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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για μια ισχυρότερη μακροπρόθεσμη, δίκαιη, φιλόδοξη, 
βιώσιμη και πολύπλευρη εταιρική σχέση, με βάση τον πολιτικό διάλογο, την κοινή 
ευθύνη, την αλληλεγγύη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε τις κοινές μας προκλήσεις και να επιτύχουμε κοινούς στόχους·

2. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα στενούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) και της Αφρικής και τη σημαντική συμβολή της ΕΕ τόσο στην 
αναπτυξιακή βοήθεια1, όσο και στην εύρυθμη λειτουργία της Αφρικανικής Ένωσης 
(ΑΕ)2· σημειώνει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής και 
ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως· υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η ΕΕ αποτελεί τόσο 
τον μεγαλύτερο επενδυτή όσο και τον μεγαλύτερο χορηγό αναπτυξιακών κονδυλίων 
προς την Αφρική, με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρέχουν περίπου 20 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, η υποσαχάρια Αφρική ως περιφέρεια βρίσκεται ακόμα 
στη χαμηλότερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τον δείκτη ανθρώπινης 
ανάπτυξης· υπενθυμίζει τη σημασία της ενδοπεριφερειακής αφρικανικής 
μετανάστευσης· ζητεί την ολοκλήρωση σημαντικών έργων για την ανάπτυξη της 
αφρικανικής ηπείρου, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ψηφιοποίηση, η βιώσιμη 
ανάπτυξη, η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η προστασία των μειονοτήτων και των 
πλέον ευπαθών, ιδίως των παιδιών, η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες για 
όλους·

3 υπογραμμίζει ότι η φτώχεια στην αφρικανική ήπειρο παραμένει ένας από τους βασικούς 
παράγοντες μετανάστευσης· θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει με καλύτερο 
και αποδοτικότερο τρόπο τα μέσα της, όπως το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για 
την Αφρική, και θα μπορούσε να αυξήσει τη χρηματοδότηση του προγράμματος 
Erasmus+ για την εκπαίδευση των νέων·

4. τονίζει τη σημαντική πολιτιστική και οικονομική συμβολή της αφρικανικής διασποράς 
στην ΕΕ, καθώς και τη σημασία των εμβασμάτων για την ανάπτυξη των αφρικανικών 
χωρών και την ανάκαμψη από κρίσεις·

5. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της ευθύνης της χώρας, οι πολιτικές και τα 
προγράμματα ανάπτυξης μπορούν να στεφθούν με επιτυχία μόνο αν καθοδηγούνται 
από τις αναπτυσσόμενες χώρες και αν είναι προσαρμοσμένα στις καταστάσεις και τις 
ανάγκες που σχετίζονται με την εκάστοτε χώρα· τονίζει την ανάγκη για συνεργασία με 
την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές κοινότητες σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι ευπάθειες των πολιτών·

1 19,6 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι 46 % του συνόλου (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_375
2 327 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ήτοι 42 % του προϋπολογισμού, απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτηση 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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6. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν τον σεβασμό και την προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πυρήνα της νέας στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής· τονίζει, 
επιπλέον, τη σημασία της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων, της χρηστής διακυβέρνησης στις 
σχέσεις ΕΕ-Αφρικής, ιδίως με την ενίσχυση των δεσμών και της στήριξης της 
κοινωνίας των πολιτών στις αφρικανικές χώρες, της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς 
και του κλίματος, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ως των απαραίτητων 
θεμελίων για μια βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και αμοιβαία επωφελή εταιρική σχέση 
ΕΕ-Αφρικής· 

7. τονίζει ιδίως την ανάγκη να τεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων και των 
μεταναστών στον πυρήνα της εταιρικής της σχέσης με την Αφρική για τη 
μετανάστευση, και ζητεί να σταματήσει η ποινικοποίηση των μεταναστών και των 
προσφύγων·

8. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να σχεδιαστεί η στρατηγική εταιρική σχέση με την 
Αφρική μέσω της ενίσχυσης των δεσμών που έχουν αναπτυχθεί με την Αφρικανική 
Ένωση αλλά και μέσω της ανάπτυξης της περιφερειακής συνεργασίας και του 
τριμερούς διαλόγου μεταξύ της ΕΕ, της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων 
Εθνών·

9. ζητεί να αυξηθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
συνιστά μείζον εμπόδιο για την αποτελεσματική ανάπτυξη, καθώς εμποδίζει τους λαούς 
της Αφρικής να επωφεληθούν πλήρως από τα απτά οφέλη των κοινών πολιτικών της 
ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης·

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός μηχανισμού παρακολούθησης, καθώς και πλήρη διαφάνεια και 
λογοδοσία όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την ΕΕ·

11. συνιστά στην ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν 
καλύτερα τα υφιστάμενα εθνικά και διεθνή μέσα καταπολέμησης της διαφθοράς και να 
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες· καλεί την ΕΕ να 
εγκρίνει ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαφθορά·

12. υπενθυμίζει ότι οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές (ΠΧΡ) αποτελούν σημαντικό 
πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες· προτείνει να εντατικοποιηθεί η διοχέτευση 
ενωσιακών κονδυλίων σε άμεσους δικαιούχους μέσω των διεθνών οργανισμών που 
βρίσκονται στην περιοχή·

13. τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στη νέα στρατηγική συγκεκριμένες 
ενέργειες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των ομάδων των μεταναστών και της 
διασποράς ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της νέας στρατηγικής· υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΚΟ, στη διαμόρφωση της στρατηγικής και στην παρακολούθηση της εφαρμογής 
της· επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών 
παγκοσμίως στη στήριξη της δημοκρατίας και την εδραίωση του πολιτικού διαλόγου·

14. θεωρεί ότι απαιτείται διάλογος μεταξύ της ΕΕ, της Αφρικανικής Ένωσης και των 
αφρικανικών κρατών στο ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο αποτελεί 
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μακροπρόθεσμη προτεραιότητα στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής·

15. θεωρεί ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια ισχυρή συνεργασία για τη μετανάστευση, η 
οποία θα θεμελιώνεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της κοινής ευθύνης και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και η δέουσα διαδικασία στην 
έκδοση προξενικών αδειών διέλευσης και στη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής, 
δίνοντας προτεραιότητα στην εθελοντική επιστροφή, καθώς και να διασφαλιστεί ότι τα 
δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των ατόμων προστατεύονται και τηρούνται πλήρως·

16. ζητεί η βιώσιμη επιστροφή και επανένταξη να συνοδεύονται από ισχυρές και 
μακροπρόθεσμες πολιτικές που στηρίζουν τους επιστρέφοντες και αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικά ζητήματα στις χώρες προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων 
και δίκαιων οικονομικών δομών, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου 
και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων·

17. επισημαίνει ότι το 17 % του παγκόσμιου πληθυσμού, 1,3 δισεκατομμύρια άτομα, ζουν 
αυτή τη στιγμή στην Αφρική· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο πληθυσμός 
της υποσαχάριας Αφρικής αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050 και ότι 
περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού έως το 2050 
αναμένεται να σημειωθεί στην Αφρική3· υπενθυμίζει ότι έως το 80 % όλων των διεθνών 
μεταναστών που προέρχονται από αφρικανικές χώρες μετακινούνται εντός της 
αφρικανικής ηπείρου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την ευημερία και την 
ολοκλήρωση της Αφρικής·

18. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια ολοκληρωμένη, πολυτομεακή 
προσπάθεια και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα σε συνεργασία με τις τοπικές 
κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για την επιβολή του διεθνούς 
δικαίου· θεωρεί ότι η καταπολέμηση των διακινητών και των δραστών εμπορίας 
ανθρώπων πρέπει να πραγματοποιείται από κοινού από τα δύο μέρη, και με την 
υποστήριξη της Europol, μεταξύ άλλων·

