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

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2020/2041(INI)

23.9.2020

NUOMONĖ
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto

pateikta Vystymosi komitetui

dėl naujosios ES ir Afrikos strategijos. Partnerystė siekiant tvaraus ir įtraukaus 
vystymosi
(2020/2041(INI))

Nuomonės referentė: Nadine Morano



PE654.056v02-00 2/9 AD\1213914LT.docx

LT

PA_NonLeg



AD\1213914LT.docx 3/9 PE654.056v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad reikia tvirtesnės ilgalaikės, sąžiningos, plataus užmojo, tvarios ir 
daugialypės partnerystės, pagrįstos politiniu dialogu, bendra atsakomybe, solidarumu ir 
tarpusavio pasitikėjimu siekiant reaguoti į bendrus sunkumus ir siekti bendrų tikslų;

2. primena itin glaudžius istorinius Europos Sąjungos (ES) ir Afrikos ryšius ir svarbų ES 
įnašą tiek teikiant paramą vystymuisi1, tiek paramą Afrikos Sąjungos (AS) sklandžiam 
veikimui2; atkreipia dėmesį į tai, kad ES pirmauja pasaulyje teikiant vystymosi ir 
humanitarinę pagalbą; primena, kad, nors ES yra didžiausia investuotoja Afrikoje ir 
didžiausia paramos jos plėtros fondui teikėja – ES ir jos valstybės narės kasmet jam 
skiria beveik 20 mlrd. EUR, nes Užsachario Afrikos regionas vis dar užima žemiausią 
vietą pasaulyje pagal žmogaus socialinės raidos indeksą; primena migracijos tarp 
Afrikos regionų svarbą; ragina užbaigti Afrikos žemyno vystymuisi svarbius projektus, 
pavyzdžiui, kovos su korupcija, skaitmeninimo, tvaraus vystymosi, teisinės valstybės 
stiprinimo, mažumų ir pažeidžiamiausių asmenų, visų pirma vaikų, apsaugos, lyčių 
lygybės ir lygių galimybių visiems projektus;

3 pabrėžia, kad skurdas Afrikos žemyne tebėra vienas pagrindinių migracijos veiksnių; 
mano, kad ES gali geriau ir veiksmingiau naudoti savo priemones, pvz., ES ir Afrikos 
patikos fondą, ir galėtų padidinti jaunimo švietimo programai „Erasmus +“ skiriamą 
finansavimą;

4. atkreipia dėmesį į Afrikos diasporos svarbų kultūrinį ir ekonominį indėlį ES ir piniginių 
perlaidų svarbą Afrikos šalių vystymuisi ir atsigavimui po krizių;

5. primena, kad pagal šalies atsakomybės principą numatoma, kad vystymosi politika ir 
programos gali būti sėkmingos tik tuo atveju, jei joms vadovauja besivystančios šalys ir 
jei jos yra pritaikytos prie konkrečių šalių padėties ir poreikių; pabrėžia, kad šiuo 
atžvilgiu reikia bendradarbiauti su pilietine visuomene ir vietos bendruomenėmis 
siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į žmonių poreikius ir pažeidžiamumą;

6. ragina ES ir jos valstybes nares svarbiausiu naujos ES ir Afrikos strategijos aspektu 
laikyti pagarbą žmogaus teisėms ir jų propagavimą; taip pat pabrėžia demokratijos, 
lygybės, solidarumo, moterų ir mažumų teisių, gero valdymo ES ir Afrikos santykiuose 
svarbą, visų pirma sutvirtinant ryšius su Afrikos šalių pilietine visuomene ir paramą jai, 
taip pat klimato, aplinkos ir biologinės įvairovės, kurie yra būtinas tvarios, įtraukios ir 
abipusiai naudingos ES ir Afrikos partnerystės pagrindas, svarbą; 

7. ypač pabrėžia, kad plėtojant partnerystę su Afrika migracijos srityje daugiausia dėmesio 
reikia skirti pabėgėlių ir migrantų žmogaus teisėms ir ragina nustoti migrantus ir 

1 19,6 mlrd. EUR, t. y. 46 proc. visos sumos (2018 m.) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/qanda_20_375
2 327 mln. USD, arba 42 proc. jos biudžeto, atsakymas į Parlamento klausimą E-003478/2018, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html .

