilbagesendes; opfordrer derfor til betydelige investeringer i den menneskelige udvikling 
af unge generationer gennem sikring af adgang til rettigheder, herunder inden for 
uddannelse, næringsrige fødevarer, sundhedspleje, herunder tjenester vedrørende 
seksuel og reproduktiv sundhedspleje og rettigheder og respekt for 
menneskerettighederne;

33. fremhæver betydningen af at udarbejde forsvarlige politikker om lige adgang til 
uddannelse af høj kvalitet, herunder programmer for tilegnelse af færdigheder for alle 
børn, og skabe tværsektorielle muligheder med henblik på sociale fremskridt og 
økonomisk vækst; understreger, at disse foranstaltninger er centrale for at løfte 
mennesker og unge ud af fattigdom;

34. glæder sig over visse afrikanske lederes bestræbelser på at udarbejde og fremme 
lovgivning, der skal bekæmpe seksuel vold og vold i hjemmet, sexchikane, 
børneægteskaber, voldtægt inden for ægteskabet og enhver form for mishandling, og 
fremhæver behovet for yderligere samarbejde om disse spørgsmål; fremhæver, at 
styrkelse af kvinders og pigers stilling og beskyttelse af dem mod menneskehandel, vold 
og udnyttelse skal være en prioritet i vores samarbejde med de afrikanske nationer; 
bemærker, at udveksling af bedste praksis og specifikke EU-initiativer vedrørende 
uddannelse og sundhed for kvinder og piger kan bidrage hertil; understreger, at sikring 
af kvinders og pigers ligestilling, grundlæggende rettigheder og frihed udgør en central 
komponent i bekæmpelsen af kriminalitet og styrkelsen af den afrikanske økonomi; 

35. påpeger, at der bør integreres et kønsperspektiv i hele strategien sammen med konkrete 
tiltag og en specifik budgettildeling til kvinderettigheder, idet ungdoms- og 
kvindeorganisationer samt organisationer ledet af kvinder inddrages; understreger, at 
strategien skal sikre seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt beskytte og 
fremme LGBTI-rettigheder;

36. minder om, at specifikke tiltag bør iværksættes for at beskytte migranter mod død, 
forsvinden, familieadskillelse og krænkelser af deres rettigheder, herunder princippet 
om non-refoulement og om barnets tarv;

37. fremhæver, at økonomiske partnerskaber mellem europæiske og afrikanske 
virksomheder, navnlig SMV'er, er vigtige for at styrke de økonomiske muligheder for 
begge kontinenter;

38. opfordrer til, at der tages hensyn til både Europas og Afrikas og deres borgeres 
sikkerhed og interesser, herunder gennem civilsamfundsorganisationers direkte 

4 62 % befolkningen i Afrika syd for Sahara er yngre end 25 år 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf.

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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deltagelse i processen vedrørende EU-Afrika-strategien; anerkender de tætte 
forbindelser mellem modstandsdygtighed, sikkerhed, fred og regeringsførelse; 
fremhæver betydningen af at fokusere på menneskers sikkerhed, så de grundlæggende 
årsager til konflikter håndteres, og det sikres, at ethvert engagement fra EU's side er 
konfliktfølsomt og baseret på lokalbefolkningens behov og initiativer, navnlig 
civilsamfundets initiativer vedrørende fred og demokrati;

39. påpeger behovet for at prioritere begge parters offentlige sundhedssystemer for at sikre 
universel adgang til sundhedstjenester, herunder forskning i og udvikling af den globale 
sundhed.
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