19. ζητεί από τα έθνη της ΕΕ και της Αφρικής να συνεργαστούν για να αναπτύξουν μια 
αποτελεσματική και ευρεία εκστρατεία πληροφόρησης όσον αφορά τους κινδύνους της 
εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης μεταναστών, προκειμένου να αποτρέψουν τους 
πολίτες από το να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να εισέλθουν παράτυπα στην ΕΕ·

20. επισημαίνει ότι ορισμένες αφρικανικές χώρες δεν διαθέτουν αξιόπιστους φορείς 
ληξιαρχικής καταχώρισης και, ως εκ τούτου, πολλοί από τους πολίτες τους δεν έχουν 
επίσημα νομική υπόσταση και, συνεπώς, στερούνται τα πολιτικά δικαιώματά τους και 
δεν δύνανται να λάβουν μέρος σε δημοκρατικές διαδικασίες και να ψηφίσουν· 
επισημαίνει ότι αυτό οδηγεί σε έλλειψη αξιόπιστων και σχετικών δημογραφικών 
στατιστικών·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν δίκαιες και προσβάσιμες διαδικασίες 
ασύλου για τους ανθρώπους που χρειάζονται διεθνή προστασία τόσο στην ΕΕ όσο και 
στις αφρικανικές χώρες· καλεί την ΕΕ να παρέχει άμεση και έμμεση βοήθεια στους 

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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μετανάστες και τους πρόσφυγες κοντά στις εστίες που εγκαταλείπουν·

22. σημειώνει ότι οι αφρικανικές χώρες φιλοξενούν μεγάλη αναλογία του συνολικού 
αριθμού προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων παγκοσμίως, των οποίων η 
ευάλωτη κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από την κρίση του COVID-19· ζητεί 
τον επιμερισμό της παγκόσμιας ευθύνης για τους πρόσφυγες σύμφωνα με το 
Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της 
οικονομικής βοήθειας, της επανεγκατάστασης, της δημιουργίας ανθρωπιστικών 
διαδρόμων και της έκδοσης θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους·

23. υπενθυμίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν ασφαλείς και νόμιμες οδοί για 
τους ανθρώπους που χρειάζονται προστασία, καθώς και η διευκόλυνση έκδοσης 
εργασιακών θεωρήσεων για την πρόσβαση στην ΕΕ για όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων και 
με μέτρα κοινωνικής προστασίας ανάλογα με αυτά των οποίων απολαύουν οι πολίτες 
της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τη συμβολή τους στις 
παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης και να διευκολύνουν την οικογενειακή 
επανένωση των υπηκόων τρίτων χωρών·

24. ζητεί από τις χώρες της ΕΕ και της Αφρικής να επεκτείνουν τους διαύλους ασφαλούς 
και νόμιμης μετανάστευσης μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής, καθώς και της 
νόμιμης κινητικότητας στην αφρικανική ήπειρο, έτσι ώστε να μειωθούν οι παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι θάνατοι των μεταναστών στις επικίνδυνες 
μεταναστευτικές οδούς και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της μετανάστευσης σύμφωνα 
με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Νόμιμη Μετανάστευση· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίζει και να παρακολουθεί ότι η συνεργασία 
για τη διαχείριση της μετανάστευσης δεν επηρεάζει την κινητικότητα εντός της 
Αφρικής·

25. υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να συσταθεί μια ειδική και κοινή ευρωπαϊκή μη 
στρατιωτική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ώστε να τεθεί ένα τέρμα στην απώλεια 
ζωών στη θάλασσα·

26. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια γνήσια κυκλική πολιτική μετανάστευσης 
που θα δίνει στους ειδικευμένους και μη ειδικευμένους εργαζόμενους τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από την ανταλλαγή επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης και την 
κινητικότητα μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής, και θα επιτρέπει στους πολίτες να 
επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την 
«προσέλκυση εγκεφάλων»· υπενθυμίζει ότι η διαρροή εγκεφάλων αποτελεί πρόβλημα 
που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη προσοχή, προκειμένου να σχεδιαστεί μια 
γνήσια και βιώσιμη στρατηγική εταιρική σχέση με την Αφρική· στηρίζει τη θέση σε 
προτεραιότητα των επιλέξιμων αιτήσεων για άδειες εργασίας από τις χώρες προέλευσης 
και διέλευσης προς την ΕΕ (για παράδειγμα, μέσω των πρεσβειών ή διαδικτυακά), 
προκειμένου να αποθαρρύνονται οι μετανάστες από τη χρησιμοποίηση διαύλων 
παράτυπης μετανάστευσης και να μειωθεί ο φόρτος επί του συστήματος ασύλου και 
μετανάστευσης·