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html
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pabėgėlius kriminalizuoti;

8. primena, kad svarbu kurti strateginę partnerystę su Afrika, stiprinant nusistovėjusius 
ryšius su AS, taip pat plėtojant regioninį bendradarbiavimą ir trišalį ES, AS ir JT 
dialogą.

9. ragina dėti daugiau pastangų kovojant su korupcija, kuri yra pagrindinė veiksmingo 
vystymosi kliūtis ir neleidžia Afrikos tautoms visapusiškai pasinaudoti apčiuopiama 
bendros ES ir AS politikos nauda;

10. ragina sukurti stebėsenos mechanizmus, taip pat užtikrinti visišką ES finansavimo 
skaidrumą ir atskaitomybę;

11. rekomenduoja ES ir AS geriau įgyvendinti turimas nacionalines ir tarptautines kovos su 
korupcija priemones ir užtikrinti jų vykdymą, taip pat naudotis naujomis 
technologijomis ir skaitmeninėmis paslaugomis; ragina ES nustatyti griežtą kovos su 
korupcija reguliavimo sistemą;

12. primena, kad neteisėti finansiniai srautai yra rimta besivystančių šalių problema; siūlo 
vis daugiau ES lėšų nukreipti tiesioginiams paramos gavėjams, jas skiriant per vietoje 
veikiančias tarptautines organizacijas;

13. pabrėžia, kad svarbu į naująją strategiją įtraukti konkrečius veiksmus, kuriais siekiama 
įgalėti migrantų ir diasporos grupes prisidėti prie naujosios strategijos formavimo, 
įgyvendinimo ir stebėsenos; pabrėžia, kad ES ir Afrikos pilietinė visuomenė turi 
aktyviau dalyvauti rengiant strategiją ir stebint jos įgyvendinimą; pabrėžia labai svarbų 
pilietinės visuomenės vaidmenį visame pasaulyje remiant demokratiją ir stiprinant 
politinį dialogą;

14. mano, kad būtinas ES, AS ir Afrikos valstybių dialogas migracijos klausimu, kuris yra 
ilgalaikis ES ir Afrikos santykių prioritetas;

15. mano, kad turime plėtoti tvirtą bendradarbiavimą migracijos srityje, grindžiamą 
solidarumo, bendros atsakomybės ir pagarbos žmogaus teisėms principais; pabrėžia, kad 
svarbu užtikrinti konsulinių laissez-passer išdavimo ir readmisijos susitarimų sudarymo 
veiksmingumą, teisingumą ir procesų tinkamumą, pirmenybę teikiant savanoriškam 
grįžimui ir užtikrinant, kad būtų visapusiškai saugomos ir gerbiamos asmenų teisės ir 
orumas;

16. ragina tvarią grąžinimo ir reintegracijos politiką papildyti tvirta ir ilgalaike politika, 
pagal kurią būtų remiami grąžinti asmenys ir sprendžiami struktūriniai klausimai kilmės 
šalyse, įskaitant tvarias ir sąžiningas ekonomikos struktūras, gerą valdymą ir teisinę 
valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir lyčių lygybę;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu Afrikoje gyvena 17 proc. pasaulio gyventojų, t. y. 
1,3 mlrd. žmonių; pažymi, kad remiantis prognozėmis numatoma, jog iki 2050 m. 
Užsachario Afrikos gyventojų skaičius padvigubės ir kad iki 2050 m. daugiau kaip pusė 
pasaulio gyventojų prieaugio bus Afrikoje3; primena, kad iki 80 proc. visų tarptautinių 

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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migrantų iš Afrikos šalių juda Afrikos žemyne ir prisideda prie Afrikos vystymosi, 
klestėjimo ir integracijos;