27. θεωρεί ότι ο κατακερματισμός των εθνικών κανονισμών για την επαγγελματική 
μετανάστευση στην Ένωση, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα και τον έντονα 
γραφειοκρατικό χαρακτήρα των διαδικασιών, αποθαρρύνει τη χρήση των διαύλων 
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νόμιμης μετανάστευσης της ΕΕ· συστήνει την καθιέρωση μιας εναρμονισμένης και μη 
γραφειοκρατικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στην ΕΕ στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης ΕΕ-Αφρικής·

28. στηρίζει την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης των 
αφρικανικών κρατών, ιδίως με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών αξιόπιστης ληξιαρχικής 
καταχώρισης, οι οποίες θα εκδίδουν ασφαλή έγγραφα ταυτότητας και θα προωθούν την 
ανταλλαγή δεδομένων· τονίζει ότι όλα τα δεδομένα που ανταλλάσσονται πρέπει να 
υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής 
ζωής· ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί με τα αφρικανικά έθνη, προκειμένου να 
προσπαθήσουν να δημιουργήσουν συνολικά πρότυπα προστασίας των δεδομένων, κάτι 
που με τη σειρά του θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και στην 
ενίσχυση των οικονομιών μεταξύ τους·

29. υπογραμμίζει τους κινδύνους κατάχρησης αυτών των συστημάτων από κυβερνήσεις 
που διώκουν αντιπολιτευόμενους ή υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
τονίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει να μεταβιβάζονται σε τρίτες χώρες, 
περιλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, με τρόπο που να υπερβαίνει 
οιαδήποτε διεθνή συμφωνία·

30. σημειώνει ότι η νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής εστιάζει έντονα στην ψηφιακή οικονομία· 
επισημαίνει ότι η πανδημία COVID-19 καταδεικνύει τις ευπάθειες της Αφρικής που 
σχετίζονται, μεταξύ άλλων αιτίων, με την ανεπαρκή οικονομική διαφοροποίηση, την 
υψηλή εξάρτηση από την εξαγωγή πρώτων υλών, την έλλειψη καθολικής υγειονομικής 
κάλυψης, και την έλλειψη καθολικής πρόσβασης στην ενέργεια, την ύδρευση και την 
αποχέτευση· αμφισβητεί, στο πλαίσιο αυτό, τον εν λόγω τρόπο θέσης προτεραιοτήτων 
στη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής· επαναλαμβάνει ότι, ιδίως στο πλαίσιο των οικονομικών 
περιορισμών, η ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών δεν θα πρέπει να υπερισχύει έναντι 
πιο επειγουσών προκλήσεων στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης 
βασικών ανθρώπινων αναγκών όπως η πρόσβαση στον ηλεκτρισμό, την εκπαίδευση και 
την αποχέτευση· υποστηρίζει μια ατζέντα ψηφιοποίησης για την εταιρική σχέση ΕΕ-
Αφρικής που θα διασφαλίζει την ίση πρόσβαση, τη χρήση και δημιουργία ψηφιακής 
τεχνολογίας, για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, συμπεριλαμβανομένου του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων·

31. υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί κοινή προτεραιότητα· 
ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της και να παράσχει πιο ολοκληρωμένη 
βοήθεια στους Αφρικανούς εταίρους της στις περιοχές που πλήττονται από την 
τρομοκρατία·

32. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής και 
σημειώνει ότι τα αφρικανικά έθνη αποτελούν κόμβους καινοτομίας, 
επιχειρηματικότητας και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, γεγονός που θα τους 
επιτρέψει να εγγυηθούν ένα αξιοπρεπές μέλλον για τους νέους τους, που αποτελούν την 
κύρια κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, και να αποθαρρύνουν έτσι τη 
φυγή ασυνόδευτων ανηλίκων και να συνεργαστούν για την επανεισδοχή των ατόμων 
που είναι επιλέξιμα για επιστροφή· ζητεί σημαντικές επενδύσεις στην ανθρώπινη 

4 Το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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ανάπτυξη των νέων γενιών μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης στα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της θρεπτικής τροφής, της υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής 
περίθαλψης και των σχετικών δικαιωμάτων, και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

33. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ορθές πολιτικές ίσης πρόσβασης στην 
ποιοτική εκπαίδευση, στα συμμετοχικά προγράμματα εκμάθησης δεξιοτήτων για όλα τα 
παιδιά, και στη δημιουργία διατομεακών ευκαιριών για την κοινωνική πρόοδο και την 
οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι οι δράσεις αυτές είναι καίριας σημασίας για την 
έξοδο των ανθρώπων και των νέων από τη φτώχεια·

34. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένοι Αφρικανοί ηγέτες για την 
εκπόνηση και την προώθηση νομοθεσίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής και 
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης, των παιδικών γάμων, του 
συζυγικού βιασμού και κάθε είδους κακοποίησης, και τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
συνεργασίας στα ζητήματα αυτά· τονίζει ότι η ενδυνάμωση των γυναικών και των 
κοριτσιών και η προστασία τους από την εμπορία ανθρώπων, τη βία και την 
εκμετάλλευση πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας 
με τα αφρικανικά έθνη· σημειώνει ότι σε αυτό μπορούν να συμβάλουν η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και ειδικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την εκπαίδευση και την 
υγεία των γυναικών και των κοριτσιών· τονίζει ότι η διασφάλιση της ισότητας, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελευθερίας των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί 
βασικό στοιχείο καταπολέμησης της εγκληματικότητας και ενίσχυσης της αφρικανικής 
οικονομίας· 

35. επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη τη στρατηγική μια διάσταση 
σχετική με το φύλο, επιπλέον των ειδικών μέτρων και ενός ειδικού κονδυλίου του 
προϋπολογισμού για τα δικαιώματα των γυναικών, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις 
οργανώσεις της νεολαίας, τις φεμινιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις των οποίων η 
ηγεσία ασκείται από γυναίκες· τονίζει ότι η στρατηγική πρέπει να εγγυάται τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, καθώς και την 
προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

36. υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία 
των μεταναστών από τον θάνατο, την εξαφάνιση, τον αποχωρισμό από τις οικογένειές 
τους και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων της αρχής της 
μη επαναπροώθησης και των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού·

37. τονίζει τη σημασία των οικονομικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ ευρωπαϊκών και 
αφρικανικών επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ, για την ενίσχυση των οικονομικών ευκαιριών 
και στις δύο ηπείρους·

38. ζητεί, στη διαδικασία για τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής, να ληφθούν υπόψη η ασφάλεια 
και τα συμφέροντα τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της αφρικανικής ηπείρου, μεταξύ 
άλλων μέσω της άμεσης συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 
αναγνωρίζει τη στενή σχέση μεταξύ ανθεκτικότητας, ασφάλειας, ειρήνης και 
διακυβέρνησης· τονίζει τη σημασία της εστίασης στην ανθρώπινη ασφάλεια, της 
αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών των συγκρούσεων και της διασφάλισης ότι 
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οποιαδήποτε συμμετοχή της ΕΕ λαμβάνει υπόψη τις συγκρούσεις και βασίζεται στις 
ανάγκες και πρωτοβουλίες των τοπικών πληθυσμών, και ιδίως στις πρωτοβουλίες της 
κοινωνίας των πολιτών για ειρήνη και δημοκρατία·

39. επισημαίνει την ανάγκη δοθεί προτεραιότητα στα δημόσια συστήματα υγείας 
αμφοτέρων των μερών, προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της 
παγκόσμιας υγείας.
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