18. pabrėžia, kad reikia stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su prekyba 
žmonėmis; atsižvelgdamas į tai, ragina visais lygmenimis, bendradarbiaujant su vietos 
valdžios institucijomis, įskaitant tarptautinį bendradarbiavimą teisėsaugos srityje, dėti 
visapusiškas, daugiadalykines pastangas ir koordinuoti veiksmus; mano, kad kovą su 
neteisėtai žmones gabenančiais asmenimis ir prekiautojais žmonėmis turi vykdyti abi 
partnerystės šalys kartu, be kita ko, padedant Europolui;

19. ragina ES ir Afrikos tautas bendradarbiauti siekiant sukurti veiksmingą ir plataus masto 
informavimo kampaniją apie prekybos žmonėmis ir neteisėto migrantų gabenimo riziką 
ir pavojus, kad asmenys nerizikuotų savo gyvybe, siekdami neteisėtai patekti į ES;

20. nurodo, kad kai kuriose Afrikos šalyse nėra patikimų civilinės metrikacijos biurų, tad 
daug jų piliečių neturi oficialaus teisinio statuso, todėl iš jų atimamos jų pilietinės teisės 
ir jie negali dalyvauti demokratiniuose procesuose ir balsuoti; pabrėžia, kad dėl to 
demografiniai statistiniai duomenys yra nepatikimi ir netinkami;

21. pabrėžia, kad reikia užtikrinti sąžiningas ir prieinamas prieglobsčio procedūras 
asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos tiek ES, tiek Afrikos šalyse; ragina ES 
teikti tiesioginę ir netiesioginę pagalbą migrantams ir pabėgėliams, esantiems netoli 
namų, iš kurių jie pabėgo;

22. pažymi, kad Afrikos šalyse priglaudžiama didžioji dalis visų pasaulio pabėgėlių ir šalies 
viduje perkeltų asmenų, kurių pažeidžiamą padėtį dar labiau apsunkino COVID-19 
krizė; ragina pagal Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių prisiimti bendrą atsakomybę už 
pabėgėlius, be kita ko, didinant finansinę paramą, perkeliant asmenis ir kuriant 
humanitarinius koridorius bei išduodant humanitarines vizas;

23. primena, kad reikia nedelsiant sukurti saugius ir teisėtus atvykimo būdus žmonėms, 
kuriems reikia apsaugos, taip pat supaprastinti darbo vizų išdavimo tvarką, kad į ES 
galėtų patekti įvairių įgūdžių lygmenų žmonės, taikant socialinės apsaugos priemones, 
lygiavertes priemonėms, taikomoms ES piliečiams; ragina ES ir jos valstybes nares 
labiau prisidėti prie visuotinių perkėlimo poreikių tenkinimo ir palengvinti trečiųjų šalių 
piliečių šeimos susijungimą;

24. ragina ES ir Afrikos šalis plėtoti saugius ir teisėtus migracijos tarp Europos ir Afrikos 
kanalus, taip pat nuolatinio judumo Afrikos žemyne kanalus, siekiant sumažinti 
žmogaus teisių pažeidimus ir migrantų mirčių pavojinguose migracijos keliuose skaičių 
ir kuo labiau padidinti migracijos teikiamą naudą pagal Pasaulinį susitarimą dėl saugios, 
tvarkingos ir teisėtos migracijos; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją užtikrinti ir 
stebėti, kad bendradarbiavimas migracijos valdymo srityje neturėtų poveikio judumui 
Afrikoje;

25. primena, kad reikia parengti specialias ir bendras Europos civilinės paieškos ir 
gelbėjimo operacijas, kad jūroje nebežūtų žmonės;

26. pabrėžia, jog svarbu plėtoti tikrą apykaitinės migracijos politiką, kad kvalifikuotiems 
nekvalifikuotiems darbuotojams būtų naudingi profesinių žinių mainai ir judumas tarp 
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ES ir Afrikos, kad žmonės galėtų grįžti į savo kilmės šalis ir taip skatinti „protų 
įtekėjimą“; primena, kad protų nutekėjimas yra problema, kurią reikia itin dėmesingai 
spręsti siekiant sukurti tikrą ir tvarią strateginę partnerystę su Afrika; pritaria tam, kad 
pirmenybė būtų teikiama reikalavimus atitinkantiems prašymams išduoti darbo leidimus 
kilmės ir tranzito į ES šalyse (pvz., per ambasadas arba internetu), siekiant atgrasyti 
migrantus nuo naudojimosi neteisėtais migracijos būdais ir palengvinti prieglobsčio 
sistemos naštą;

27. mano, kad nacionalinių profesinės migracijos taisyklių fragmentacija, taip pat procedūrų 
sudėtingumas ir labai biurokratinis pobūdis Sąjungoje atgraso nuo naudojimosi teisėtais 
ES migracijos kanalais; rekomenduoja pagal ES ir Afrikos partnerystę sukurti suderintą 
ir nebiurokratinę ES paraiškų teikimo procedūrą;

28. pritaria Afrikos valstybių viešojo administravimo skaitmeninimui ir modernizavimui, 
visų pirma siekiant sukurti patikimas civilinės metrikacijos įstaigas, saugius tapatybės 
dokumentus ir skatinti keitimąsi duomenimis; pabrėžia, kad visiems duomenims, kuriais 
keičiamasi, turi būti taikomi atitinkami duomenų apsaugos ir privatumo įstatymai; 
ragina ES bendradarbiauti su Afrikos valstybėmis siekiant nustatyti visuotinius 
duomenų apsaugos standartus, kurie savo ruožtu padės kovoti su nusikalstamumu ir 
stiprinti tarpusavio ekonomiką;

29. pabrėžia, kad yra pavojus, jog vyriausybės piktnaudžiaus šiomis sistemomis, 
persekiodamos opozicijos atstovus arba žmogaus teisių gynėjus; primygtinai reikalauja, 
kad tokie duomenys nebūtų perduodami trečiosioms šalims, įskaitant ES ir jos valstybes 
nares, jokiais būdais, kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai;

30. pažymi, kad naujoje ES ir Afrikos strategijoje daug dėmesio skiriama skaitmeninei 
ekonomikai; atkreipia dėmesį į tai, kad COVID-19 protrūkis rodo Afrikos 
pažeidžiamumą, be kita ko, susijusį su menka ekonomikos įvairove, didele 
priklausomybe nuo žaliavų eksporto, visuotinės sveikatos apsaugos trūkumu ir 
visuotinės prieigos prie energijos, vandens ir sanitarijos priemonių trūkumu; 
atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, abejoja tokio prioritetų nustatymo ES ir 
Afrikos strategijoje teisingumu; pakartoja, kad, ypač atsižvelgiant į finansinius 
suvaržymus, skaitmeninių technologijų vystymas neturėtų būti svarbesnis už skubius 
uždavinius Afrikoje, be kita ko, siekiant patenkinti pagrindinius žmonių poreikius, pvz., 
prieigą prie elektros energijos, švietimo ir sanitarinių paslaugų; pritaria ES ir Afrikos 
partnerystės skaitmeninimo darbotvarkei, kuria užtikrinama vienoda prieiga prie 
skaitmeninių technologijų, jų naudojimas ir kūrimas, siekiant panaikinti skaitmeninę 
atskirtį, įskaitant skaitmeninę lyčių atskirtį;

31. pakartoja, kad kova su terorizmu yra bendras prioritetas; ragina ES toliau dėti pastangas 
ir teikti visapusiškesnę pagalbą partneriams nuo terorizmo nukentėjusiuose Afrikos 
regionuose;

32. teigiamai vertina tvarų Afrikos ekonomikos augimą ir pažymi, kad Afrikos valstybės 
yra inovacijų, verslumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių centrai, o tai turėtų sudaryti 
galimybę joms užtikrinti tinkamą ateitį savo jaunimui – pagrindinei žemyno vystymosi 
varomajai jėgai4, taigi atgrasyti nelydimus nepilnamečius nuo išvykimo ir 

4 62 proc. Užsachario Afrikos gyventojų yra jaunesni nei 25 m. 
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bendradarbiauti grąžinant tuos, kuriuos galima grąžinti; ragina tinkamai investuoti į 
jaunosios kartos žmogaus socialinę raidą, užtikrinant galimybes naudotis teisėmis, 
įskaitant teisę į švietimą, maistingą maistą, sveikatos priežiūrą, taip pat lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros ir teisių paslaugas, ir pagarbą žmogaus teisėms;

33. pabrėžia, kad svarbu plėtoti patikimą politiką, kuria visiems vaikams būtų užtikrinamos 
vienodos galimybės gauti kokybišką išsilavinimą, dalyvauti įtraukiose įgūdžių ugdymo 
programose ir sudaromos tarpsektorinės galimybės siekti socialinės pažangos ir 
ekonomikos augimo; pabrėžia, kad tokie veiksmai yra itin svarbūs siekiant, kad žmonės 
ir jaunimas išbristų iš skurdo;

34. palankiai vertina Afrikos vadovų pastangas rengti ir propaguoti teisės aktus, kuriais 
kovojama su seksualiniu smurtu ir smurtu šeimoje, seksualiniu priekabiavimu, vaikų 
santuokomis, vedybiniu prievartavimu ir bet kokia prievarta, ir pabrėžia, kad reikia 
toliau šiais klausimais bendradarbiauti; pabrėžia, kad moterų ir mergaičių įgalėjimas ir 
jų apsauga nuo prekybos žmonėmis, smurto ir išnaudojimo turi būti mūsų 
bendradarbiavimo su Afrikos šalimis prioritetas; pažymi, kad to galima pasiekti 
keičiantis geriausia patirtimi ir konkrečiomis ES iniciatyvomis, susijusiomis su moterų 
ir mergaičių švietimu ir sveikata; pabrėžia, kad moterų ir mergaičių lygybės, 
pagrindinių teisių ir laisvės užtikrinimas yra esminė kovos su nusikalstamumu ir 
Afrikos ekonomikos stiprinimo dalis; 

35. nurodo, kad lyčių aspektas turėtų būti įtrauktas į visą strategiją, papildant konkrečias 
priemones ir specialias biudžeto išmokas moterų teisėms, įskaitant jaunimo, feministų ir 
moterų vadovaujamas organizacijas, remti; pabrėžia, kad strategija turi užtikrinti lytinę 
ir reprodukcinę sveikatą ir teises, taip pat LGBTI asmenų teisių apsaugą ir rėmimą;

36. primena, kad reikėtų imtis konkrečių veiksmų siekiant apsaugoti migrantus nuo mirties, 
dingimo, šeimų atskyrimo ir teisių pažeidimų, įskaitant negrąžinimo principą ir vaiko 
interesus;

37. pabrėžia Europos ir Afrikos įmonių, ypač MVĮ, ekonominės partnerystės svarbą 
siekiant gerinti abiejų žemynų ekonomines galimybes;

38. ragina atsižvelgti į Europos ir Afrikos žemynų ir jų gyventojų interesus ir teisėtus 
lūkesčius, be kita ko, taikant tiesioginį pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą 
ES ir Afrikos strategijos procese; pripažįsta glaudžias atsparumo, saugumo, taikos ir 
valdymo sąsajas; pabrėžia, kad svarbu sutelkti dėmesį į žmonių saugumą, šalinti 
pagrindines konfliktų priežastis ir užtikrinti, kad bet kokie ES veiksmai neaštrintų 
konfliktų ir būtų vykdomi remiantis vietos gyventojų poreikiais ir iniciatyvomis, visų 
pirma pilietinės visuomenės taikos ir demokratijos siekimo iniciatyvomis;

39. nurodo, kad, siekiant užtikrinti visuotinę prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, 
įskaitant visuotinės sveikatos mokslinius tyrimus ir plėtrą, reikia teikti pirmenybę abiejų 
šalių visuomenės sveikatos sistemoms.

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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